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III. Kormány rendeletek

A Kormány
195/2008. (VIII. 4.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Azerbajdzsáni Köztársaság Kormánya között
a gazdasági együttmûködésrõl szóló megállapodás

kötelezõ hatályának elismerésére adott
felhatalmazásról és kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és az Azer baj dzsá ni Köz tár sa ság
Kor má nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl szó ló
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. §

A Kor mány a meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

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

„Gazdasági Együttmûködési Megállapodás

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán 
Köztársaság Kormánya között

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és az Azer baj dzsán
Köz tár sa ság Kor má nya (a to váb bi ak ban: a Szer zõ dõ
 Felek) 

azon óhaj tól ve zé rel ve, hogy a Szer zõ dõ Fe lek az
egyen lõ ség elve alap ján sok ré tû és köl csö nö sen hasz nos
gaz da sá gi kap cso la to kat lé te sít se nek és moz dí ta nak elõ,

cé lul tûz ve az egyen lõ sé gen, a köl csö nös tisz te le ten és
a köl csö nös elõ nyök el vén nyug vó kap cso la ta ik to váb bi
erõ sí té sét

az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. CIKK

A Szer zõ dõ Fe lek ha tály ban levõ jog sza bá lya ik kere -
tein be lül a gaz da sá gi fej lõ dés min den fon tos te rü le tén elõ -
se gí tik a köl csö nö sen elõ nyös gaz da sá gi együtt mû kö dés
erõ sí té sét és bõ ví té sét.

2. CIKK

Fi gye lem be véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és pers pek tí vá it, a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek
ab ban, hogy töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü le te ken ked ve -
zõ ek a hosszú távú együtt mû kö dés fel té te lei:

a) Víz gaz dál ko dás, ter mé sze ti erõ for rá sok és kör nye -
zet vé del mi kér dé sek,

b) Me zõ gaz da ság és élel mi szer-fel dol go zó ipar,
c) Egész ség ügy, gyó gyá sza ti tech no ló gia, gyógyá szati

és gyógy szer ipar;
d) In for ma ti kai és hír köz lé si tech no ló gi ák,
e) Tu riz mus,
f) Köz le ke dés,
g) Jár mû ipar és au tó al kat ré szek,
h) Elekt ro ni kai és elekt ro tech ni kai ipar,
i) Vegy ipar és pet rol ké mi ai ipar,
j) Ás vá nyi nyers anya gok és bá nyá sza ti ter mé kek ku ta -

tá sa, ki ter me lé se, to váb bi fel dol go zá sa, va la mint értéke -
sítése, 

k) Hu mán erõ for rá sok fej lesz té se,
l) Kis- és kö zép vál lal ko zá sok kö zöt ti együtt mû kö dés,
m) Együtt mû kö dés ener gia ter me lõ, ener gia-át vi te li és

ener gia-el osz tó be ren de zé sek gyár tó i val, va la mint az
ener ge ti kai szek tor szak em be re i nek fel ké szí té se te rén,

n) Ál lat gyó gyá sza ti ké szít mé nyek és bio ter me lés.

3. CIKK

A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy meg fe le lõ esz -
kö zök kel szé le sít sék és in ten zí veb bé te gyék együtt mû kö -
dé sü ket:

a) Elõ se gít sék a kap cso la tok épí té sét és erõ sít sék az
együtt mû kö dést a gaz da ság po li ti kát for má ló szer vek, a
kor mány za ti in téz mé nyek, a szak mai szer ve ze tek, a vál lal -
ko zói szö vet sé gek, a ke res ke del mi és ipar ka ma rák, il let ve
a re gi o ná lis és he lyi szer vek kö zött, bá to rít sák a köl csö nös
ér dek lõ dés re szá mot tar tó gaz da sá gi in for má ci ók cse ré jét,
va la mint sa ját kép vi se lõ ik és más gaz da sá gi és mû sza ki
de le gá ci ók lá to ga tá sa it,

b) In for má ci ó kat cse rél je nek a fej lesz té si pri o ri tá sok -
ról és elõ se gít sék az üz le ti sze rep lõk rész vé te lét a fej lesz -
té si pro jek tek ben,

c) Ösz tö nöz zék a két or szág üz le ti kö rei kö zöt ti új kap -
cso la tok lé te sí té sét és a meg lé võk szé le sí té sét, bá to rít sák
a ter mé sze tes sze mé lyek és a vál lal ko zá sok lá to ga tá sa it,
a ta lál ko zó kat és egyéb kap cso lat tar tá si mó do kat,

d) Üz le ti in for má ci ó kat cse rél je nek, bá to rít sák a vá sá -
ro kon és a ki ál lí tá so kon tör té nõ rész vé telt, il let ve üz le ti
ese mé nye ket, sze mi ná ri u mo kat, szim pó zi u mo kat és kon -
fe ren ci á kat szer vez ze nek,

e) Elõ se gít sék a kis- és kö ze pes ma gán vál lal ko zá sok
fo ko zot tabb rész vé te lét a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la -
tok ban,
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f) Bá to rít sák az együtt mû kö dést a kon zul tá ci ós, mar ke -
ting-, ta nács adói és szak ér tõi szol gál ta tá sok nyúj tá sá ban,
a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le te ken,

g) Bá to rít sák a pénz in té ze te ik és bank szek to ruk kö zöt ti 
együtt mû kö dést, 

h) Elõ se gít sék a be fek te té si együtt mû kö dést, kö zös
vál la la tok és cég kép vi se le tek lé te sí té sét,

i) Elõ moz dít sák a két or szág vál la la ta i nak együtt mû kö -
dé sét ré gi ó kö zi és nem zet kö zi együtt mû kö dé si pro jek tek -
ben,

j) In for má ci ót cse rél je nek a szak ok ta tás és a mun ka erõ -
kép zés fej lesz té se ér de ké ben, 

k) Ta pasz ta la tot cse rél je nek a fog lal koz ta tás fej lesz té se 
és a be ván dor lás sza bá lyo zá sa te rén.

4. CIKK

1. Je len Meg ál la po dás meg kö té sét kö ve tõ en Ve gyes
Bi zott ság lét re ho zá sá ra ke rül sor, amely bár me lyik Szer -
zõ dõ Fél ké ré sé re rend sze re sen, Ma gyar or szá gon és Azer -
baj dzsán ban fel vált va ülé se zik.

2. A Kö zös Bi zott ság fel ada tai el sõ sor ban a kö vet ke zõk:
a) A két ol da lú gaz da sá gi együtt mû kö dés fej lesz té sé -

nek meg vi ta tá sa,
b) Új le he tõ sé gek meg ha tá ro zá sa a jö võ be ni gaz da sá gi

együtt mû kö dés to vább fej lesz té se ér de ké ben,
c) Ja vas la tok ki dol go zá sa a két or szág vál lal ko zá sai

kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés fel té te le i nek fej lesz té se
ér de ké ben,

d) Ja vas lat té tel a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sa
 tekintetében.

5. CIKK

A je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja azo kat a kö te le -
zett sé ge ket, ame lyek Ma gyar or szág eu ró pai uni ós tag sá -
gá ból fa kad nak. Kö vet ke zés kép pen je len Meg ál la po dás
ren del ke zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban nem
idéz he tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek ér vény -
te le ní tik, mó do sít ják vagy bár mi lyen más mó don be fo lyá -
sol ják Ma gyar or szág nak kü lö nö sen a Csat la ko zá si Szer -
zõ dés sel vál lalt, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés bõl, az Eu ró pai Uni ó ról szó ló Szer zõ dés bõl, va la mint
ál ta lá ban véve az Eu ró pai Unió el sõd le ges és má sod la gos
jo gá ból szár ma zó kö te le zett sé ge it.

6. CIKK

A Szer zõ dõ Fe lek köl csö nös meg egye zés sel, jegy zõ -
köny vek for má já ban olyan mó do sí tá so kat esz kö zöl het nek
a je len Meg ál la po dás ban, ame lyek a je len Meg ál la po dás
szer ves ré szét ké pe zik és an nak 8. cik ke alap ján lép nek
 hatályba.

7. CIKK

A je len Meg ál la po dás ér tel me zé se vagy al kal ma zá sa
so rán fel me rü lõ vi tá kat a Fe lek bé kés úton, köz vet len kon -
zul tá ció vagy tár gya lás út ján ren de zik, a Ve gyes Bi zott ság
ke re te in be lül.

8. CIKK

1. Je len Meg ál la po dás az utol só jegy zék kéz hez vé te le
nap ján lép ha tály ba, amely ben a Szer zõ dõ Fe lek dip lo má -
ci ai úton ér te sí tik egy mást ar ról, hogy ele get tet tek a je len
meg ál la po dás ér vény be lé pé sé hez or szá guk ban szük sé ges
al kot má nyos elõ írá sok nak.

2. Je len Meg ál la po dást a Fe lek öt évre kö tik, ez után az
to váb bi öt évig au to ma ti ku san ha tály ban ma rad, ki vé ve, ha 
va la me lyik Szer zõ dõ Fél a meg ál la po dás fel mon dá sá ra
irá nyu ló szán dé ká ról hat hó nap pal a le já rat elõtt a má sik
Szer zõ dõ Fe let dip lo má ci ai úton nem ér te sí ti.

3. Je len Meg ál la po dás meg szû né se nem érin ti a ha tá lya 
alatt tett in téz ke dé sek és/vagy szü le tett prog ra mok ér vé -
nyes sé gét és idõ tar ta mát, azok tel je sí té sé nek idõ pont já ig.

Kelt Bu da pes ten, 2008. év feb ru ár hó 19. nap ján,
két-két ere de ti pél dány ban, ma gyar, aze ri és an gol nyel -
ven, mind egyik szö veg egy aránt hi te les. 

El té rõ ér tel me zés és al kal ma zás ese tén az an gol szö veg -
vál to zat az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság Az Azer baj dzsá ni
Kor má nya ré szé rõl Köz tár sa ság

Kor má nya ré szé rõl

Agreement
bet we en the Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry
and the Go vern ment of the Re pub lic of Azer ba i jan

on Eco no mic Co-ope rat ion

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and the
Go vern ment of the Re pub lic of Azer ba i jan (he re i naf ter
re fer red to as the „Cont rac ting Par ti es”),

desiring to pro mo te and es tab lish di ver se and
re cip ro cally use ful eco no mic re lat ions bet we en the
Cont rac ting Par ti es on an equ al ba sis,

aiming at furt her in ten si fy ing the ir re lat ions es tab lis hed
on the prin cip les of equ a lity, mu tu al res pect and com mon
be ne fit,
have ag re ed as fol lows:

ARTICLE 1

The Cont rac ting Par ti es shall pro mo te, wit hin the
fra me work of the ir res pec ti ve laws and re gu lat ions, the
ex pan si on and di ver si fi ca ti on of mu tu ally ad van ta ge o us
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eco no mic co-ope rat ion in all fi elds re le vant to eco no mic
de ve lop ment.

ARTICLE 2

The Cont rac ting Par ti es, con si de ring the cur rent sta te
and pers pec ti ve of eco no mic co-ope rat ion, shall pro mo te
fa vo u rab le con di ti ons for long-term un der ta kings, in ter
alia, in the fol lo wing are as:

a) Wa ter ma na ge ment, na tu ral re so ur ces and
en vi ron men tal is su es,

b) Ag ri cul tu re and food pro ces sing in dust ry,
c) He alth ca re, me di cal tech no logy, me di cal and

phar ma ce u ti cal in dust ry,
d) In for mat ion and com mu ni ca ti on tech no lo gi es,
e) To u rism,
f) Trans por ta ti on,
g) Ve hic le in dust ry and auto com po nents,
h) Elect ro nic and elect ro-tech ni cal in dust ry,
i) Che mi cal and pet ro che mi cal in dust ry,
j) Exp lo ra ti on, pro duc ti on, pre pa rat ion, tre at ment and

furt her mar ke ting of mi ne ral raw ma te ri als and mi ning
pro ducts, 

k) Hu man re so ur ce de ve lop ment,
l) Co-ope rat ion bet we en small and me di um-si zed

en terp ri ses,
m) Co-ope rat ion with the ma nu fac tu rers pro du cing the

equ ip ments for energy pro duc ti on, trans fer ring and
dist ri bu ti on and pre pa rat ion of spe ci a lists in the energy
sec tor,

n) Li ves tock me di ci ne pre pa rat ions and bio
pro duc ti on.

ARTICLE 3

The Cont rac ting Par ti es shall en de a vo ur to bro a den and
in ten si fy the ir co-ope rat ion thro ugh app rop ri a te me ans,
such as:

a) Pro mo ting the links and strengt he ning the
co-ope rat ion bet we en the eco no mic po li cy-ma kers,
go vern ment ins ti tu ti ons, pro fes si o nal or ga ni za ti ons,
bu si ness fe de ra ti ons, cham bers of com mer ce and in dust ry,
re gi o nal and lo cal en ti ti es, en co u ra ging the ex chan ge of
eco no mic in for mat ion of mu tu al in ter est, as well as the
vi sits of the ir rep re sen ta ti ves and ot her eco no mic and
tech ni cal de le ga ti ons,

b) Ex chan ge of in for mat ion on de ve lop ment pri o ri ti es
and fa ci li ta ting the par ti ci pa ti on of bu si ness ope ra tors in
de ve lop ment pro jects,

c) En co u ra ging es tab lish ment of new con tacts and
bro a de ning the exis ting ones bet we en the bu si ness circ les
of the two co unt ri es, thro ugh vi sits, me e tings and ot her
in te rac ti ons bet we en in di vi du als and en terp ri ses,

d) Ex chan ge of bu si ness in for mat ion, en co u ra ging the
par ti ci pa ti on in fa irs and ex hi bi ti ons, or ga ni zing bu si ness
events, se mi nars, sym po sia and con fe ren ces,

e) Pro mo ti on of the par ti ci pa ti on of small and
me di um-si ze pri va te sec tor en terp ri ses in the bi la te ral
eco no mic co-ope rat ion un der ta kings,

f) En co u ra ge ment of co-ope rat ion in con sul tan cy,
mar ke ting, ad vi so ry and ex pert ser vi ces in the are as of
mu tu al in ter est,

g) Pro mo ti on of co-ope rat ion bet we en the fi nan ci al
ins ti tu ti ons and bank ing sec tors, 

h) Pro mo ti on of in vest ment co-ope rat ion, the
es tab lish ment of jo int ven tu res and com pany
rep re sen ta ti on of fi ces,

i) Pro mo ti on of co-ope rat ion bet we en cor po ra ti ons of
the two Co unt ri es in the in ter re gi o nal as well as in
in ter na ti o nal co o pe ra ti ve pro jects,

j) Ex chan ge of in for mat ion in or der to de ve lop the
pro fes si o nal edu ca ti on and tra i ning of la bo ur for ce,

k) Ex chan ge of ex pe ri en ce in de ve lop ment of
emp lo y ment and re gu lat ion of mig ra ti on.

ARTICLE 4

1. Upon conc lu si on of this Ag re e ment a Jo int
Com mis si on shall be es tab lis hed that shall be con ve ned
upon re qu est of eit her Cont rac ting Party re gu larly and
al ter na tely in Hun ga ry and Azer ba i jan.

2. The du ti es of the Jo int Com mis si on shall comp ri se,
in par ti cu lar, the fol lo wing:

a) Dis cus si on of the de ve lop ment of bi la te ral eco no mic 
co-ope rat ion,

b) Iden ti fy ing new pos si bi li ti es for the furt her
de ve lop ment of fut ure eco no mic co o pe ra ti on,

c) Dra wing up sug ges ti ons for the imp ro ve ment of
terms for the eco no mic co-ope rat ion bet we en en terp ri ses
of both co unt ri es,

d) Ma king pro po sals for the app li ca ti on of this
Ag re e ment.

ARTICLE 5

This Ag re e ment shall in no way pre ju di ce to the
ob li ga ti ons of the Re pub lic of Hun ga ry as a mem ber sta te
of the Eu ro pe an Un ion, and is sub ject to tho se ob li ga ti ons.
Con se qu ently the pro vi si ons of this Ag re e ment shall not
be in vo ked or in terp re ted, ne it her in who le nor in part in
such a way as to in va li da te, amend or ot her wi se af fect the
ob li ga ti ons of the Re pub lic of Hun ga ry ari sing from the
Tre aty of Ac ces si on, the Tre a ti es on which the Eu ro pe an
Un ion is fo un ded, the Tre aty on the Eu ro pe an Un ion as
well as from the pri ma ry and se con da ry law of the
Eu ro pe an Un ion.
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ARTICLE 6

The Cont rac ting Par ti es on the ba sis of mu tu al con sent
may make amend ments to this Ag re e ment in the form of
Pro to cols be ing in teg ral parts of this Ag re e ment and
en te ring into for ce in ac cor dan ce with Ar tic le 8 of this
Ag re e ment. 

ARTICLE 7

Any dis pu tes ari sing from the in terp re ta ti on and/or
app li ca ti on of this Ag re e ment shall be sett led ami cably
thro ugh con sul ta ti ons or ne go ti a ti ons bet we en the
Cont rac ting Par ti es wit hin the fra me work of the Jo int
Com mis si on.

ARTICLE 8

1. This Ag re e ment shall en ter into for ce on the date of
re ce ipt of the last no ti fi ca ti on, by which the Cont rac ting
Par ti es in form each ot her thro ugh dip lo ma tic chan nels,
that cons ti tu ti o nal re qu i re ments in the res pec ti ve co unt ri es 
for gi ving ef fect to this Ag re e ment have been ful fil led.

2. This Ag re e ment is conc lu ded for a pe ri od of five
ye ars and shall re ma in in for ce au to ma ti cally the re af ter for
the next five ye ars un less eit her Cont rac ting Party at le ast
six months in ad van ce no ti fi es thro ugh dip lo ma tic
chan nels the ot her Cont rac ting Party in wri ting of its
in ten ti on to ter mi na te this Ag re e ment. 

3. The ter mi na ti on of this Ag re e ment shall not af fect
the va li dity and du ra ti on of ar ran ge ments and/or
pro gram mes made un der this Ag re e ment un til its
comp le ti on.

Done at Budapest on 19 February 2008 in two ori gi nal
co pi es each in Hun ga ri an, the Azer ba i ja ni and Eng lish
lan gu a ges, all texts be ing equ ally aut hen tic. 

In case of di ver gen ce of in terp re ta ti on and
imp le men ta ti on, the Eng lish text shall pre va il.

For the Go vern ment For the Go vern ment
of the Re pub lic of Hun ga ry  of the Re pub lic

of Azer ba i jan”

4. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3. §-a a meg ál la po dás 8. 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 ren de let 2–3. §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy 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.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a meg ál la -
po dás 3. cik ké nek j) és k) pont jai vo nat ko zá sá ban a fog lal -
koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
196/2008. (VIII. 4.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Belarusz
Köztársaság Kormánya kö zött a gaz da sá gi

együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po dás kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré sé re adott fel ha tal ma zás ról

és kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Be la rusz Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl szó ló 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. §

A Kor mány a meg ál la po dást e ren de let tel 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
bet we en the Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry

and the Go vern ment of the Re pub lic of Be la rus
on eco no mic co o pe ra ti on

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and the
Go vern ment of the Re pub lic of Be la rus, he re i naf ter
re fer red to as „the Parties”,

De si ring to en han ce the long-stand ing re la ti ons hip
bet we en the ir states,

Wis hing to con ti nue and re in for ce the ir tra di ti o nal
eco no mic re lat ions, and in ten ding to de ve lop and in ten si fy 
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the ir eco no mic, in dust ri al, tech ni cal and tech no lo gi cal
co o pe ra ti on on the basis of mutual benefit,

Con vin ced that the de ve lo ping of tre aty fun da men tals
pro vi des for pro per and fa vo u rab le con di ti ons of furt her
cooperation,
have ag re ed as fol lows:

ARTICLE 1

The Par ti es shall pro mo te co o pe ra ti on in the sphe res of
eco no mic and so ci al de ve lop ment in ac cor dan ce with the ir 
res pec ti ve na ti o nal le gis la ti on and international treaties. 

ARTICLE 2

Con si de ring the cur rent sta te and pers pec ti ves of
eco no mic re lat ions de ve lop ment, the Par ti es ag ree that
fa vo u rab le con di ti ons for long-term co o pe ra ti on exist,
in ter alia, in the following areas:

ag ri cul tu re and food pro ces sing in dust ry, pro ces sing
and sto ra ge of ag ri cul tu ral products;

mar ke ting and ma nu fac tu ring of ve te ri na ry equ ip ment;
const ruc ti on in dust ry and bu il ding ma te ri als in dust ry;
ex pan si on and re ha bi li ta ti on of po wer sta ti ons and

high-ten si on dist ri bu ti on net works as well as pi pe li ne
net works for gas and oil;

pro duc ti on of elect ri cal equ ip ment and app li an ces;
elect ro nic and elect ro-tech ni cal in dust ry;
exp lo ring and exp lo i ta ti on of de po sits of mi ne ral raw

ma te ri als, furt her pro ces sing and sale of mi ne ral raw
ma te ri als and pro ducts of mining industry;

che mi cal and pet ro che mi cal in dust ry;
pac ka ging tech no logy;
pro tec ti on of en vi ron ment, wa ter ma na ge ment;
fo rest ry in dust ry;
edu ca ti on;
he alth care, me di cal tech no lo gi es, me di cal presc rip ti on

pro ducts, me di cal tech ni que and phar ma ce u ti cal industry;
hu man re so ur ces de ve lop ment;
to u rism;
co o pe ra ti on in the small and me di um-si zed en terp ri se

sector;
com mu ni ca ti on;
com pu ter and in for mat ion tech no logy;
trans port;
sci en ce and tech no logy.

ARTICLE 3

The Par ti es with the aim of ex pan ding and in ten si fy ing
the ir co o pe ra ti on use such measures as:

strengt he ning of ties bet we en bu si ness sec tor’s
rep re sen ta ti ves con cer ning the is su es of mu tu al in ter est,
inc lu ding ex chan ge of economic information;

ex chan ging of vi sits by rep re sen ta ti ves of go vern men tal 
or ga ni za ti ons, pro fes si o nal and bu si ness un ions,
cham bers, re gi o nal and lo cal bo di es on sub jects pro vi ded
for in Ar tic le 2 of the present Agreement;

as sis ting in the es tab lish ment and strengt he ning
con tacts bet we en the bu si ness circ les of the two co unt ri es,
en co u ra ging the vi sits and me e tings of in di vi du als and
businessmen;

ex chan ging of bu si ness in for mat ion, en co u ra ging the
par ti ci pa ti on in fa irs and ex hi bi ti ons, or ga ni zing se mi nars,
sym po sia and con fe ren ces and other undertakings;

en co u ra ging par ti ci pa ti on of small and me di um-si zed
pri va te sec tor en terp ri ses in bi la te ral economic relations;

sup por ting co o pe ra ti on in the are as of mu tu al in ter est by 
pro vi ding con sul ting, mar ke ting, ad vi so ry and expert
services;

ad van cing ac ti vity of fi nan ci al ins ti tu ti ons and bank ing
sec tor in es tab lis hing clo ser con tacts and strengt he ning
their cooperation;

en co u ra ging in vest ment ac ti vity in both co unt ri es,
pro mo ti on of jo int ven tu res, es tab lish ment of com pany
rep re sen ta ti ons and branch offices;

pro mo ti on of in ter-re gi o nal co o pe ra ti on and
in ter na ti o nal co o pe ra ti on on matt ers of mutual interest.

ARTICLE 4

Imp le men ta ti on of this Ag re e ment is car ri ed out,
par ti cu larly but not exc lu si vely, wit hin fra me work of the
Wor king Gro up for Eco no mic Co o pe ra ti on and Tra de
Pro mo ti on bet we en the Re pub lic of Hun ga ry and the
Re pub lic of Be la rus which was es tab lis hed by the Pro to col 
bet we en the Mi nist ry of Fo re ign Af fa irs of the Re pub lic of
Hun ga ry and the Mi nist ry of Fo re ign Affairs of the
Republic of Belarus signed on 10th March 2004.

If the Par ti es mu tu ally ag ree on ne ces sity of es tab lis hing 
the In ter go vern men tal Hun ga ri an-Be la ru si an Com mis si on 
on Eco no mic Co o pe ra ti on (he re i naf ter – the Com mis si on), 
the Com mis si on will be es tab lis hed through the exchange
of notes.

The Com mis si on shall mo ni tor the ful fill ment of the
pre sent Ag re e ment and ma king re com men da ti ons for the
de ve lop ment of bi la te ral economic cooperation.

The Com mis si on shall meet al ter na tely in Be la rus and
Hun ga ry whe ne ver it is ne ces sa ry on mu tu al ag re e ment of
the Parties.

The Com mis si on if ne ces sa ry will es tab lish wor king
gro ups de al ing with cer ta in sphe res of co o pe ra ti on. The
pro ce du re of the Com mis si on shall be de fi ned during its
first meeting.
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ARTICLE 5

This Ag re e ment shall in no way pre ju di ce to the
ob li ga ti ons of the Re pub lic of Hun ga ry de ri ving from the
mem bers hip in the Eu ro pe an Un ion. Con se qu ently, the
pro vi si ons of this Ag re e ment shall not be in vo ked or
in terp re ted, ne it her in who le nor in part in such a way as to
in va li da te, amend or ot her wi se af fect the ob li ga ti ons of the 
Re pub lic of Hun ga ry ari sing from the Tre a ti es on which
the Eu ro pe an Un ion is fo un ded, as well as from the
primary and secondary law of the European Union.

The pre sent Ag re e ment shall also in no way pre ju di ce
the ob li ga ti ons of the Re pub lic of Be la rus ari sing from its
par ti ci pa ti on in the re gi o nal or sub-re gi o nal un ions and
en ti ti es or international organizations. 

ARTICLE 6

This Ag re e ment shall en ter into for ce on the date of the
lat ter no ti fi ca ti on, thro ugh dip lo ma tic chan nels, in di ca ting 
the comp le ti on of all in ter nal leg al pro ce du res of both
countries.

It shall re ma in in for ce for a pe ri od of three ye ars,
the re af ter it shall be ex ten ded for suc ces si ve one year
pe ri ods un less eit her Party thro ugh dip lo ma tic chan nels
three mo unts pri or to the ex pi ry no ti fi es the ot her Party in
wri ting of the in ten ti on to terminate the Agreement.

This Ag re e ment may be amen ded by mu tu al con sent of
the Par ti es, the amend ments shall be ref lec ted in Pro to cols
that are in teg ral part of this Agreement.

Dis pu tes con cer ning the in terp re ta ti on or app li ca ti on of
this Ag re e ment shall be sett led ami cably thro ugh di rect
con sul ta ti ons or ne go ti a ti ons between the Parties. 

This Ag re e ment is done in Budapest, on the 23 May
2008, in two ori gi nals, each in Hun ga ri an, Rus si an and
Eng lish. All texts are equ ally aut hen tic; in case of any
di ver gen ce whi le in ter pret ing, the text in English prevails.

For the Go vern ment For the Go vern ment
of the Re pub lic of the Re pub lic

of Hun ga ry of Be la rus

Gazdasági együttmûködési megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Be la rusz Köz tár sa ság Kor má nya kö zött

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Be la rusz Köz tár -
sa ság Kor má nya, a to váb bi ak ban a „Fe lek”;

az or szá ga ik kö zött fenn ál ló kap cso la tok erõ sí té sé nek
óha já tól ve zé rel ve,

ha gyo má nyos gaz da sá gi kap cso la ta ik foly ta tá sa, va la -
mint a köl csö nös elõ nyö kön nyug vó gaz da sá gi, ipar i, mû -
sza ki és tech no ló gi ai együtt mû kö dé sük fej lesz té se és fo -
ko zá sa ér de ké ben,

azon meg gyõ zõ dé sük alap ján, mi sze rint a Meg ál la po -
dás alap ja i nak ki dol go zá sa meg fe le lõ és ked ve zõ kö rül -
mé nye ket te remt a to váb bi együtt mû kö dés hez,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. CIKK

Az irány adó nem ze ti jog sza bá lyok kal és a nem zet kö zi
szer zõ dé sek kel össz hang ban Fe lek elõ moz dít ják az
együtt mû kö dést a gaz da ság és a szo ci á lis fej lesz té sek
 terén. 

2. CIKK

Fi gye lem be véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és pers pek tí vá it, a Fe lek egyet ér te nek ab ban,
hogy töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü le te ken ked ve zõ ek
a hosszú távú együtt mû kö dés fel té te lei:

me zõ gaz da ság és élel mi szer ipar, me zõ gaz da sá gi ter mé -
kek fel dol go zá sa és tá ro lá sa;

ál lat-egész ség ügyi be ren de zé sek gyár tá sa és ér té ke sí té se;
épí tõ ipar és épí tõ anyag-ipar;
erõ mû vek és nagy fe szült sé gû el osz tó há ló za tok, va la -

mint gáz- és kõ olaj ve ze té kek há ló za tá nak bõ ví té se és
 rehabilitációja;

vil la mos ener gia-ipa ri be ren de zé sek és ké szü lé kek
 gyártása;

elekt ro ni kai és elekt ro tech ni kai ipar;
ás vá nyi nyers anyag-kész le tek fel tá rá sa és ki ter me lé se,

az ás vá nyi nyers anya gok, va la mint a bá nyá sza ti ter mé kek
to váb bi fel dol go zá sa és ér té ke sí té se;

vegy ipar és pet rol ké mi ai ipar;
cso ma go lás tech no ló gia;
kör nye zet vé de lem, víz gaz dál ko dás;
er dé szet;
ok ta tás;
egész ség ügy, gyó gyá sza ti tech no ló gi ák, or vo si ren del -

vény re kap ha tó ter mé kek, gyó gyá sza ti tech ni ka és gyógy -
szer ipar;

hu mán erõ for rás-fej lesz tés;
tu riz mus;
együtt mû kö dés a kis- és kö ze pes vál la la ti szek tor te rü le tén;
kom mu ni ká ció;
szá mí tó gé pes és in for má ció tech no ló gia;
szál lít má nyo zás;
tu do mány és tech no ló gia.

3. CIKK

Együtt mû kö dé sek bõ ví té se és fo ko zá sa ér de ké ben a
 Felek a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket fo ga na to sít ják:

az üz le ti szek tor kép vi se lõi kö zöt ti kap cso la tok erõsí -
tése a kö zös ér de kek men tén, ide ért ve a gaz da sá gi in for -
má ci ók cse ré jét is;
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kor mány za ti szer ve ze tek kép vi se lõi, szak mai és üz le ti
egye sü le tek, ka ma rák, re gi o ná lis és he lyi szer vek kép vi se -
lõ i nek köl csö nös lá to ga tá sai a je len Meg ál la po dás 2. cik -
ké ben fel so rolt tárgy kö rök kap csán;

a két or szág üz le ti kö rei kö zöt ti kap cso la tok lét re jöt té -
nek és erõ sí té sé nek elõ se gí té se, az egyé nek és üz let em be -
rek lá to ga tá sa i nak és ta lál ko zó i nak bá to rí tá sa;

üz le ti in for má ci ók cse ré je, vá sá ro kon és ki ál lí tá so kon
tör té nõ rész vé tel ösz tön zé se, sze mi ná ri u mok, szim pó zi u -
mok, kon fe ren ci ák és egyéb vál lal ko zá sok szer ve zé se;

a kis- és kö ze pes ma gán vál lal ko zá sok nak a két ol da lú
gaz da sá gi kap cso la tok ban való fo ko zot tabb rész vé te lé nek
bá to rí tá sa;

az együtt mû kö dés tá mo ga tá sa kon zul tá ci ós, mar ke -
ting-, ta nács adói és szak ér tõi szol gál ta tá sok nyúj tá sa
 segítségével a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le -
te ken;

a pénz ügyi in téz mé nyek és a bank szek tor te vé keny sé -
gé nek fej lesz té se a szo ro sabb kap cso la tok meg te rem té se
és az együtt mû kö dés meg erõ sí té se ér de ké ben;

a be ru há zá si te vé keny ség ösz tön zé se mind két or szág -
ban, a ve gyes vál la la tok tá mo ga tá sa, vál la la ti kép vi se le tek
és fi ók iro dák nyi tá sá nak elõ moz dí tá sa;

a ré gi ó kö zi és a nem zet kö zi szin tû együtt mû kö dés elõ -
moz dí tá sa a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó kér dé -
sek ben. 

4. CIKK

A je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá ra el sõd le ge sen, de
nem ki zá ró la gos mó don a Ma gyar Köz tár sa ság és a Be la -
rusz Köz tár sa ság Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si és Keres -
kedelemfejlesztési Mun ka cso port ja ke re té ben ke rül sor.
A Mun ka cso por tot a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz -
té ri u ma és a Be la rusz Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma
ál tal 2004. már ci us 10-én alá írt jegy zõ könyv hoz ta lét re.

Amennyi ben a Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy szük -
séges a Ma gyar–Be la rusz Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si
Kor mány kö zi Bi zott ság (a to váb bi ak ban a „Bi zott ság”)
lét re ho zá sa, ak kor arra jegy zék vál tás út ján ke rül sor.

A Bi zott ság fi gye lem mel kí sé ri a je len Meg ál la po dás
tel je sí té sét, és aján lá so kat fo gal maz meg a két ol da lú gaz -
da sá gi együtt mû kö dés fej lesz té se cél já ból.

A Fe lek egyet ér té sé vel a Bi zott ság szük ség sze rint fel -
vált va ülé se zik Ma gyar or szá gon és Be la rusz ban.

Amennyi ben szük sé ges, a Bi zott ság az együtt mû kö dés
meg ha tá ro zott te rü le te i vel fog lal ko zó mun ka cso por to kat
hoz lét re. A Bi zott ság el já rás rend je az elsõ ülé sen ke rül
meg ha tá ro zás ra.

5. CIKK

Je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja azo kat a kö te le -
zett sé ge ket, ame lyek a Ma gyar Köz tár sa ság eu ró pai uni ós
tag sá gá ból fa kad nak. Kö vet ke zés kép pen a je len Meg ál la -

po dás ren del ke zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban
nem idéz he tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek
 érvénytelenítik, mó do sít ják vagy bár mely más mó don be -
fo lyá sol ják Ma gyar or szág nak kü lö nö sen, az Eu ró pai Unió 
alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek bõl, va la mint az Eu ró pai Unió
el sõd le ges és má sod la gos jo gá ból szár ma zó kötelezett -
ségeit.

To váb bá, a je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja a
 Belarusz Köz tár sa ság nak a re gi o ná lis, il let ve szub-re gi o -
ná lis szö vet sé gek kel és en ti tá sok kal, va la mint a nemzet -
közi szer ve ze tek kel kap cso la tos kö te le zett sé ge it.

6. CIKK

Je len Meg ál la po dás a mind két or szág ban meg ha tá ro zott 
sa ját, bel sõ jog rend sze rint szük sé ges el já rá si kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé rõl szó ló, utol só dip lo má ci ai úton el jut ta -
tott jegy zék kéz hez vé te le nap ján lép ha tály ba.

A Meg ál la po dás há rom évre szól, majd ha tá lya azt kö -
ve tõ en to váb bi egy-egy év vel meg hosszab bo dik, ki vé ve,
ha a Meg ál la po dás ha tá lyá nak le jár ta elõtt há rom hó nap pal 
a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke ér te sí ti dip lo má ci ai úton, írás ban
a má sik Fe let a Meg ál la po dás fel mon dá sá ra irá nyu ló szán -
dé ká ról.

Je len Meg ál la po dás a Fe lek köl csö nös egyet ér té sé vel
jegy zõ köny vek út ján mó do sít ha tó, me lyek je len Meg ál la -
po dás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zik.

Je len Meg ál la po dás ér tel me zé se vagy al kal ma zá sa
 során fel me rü lõ vi tá kat a Fe lek bé kés úton, köz vet len kon -
zul tá ció vagy tár gya lás út ján ren de zik. 

A Meg ál la po dás kelt Bu da pesten, 2008. má jus 23-án,
két ere de ti pél dány ban, orosz, ma gyar és an gol nyel ven.
Va la mennyi szö veg egy aránt hi te les. El té rõ ér tel me zés
ese tén az an gol szö veg az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Be la rusz Köz tár sa ság
ne vé ben  ne vé ben”

4. §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2–3. §-a a meg ál la po dás 6. 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 ren de let 2–3. §-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
 haladéktalanul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány
197/2008. (VIII. 4.) Korm.

ren de le te

a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ka zah
Köz tár sa ság Kormánya kö zött a gaz da sá gi

együtt mû kö dés rõl szó ló meg ál la po dás kö te le zõ
ha tá lyá nak el is me ré sé re adott fel ha tal ma zás ról

és kihirdetésérõl

1. §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Ka zah Köz tár sa ság Kor má nya 
kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl szó ló 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. §

A Kor mány a meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3. §

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

„Gazdasági együttmûködési megállapodás
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya

és a Ka zah Köz tár sa ság Kor má nya között

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ka zah Köz tár sa -
ság Kor má nya (a to váb bi ak ban: a Szer zõ dõ Fe lek)

at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy erõ sít sék or szá ga ik kö -
zött fenn ál ló hosszú távú kap cso la to kat,

ha gyo má nyos gaz da sá gi kap cso la ta ik foly ta tá sa és erõ -
sí té se, va la mint a köl csö nös elõ nyö kön nyug vó gaz da sá gi,
ipar i, tu do má nyos és mû sza ki együtt mû kö dés fej lesz té se
és fo ko zá sa ér de ké ben,

az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szer zõ dé ses ke re tek ki -
szé le sí té se meg fe le lõ és ked ve zõ ala pot te remt a to váb bi
együtt mû kö dés hez,

az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. CIKK

Az irány adó nem ze ti jog sza bá lyok kal és azon nem zet -
kö zi szer zõ dé sek kel össz hang ban, ame lyek ben a Szer zõ dõ 
Fe lek ál la mai ré szes fe lek, a Szer zõ dõ Fe lek a gaz da ság és
szo ci á lis fej lesz té sek te rén elõ moz dít ják az együtt mû kö -
dés bõ ví té sét és an nak di ver zi fi ká lá sát. 

2. CIKK

Fi gye lem be véve a gaz da sá gi kap cso la tok fej lõ dé sé nek
je len le gi hely ze tét és pers pek tí vá it, a Szer zõ dõ Fe lek
egyet ér te nek ab ban, hogy töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü -
le te ken ked ve zõ ek a hosszú távú együtt mû kö dés fel té te lei:

a) ener gia szek tor, ide ért ve a gáz- és olaj ki ter me lést,
szál lí tást és rak tá ro zást;

b) me zõ gaz da ság és élel mi szer ipar, me zõ gaz da sá gi
ter mé kek fel dol go zá sa és rak tá ro zá sa;

c) ál lat egész ség ügyi be ren de zé sek és ter mé kek gyár -
tása, il let ve ér té ke sí té se;

d) épí tõ ipar és épí tõ anyag-ipar;
e) erõ mû vek és nagy fe szült sé gû el osz tó há ló za tok,

 valamint gáz- és kõ olaj ve ze ték há ló za tok fej lesz té se és
fel újí tá sa;

f) vil la mos ener gia-ipa ri be ren de zé sek és ké szü lé kek
gyár tá sa;

g) elekt ro ni kai és elekt ro tech ni kai ipar;
h) ás vá nyi nyers anyag-kész le tek fel tá rá sa és kiterme -

lése, az ás vá nyi nyers anya gok és a bá nyá sza ti ter mé kek
 további fel dol go zá sa és ér té ke sí té se;

i) vegy ipar és pet rol ké mi ai ipar;
j) cso ma go lás tech no ló gia;
k) kör nye zet vé de lem, víz gaz dál ko dás;
l) er dé szet;
m) ok ta tás;
n) hu mán erõ for rás-fej lesz tés;
o) egész ség ügy, gyó gyá sza ti tech no ló gi ák és gyógy -

szer ipar; 
p) tu riz mus, sport és üdül te tés;
q) együtt mû kö dés a kis- és kö zép vál lal ko zá si szek tor

te rü le tén;
r) kom mu ni ká ció;
s) szá mí tás tech ni kai és in for má ció tech no ló gia;
t) szál lí tás és lo gisz ti ka;
u) tu do mány és tech no ló gia.

3. CIKK

A Szer zõ dõ Fe lek arra tö rek sze nek, hogy meg fe le lõ
esz kö zök kel bõ vít sék és in ten zí veb bé te gyék együtt mû kö -
dé sü ket, töb bek kö zött az aláb bi ak se gít sé gé vel:

a) az üz le ti szek tor kép vi se lõi kö zöt ti kap cso la tok
meg erõ sí té se, ide ért ve a kö zös ér de ke ket kép vi se lõ kér dé -
sek kel kap cso la tos gaz da sá gi in for má ci ók cse ré jét is;

b) kor mány za ti szer ve ze tek kép vi se lõi, szak mai és üz -
le ti szö vet sé gek, ka ma rák, re gi o ná lis és he lyi szer vek kép -
vi se lõ i nek köl csö nös lá to ga tá sai a je len Meg ál la po dás
2. cik ké ben fel so rolt tárgy kö rök kap csán;

c) a két or szág üz le ti kö rei kö zöt ti kap cso la tok lét re jöt -
té nek és erõ sí té sé nek elõ se gí té se, az egyé nek, il let ve üz let -
em be rek lá to ga tá sa i nak és ta lál ko zó i nak ösz tön zé se;

2008/115. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 8309



d) üz le ti in for má ci ók cse ré je, vá sá ro kon és ki ál lí tá so -
kon tör té nõ rész vé tel ösz tön zé se, sze mi ná ri u mok, szim pó -
zi u mok, kon fe ren ci ák és egyéb ta lál ko zók szer ve zé se;

e) a kis- és kö ze pes ma gán vál lal ko zá sok ösz tön zé se
a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok ban való rész vé tel re;

f) az együtt mû kö dés tá mo ga tá sa a kon zul tá ci ós, mar ke -
ting célú, ta nács adói és szak ér tõi szol gál ta tá sok nyúj tá sa
te rén, a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le te ken;

g) a pénz ügyi in téz mé nyek és a bank szek tor te vé keny -
sé gé nek elõ moz dí tá sa a szo ro sabb kap cso la tok meg te rem -
té se és az együtt mû kö dés meg erõ sí té se ér de ké ben;

h) a be ru há zá si te vé keny ség ösz tön zé se mind két
 országban, a ve gyes vál la la tok tá mo ga tá sa, vál la la ti kép vi -
se le tek és fi ók iro dák nyi tá sá nak elõ moz dí tá sa;

i) a ré gi ó kö zi és a nem zet kö zi szin tû együtt mû kö dés
elõ moz dí tá sa a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó kér -
dé sek ben;

j) nem zet kö zi ku ta tó köz pon tok lét re ho zá sá nak tá mo -
ga tá sa kö zös in no vá ci ós és ku ta tá si pro jek tek, il let ve prog -
ra mok ki ala kí tá sa és meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

4. CIKK

Je len Meg ál la po dás meg kö té sé vel a Szer zõ dõ Fe lek
bár me lyi ké nek ké ré se alap ján, Ma gyar or szá gon, il let ve
Ka zahsz tán ban fel vált va Ma gyar–Ka zah Kor mány kö zi
Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si Bi zott ság (a to váb bi ak ban:
a „Bi zott ság”) hív ha tó össze.

A Kö zös Bi zott ság fel ada tai el sõ sor ban a kö vet ke zõk:
– A két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé nek

meg vi ta tá sa,
– Új le he tõ sé gek meg ha tá ro zá sa a jö võ be ni gaz da sá gi

együtt mû kö dés to vább fej lesz té sé re,
– Ja vas la tok ki dol go zá sa a két or szág vál la la tai kö zöt ti

gaz da sá gi együtt mû kö dés fel té te le i nek fej lesz té sé re,
– Ja vas lat té tel a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sa te kin -

te té ben.
Amennyi ben szük sé ges, a Bi zott ság az együtt mû kö dés

meg ha tá ro zott te rü le te i vel fog lal ko zó mun ka cso por to kat
hoz lét re.

A Bi zott ság el já rás rend je an nak elsõ ülé sén ke rül meg -
ha tá ro zás ra. Ál la ma ik nem ze ti jog sza bá lya i val össz hang -
ban a Szer zõ dõ Fe lek a Bi zott ság te vé keny sé gé vel kap cso -
la tos költ sé ge ket ön ál ló an vi se lik.

5. CIKK

Je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja a Ma gyar Köz tár -
sa ság eu ró pai uni ós tag sá gá ból fa ka dó kö te le zett sé ge it,
így az e kö te le zett sé gek ha tá lya alá esik. En nek megfele -
lõen a Meg ál la po dás ren del ke zé sei sem együt te sen, sem
ön ma guk ban nem idéz he tõ ek, il let ve ér tel mez he tõ ek
olyan mó don, mint ame lyek ér vény te le ní tik, mó do sít ják
vagy bár mely más mó don be fo lyá sol ják Ma gyar or szág nak 

el sõ sor ban az Eu ró pai Unió alap ját ké pe zõ szer zõ dé sek -
bõl, va la mint ál ta lá ban véve az Eu ró pai Unió el sõd le ges és 
má sod la gos jo gá ból ere dõ kö te le zett sé ge it.

A Ka zah Köz tár sa ság, va la mint az Eu ró pai Kö zös sé gek
és an nak tag ál la mai kö zött 1995. ja nu ár 23-án, Brüsszel -
ben alá írt part ner sé gi és együtt mû kö dé si meg ál la po dás
– az összes to váb bi mó do sí tás sal és ki egé szí tés sel
együtt –, el sõd le ges ha tállyal bír a je len meg ál la po dás ban
sza bá lyo zott kér dé sek te kin te té ben.

6. CIKK

A je len meg ál la po dás a Fe lek köl csö nös egyet ér té sé vel
mó do sít ha tó, a mó do sí tás ra a je len meg ál la po dás el vá -
laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ jegy zõ köny vek for má já ban
 kerül sor.

7. CIKK

Je len Meg ál la po dás a dip lo má ci ai úton el jut ta tott azon
utol só ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ har min ca dik na pon
lép ha tály ba, mely út ján egyik Szer zõ dõ Fél ér te sí ti a má -
sik Szer zõ dõ Fe let ar ról, hogy tel je sí tet te a meg ál la po dás
ha tály ba lé pé sé hez a sa ját bel sõ jog rend je sze rint szük sé -
ges el já rá si kö ve tel mé nye ket.

A Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re szól. Bár me lyik
Szer zõ dõ Fél dip lo má ci ai úton bár mi kor ér te sít he ti a má -
sik Szer zõ dõ Fe let ar ról, hogy a meg ál la po dást fel kí ván ja
mon da ni. A Meg ál la po dás a fel mon dás tól szá mí tott hat
hó nap múl va vesz ti ha tá lyát.

Kelt Bu da pes ten, 2008. év jú ni us hó 20. nap ján két-két
ere de ti pél dány ban, ma gyar, ka zah, orosz és an gol nyel -
ven, mind egyik szö veg egy aránt hi te les. El té rõ ér tel me zés
ese tén az an gol vál to zat az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Ka zah Köz tár sa ság
Kor má nya ré szé rõl  Kor má nya ré szé rõl

Agreement
between the Government of the Republic of Hungary
and the Government of the Republic of Kazakhstan

on Economic Cooperation

The Go vern ment of the Re pub lic of Hun ga ry and the
Go vern ment of the Re pub lic of Ka zakhs tan, he re i naf ter
re fer red to as the „Cont rac ting Par ti es”,

De si ring to en han ce the long-stand ing re la ti ons hip
bet we en the ir co unt ri es,

Wis hing to con ti nue and re in for ce the ir tra di ti o nal
eco no mic re lat ions, and in ten ding to de ve lop and in ten si fy 
the ir eco no mic, in dust ri al, sci en ti fic and tech ni cal
co o pe ra ti on on the ba sis of the mu tu al be ne fit,
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Con vin ced that the de e pe ning of the cont rac tu al
fra me work pro vi des fa vo u rab le con di ti ons and su i tab le
ba sis for furt her co o pe ra ti on 
have ag re ed as fol lows:

ARTICLE 1

The Cont rac ting Par ti es shall pro mo te the ex pan si on
and di ver si fi ca ti on of the co o pe ra ti on in the fi elds of
eco no mic and so ci al de ve lop ment in ac cor dan ce with the ir 
res pec ti ve na ti o nal le gis la ti on in for ce and pro vi si ons of
in ter na ti o nal tre a ti es in which the sta tes of Cont rac ting
Par ti es par ti ci pa te. 

ARTICLE 2

Con si de ring the cur rent sta te and pers pec ti ves of
eco no mic re lat ions de ve lop ment, the Cont rac ting Par ti es
ag ree that fa vo u rab le con di ti ons for long-term co o pe ra ti on 
exist, in ter alia, in the fol lo wing are as:

a) energy sec tor, inc lu ding gas and oil pro duc ti on,
trans por ta ti on and sto ra ge;

b) ag ri cul tu re and food pro ces sing in dust ry, pro ces sing 
and sto ra ge of ag ri cul tu ral pro ducts;

c) mar ke ting and ma nu fac tu ring of ve te ri na ry
equ ip ment and ve te ri na ry pro ducts;

d) const ruc ti on in dust ry and bu il ding ma te ri als
in dust ry;

e) ex pan si on and re ha bi li ta ti on of po wer sta ti ons and
high-ten si on dist ri bu ti on net works as well as pi pe li ne
net works for gas and oil;

f) pro duc ti on of elect ri cal equ ip ment and app li an ces;
g) elect ro nic and elect ro-tech ni cal in dust ry;
h) exp lo ring and exp lo i ta ti on of de po sits of mi ne ral

raw ma te ri als, furt her pro ces sing and sale of mi ne ral raw
ma te ri als and pro ducts of mi ning in dust ry;

i) che mi cal and pet ro che mi cal in dust ry;
j) pac ka ging tech no logy;
k) pro tec ti on of en vi ron ment, wa ter ma na ge ment;
l) fo rest ry in dust ry;
m) edu ca ti on;
n) hu man re so ur ces de ve lop ment;
o) he alth care, me di cal tech no lo gi es and

phar ma ce u ti cal in dust ry;
p) to u rism, sport and re sort bu si ness;
q) co o pe ra ti on in the small and me di um-si zed

en terp ri se sec tor;
r) com mu ni ca ti on;
s) com pu ter and in for mat ion tech no logy;
t) trans port and lo gis tics;
u) sci en ce and tech no logy.

ARTICLE 3

The Cont rac ting Par ti es shall en de a vo ur to ex pand and
in ten si fy the ir co o pe ra ti on thro ugh app rop ri a te me ans,
such as:

k) strengt he ning of ties bet we en bu si ness sec tor’s
rep re sen ta ti ves, inc lu ding ex chan ge of eco no mic
in for mat ion con cer ning the is su es of mu tu al in ter est;

l) ex chan ging of vi sits by rep re sen ta ti ves of
go vern men tal or ga ni sa ti ons, pro fes si o nal and bu si ness
as so ci a ti ons, cham bers, re gi o nal and lo cal bo di es on
sub jects pro vi ded in Ar tic le 2 of the pre sent Ag re e ment;

m) as sis ting in the es tab lish ment and strengt he ning
con tacts bet we en the bu si ness circ les of the two co unt ri es,
en co u ra ging the vi sits and me e tings of in di vi du als and
bu si ness men;

n) ex chan ging of bu si ness in for mat ion, en co u ra ging
the hol ding of fa irs and ex hi bi ti ons, or ga ni zing se mi nars,
sym po sia, con fe ren ces and ot her me e tings;

o) en co u ra ging par ti ci pa ti on of small and
me di um-si zed pri va te sec tor en terp ri ses in bi la te ral
eco no mic re lat ions;

p) sup por ting the co o pe ra ti on in pro vi ding con sul ting,
mar ke ting, ad vi so ry and ex pert ser vi ces in the are as of
mu tu al in ter est;

q) en co u ra ging the ac ti vity of fi nan ci al ins ti tu ti ons and
bank ing sec tor in es tab lis hing clo ser con tacts and
strengt he ning the ir co o pe ra ti on;

r) en co u ra ging in vest ment ac ti vity in both co unt ri es,
pro mo ti on of jo int ven tu res, es tab lish ment of com pany
rep re sen ta ti ons and branch of fi ces;

s) pro mo ti on of in ter-re gi o nal co o pe ra ti on and
in ter na ti o nal co o pe ra ti on in is su es of mu tu al in ter est;

t) sup por ting the cre a ti on of in ter na ti o nal re se arch
cent res in the in ter ests of the de ve lop ment and re a li za ti on
of jo int in no va ti ve and re se arch pro jects and prog rams.

ARTICLE 4

Upon conc lu si on of this Ag re e ment, In ter go vern men tal
Hun ga ri an-Ka zakh Com mis si on on Eco no mic
Co o pe ra ti on (he re i naf ter re fer red to as „the Com mis si on”)
can be con vo ked upon re qu est of each of the Cont rac ting
Par ti es al ter na tely in Hun ga ry and Ka zakhs tan.

The du ti es of the Jo int Com mis si on shall comp ri se, in
par ti cu lar, the fol lo wing:

– Dis cus si on of the de ve lop ment of the bi la te ral
eco no mic re lat ions,

– Iden ti fy ing new pos si bi li ti es for the furt her
de ve lop ment of the fut ure eco no mic co o pe ra ti on,

– Dra wing up sug ges ti ons for the imp ro ve ment of the
terms for the eco no mic co-ope rat ion bet we en en terp ri ses
of both co unt ri es,

– Ma king pro po sals for the app li ca ti on of the pre sent
Ag re e ment.

The Com mis si on if ne ces sa ry will es tab lish wor king
gro ups de al ing with cer ta in qu es ti ons of the co o pe ra ti on.

The pro ce du re of the Com mis si on shall be de fi ned
du ring its first me e ting. In ac cor dan ce with na ti o nal
le gis la ti ons of the ir sta tes the Cont rac ting Par ti es bear the
ex pen ses of the ac ti vity of the Com mis si on in de pen dently.
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ARTICLE 5

This Ag re e ment shall in no way pre ju di ce to the
ob li ga ti ons of the Re pub lic of Hun ga ry as a mem ber sta te
of the Eu ro pe an Un ion, and is sub ject to tho se ob li ga ti ons.
Con se qu ently the pro vi si ons of this Ag re e ment shall not
be in vo ked or in terp re ted, ne it her in who le nor in part in
such a way as to in va li da te, amend or ot her wi se af fect the
ob li ga ti ons of the Re pub lic of Hun ga ry ari sing from the
Tre a ti es on which the Eu ro pe an Un ion was fo un ded, as
well as from the pri ma ry and se con da ry law of the
Eu ro pe an Union.

The Ag re e ment on part ners hip and co o pe ra ti on,
bet we en the Re pub lic of Ka zakhs tan, on the one hand, and
the Eu ro pe an Com mu ni ti es and the ir Sta te-mem bers, on
the ot her hand, sig ned in Bru xel les on Ja nu a ry 23rd, 1995,
to get her with all its sub se qu ent chan ges and ad di ti ons, has
pri ma ry for ce con cer ning the qu es ti ons cont rol led by the
pre sent Ag re e ment.

ARTICLE 6

This Ag re e ment may be amen ded or by mu tu al con sent
of the Cont rac ting Par ti es, the amend ments shall be
ref lec ted in Pro to cols that are in teg ral part of this
Ag re e ment.

ARTICLE 7

This Ag re e ment shall en ter into for ce the thir ti eth day
af ter the re ce ipt of the lat ter no ti fi ca ti on, thro ugh
dip lo ma tic chan nels, by which one Cont rac ting Party
no ti fi es the ot her Cont rac ting Party that its in ter nal leg al
re qu i re ments for the ent ry into for ce of this Ag re e ment
have been ful fil led.

It shall re ma in in for ce for a pe ri od in de ter mi na te time.
Any Cont rac ting Party may give a writ ten no ti fi ca ti on
thro ugh dip lo ma tic chan nels to the ot her Cont rac ting Party 
of its in ten ti on to ter mi na te this Ag re e ment at any time.
The date of ex pi ra ti on of the ag re e ment is six months from
the date of ter mi na ti on.

Done and sig ned in Budapest on 20 June 2008, in two
ori gi nals each in Hun ga ri an, Ka zakh, Rus si an and Eng lish
lan gu a ge, all text be ing equ ally aut hen tic. In case of
di ver gen ce of in terp re ta ti on the Eng lish vers ion shall
pre va il.

For the Go vern ment For the Go vern ment
of the Re pub lic of the Re pub lic

of Hun ga ry of Ka zakhs tan”

4. §

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

(2) E ren de let 2–3. §-a a meg ál la po dás 7. 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 ren de let 2–3. §-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.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kül gaz da sá gért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
198/2008. (VIII. 4.) Korm.

rendelete

a felsõoktatási felvételi eljárással és az Oktatási
Hivatal mûködésével kapcsolatos egyes

kormányrendeletek 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,
a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény 94. §
(3) be kez dé sé nek m) pont já ban, a kül föl di bi zo nyít vá nyok
és ok le ve lek el is me ré sé rõl szó ló 2001. évi C. tör vény 67. § 
(1) be kez dé sé ben, a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 153. § (1) be kez dé sé nek 2., 5., 9–11. és
18. pont ja i ban, va la mint a 153. § (5) be kez dé sé nek a) és
b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a 18. § te kin -
te té ben a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia egyet ér té sé vel –
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról szó ló
237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: FR.)
1. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. § (1) A fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás cél ja a fel sõ fo -
kú ta nul má nyok foly ta tá sá ra leg al kal ma sabb je lent ke zõk
ki vá lasz tá sa.

(2) A fel sõ ok ta tá si fel vé te li el já rás ré sze a fel sõ ok ta tá si
tör vény 39. § (5) be kez dé se sze rin ti be so ro lás, va la mint
a fel vé te li dön tés.”
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2. §

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

„(2) Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé ért
a fel sõ ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je a fe le lõs.”

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

„(4) A Hi va tal gon dos ko dik
a) a feb ru ár ban in du ló kép zé sek re vo nat ko zó an a kép -

zés in dí tá sát meg elõ zõ év ok tó ber 15. nap já ig,
b) a szep tem ber ben in du ló kép zé sek re vo nat ko zó an

a kép zés in dí tá sát meg elõ zõ év de cem ber 15. nap já ig
a Tá jé koz ta tó meg je len te té sé rõl.”

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

„(5) A Hi va tal a Tá jé koz ta tó ban meg je len te tett fel vé te li 
hir det mé nye ket ki egé szí tõ, mó do sí tó köz le ményt – a fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal leg ké sõbb a je lent ke zé si
 határidõt 30 nap pal meg elõ zõ en kö zölt ada tok alap ján –
leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõt 15 nap pal meg elõ zõ en
te het köz zé.”

3. §

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

„(1) A Tá jé koz ta tó ban meg je le nõ fel vé te li hir det mény
tar tal maz za azt a leg na gyobb hall ga tói lét szá mot, ame lyet
a fel sõ ok ta tá si in téz mény – a kü lön bö zõ fi nan szí ro zá si
for mák ban együt te sen, fi gye lem be véve a ren del ke zé sé re
álló sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket – kép zé si te rü le ten ként
és a kép zés mun ka rend je sze rint az adott év ben fel ve het.”

(2) Az FR. 5. §-a (2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Tá jé koz ta tó a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal meg -
hir de tett min den egyes fel sõ fo kú szak kép zés re, alapkép -
zési szak ra és egy sé ges, osz tat lan kép zés re vo nat ko zó an
tar tal maz za]

„b) a kép zés idõ tar ta mát fél évek ben ki fe jez ve,
c) a kép zés he lyé ül szol gá ló te le pü lést,”

(3) Az FR. 5. §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Tá jé koz ta tó a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal meg -
hir de tett min den egyes fel sõ fo kú szak kép zés re, alapkép -
zési szak ra és egy sé ges, osz tat lan kép zés re vo nat ko zó an
tar tal maz za]

„e) a kép zé sen be lül az ön ál ló szak kép zett ség hez ve -
zetõ szak irá nyo kat,”

(4) Az FR. 5. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy út tal a sza kasz a kö vet ke zõ (6)–(7) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(5) A Tá jé koz ta tó tar tal maz za a Hi va tal azon pos tai
 címét, aho va a fel vé te li ké rel met be kell kül de ni.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti lét szám meg egye zik a mû -
kö dé si en ge dély ben sze rep lõ ma xi má lis hall ga tói lét szám -
nak a fel vé te li el já rást kö ve tõ en az in téz ménnyel várha -
tóan hall ga tói jog vi szony ban álló sze mé lyek szá má val
csök ken tett szá má val.

(7) A fi ze té si kö te le zett sé ge ket és a le het sé ges jut ta tá so -
kat a Ma gyar Köz tár sa ság tör vé nyes fi ze tõ esz kö zé ben kell 
kö zöl ni.”

4. §

(1) Az FR. 7. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Tá jé koz ta tó ban az adott fel vé te li el já rás ra vo nat -
ko zó an csak a Hi va tal ál tal – a 3. § (3) be kez dés a), il let ve
b) pont já ban meg ha tá ro zott idõ pon tot har minc nap pal
meg elõ zõ idõ pon tig – nyil ván tar tás ba vett szak, szak kép -
zés hir det he tõ meg.”

(2) Az FR. 7. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A Tá jé koz ta tó a be so ro lá si dön tés idõ pont já ról a

25. § (1) be kez dé se alap ján ho zott dön tés hez iga zod va tar -
tal maz za a je lent ke zõk szá má ra e ren de let ben elõ írt ha tár -
na po kat.”

5. §

(1) Az FR. 8. §-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 b) pont já ban meg ha tá ro zott fel vé -
te li el já rást kö ve tõ en, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
(a to váb bi ak ban: mi nisz ter) a fel vé te li el já rás ered mé nye
alap ján – a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si sajátossá -
gaira is te kin tet tel – pót fel vé te li el já rást en ge dé lyez het.”

(2) Az FR. 8. §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A pót fel vé te li el já rás so rán]
„c) az a sze mély nyújt hat be je lent ke zést, aki az adott

fel vé te li el já rás ban nem nyúj tott be je lent ke zést vagy nem
nyert fel vé telt,”

(3) Az FR. 8. §-a (3) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) A pót fel vé te li el já rás so rán]
„f) nem ve he tõ fel az a je lent ke zõ, aki nek az össz pont -

szá ma nem éri el az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel vé -
te li el já rás so rán ugyan azon a sza kon, mun ka rend ben,
 finanszírozási for má ban hir de tett kép zés re meg ál la pí tott
pont ha tárt,”

(4) Az FR. 8. §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A je lent ke zé si ha tár idõ ig tör té nõ be nyúj tás alatt
kell ér te ni azt az ese tet is, amennyi ben a je lent ke zõ a 9. §
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(2) be kez dés ba) pont ja sze rin ti mó don tör té nõ je lent ke zés
so rán az ada to kat az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ig rög zí ti és 8 na pon be lül be ér ke zik a ki nyom ta tott,
alá írt nyom tat vány.

(6) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti el já rás ban alap -
kép zés re és egy sé ges, osz tat lan kép zés re ál la mi lag tá mo -
ga tott for má ban je lent ke zést meg hir det ni nem le het.”

 

6. §

Az FR. a kö vet ke zõ 13/A. §-sal egé szül ki: 
„13/A. § Az elekt ro ni kus nyil ván tar tás ke ze lé sé hez

szük sé ges in for ma ti kai hát tér biz to sí tá sát, va la mint az
adat ke ze lés te kin te té ben a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl
és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992. évi
LXIII. tör vény sze rin ti, adat fel dol go zói fel ada tot az Ok ta -
tá si Hi va tal az Edu ca tio Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz -
hasznú Tár sa ság be vo ná sá val lát ja el.”

7. §

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

„(3) Amennyi ben a je lent ke zõ nek az (1) be kez dés
a) pont já ban fel so rolt tan tár gyak va la me lyi ké bõl nincs
osz tály za ta, a nem ta nult tárgy he lyett – a je lent ke zõ
 választása sze rint – egy má sik, leg alább két évig ta nult tan -
tárgy ból el ért osz tály za ta it kell fi gye lem be ven ni.
Amennyi ben a je lent ke zõ nek az érett sé gi bi zo nyít vá nyá -
ban öt nél ke ve sebb vizs ga tárgy sze re pel, ak kor az (1) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti át lag meg ál la pí tá sa kor csak eze -
ket kell fi gye lem be ven ni.”

8. §

Az FR. 16. §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) Nem szá mít ha tó érett sé gi pont az érett sé gi vizs ga -
tárgy szá za lé kos ered mé nyé bõl, amennyi ben az érett sé gi
bi zo nyít ványt, il let ve a ta nú sít ványt az érett sé gi vizs ga
vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 100/1997. (VI. 13.) 
Korm. ren de let 37. § (3) be kez dé se alap ján zá ra dék kal lát -
ták el.”

9. §

(1) Az FR. 19. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a je lent ke zõ a több let pon tok ra több kü lön bö zõ
nyelv bõl meg szer zett nyelv vizs ga alap ján is jo go sult len -
ne, ja vá ra ak kor is össze sen leg fel jebb 50 több let pon tot
kell fi gye lem be ven ni, ha a kü lön bö zõ nyelv vizs gák alap -

ján el ér he tõ több let pont ja i nak össze ge ezt meg ha lad ná.
Egy nyelv bõl csak egy nyelv vizs gá ért ad ha tó több let -
pont.”

(2) Az FR. 19. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Amennyi ben a je lent ke zõ egy adott ide gen nyelv -
bõl egy ide jû leg – a nyelv vizs ga és a nyel vi OKTV egy ide -
jû sé gé nek ki vé te lé vel – több elõ írás alap ján len ne jo go sult
több let pont ra, ak kor a több let pon to kat csak egy szer, a szá -
má ra ked ve zõbb pont szá mot biz to sí tó jog cí men kap ja
meg. A kép zés nyel vé bõl szer zett nyelv vizs gá ért, il let ve a
kép zés nyel vé bõl le tett emelt szin tû érett sé gi ért több let -
pont nem kap ha tó.”

10. §

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

„(2) To váb bi 25 pont ra jo go sult a hal mo zot tan hát -
rányos hely ze tû je lent ke zõ.”

11. §

Az FR. 24. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa (5) be kez -
dés re mó do sul:

„(4) A fel sõ fo kú szak kép zés re je lent ke zõk érett sé gi
pont ját – ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény a 6. § (1) be kez dé se
alap ján más ként nem ren del ke zik – az érett sé gi bi zo nyít -
vá nyá ban, il let ve a ta nú sít vá nya i ban sze rep lõ érett sé gi
vizs ga tár gyak kö zül a két leg jobb nak a szá za lé kos ered -
mé nye alap ján kell meg ál la pí ta ni.”

12. §

Az FR. 25. §-a és az azt meg elõ zõ cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a sza kasz ki egé szül
a kö vet ke zõ 25/A–25/B. §-sal:

„A besorolási döntés

25. § (1) A Hi va tal a be so ro lá si dön tést
a) a feb ru ár ban in du ló sze mesz ter re tör té nõ je lent ke zés 

ese tén leg ké sõbb a kép zés in dí tá sa sze rin ti év ja nu ár
15. nap já ig,

b) a szep tem ber ben in du ló sze mesz ter re tör té nõ je lent -
ke zé sek ese tén leg ké sõbb a kép zés in dí tá sa sze rin ti év
 augusztus 1. nap já ig
hoz za meg. A be so ro lá si dön tés idõ pont ját a Hi va tal ál la -
pít ja meg.

(2) Be so ro lá si dön tés kor ar ról szü le tik dön tés, hogy a
je lent ke zõ fel ve he tõ-e bár mely ál ta la a fel vé te li ké rel mé -
ben meg je lölt kép zés re és ha igen, me lyik re. Egya zon fel -
vé te li el já rás ban a je lent ke zõ csak egy hely re so rol ha tó be.
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(3) A Hi va tal a be so ro lás ról a fel sõ fo kú szak kép zés re,
az alap kép zés re és az egy sé ges, osz tat lan kép zés re a
 jelentkezõ fel vé te lé rõl kép zé si ágan ként vagy sza kon ként
(ön ál ló szak kép zett sé get adó szak irá nyon ként) egy sé ges
– a mes ter kép zés re je lent ke zõk ese té ben in téz mé nyi –
rang sor alap ján dönt. A fel sõ fo kú szak kép zé se ket a be so -
ro lá si dön té sek so rán egy kép zé si ág ként kell ke zel ni.

(4) A je lent ke zõk rang sor ba ál lí tá sa kor fi gye lem be kell
ven ni

a) a 10. § (2) be kez dés b) pont ja alap ján a je lent ke zõ
 által meg ha tá ro zott je lent ke zé si sor ren det, be le ért ve a
mes ter kép zés re be nyúj tott je lent ke zést is,

b) az 5. § (1) be kez dé se sze rint köz zé tett lét szá mot,
c) a mû kö dé si en ge dély ben sze rep lõ in téz mé nyi ka pa -

ci tást,
d) a Kor mány ál tal az adott évre meg ha tá ro zott, or szá -

go san fel ve he tõ ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók létszám -
keretét,

e) a kép zé si ágan ként, sza kon ként vagy ön ál ló szak -
kép zett sé get ered mé nye zõ szak irá nyon ként az elõ zõ há -
rom év ben át la go san fel vett hall ga tói lét szám összlét -
számon be lü li ará nyát, az zal, hogy at tól leg fel jebb
10%-kal le het el tér ni,

f) a mû vé sze ti és mû vé szet köz ve tí tõ kép zé si te rü le tek
ese tén mû vé sze ti ágan ként az egyes in téz mé nyek be az
 elõzõ há rom év ben át la go san fel vett hall ga tói lét szá mot,
az zal, hogy at tól leg fel jebb 10%-kal le het el tér ni,

g) a fel sõ ok ta tá si in téz mény be az elõ zõ há rom év ben
költ ség té rí té ses kép zés re fel vett hall ga tók ará nyá nak át la -
gát, az zal, hogy at tól leg fel jebb 10%-kal le het el tér ni,

h) a fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra a mi nisz ter ál tal
pá lyá zat ke re té ben kép zé si te rü le ten ként és mun ka ren den -
ként meg ál la pí tott ál la mi lag tá mo ga tott mes ter kép zé si lét -
szá mot.

(5) A je lent ke zõk rõl egy sé ges rang so ro lás alap ján pont -
ha tár al kal ma zá sá val kell dön te ni. Az adott kép zés re pont -
ha tár alat ti ered ménnyel sen ki nem so rol ha tó be, azt, aki a
pont ha tárt el ér te vagy meg ha lad ta, kö te le zõ be so rol ni.

25/A. § (1) A be so ro lá si dön tés elõ ké szí té sé ben a Hi va -
tal és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek vesz nek részt.

(2) A be so ro lá si dön tés elõ ké szí té se ként a Hi va tal – a
ren del ke zés re álló ada tok alap ján – ter ve ze tet ké szít az
egyes kép zé sek pont ha tá rá ra.

(3) A ja vas lat alap ján a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek – az
5. § (1) be kez dé se sze rint meg ha tá ro zott fel ve he tõ lét -
szám ra fi gye lem mel – kez de mé nyez he tik

a) az egyes kép zé sek re a Tá jé koz ta tó ban köz zé tett leg -
ma ga sabb ke ret szám nö ve lé sét;

b) az egyes kép zé sek re a Tá jé koz ta tó ban köz zé tett leg -
ala cso nyabb ke ret szám csök ken té sét.

(4) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek dön té sei alap ján a
 Hivatal újabb ter ve ze tet ké szít.

(5) A (3)–(4) be kez dés ben le ír ta kat az adott év ben fel -
ve he tõ ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tói lét szám ke ret leg tel -
je sebb ki töl té sé ig, il let ve a be so ro lá si dön tés nap já ig kell
 ismételni.

(6) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a (2) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ja vas lat el ké szí té sé nek a Hi va tal ál tal meg ha tá -
ro zott idõ pont já ig kö te le sek to váb bí ta ni az Ok ta tá si Hi va -
tal nak a je lent ke zõk ál ta luk meg ha tá ro zott ered mé nye it.

(7) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek szá má ra a (2) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ja vas lat el ké szí té sé tõl kezd ve fo lya -
ma to san biz to sí ta ni kell az egyes kép zé se ik re je lent ke zõk -
rõl a je lent ke zé si sor szá mok és a fel vé te li pont szá mok sze -
rin ti lét szá mot meg mu ta tó sta tisz ti kát.

25/B. § (1) A Hi va tal a be so ro lás ról szó ló dön té sét a
Ket. elõ írá sai sze rin ti ha tá ro zat ban köz li a je lent ke zõ vel.

(2) A ha tá ro zat in do ko lá sá nak tar tal maz nia kell a je lent -
ke zõ va la mennyi je lent ke zé sé re vo nat ko zó pont szá mí tást.

(3) A Hi va tal a be so ro lás ról szó ló dön tést el jut tat ja az
érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek is.”

13. §

(1) Az FR. a 26. §-a elõtt a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„A felvételi döntés”

(2) Az FR. 26. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel vé tel rõl szó ló dön té -
sét ha tá ro zat ban a 25. § (1) be kez dés a), il let ve b) pont -
jában meg adott ha tár idõ ig írás ban köz li a je lent ke zõ vel.
A fel sõ ok ta tá si in téz mény azt a je lent ke zõt ve szi fel, aki
hoz zá lett be so rol va.”

(3) Az FR. 26. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha tá ro zat nak tar tal maz nia kell]
„c) a je lent ke zõ ne vét, la kó he lyét, eset le ges ok ta tá si

azo no sí tó ját,”

14. §

Az FR. 29. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A 14–16. §-ban, va la mint a 18. §-ban meg ha tá ro -
zott ada to kat a Hi va tal – a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé re
 vonatkozó jog sza bá lyok ke re tei kö zött – a köz ok ta tá si
 intézménytõl, a köz ok ta tá si in for má ci ós rend szer bõl elekt -
ro ni ku san szer zi be. Az így be szer zett ada tok valódisá -
gáért az azt szol gál ta tó szerv fe le l.”

15. §

(1) Az FR. 32. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A Tá jé koz ta tó az adott in téz mény ál tal meg hir de tett 
mes ter sza kok ra vo nat ko zó an tar tal maz za]

„b) a fel ve he tõ ke ret szá mot,”
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(2) Az FR. 35. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 100 pon ton be lül
a több let tel je sít mé nye kért ad ha tó több let pon tok – be le ért -
ve a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat – jog cí me it, mér -
té két, meg ál la pí tá sá nak rend jét az in téz mény a sza bály za -
tá ban ha tá roz za meg.”

(3) Az FR. 35. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(6) A 22. §-t a mes ter kép zés re je lent ke zõk ese té ben az -
zal az el té rés sel kell al kal maz ni, hogy azok a pá lyá zók,
aki ket elõny ben kell ré sze sí te ni, azok szá má ra a jog cí men -
ként kü lön-kü lön kell meg ha tá roz ni a ma xi má li san kap -
ható pon to kat, és az összes jog cí met fi gye lem be véve
 maximum 10 több let pon tot kap hat nak.”

(4) Az FR. 36. §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A 25. §-t az aláb bi el té ré sek kel kell al kal maz ni:
a) a Hi va tal a mes ter kép zés re je lent ke zõ be so ro lá sá ról

sza kon ként egy sé ges in téz mé nyi rang so ro lás alap ján dönt,
b) mes ter kép zés ese tén a Hi va tal kö te les fi gye lem be

ven ni a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott, az adott in téz mény -
be fel ve he tõ ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók létszámke -
retét.”

A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet módosítása

16. §

(1) A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról szó ló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: VHR.) 3. §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel sõ fo kú szak kép zés in dí tá sá nak fel té te le – be -
le ért ve a fel sõ ok ta tá si tör vény 32. §-ának (4) be kez dé se
alap ján a szak kö zép is ko lá val kö tött meg ál la po dás sze rint
szer ve zett fel sõ fo kú szak kép zést is –, hogy a fel sõ ok ta tá si
in téz mény

a) a fel sõ fo kú szak kép zés nek – a 6. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint – meg fe le lõ kép zé si te rü le ten
leg alább alap kép zést foly tas son,

b) ren del kez zen a szak mai és vizs ga kö ve tel mé nyek nek 
meg fe le lõ, a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal aján -
lott szak kép zé si prog ram fi gye lem be vé te lé vel ké szült
szak kép zé si prog ram mal,

c) a szék he lyén, te lep he lyén in dí tott kép zés ese tén ren -
del kez zen – a szak kö zép is ko lá ban in dí tott kép zés ese tén a
szak kö zép is ko la ren del kez zen – a szak mai és vizs ga kö ve -
tel mé nyek ben elõ írt esz köz jegy zék kel, va la mint az el mé -
le ti is me re tek át adá sá hoz és a gya kor la ti kép zés ok ta tá sá -
hoz meg fe le lõ szer ve ze ti, tár gyi és sze mé lyi fel té te lek kel,

d) dönt sön a fel sõ fo kú szak kép zés fi nan szí ro zá si ter vé rõl,

e) ren del kez zen a fel sõ fo kú szak kép zés ben részt vevõ
ok ta tók, ta ná rok és szak ok ta tók szak mai és pe da gó gi ai ké -
pe sí té sé re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek kel, a továbbkép -
zésükre vo nat ko zó terv vel,

f) ren del kez zen mi nõ ség biz to sí tá si rend sze ré nek ré sze -
ként a fel sõ fo kú szak kép zés mi nõ ség biz to sí tá sá nak fõbb
sza bá lya i val, kü lö nös te kin tet tel ab ban a fel sõ ok ta tá si
 intézmény sze rep vál la lá sá ra,

g) az adott szak ma cso port ban jo go sult le gyen fel sõ fo -
kú szak kép zést foly tat ni.”

(2) A VHR. a kö vet ke zõ 29/A–29/J. §-sal és azt meg elõ -
zõ cím mel egé szül ki:

„A felsõoktatási intézmények nyilvántartásáért felelõs
szerv eljárásainak szabályai

29/A. § (1) Fel sõ ok ta tá si in téz mény nyil ván tar tás ba
 vételét a fel sõ ok ta tá si tör vény 7. §-ának (1)–(3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ala pí tás ra jo go sult (a to váb bi ak ban:
fenn tar tó) az ala pí tó ok irat alá írá sát kö ve tõ har minc na pon
be lül a fel sõ ok ta tá si tör vény 15. §-ának (1)–(5) be kez dé sé -
ben, il let ve 140. §-ának (6) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek 
tel je sí té se ese tén kér he ti.

(2) A fel sõ ok ta tá si tör vény 7. §-ának (3) be kez dé se sze -
rint több jo go sult ál tal kö zö sen fenn tar tott fel sõ ok ta tá si in -
téz mény nyil ván tar tás ba vé te li ké rel mé hez mel lé kel ni kell 
a fenn tar tók kö zött lét re jött, a fenn tar tói jo gok gya kor lá sá -
ról és a kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl szó ló szer zõ dést is
[fel sõ ok ta tá si tör vény 7. §-ának (2) be kez dé se].

(3) A di ák ott hon nyil ván tar tás ba vé te lét a di ák ott hon
ala pí tó ok ira tá nak alá írá sát kö ve tõ 30 na pon be lül a fenn -
tar tó jo go sult ké rel mez ni. A di ák ott hon mû kö dé sét a nyil -
ván tar tás ba vé te lét kö ve tõ en kezd he ti meg.

(4) Ha a di ák ott hon fenn tar tó ja fel sõ ok ta tá si in téz mény, 
a di ák ott hon nyil ván tar tás ba vé te lé rõl szó ló ha tá ro za tot
az zal a fel té tel lel kell ki ad ni, hogy te vé keny sé ge meg kez -
dé sé re a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál la mi el is me ré sé rõl
 szóló tör vény mó do sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en ke rül het 
sor.

29/B. § (1) A nyil ván tar tás ba vett fel sõ ok ta tá si in téz -
mény – az (1)–(3) be kez dés al kal ma zá sá ban ide ért ve a
 diákotthont is – el ne ve zé sé nek más fel sõ ok ta tá si in téz -
mény el ne ve zé sé tõl egy ér tel mû en kü lön böz nie kell. A fel -
sõ ok ta tá si in téz mény el ne ve zé se nem le het meg té vesz tõ,
nem kelt het az in téz mény re, an nak te vé keny sé gé re vo nat -
ko zó ha mis lát sza tot.

(2) Két vagy több azo nos nevû fel sõ ok ta tá si in téz mény
ese tén a név vi se lé sé nek joga azt a fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt il le ti meg, ame lyik fenn tar tó ja a nyil ván tar tás ba
 vételi ké rel met el sõ ként nyúj tot ta be.

(3) A tör té ne lem ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge i nek ne vét
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia en ge dé lyé vel, olyan
 nevet pe dig, amely hez más nak jogi ér de ke fû zõ dik, csak a
jo go sult hoz zá já ru lá sá val le het a fel sõ ok ta tá si in téz mény
ne vé ben fel tün tet ni.

29/C. § (1) A fenn tar tó a mû kö dés meg kez dé sé hez
szük sé ges en ge délyt ak kor kér he ti, ha iga zol ja, hogy a fel -
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sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé hez szük sé ges va la mennyi 
fel té tel ren del ke zés re áll, il let ve fo ko za to san meg te remt -
he tõ.

(2) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si in téz mény ese tén a fel sõ ok -
ta tá si tör vény 15. §-ának (8) be kez dé sé ben fog lal tak vizs -
gá la tát kö ve tõ en, a nyil ván tar tás ba vé tel rõl szó ló ha tá ro -
za tá ban fog lalt fel té te lek tel je sí té se ese tén – a felsõokta -
tási tör vény 106. §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szak ér tõi vé le mény be szer zé sét kö ve tõ en – adja ki a mû -
kö dé si en ge délyt.

(3) A mû kö dé si en ge délyt – ide nem ért ve an nak az
 intézmény hi va ta los el ne ve zé sét nem érin tõ mó do sí tá sát –
az zal a fel té tel lel kell ki ad ni, hogy az en ge dély ben fog lalt
te vé keny ség meg kez dé sé re az ál la mi el is me rés rõl szó ló
tör vény mó do sí tás ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en ke rül het sor.

29/D. § (1) A pe da gó gus kép zés fel ada ta it el lá tó fel sõ -
ok ta tá si in téz mény – a köz ok ta tá si in téz mény gya kor ló in -
téz ménnyé nyil vá ní tá sát min den év ben má jus 31-ig ké rel -
mez he ti az zal, hogy a gya kor ló in téz ménnyé nyil vá ní tás ra
a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ év szep tem ber 1-jé vel ke rül -
het sor.

(2) A ké re lem hez – amennyi ben a ké rel me zõ és a fenn -
tar tó sze mé lye nem azo nos – mel lé kel ni kell a köz ok ta tá si
in téz mény fenn tar tó já nak egyet ér tõ nyi lat ko za tát.

29/E. § (1) A Hi va tal ál tal nyil ván tar tott ada tok ban
 bekövetkezett vál to zás át ve ze té sét, a mû kö dé si en ge dély
mó do sí tá sát – ide ért ve a fel sõ ok ta tá si tör vény 36. §-a sze -
rin ti át ala ku lást is – ké rel mez ni kell. Több fenn tar tó ese tén 
a ké rel met az együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí tet -
tek sze rint kell be nyúj ta ni. A fenn tar tók kö zöt ti együtt mû -
kö dé si meg ál la po dás ren del ke zé sé nek hi á nyá ban a ké rel -
met együt te sen kell be nyúj ta ni.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra ké rel me zi alap-,
il let ve mes ter kép zé si szak in dí tá sá nak, kar, il let ve dok to ri
is ko la lé te sí té sé nek nyil ván tar tás ba vé te lét.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell
a) az alap kép zé si szak, il let ve a mes ter kép zé si szak

 indításával, kar lé te sí té sé vel kap cso la tos do ku men tá ci ót;
b) a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság

szak ér tõi vé le mé nyét;
c) a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság

 elutasító szak ér tõi vé le mé nye ese tén a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény nek a szak ér tõi vé le mény ben fog lal tak kal kap cso la -
tos ál lás pont ját.

(4) Ha a ké re lem jog sze rû és a szak in dí tást, a kar, il let ve
a dok to ri is ko la lé te sí té sét elõ ze te sen a Ma gyar Fel sõ ok ta -
tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság tá mo gat ta, a Hi va tal az alap-,
il let ve mes ter kép zé si szak in dí tá sát, a kar, il let ve dok to ri
is ko la lé te sí té sét nyil ván tar tás ba ve szi [fel sõ ok ta tá si tör -
vény 106. §-ának (2)–(3) be kez dé se].

(5) Amennyi ben a ké re lem ben fog lalt alap-, il let ve mes -
ter kép zé si szak in dí tá sá ról, a kar, il let ve a dok to ri is ko la
lé te sí té sé rõl elõ ze te sen a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá -
ci ós Bi zott ság el uta sí tó szak ér tõi vé le ményt adott, a Hi va -
tal

a) szak in dí tás és kar lé te sí tés ese tén el já rást in dít, mely -
nek ke re té ben a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
 Bizottság Fe lül vizs gá la ti Bi zott sá gá nak vé le mé nye alap -
ján dönt a ké re lem rõl,

b) dok to ri is ko la lé te sí té se ese tén a ké rel met to váb bít ja
a mi nisz ter nek, aki a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
Bi zott ság Fe lül vizs gá la ti Bi zott sá gá nak szak ér tõi vé le mé -
nye alap ján dönt a ké re lem rõl.

(6) Ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal kül föl di fel sõ -
ok ta tá si in téz ménnyel in dí tan dó kö zös kép zés ese tén a
 kérelemhez a ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény nek mel lé -
kel nie kell to váb bá

a) az in téz mé nyek kö zött lét re jött meg ál la po dás szö ve -
gét is, mely tar tal maz za:

aa) azt, hogy a ké rel me zõ in téz mény el lát ja a ta nul má -
nyi ad mi niszt rá ci ó val, a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend -
szer felé tör té nõ adat köz lés sel, a fel vé te li el já rás le bo nyo -
lí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat,

ab) azt, hogy a ké rel me zõ fel sõ ok ta tá si in téz mény a
kép zés re fel vé telt nyert és be irat ko zott sze mé lyek kel a
hall ga tói jog vi szonyt lét re hoz za,

ac) a társ in téz mé nyek ben a hall ga tó kat meg il le tõ jo go -
kat és az õket ter he lõ kö te le zett sé ge ket,

ad) azt, hogy a társ in téz mé nyek ben foly ta tott kép zés a
ké rel me zõ fel sõ ok ta tá si in téz mény szem pont já ból a fel sõ -
ok ta tá si tör vény sze rin ti rész kép zés, me lyet a ké rel me zõ
in téz mény au to ma ti ku san en ge dé lye zett nek te kint és kö te -
le zett sé get vál lal a társ in téz mé nyek ben a kö zös kép zés
 keretében tel je sí tett kö ve tel mé nyek el is me ré sé re,

ae) a rész kép zés tá mo ga tá sá nak rend jét,
af) azt, hogy kö zös vagy töb bes ok le vél ki adá sá ra

 kerül-e sor,
b) a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ál la mi el is me ré -

sé nek iga zo lá sát.
(7) Ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal ma gyar fel sõ -

ok ta tá si in téz ménnyel in dí tan dó kö zös kép zés ese tén a ké -
re lem hez mel lé kel ni kell to váb bá az in téz mé nyek kö zött
lét re jött meg ál la po dás szö ve gét, mely tar tal maz za:

a) az ál la mi tá mo ga tás és a be vé te lek meg osz tá sát,
b) azt, hogy me lyik az az in téz mény, ame lyik el lát ja a

ta nul má nyi ad mi niszt rá ci ó val, a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós
rend szer felé tör té nõ adat köz lés sel, a fel vé te li el já rás le bo -
nyo lí tá sá val, az ok le vél ki adá sá val kap cso la tos felada -
tokat,

c) azt, hogy a kö zös kép zés ben részt vevõ fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek a kép zés re fel vé telt nyert és be irat ko zott sze -
mé lyek kel a hall ga tói jog vi szonyt lét re hoz za,

d) azt, hogy a társ in téz mé nyek ben foly ta tott kép zés a
b) pont sze rin ti fel sõ ok ta tá si in téz mény szem pont já ból a
fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti rész kép zés, me lyet a ké rel -
me zõ in téz mény au to ma ti ku san en ge dé lye zett nek te kint
és kö te le zett sé get vál lal a társ in téz mé nyek ben a kö zös
kép zés ke re té ben tel je sí tett kö ve tel mé nyek el is me ré sé re.

29/F. § (1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra ké rel me zi
a fel sõ fo kú szak kép zés in dí tá sá nak nyil ván tar tás ba vé -
telét.
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(2) A ké re lem hez csa tol ni kell

a) a fel sõ fo kú szak kép zés in dí tá sá ra vo nat ko zó do ku -
men tá ci ót, va la mint;

b) a fel sõ fo kú szak kép zés in dí tá sát jó vá ha gyó szená -
tusi ha tá ro za tot.

(3) A fel sõ fo kú szak kép zés a Hi va tal ál tal tör té nõ nyil -
ván tar tás ba vé telt kö ve tõ en in dít ha tó. A nyil ván tar tás ba
vé te li el já rás ré sze – szük ség sze rint – a kép zés ben együtt -
mû kö dõ más szer ve ze tek kel tör té nõ együtt mû kö dés nyil -
ván tar tás ba vé te le.

29/G. § (1) A fenn tar tó kez de mé nye zi a Hi va tal nál az
ál la mi el is me rés vissza vo ná sá val kap cso la tos el já rás meg -
in dí tá sát a fel sõ ok ta tá si in téz mény

a) jog utód nél kü li meg szün te té sé rõl ho zott dön té sét,

b) meg szün te té se fel té te le i nek fenn ál lá sá ról szó ló jog -
erõs bí ró sá gi ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét,

c) fenn tar tói jo gok gya kor lá si jo gá nak meg szû né sé rõl
szó ló dön tés meg ho za ta lát

kö ve tõ 15 na pon be lül.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény fenn tar tó ja az (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ké rel mé hez mel lé ke li

a) dön té sét és an nak in do ko lá sát;

b) a nem ki fu tó rend sze rû meg szün te tés ese tén – ha tá -
lyos meg ál la po dás hi á nyá ban – a hall ga tó kat át ve võ fel sõ -
ok ta tá si in téz ménnyel kö tött meg ál la po dást.

(3) A mi nisz ter, amennyi ben kez de mé nye zé sé re a fel sõ -
ok ta tá si tör vény 105. §-ának (2) be kez dé se alap ján a bí ró -
ság meg ál la pí tot ta, hogy fenn áll nak a fel sõ ok ta tá si in téz -
mény meg szün te té sé nek fel té te lei, a bí ró ság jog erõs ha tá -
ro za tát, an nak jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül 
meg kül di a Hi va tal nak.

(4) A Hi va tal ha tó sá gi el len õr zés ered mé nye ként ál la -
pít ja meg, hogy nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ese -
tében a fel sõ ok ta tá si tör vény 37. § (2) be kez dé sé nek
b)–d) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek fenn áll nak.

(5) A Hi va tal

a) a be je len tés, meg ál la pí tás alap ján az ál la mi el is me -
rés vissza vo ná sa tár gyá ban in dí tott el já rá sát kö ve tõ en,

b) egye sü lés, szét vá lás, ki vá lás, be ol va dás ese tén a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé si en ge dé lyé nek vissza vo ná -
sá ról, az új fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé si en ge dé lyé -
nek ki adá sá ról szó ló ha tá ro za tá val együtt

kez de mé nye zés sel él a mi nisz ter felé [fel sõ ok ta tá si tör -
vény 36. §-ának (5) és (7)–(9) be kez dé se, 37. §-ának
(4)–(5) és (8) be kez dé se].

(6) A Hi va tal az ál la mi el is me rés vissza vo ná sá ról szó ló
tör vény ki hir de té sét kö ve tõ en, a tör vény ha tály ba lé pé sé -
nek nap já val tör li nyil ván tar tá sá ból az érin tett felsõokta -
tási in téz ményt. A Hi va tal az ál la mi el is me rés meg ta ga dá -
sá ról szó ló dön tés nap já val tör li nyil ván tar tá sá ból az érin -
tett fel sõ ok ta tá si in téz ményt.

29/H. § (1) A Hi va tal a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba
vé tel lel, an nak mó do sí tá sá val, tör lé sé vel kap cso la tos jog -
erõs ha tá ro za tát meg kül di az ügyész ség ré szé re.

(2) A Hi va tal a költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mény ese té ben a nyil ván tar tás ba tör té nõ be -
jegy zés rõl, tör lés rõl szó ló jog erõs ha tá ro za tá nak meg kül -
dé sé vel ér te sí ti a törzs köny vi nyil ván tar tást ve ze tõ szer -
vet.

(3) Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá ban fog -
lal tak alap ján fel nõtt kép zés ben ve het részt, a Hi va tal a
 külön jog sza bály ban rög zí tett ada to kat meg kül di a Fel -
nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let ré szé re.

(4) A Hi va tal a fel sõ ok ta tá si in téz mény nyil ván tar tás ba
vé te lé vel, át ala ku lá sá val, nyil ván tar tás ból tör lé sé vel kap -
cso la tos jog erõs ha tá ro za tát az Ok ta tá si Köz löny ben köz -
zé te szi.

29/I. § (1) A Hi va tal a nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek fenn tar tói te vé keny sé ge, va la mint a kül föl di felsõ -
oktatási in téz mé nyek mû kö dé se fe let ti tör vény es sé gi
 ellenõrzés ke re té ben (a to váb bi ak ban: mi nisz te ri törvé -
nyességi el len õr zés) a mi nisz ter uta sí tá sá ra el len õr zést
foly tat le [fel sõ ok ta tá si tör vény 105. §-ának (4) be kez dé se, 
116. §-ának (2) be kez dé se]. A Hi va tal jog sza bály sér tés
ese tén kö te les erre fel hív ni a mi nisz ter fi gyel mét, aki nyolc 
na pon be lül dönt a mi nisz te ri tör vény es sé gi el len õr zés
 lefolytatásáról.

(2) A Hi va tal az el len õr zés so rán vizs gál ja a jog sza bály -
ban fog lalt ren del ke zé sek, az in téz mé nyi do ku men tu mok -
ban, a mû kö dé si en ge dély ben fog lal tak, a fenn tar tói kö te -
le zett sé gek meg tar tá sát.

(3) A mi nisz te ri tör vény es sé gi el len õr zés ke re té ben
vég zett el len õr zé se be fe je zé se kor a Hi va tal je len tést
 készít.

(4) A Hi va tal az el len õr zés ered mé nyé rõl szó ló je len tést 
meg kül di a fenn tar tó ré szé re, aki arra kéz hez vé tel tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül ész re vé telt te het. A fenn tar tói
ész re vé telt, és az el nem fo ga dott ész re vé te lek in do ka it tar -
tal ma zó vizs gá la ti je len tést a Hi va tal meg kül di a mi nisz -
ter nek, aki an nak kéz hez vé te lé tõl szá mí tott har minc na pon 
be lül hoz za meg a tör vény es sé gi el len õr zé si jog kö ré ben
ho zott ha tá ro za tát.

(5) A mi nisz ter az el já rást le zá ró dön té sét meg kül di
a fenn tar tó, a Hi va tal és az ügyész ség ré szé re.

(6) A mi nisz ter – a fel sõ ok ta tá si tör vény 105. §-a és
116. §-ának (2) be kez dés sze rin ti, a Hi va tal köz re mû kö dé -
sé vel le foly ta tott – tör vény es sé gi el len õr zé si jog kö ré ben
ha tá ro za tát, a Hi va tal el já rá sát is be le ért ve, az el len õr zés
el ren de lé sé tõl szá mí tott száz húsz na pon be lül hoz za meg.

29/J. § (1) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si el len õr zé si fel ada ta it
az el nök ál tal ki adott éves mun ka terv, il let ve az el nök
egye di dön té se alap ján vég zi.”

(3) A VHR. 7. szá mú mel lék le te III. A. ré szé nek
1. m) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A. Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek

1. az ala pí tó ok irat ban sze rep lõ és ah hoz kap cso ló dó
ada tok:]

„m) az in téz mény szer ve ze ti ta go lá sa”.
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(4) A VHR. 7. szá mú mel lék le te III. A. ré szé nek 2. pont -
ja a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[A. Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
1. to váb bi in téz mé nyi ada tok:]
„e) a kép zé si és ku ta tá si te vé keny ség hez kap cso ló dó

nem zet kö zi mo bi li tá si meg ál la po dá sok ról az együtt mû kö -
dõ szer ve zet tí pu sa, hi va ta los neve, szé ke lyé nek címe,
a meg ál la po dás cél ja, kel te, kez de tem ter ve zett vége, eset -
le ges nem zet kö zi ke re te és a ne gyed éven kén ti meg va ló su -
lá sa (be uta zó és ki uta zó lét szám, an nak jel le ge és tu do -
mány ága)”

(5) A VHR. 7. szá mú mel lék le te III. A. ré szé nek 3. pont -
ja a kö vet ke zõ l) al pont tal egé szül ki:

[A. Fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
1. az in téz mény ál tal be je len tett kép zé sek (fel sõ fo kú

szak kép zé sek, alap sza kok, mes ter sza kok, dok to ri is ko lák,
szak irá nyú to vább kép zé sek, egye te mi és fõ is ko lai szin tû
sza kok) ada tai:]

„l) a kép zés nyelv e.”

(6) A VHR. 10. szá mú mel lék le té nek II/A–II/D pont ja
he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép.

(7) A VHR. 10. szá mú mel lék le té nek VI. pont já ban a
„Spe ci a li zá ció” szö veg rész he lyé be a „Kép zés hez tar to zó
spe ci a li zá ció” szö veg rész lép.

(8) A VHR. 10. szá mú mel lék le té nek VI. pont ja ki egé -
szül az aláb bi szö veg résszel:

[Az ok le vél ben hasz nál ha tó zá ra dé kok]
„Ide gen nyel ven fo lyó kép zés ese té ben:
A kép zést és a zá ró vizs gát az ok le vél tu laj do no sa …

nyel ven tel je sí tet te.”

A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló
51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosítása

17. §

(1) A fel sõ ok ta tás ban részt vevõ hall ga tók jut ta tá sa i ról
és az ál ta luk fi ze ten dõ egyes té rí té sek rõl szó ló 51/2007.
(III. 26.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: TJ.) 10. §-a
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 7. § aa) és be) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí me -
ken az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide jû alap kép zés ben,
egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, mes ter kép zés ben, fel sõ fo -
kú szak kép zés ben részt vevõ hall ga tó ré sze sül het tá mo ga -
tás ban. A 7. § ab) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí men a tel -
jes ide jû alap kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan kép zés ben,
mes ter kép zés ben részt vevõ hall ga tó ré sze sül het. A 7. §
ac) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí men a tel jes ide jû alap -
kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan kép zés ben, mes ter kép zés -
ben, fel sõ fo kú szak kép zés ben, il let ve dok to ri kép zés ben
részt vevõ hall ga tó ré sze sül het tá mo ga tás ban. A 7. §
c) pont já ban meg ha tá ro zott jog cí men ki zá ró lag az ál la mi -
lag tá mo ga tott tel jes ide jû dok to ri kép zés ben részt vevõ

hall ga tó ré sze sül het tá mo ga tás ban. A 7. § bd) pont já ban
meg ha tá ro zott jog cí men az ál la mi lag tá mo ga tott tel jes ide -
jû alap kép zés ben, egy sé ges, osz tat lan kép zés ben és mes -
ter kép zés ben, il let ve a rész ta nul má nyo kat foly ta tó hall -
gató ré sze sül het tá mo ga tás ban. A 7. § ba)–bb) pont ja i ban
meg ha tá ro zott jog cí me ken a szo ci á lis jut ta tá sok ra jo go sult 
hall ga tó ré sze sül het tá mo ga tás ban.”

(2) A TJ. 16. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû, vagy”

(3) A TJ. 16. §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A rend sze res szo ci á lis ösz tön díj havi össze gé nek
mér té ke nem le het ala cso nyabb, mint az éves hall ga tói
nor ma tí va 10%-a, amennyi ben a hall ga tó a 26–26/A. §
sze rin ti – nem a rész kép zés ide jé re ado má nyo zott – ösz -
tön díj ban ré sze sül.”

(3) A TJ. 21. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A hall ga tó szo ci á lis hely ze té nek meg íté lé se kor
 figyelembe kell ven ni]

„a) az egy la kás ban élet vi tel sze rû en együtt lakó, ott
 bejelentett vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõk szá mát
és jö ve del mi hely ze tét;”

(4) A TJ. 25. §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A pá lyá zat
a) a nem ze ti vagy et ni kai ki sebb ség hez tar to zó ma gyar

ál lam pol gá rok szá má ra az anya nyel ven – az adott or szág -
gal kö tött két ol da lú nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint – 

b) kül föl di tel jes vagy rész kép zés ke re té ben
ál la mi lag el is mert fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott
ta nul má nyok se gí té sét szol gál ja.”.

(5) A TJ. 25. §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A pá lyá za to kat a Ba las si Bál int In té zet hez kell be -
nyúj ta ni, amely rang so rol ja azo kat. Az ok ta tá si és kul tu rá -
lis mi nisz ter a rang so ro lás és a (4) be kez dés ben meg ál la pí -
tott el vek alap ján – szük ség sze rint szak ér tõk be vo ná sá -
val – dönt a pá lyá za tok ról, ér te sí ti a pá lyá zót, és hall ga tó
ese tén a fel sõ ok ta tá si in téz ményt is.”

(6) A TJ. 26/A. §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (6) bekez -
déssel:

„(6) A ked vez mény tör vény alap ján rész kép zés ben részt
vevõ nem ma gyar ál lam pol gá rok ese té ben a 26. §-ának
(1)–(5) be kez dé se ren del ke zé se it kell al kal maz ni az zal az
el té rés sel, hogy az ado má nyo zott ösz tön díj a rész kép zés
idõ tar ta má ra szól.”

(7) A TJ. 36. §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Az (1) be kez dés sze rint men te sü lõk ese té ben a kép -
zés költ ség ve té si tá mo ga tá sa a fel sõ ok ta tá si in téz mény
 által le je len tett lét szám ból a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
kép zé si, tu do má nyos célú és fenn tar tói nor ma tí va alap ján
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tör té nõ fi nan szí ro zá sá ról szó ló 50/2008. (III. 14.) Korm.
ren de let 4. § (1)–(2) be kez dé sek sze rint szá mí tott összeg.
Szak irá nyú to vább kép zés ese té ben az Ok ta tá si és Kul tu rá -
lis Mi nisz té ri um te szi köz zé a sza kok két fi nan szí ro zá si
cso port ba tör té nõ be so ro lá sát. Az adott hall ga tó után járó
tá mo ga tás össze ge nem ha lad hat ja meg a hall ga tó ál tal fel -
vett szak meg ál la pí tott költ ség té rí té sét.”

A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint
a szakindítás eljárási rendjérõl szóló

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

18. §

(1) A fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint
a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl szó ló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: BR.) 1. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le te lép.

(2) A BR. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) A BR. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá -
mú mel lék le te lép.

Az Oktatási Hivatalról szóló
307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. §

(1) Az Ok ta tá si Hi va tal ról szó ló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: OHR.) 4. §-ának (3) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A Hi va tal mû kö dé sé re, bel sõ és kül sõ kap cso la ta i ra 
vo nat ko zó ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat ha tá roz za meg. A Hi va tal a fel ada ta it éves mun ka -
terv alap ján vég zi. Az éves mun ka ter vet az el nök adja ki
az zal, hogy a köz ok ta tá si ha tó sá gi el len õr zé si mun ka terv
ki adá sá hoz szük sé ges az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter jó vá -
ha gyá sa.”

(2) Az OHR. 4/A. §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„4/A. § A Kor mány a Hi va talt je lö li ki
a) a Kt. sze rin ti köz ok ta tá si fel adat kör ében el já ró ok ta -

tá si hi va tal és a köz ok ta tá si in for má ci ós iro da fel ada ta i nak
el lá tá sá ra;

b) az Ftv. sze rin ti fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer
mû kö dé sé ért fe le lõs szerv és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv mû köd te té sé re.”

20. §

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

„(2) A Hi va tal az ága za ti irá nyí tás ke re té ben közokta -
tási ál la mi el len õr zés szer ve ként

a) el lát ja az or szá gos mé rés, ér té ke lés fel ada ta it
[Kt. 99. §-ának (3) be kez dé se],

b) or szá gos és re gi o ná lis szak mai el len õr zést vé gez
[Kt. 99. §-ának (3) be kez dé se],

c) ha tó sá gi el len õr zé si fel ada to kat lát el [Kt. 95/A. §-ának
(4) be kez dé se],

d) sza bály sér té si ha tó ság ként jár el [Kt. 95/A. §-a
(6) be kez dé sé nek d) pont ja].”

(2) Az OHR. 5. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A Hi va tal – a Kt. 72. §-ának (2) be kez dé se alap ján – 
gon dos ko dik a bi zo nyít vány nyom tat vány ki ál lí tá sá nak
alap já ul szol gá ló nyom tat vá nyok en ge dé lye zé sé nek elõ -
ké szí té sé rõl és a bi zo nyít vá nyok elõ ál lí tá sá ról.”

21. §

(1) Az OHR. 12. §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A Hi va tal – a köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek
meg ke re sé sé re – szak mai és mód szer ta ni se gít sé get nyújt a 
köz ok ta tást érin tõ tör vény es sé gi el len õr zés fel ada ta i ban.”

(2) Az OHR. 13. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„a) a tan könyv vé nyil vá ní tás ról, il let ve tan könyv vé
nyil vá ní tá si ké re lem el uta sí tá sá ról, va la mint a tan könyv -
jegy zék re való fel vé tel rõl, il let ve a tan könyv jegy zék re
való fel vé tel irán ti ké re lem el uta sí tá sá ról, a mi nisz ter ha -
tás kö ré be nem tar to zó szak ké pe sí té sek szak mai tan köny -
vei te kin te té ben a tan könyv pi ac rend jé rõl szó ló 2001. évi
XXXVII. tör vény 2. §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak
 figyelembevételével;”

22. §

Az OHR. 38. §-ának (1) be kez dé se aa)–ab) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Hi va tal ek vi va len cia és in for má ci ós köz pont ként
a) ha tó sá gi jog kö ré ben]
„aa) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör ben el is -

me ri az ál ta lá nos is ko lai és kö zép is ko lai bi zo nyít vá nyok,
va la mint a fel sõ fo kú ok le ve lek és tu do má nyos fo ko za tok
ál tal ta nú sí tott vég zett sé gi szin tet, to váb bá az alap-, kö -
zép- és fel sõ fo kú szak ké pe sí té se ket és az ál ta la mû köd te -
tett szak bi zott sá gok köz re mû kö dé sé vel a fel sõ fo kú vég -
zett ség hez kap cso ló dó szak kép zett sé ge ket,

ab) jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint hi va ta los
tá jé koz ta tást ad (bel- és kül föl di szer vek nek és sze mé lyek -
nek egy aránt) a kül föl di ok ta tá si rend sze rek rõl, a kül föl di
köz- és fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek rõl, a fel sõ fo kú vég zett -
sé get ta nú sí tó ok le ve lek meg szer zé sé nek fel té te le i rõl”
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23. §

Az OHR. 42. §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) E ren de let 38. § (1) be kez dés bf) pont ja a szak mai

ké pe sí té sek el is me ré sé rõl szó ló, az Eu ró pai Par la ment és
a Ta nács 2005/36/EK irány el ve 56. cik ke (4) be kez dé sé -
nek való meg fe le lést szol gál ja.”

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl
szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben

eljáró hatóságok kijelölésérõl, valamint
a nyilatkozattételi kötelezettség alá esõ szolgáltatások
felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet

módosítása

24. §

(1) A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé -
rõl szó ló 2001. évi C. tör vény ha tá lya alá tar to zó ügyek ben 
el já ró ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl, va la mint a nyi lat ko zat té te li
kö te le zett ség alá esõ szol gál ta tá sok fel so ro lá sá ról szó ló
33/2008. (II. 21.) Korm. ren de let

a) 2. §-ának (1) be kez dé sé ben az „E ren de let mellék -
lete” szö veg rész he lyé be az „E ren de let 1. szá mú mellék -
lete” szö veg rész lép;

b) 1. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let 5. szá mú
mel lék le te lép.

(2) Az (1) és e ren de let 5. szá mú mel lék le te – a kül föl di
bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szó ló 2001. évi 
C. tör vény ren del ke zé se i vel együtt – a szak mai ké pe sí té -
sek el is me ré sé rõl szó ló, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2005/36/EK irány el ve 7. cikk (1) és (4) be kez dé sé nek,
 valamint 56. cik ke (3) be kez dé sé nek való meg fe le lést
szol gál ja.

 

Záró rendelkezések

25. §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az FR. 3. §-ának (6) be kez dé sé ben, az FR. 8. §-a

(3) be kez dé se a) pont já ban az „és az OFIK” szö veg rész
he lyé be az „és a Hi va tal” szö veg rész lép;

b) az FR. 9. §-a (2) be kez dé se b) pont já ban az „az
OFIK” szö veg rész he lyé be az „az Edu ca tio Kht.” szö veg -
rész lép;

c) az FR. 27. §-ának (2)–(3) be kez dé sé ben, 28. §-ának
(1) be kez dé sé ben az „az OFIK” szö veg rész he lyé be az „az
Edu ca tio Kht.” szö veg rész lép;

d) a TJ. 25. §-ának (3) be kez dé sé ben, 26. §-ának (5) be -
kez dé sé ben, 26/A. §-ának (3) be kez dé sé ben, va la mint
27. §-ának (2) be kez dé sé ben az „az ok ta tá si és kul tu rá lis

mi nisz ter ál tal ki je lölt szer ve zet” szö veg rész he lyé be az
„a Ba las si In té zet” szö veg rész lép;

e) a VHR 15/D. §-a (4) be kez dé sé nek d) pont já ban az
„ér té ke lés re vo nat ko zó” szö veg rész he lyé be a „tárgy fel vé -
tel re vo nat ko zó” szö veg rész lép;

f) az OHR. 1. §-ának (1) be kez dé sé ben a „meg ha tá ro -
zott” szö veg rész he lyé be a „és kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott” szö veg rész, az OHR. 7. §-ának f) pont já ban
a „Kt. 131. § (6) be kez dé se” szö veg rész he lyé be a
„Kt. 131. § (7) be kez dé se” szö veg rész lép.

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

a) az FR. 26. §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja, va la mint
46. §-ának (2) be kez dé se;

b) az OHR.
ba) 5. §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben, a 6–9. § fel ve ze tõ

szö ve gé ben, a 10. §-ában, a 11. § fel ve ze tõ szö ve gé ben, a
12. §-ának (1) be kez dé sé ben, a 12. §-ának (2) be kez dé se
fel ve ze tõ szö ve gé ben, a 13. §-ának (1)–(2) be kez dé se fel -
ve ze tõ szö ve gé ben, a 13. §-ának (3) be kez dé sé ben, a
13. §-ának (4) be kez dé se fel ve ze tõ szö ve gé ben, a
13. §-ának (5)–(6) be kez dé sé ben, a 14. §-ának fel ve ze tõ
szö ve gé ben, to váb bá 1. szá mú mel lék le té nek cí mé ben a
„köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont ként” szö veg rész,

bb) 11. §-ának c) pont já ban „a Kt. 95/A. §-ának (9) be -
kez dé sé ben fog lal tak alap ján” szö veg rész,

bc) 18. §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „ha tá -
ro zat tal” szö veg rész,

bd) a 18. §-ának (1) be kez dé se, 19–37. §-a, va la mint
40. §-a és azt meg elõ zõ al cím;

c) a VHR. 3. §-a (3) be kez dé sé nek m) pont ja, 3. §-a
(3) be kez dé sé nek f) pont ja, 4. §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja;

d) a TJ. 18. §-a (2) be kez dé sé nek „és szo ci á lis jut ta tás -
ra jo go sul tak”, va la mint a 26. §-ának (7) be kez dé sé nek a
„vagy a ked vez mény tör vény” szö veg ré sze.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a dok to ri
is ko la lé te sí té sé nek el já rá si rend jé rõl és a dok to ri fo ko zat
meg szer zé sé nek fel té te le i rõl szó ló 33/2007. (III. 7.) Korm. 
ren de let 10. §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a dok to ri ta nács ál tal
oda ítélt dok to ri fo ko zat ról a dok to ri törzs la pon rög zí tett
ha tá ro zat alap ján a tu do mány te rü le tet, tu do mány ágat,
 illetve mû vé sze ti ágat is meg je lö lõ ok le ve let ál lít ki és tel -
je sí ti a tel jes adat köz lé si kö te le zett sé gét a fel sõ ok ta tá si
 információs rend szer felé.”

(5) E ren de let elõ írá sa it a fo lya mat ban levõ el já rá sok ra
is al kal maz ni kell.

(6) E ren de let 2008. szep tem ber 30-án vesz ti ha tá lyát.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. számú melléklet a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

II. Oktatói, kutatói, tanári nyilatkozat

II/A. Az intézmény mûködési feltételeinek meglétének mérlegeléséhez adott nyilatkozat

Alul írott ... (név) (szü le té si név: ..., any ja szü le té si neve: ..., szü le té si hely és idõ: ...) fel ha tal ma zom a ... nevû, ... in téz -
mé nyi azo no sí tó jú fel sõ ok ta tá si in téz ményt, hogy

a) a mû kö dé si fel té te lek mér le ge lé se és a fel sõ ok ta tá si tör vény sze rin ti nor ma tív ál la mi költ ség ve té si tá mo ga tás meg -
ál la pí tá sa so rán

b) a mû kö dé si fel té te lek mér le ge lé se so rán

fi gye lem be ve gyen. 

Tu do má sul ve szem, hogy az a) pont vá lasz tá sa ese tén nyi lat ko za tom meg té te lét kö ve tõ en, an nak vissza vo ná sá ig

– a fen ti fel sõ ok ta tá si in téz mény tõl el té rõ ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal 2007. szep tem ber 1. után kez de mé -
nye zett szak in dí tá si vagy dok to ri is ko la lé te sí té sé re irá nyu ló el já rás so rán,

– a fen ti fel sõ ok ta tá si in téz mény tõl el té rõ ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény lé te sí té sé re irá nyu ló 2007. szep tem ber 1.
után kez de mé nye zett el já rás so rán, va la mint

– 2010. szep tem ber 1-jét kö ve tõ en a fen ti fel sõ ok ta tá si in téz mény tõl el té rõ ma gyar fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé si 
en ge dé lye zé se, MAB el já rá sa so rán

nem ve het nek fi gye lem be.

Tu do má sul ve szem, hogy a b) pont vá lasz tá sa ese tén nyi lat ko za tom meg té te lét kö ve tõ en, an nak vissza vo ná sá ig a fent
meg je lölt in téz mény ál tal

– 2007. szep tem ber 1-jét kö ve tõ en kez de mé nye zett szak in dí tá si vagy dok to ri is ko la lé te sí té sé re irá nyu ló el já rás

– 2010. szep tem ber 1-jét kö ve tõ en kez de mé nye zett a mû kö dé si en ge dé lye zés re, MAB el já rás ra irá nyu ló ké re lem
 elbírálása

so rán nem ve het nek fi gye lem ben.

Tu do má sul ve szem, hogy a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény elõ írá sai sze rint nyi lat ko za tom meg té -
te lét a meg je lölt in téz mény a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer felé je len ti.

Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben egy ide jû leg több, egy más nak el lent mon dó vagy a fel sõ ok ta tás ról szó ló
2005. évi CXXXIX. tör vénnyel el len té tes nyi lat ko za tot tet tem, egyik nyi lat ko za to mat sem ve szik fi gye lem be.

Dá tum, alá írás

II/B. Az in téz mény mû kö dé si fel té te lei meg lé té nek mér le ge lé sé hez adott nyi lat ko zat vissza vo ná sa

Alul írott .... (név) (szü le té si név: ..., any ja szü le té si neve: ..., szü le té si hely és idõ: ...) a ... nevû, ... in téz mé nyi azo no sí -
tó jú fel sõ ok ta tá si in téz mény ré szé re 

a) a mû kö dé si fel té te lek meg lé té nek mér le ge lé sé hez és a költ ség ve té si tá mo ga tás hoz 

b) a mû kö dé si fel té te lek meg lé te mér le ge lé sé hez

adott nyi lat ko za to mat ... dá tum mal vissza vo nom. 

Tu do má sul ve szem, hogy a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény elõ írá sai sze rint nyi lat ko za tom meg té -
te lét a meg je lölt in téz mény a fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer felé je len ti.

Dá tum, alá írás
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2. számú melléklet a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let hez]

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke

 Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

ag rár ag rár mû sza ki föld mé rõ és föld ren de zõ mér nö ki*  180+30

me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-ipa ri gé pész mér nö ki*

táj ren de zõ és kert épí tõ mér nö ki*

er dõ mér nö ki er dõ mér nö ki*  180+30

gaz da sá gi, vi dék fej lesz té si és 
in for ma ti kus ag rár mér nö ki

gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki*

in for ma ti kus és szak igaz ga tá si ag rár mér nö ki*

élel mi szer- és ker tész mér nö ki élel mi szer mér nö ki*  180+30

ker tész mér nö ki*

kör nye zet gaz dál ko dá si és 
ter mé szet vé del mi mérnöki

kör nye zet gaz dál ko dá si ag rár mér nö ki*  180+30

ter mé szet vé del mi mér nö ki*

vad gaz da mér nö ki*

me zõ gaz da sá gi ál lat te nyész tõ mér nö ki*  180+30

me zõ gaz da sá gi mér nö ki*

me zõ gaz da sá gi szak ok ta tó*

nö vény ter mesz tõ mér nö ki*

böl csé szet-
tu do mány

ma gyar ma gyar (pl. drá ma pe da gó gia, esz pe ran tó, észt, finn,  finn ugor,
folk lo risz ti ka, iro da lom tu do mány,  mû ve lõ dés tu do mány,
nyelv men tor, nyelv tech no ló gia,  szín ház tör té net, ügyvitel, neolatin
szakirányok)

 180

tör té ne lem tör té ne lem (pl. tör té ne lem, le vél tár, mu ze o ló gia,  ré gé szet
szakirányok)

 180

nép rajz

mo dern fi lo ló gia ang lisz ti ka (pl. an gol, ame ri ka nisz ti ka szak irá nyok)  180

ger ma nisz ti ka (pl. né met, né met nem ze ti sé gi, né der lan disz ti ka,
skan di na visz ti ka szakirányok)

ro ma nisz ti ka (pl. fran cia, olasz, por tu gál, ro mán/ro mán 
nem ze ti sé gi, spa nyol szakirányok)

ro mo ló gia

szla visz ti ka (pl. orosz, bol gár, cseh, len gyel,  hor vát/nem ze ti sé gi,
szerb/nem ze ti sé gi, szlo vák/nem ze ti sé gi, szlo vén/nem ze ti sé gi,
uk rán/nem ze ti sé gi  szakirányok)

óko ri és ke le ti fi lo ló gia óko ri nyel vek és kul tú rák (asszí ri o ló gia, egyip to ló gia, 
klasszi ka-fi lo ló gia [la tin, ó gö rög] szakirányok)

 180

ke le ti nyel vek és kul tú rák (pl. al ta jisz ti ka, arab, heb ra isz ti ka,
in do ló gia, ira nisz ti ka, ja pán, kí nai,  ko re ai, mon gol, ti be ti, tö rök,
újgörög szakirányok)

pe da gó gia és pszi cho ló gia and ra gó gia (pl. fel nõtt kép zé si szer ve zõ,  mun ka vál la lá si ta nács adó, 
mû ve lõ dés szer ve zõ,  sze mély ügyi szervezõ szakirányok)

 180

pe da gó gia

pszi cho ló gia

sza bad böl csé szet sza bad böl csé szet (pl. fi lo zó fia, esz té ti ka, eti ka,  val lás tu do mány,
film el mé let és film tör té net,  kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány,
mû vé szet tör té net, el mé le ti nyelvészet szakirányok)

 180
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 Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

tár sa da lom
tu do mány

po li ti ka tu do mány nem zet kö zi ta nul má nyok  180

po li to ló gia

szo ci á lis szo ci á lis mun ka*  180+30

szo ci ál pe da gó gia*

fog lal ko zá si re ha bi li tá ció* 180

tár sa da lom is me ret in for ma ti kus könyv tá ros  180

kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány

kul tu rá lis ant ro po ló gia

szo ci o ló gia 

tár sa dal mi ta nul má nyok

in for ma ti ka in for ma ti kai gaz da ság in for ma ti kus*  210

mér nök in for ma ti kus*  210

prog ram ter ve zõ in for ma ti kus*  180

jogi és  
igaz ga tá si

igaz ga tá si bûn ügyi igaz ga tá si (pl. bûn ügyi nyo mo zó,  gaz da ság vé del mi
nyo mo zó, pénz ügyi nyo mo zó  szak irá nyok kal)

 180

igaz ga tás szer ve zõ

igaz ság ügyi igaz ga tá si

mun ka ügyi és tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si

nem zet kö zi igaz ga tá si

ren dé sze ti igaz ga tá si (pl. biz ton sá gi, bün te tés- vég re haj tá si,
ha tár ren dé sze ti, igaz ga tás ren dé sze ti,  ka taszt ró fa vé del mi,
köz le ke dés ren dé sze ti,  köz rend vé del mi, vám- és jövedéki
igazgatási  szakirányokkal)

nem zet -
vé delmi és
katonai

vé del mi biz ton ság- és vé de lem po li ti kai  180

bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ

ha tár ren dé sze ti és -vé del mi ve ze tõi

nem zet biz ton sá gi

vé del mi igaz ga tá si

ka to nai ka to nai ve ze tõi  210

ka to nai gaz dál ko dá si

gaz da ság-
tu do má nyok

köz gaz da sá gi al kal ma zott köz gaz da ság tan  180

gaz da ság elem zés

köz szol gá la ti

üz le ti gaz dál ko dá si és me nedzs ment*  180+30

ke res ke de lem és mar ke ting*  180+30

em ber i erõ for rá sok  180

nem zet kö zi gaz dál ko dás*  180+30

pénz ügy és szám vi tel*  180+30

tu riz mus-ven dég lá tás*  180+30

üz le ti szak ok ta tó*  180+30

mû sza ki anyag-, fa- és könnyû ipa ri mér nö ki anyag mér nö ki*  210

fa ipa ri mér nö ki*

könnyû ipa ri mér nö ki*

bio-, kör nye zet- és ve gyész mér nö ki bio mér nö ki*  210

kör nye zet mér nö ki*

ve gyész mér nö ki*

mo le ku lá ris bi o ni ka*
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 Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

 épí tõ mér nö ki és mû sza ki föld tu do má nyi épí tõ mér nö ki*  240

mû sza ki föld tu do má nyi*  210

épí tész mér nök, ipar i ter mék- és
for ma ter ve zõ mér nö ki

épí tész mér nö ki*  240

ipar i ter mék- és for ma ter ve zõ mér nö ki*  210

gé pész-, köz le ke dés-, me chat ro ni kai
mér nö ki

gé pész mér nö ki*  210

köz le ke dés mér nö ki*

me chat ro ni kai mér nö ki*

had- és biz ton ság tech ni kai   mér nö ki had- és biz ton ság tech ni kai mér nö ki*  210

vil la mos- és ener ge ti kai mér nö ki ener ge ti kai mér nö ki*  210

vil la mos mér nö ki*

mû sza ki me ne dzser, mû sza ki
szak ok ta tó

mû sza ki me ne dzser  210

mû sza ki szak ok ta tó*

or vos- és 
egész ség-
tu do mány

egész ség tu do má nyi ápo lás és be teg el lá tás (ápo ló, di e te ti kus, gyógy tor nász,  men tõ tiszt,
szü lész nõ szak irá nyok kal)*

 240

egész ség ügyi gon do zás és pre ven ció (nép egész ség ügyi el len õr és
vé dõ nõ szak irá nyok kal)*

egész ség ügyi szer ve zõ (egész ség biz to sí tás,  egész ség ügyi
ügy vi tel szer ve zõ, egész ség tu riz mus- szer ve zõ szakirányokkal)*

 210

or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó di ag nosz ti kai  ana li ti kus
(or vos di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mi  ana li ti kus, kép al ko tó
di ag nosz ti ka, or vo si  ku ta tó la bo ra tó ri u mi analitikus, optometria 
szakirányokkal)*

 240

pe da gó gus-
képzés

óvo da pe da gó gus, ta ní tó óvo da pe da gó gus (nem ze ti sé gi szak iránnyal)  180

ta ní tó (nem ze ti sé gi szak iránnyal)  240

kon duk tor (óvo da pe da gó gus, ta ní tó szak irá nyok kal)

gyógy pe da gó gia gyógy pe da gó gia (ér tel mi leg aka dá lyo zot tak  pe da gó gi á ja,
ta nu lás ban aka dá lyo zot tak pe da gó gi á ja,  hal lás sé rül tek
pe da gó gi á ja, lo go pé dia, lá tás sé rül tek  pe da gó gi á ja,
szo ma to pe da gó gia, pszichopedagógia  szakirányokkal)*

 210+30

sport-
tudomány

sport
test kul tú ra

test ne ve lõ-edzõ  180

sport szer ve zõ

rek re á ció szer ve zés és egész ség fej lesz tés

hu mán ki ne zi o ló gia

ter mé szet-
tudomány

élõ ter mé szet tu do mány bi o ló gia*  180

élet te len ter mé szet tu do mány fi zi ka*  180

ké mia*

föld- és föld rajz tu do má nyi föld rajz*  180

föld tu do má nyi*

kör nye zet tu do mány kör nye zet tan (pl. tech ni ka szak irány)*  180

ma te ma ti ka tu do mány ma te ma ti ka*  180

ter mé szet is me ret ter mé szet is me ret*  180
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 Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

mû vé szet épí tõ mû vé szet épí tõ mû vé szet*  180

ipar mû vé szet ke rá mia ter ve zés*  180

üveg ter ve zés*

fém mû ves ség*

for ma ter ve zés*

tex til ter ve zés (szö võ, kötõ, nyo mó, ruha,  öl tö zék-ki egé szí tés
szak irá nyok kal)*

ter ve zõ gra fi ka*

fo to grá fia*

al kal ma zott lát vány ter ve zés*

de sign- és mû vé szet el mé let

kép zõ mû vé szet kép zõ mû vé szet el mé let  180

film- és vi deo mû vé szet moz gó kép (adás ren de zõ, adás ren de zõ-szer kesz tõ,  vágó,
hang mes ter szak irá nyok kal)*

 180

ka me ra man

gyár tás szer ve zõ

te le ví zi ós mû sor ké szí tõ

ani má ció

ze ne mû vé szet elõ adó mû vé szet (klasszi kus hang szer**,  jazz hang szer**,
klasszi kus ének, jaz zé nek, ze ne kar- és  kó rus ve ze tés,
egy ház ze ne**, nép ze ne**  szakirányokkal)

 180

al ko tó mû vé szet és mu zi ko ló gia (ze ne szer zés, jazz- ze ne szer zés,
mu zi ko ló gia, ze ne el mé let, ze ne is me ret  szakirányokkal)

 180

tánc mû vé szet tánc mû vész (klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern tánc,  kor társ tánc,
szín há zi tánc szak irá nyok kal)

 180

ko re og rá fus  180

tán cos és pró ba ve ze tõ (klasszi kus ba lett, nép tánc, mo dern tánc,
tár sas tánc, kor társ tánc, di vat tánc, szín há zi  tánc szakirányokkal)

 180

mul ti mé dia mé dia de sign  180 

mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ

mû vé szet -
közve tí tés

ze ne kul tú ra ének-ze ne (nép ze ne, egy ház ze ne szak irá nyok kal)  180

vi zu á lis kul tú ra kéz mû ves  180

kör nye zet kul tú ra

plasz ti kai áb rá zo lás

képi áb rá zo lás

elekt ro ni kus áb rá zo lás

drá ma kul tú ra drá ma inst ruk tor  180

moz gó kép kul tú ra moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret  180

 * A szak olyan, gya kor lat igé nyes alap kép zé si szak, ame lyen a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zot tak sze rint leg alább hat hé tig tar tó szak -
mai gya kor la tot kell szer vez ni kül sõ szak mai gya kor ló he lyen, in téz mény ben vagy gya kor la ti kép zés re al kal mas szer ve zet nél.
** Vá laszt ha tó szak irá nyok:
klasszi kus hang szer: fu ru lya, fu vo la, oboa, kla ri nét, sza xo fon, fa gott, kürt, trom bi ta, har so na, tuba, ütõ hang sze rek, he ge dû, mély he ge dû, gor don ka, gor don,
hár fa, gi tár, lant, cim ba lom, csem ba ló, zon go ra, or go na, har mo ni ka.
jazz hang szer: jazz-zon go ra, jazz bõ gõ, jazz gi tár, jazz basszus gi tár, jazz trom bi ta, jazz har so na, jazz sza xo fon, jazz dob
egy ház ze ne: egy ház ze ne-or go na, egy ház ze ne-kó rus ve ze tés
nép ze ne: népi vo nós (népi he ge dû, népi brá csa, népi nagy bõ gõ-csel ló-ütõ gor don), népi pen ge tõs (ci te ra-tam bu ra-ko boz-te ke rõ), népi fú vós (népi furulya-
 duda, né pi-kla ri nét-tá ro ga tó), cim ba lom, népi ének.
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3. számú melléklet a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let hez]

A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés és az egy sé ges osz tat lan kép zés mes ter kép zé si sza kok jegyzéke1

 Kép zé si te rü let  Alap kép zés szak
 Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak

 Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

 A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek szá ma

ag rár3 ál lat or vo si2  300+30

föld mé rõ és föld ren de zõ
mér nö ki

bir tok ren de zõ mér nö ki  120

me zõ gaz da sá gi és
élel mi szer ipa ri
gé pész mér nö ki

me zõ gaz da sá gi és
élel mi szer ipa ri
gé pész mér nö ki4

 120

táj ren de zõ és kert épí tõ
mér nö ki

táj épí tész mér nö ki4  120

er dõ mér nö ki er dõ mér nö ki  120

gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si
ag rár mér nö ki

gaz da sá gi ag rár mér nö ki4  120

vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki

élel mi szer-mér nö ki élel mi szer mér nö ki4  120

élel mi szer biz ton sá gi és
-mi nõ sé gi mér nö ki4

élel mi szer bi o tech no ló gus4

ker tész mér nö ki ker tész mér nö ki  120

szõ lé sze ti és bo rá sza ti
mér nö ki4

dísz ker té sze ti mér nö ki4

kör nye zet gaz dál ko dá si
ag rár mér nö ki

kör nye zet gaz dál ko dá si
ag rár mér nö ki4

 120

me zõ gaz da sá gi mér nö ki me zõ gaz da sá gi
bi o tech no ló gus4

 120

ag rár mér nö ki

me zõ gaz da sá gi
víz gaz dál ko dá si4

ál lat te nyész tõ mér nö ki ál lat te nyész tõ mér nö ki4  120

ta kar má nyo zá si és
ta kar mány biz ton sá gi
mérnöki4

nö vény ter mesz tõ mér nö ki nö vény or vo si4   120

nö vény ter mesz tõ mér nö ki4

ter mé szet vé del mi mér nö ki ter mé szet vé del mi mér nö ki   120

vad gaz da mér nö ki vad gaz da mér nö ki   120

böl csé szettu do mány ma gyar ma gyar nyelv és iro da lom   120

finn ug risz ti ka

iro da lom- és kul tú ra tu do mány

nyelv tu do mány

al kal ma zott nyel vé szet4

el mé le ti nyel vé szet4

szín ház tu do mány4

 tör té ne lem tör té ne lem   120

le vél tár

tör té ne ti mu ze o ló gia

ré gé szet,

val lás tör té net4

 nép rajz nép rajz   120
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 Kép zé si te rü let  Alap kép zés szak
 Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak

 Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

 A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek szá ma

ang lisz ti ka ang lisz ti ka  120

ame ri ka nisz ti ka

ger ma nisz ti ka né met nyelv, iro da lom és
kul tú ra

 120

né met nem ze ti sé gi nyelv és
iro da lom

né der lan disz ti ka

skan di na visz ti ka

ro ma nisz ti ka fran cia nyelv, iro da lom és
kul tú ra

 120

olasz nyelv, iro da lom és
kul tú ra

por tu gál nyelv, iro da lom és
kul tú ra

ro mán nyelv, iro da lom és
kul tú ra

spa nyol nyelv, iro da lom és
kul tú ra

ro mo ló gia ro mo ló gia  120

szla visz ti ka szla visz ti ka (pl. bol gár/
bol gár nem ze ti sé gi, cseh,
szlo vák/szlo vák nem ze ti sé gi,  
hor vát/hor vát  nem ze ti sé gi,
len gyel/len gyel nem ze ti sé gi,
orosz, szerb/szerb
nem ze ti sé gi, szlo vén/szlo vén
nem ze ti sé gi, uk rán/ukrán
nemzetiségi   szakirányokkal)

 120

bol gár nyelv és iro da lom

cseh nyelv és iro da lom

hor vát nyelv és iro da lom

len gyel nyelv és iro da lom

orosz nyelv és iro da lom

szerb nyelv és iro da lom

szlo vák nyelv és iro da lom

szlo vén nyelv és iro da lom

uk rán nyelv és iro da lom

ke le ti nyel vek és kul tú rák ke le ti nyel vek és kul tú rák
(pl. al ta jisz ti ka, ara bisz ti ka,
ira nisz ti ka, ja pán, kí nai,
mon gol, tur ko ló gia
szakirányokkal)

 120

al ta jisz ti ka

mo no go lisz ti ka

ti be to ló gia

ara bisz ti ka

in do ló gia

ira nisz ti ka

ja pa no ló gia

tur ko ló gia

si no ló gia

budd hiz mus

isz lám
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 Kép zé si te rü let  Alap kép zés szak
 Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak

 Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

 A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek szá ma

óko ri nyel vek és kul tú rák óko ri nyel vek és kul tú rák
(pl. asszí ri o ló gia,
egyip to ló gia, heb ra isz ti ka,
in do ló gia, klasszi ka-fi lo ló gia: 
la tin, gö rög szakirányokkal)

 120

klasszi ka fi lo ló gia

heb ra isz ti ka

egyip to ló gia

asszí ri o ló gia

and ra gó gia and ra gó gia  120

em ber i erõ for rás ta nács adó

kul tu rá lis me di á tor

pá lya ter ve zé si ta nács adó

pe da gó gia ne ve lés tu do má nyi4  120

in ter kul tu rá lis pszi cho ló gia és 
pe da gó gi a4

pszi cho ló gia pszi cho ló gia  120

sza bad böl csé szet mû vé szet tör té net  120

fi lo zó fia

esz té ti ka

eti ka

val lás tu do mány

film tu do mány

for dí tó és tol mács4  120

re ne szánsz ta nul má nyok  120

tár sa da lomtu do mány nem zet kö zi ta nul má nyok nem zet kö zi ta nul má nyok  120

po li to ló gia po li ti kai szak ér tõ4  120

po li ti ka tu do mány4  120

szo ci á lis mun ka szo ci á lis mun ka4  120

szo ci ál pe da gó gia szo ci ál po li ti ka4  120

in for ma ti kus könyv tá ros in for ma ti kus könyv tá ros  120

kom mu ni ká ció és
mé dia tu do mány

kom mu ni ká ció- és
mé dia tu do mány4

 120

kul tu rá lis ant ro po ló gia kul tu rá lis ant ro po ló gi a4  120

szo ci o ló gia szo ci o ló gi a4  120

tár sa dal mi ta nul má nyok tár sa dal mi ne mek
ta nul má nya4

 120

sur vey sta tisz ti ka

egész ség po li ti ka, ter ve zés és
fi nan szí ro zás4

ki sebb ség po li ti ka4

kog ni tív ta nul má nyok4  120

in for ma ti ka3 gaz da ság in for ma ti kus gaz da ság in for ma ti kus  120

mér nök in for ma ti kus mér nök in for ma ti kus  120

prog ram ter ve zõ in for ma ti kus prog ram ter ve zõ in for ma ti kus4  120

in fo-bi o ni ka4  120

or vo si bio tech no ló gi a4  120

jogi és igaz ga tá si  jo gász  300

 ren dé sze ti igaz ga tá si ren dé sze ti ve ze tõ4  120

 igaz ga tás szer ve zõ köz igaz ga tá si  120

 nem zet kö zi igaz ga tá si eu ró pai és nem zet kö zi
igaz ga tás4

 120
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 Kép zé si te rü let  Alap kép zés szak
 Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak

 Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

 A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek szá ma

nem zet vé delmi és
ka to nai

vé del mi igaz ga tá si vé del mi igaz ga tá si  120

biz ton ság- és
vé de lem po li ti kai

biz ton ság- és
vé de lem po li ti kai

 120

nem zet biz ton sá gi nem zet biz ton sá gi  120

ka to nai ve ze tõi ka to nai ve ze tõi   90

bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ bün te tés-vég re haj tá si ve ze tõ  120

ha tár ren dé sze ti és -vé del mi
ve ze tõi

ha tár ren dé sze ti és -vé del mi
ve ze tõi

 120

gaz da ság tu domá nyok al kal ma zott köz gaz da ság tan köz gaz da sá gi elem zõ4  120 

gaz da ság elem zés gaz da ság-ma te ma ti kai elem zõ  120

biz to sí tá si és pénz ügyi
ma te ma ti ka4

köz szol gá la ti köz gaz dál ko dás és
köz po li ti ka4

 120

gaz dál ko dá si és me nedzs ment Mas ter of Bu si ness
Ad mi nist ra ti on4 (MBA)

  120 

vál lal ko zás fej lesz tés4

ve ze tés és szer ve zés

re gi o ná lis és kör nye ze ti
gaz da ság tan4

ke res ke de lem és mar ke ting mar ke ting4  120 

lo gisz ti kai me nedzs ment4  

nem zet kö zi gaz dál ko dás nem zet kö zi gaz da ság és
gaz dál ko dás

 120 

pénz ügy és szám vi tel pénz ügy   120

szám vi tel

tu riz mus és ven dég lá tás tu riz mus-me nedzs ment   120

mû sza ki3 anyag mér nö ki anyag mér nö ki4   120

ko hó mér nö ki4

fi zi kus mér nö ki

fa ipa ri mér nö ki fa ipa ri mér nö ki   120

könnyû ipa ri mér nö ki könnyû ipa ri mér nö ki   120

bio mér nö ki ipar i és kör nye zet vé del mi 
bio mér nö ki

  120

élel mi szer-mi nõ sí tõ és
egész ség vé dõ bio mér nö ki

bio mér nö ki4

kör nye zet mér nö ki kör nye zet mér nö ki   120

ve gyész mér nö ki ve gyész mér nö ki4   120

gyógy szer ve gyész-mér nö ki4

mû anyag- és szál tech no ló gi ai
mér nö ki4

fo lya mat mér nö ki

épí tõ mér nö ki szer ke zet-épí tõ mér nö ki   90

inf ra struk tú ra-épí tõ mér nö ki

föld mé rõ- és tér in for ma ti kai
mér nö ki

te le pü lés mér nö ki4

tûz vé del mi mér nö ki4

lé te sít mény mér nö ki4
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 Kép zé si te rü let  Alap kép zés szak
 Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak

 Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

 A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek szá ma

mû sza ki föld tu do má nyi bá nya és geo tech ni kai
mér nö ki

  120

olaj- és gáz mér nö ki

hid ro ge o ló gus mér nö ki4

elõ ké szí tés-tech ni kai mér nö ki

föld tu do má nyi mér nö ki

épí tész épí tész2  300

épí tész mér nö ki épí tész mér nö ki   90

ipar i ter mék ter ve zõ mér nö ki fa- és bú tor ipa ri
ter mék ter ve zõ mér nö ki

 120

ipar i ter mék ter ve zõ mér nö ki

for ma- és vi zu á lis
kör nye zet ter ve zõ mérnöki

 120

gé pész mér nö ki gé pész mér nö ki  120

gé pé sze ti mo del le zés4

épü let gé pé sze ti és
el já rás tech ni kai
gé pész mér nö ki4

köz le ke dés mér nö ki köz le ke dés mér nö ki  120

lo gisz ti kai mér nö ki

jár mû mér nö ki

me chat ro ni kai mér nö ki me chat ro ni kai mér nö ki  120

had- és biz ton ság tech ni kai
mér nö ki

biz ton ság tech ni kai mér nö ki  120

ka taszt ró fa vé del mi mér nö ki

ka to nai lo gisz ti ka i4

vé del mi ve ze tés tech ni kai 
rend szer ter ve zõ4

ener ge ti kai mér nö ki ener ge ti kai mér nö ki  120

vil la mos mér nö ki vil la mos mér nö ki  120

mû sza ki me ne dzser mû sza ki me ne dzser 120

egész ség ügyi mér nö ki 120

or vos- és egész ség-
tu do mány

ál ta lá nos or vos2  360

fog or vos2  300

gyógy sze rész2  300

ápo lás és be teg el lá tás (ápo ló,
di e te ti kus, gyógy tor nász,
men tõ tiszt, szü lész nõ
szak irá nyok kal)

ápo lás és be teg el lá tás4   90

egész ség ügyi gon do zás és
pre ven ció (nép egész ség ügyi
el len õr és vé dõ nõ
szak irá nyok kal)

nép egész ség ügyi4   90

táp lál ko zás tu do má nyi4  120

egész ség ügyi szer ve zõ
(egész ség biz to sí tás,
egész ség ügyi
ügy vi tel szer ve zõ,
egész ség tu riz mus-szer ve zõ
szakirányokkal)

egész ség ügyi szer ve zés és 
me nedzs ment

  90

or vo si la bo ra tó ri u mi és
kép al ko tó di ag nosz ti kai
ana li ti kus (or vos di ag nosz ti kai 
ana li ti kus, kép al ko tó
di ag nosz ti ka, or vo si ku ta tó
la bo ra tó ri u mi analitikus,
optometria szakirányokkal)

or vo si di ag nosz ti ka   90
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 Kép zé si te rü let  Alap kép zés szak
 Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak

 Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

 A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek szá ma

szo ci á lis mun ka egész ség ügyi szo ci á lis
mun ka4

 120 

egész ség pszi cho ló gia  120

pe da gó guskép zés óvo da pe da gó gus (nem ze ti sé gi 
szak irá nyok kal)

ne ve lés tu do má nyi4  90–120

ta ní tó (nem ze ti sé gi
szak irá nyok kal)

 

kon duk tor (óvo da pe da gó gus,
ta ní tó szak irá nyok kal)

gyógy pe da gó gia gyógy pe da gó gia   90

sporttu do mány test ne ve lõ-edzõ szak edzõ4  120

sport szer ve zõ sport me ne dzser  120

rek re á ció szer ve zés és
egész ség fej lesz tés

rek re á ci ó4  120

hu mán ki ne zi o ló gia hu mán ki ne zi o ló gi a4  120

ter mé szettu do mány bi o ló gia bi o ló gus  120

mo le ku lá ris bi o ló gia

hid ro bi o ló gus4

öko to xi ko ló gus4

hu mán bi o ló gia-ant ro po ló gia

fi zi ka csil la gász4  120

fi zi kus

bio fi zi kus4

ké mia ve gyész  120

föld rajz ge og rá fus  120

föld tu do má nyi ge o ló gus  120

me te o ro ló gus4

geo fi zi kus4

föld tu do mány

tér ké pész4

kör nye zet tan (pl. tech ni ka
szak irány)

kör nye zet tu do mány4  120

ma te ma ti ka al kal ma zott ma te ma ti kus  120

ma te ma ti kus

anyag tu do mány4  120

ter mé szet tu do mány tör té ne te
és fi lo zó fi á ja4

 120

m
û
v
é
s
z
e
t

épí tõmû vé szet3 épí tõ mû vé szet épí tõ mû vész 120

épí tõ mû vész2 300

ipar mûvé szet ke rá mia ter ve zés ke rá mia ter ve zõ-mû vész 120

üveg ter ve zés üveg ter ve zõ-mû vész 120

fém mû ves ség fém mû ves for ma ter ve zõ
mû vész

120

for ma ter ve zés ipar i for ma ter ve zõ mû vész 120

ter mék for ma ter ve zõ mû vész
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 Kép zé si te rü let  Alap kép zés szak
 Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak

 Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

 A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek szá ma

m
û
v
é
s
z
e
t

 tex til ter ve zés (szö võ, kötõ,
nyo mó, ruha, öl tö zék-
ki egé szí tés szak irá nyok kal)

öl tö zék ter ve zõ mû vész 120

tex til ter ve zõ mû vész

ter ve zõ gra fi ka ter ve zõ gra fi kus mû vész 120

fo to grá fia fo tog rá fus ter ve zõ mû vész 120

al kal ma zott lát vány ter ve zés lát vány ter ve zõ mû vész4 120

de sign- és mû vé szet el mé let de sign- és mû vé szet el mé let 120

de sign- és mû vé szet -
me ne dzser

ipar mû vész me ne dzser4  60

kép zõ mûvé szet3 fes tõ mû vész 300

szob rász mû vész 300

gra fi kus mû vész 300

res ta u rá tor mû vész 300

in ter mé dia-mû vész 300

kép zõ mû vé szet el mé let kép zõ mû vé szet el mé let 120

kép zõ mû vész me ne dzser4  60

szín házmû vé szet szín mû vész 300

szín ház ren de zõ 300

szín há zi ko re og rá fus 300

szín há zi dra ma turg 300

szín ház mû vé sze ti me ne dzser4  60

film- és 
vi deomû vé szet

moz gó kép (adás ren de zõ,
adás ren de zõ-szer kesz tõ,
vágó, hang mes ter
szak irá nyok kal)

film- és te le ví zió ren de zõ
mû vész

120

ka me ra man film- és te le ví zió ope ra tõr
mû vész

120

te le ví zi ós mû sor ké szí tõ te le ví zi ós mû sor ké szí tõ
mûvész

120

ani má ció ani má ció ren de zõ mû vész 120

gyár tás szer ve zõ film- és te le ví zió pro du cer 120

film dra ma turg 300

film mû vé sze ti me ne dzser4  60

ze ne mûvé szet elõ adó mû vé szet (klasszi kus
hang szer, jazz hang szer,
klasszi kus ének, jaz zé nek,
ze ne kar- és kó rus ve ze tés,
egy ház ze ne, nép ze ne 
szakirányokkal)

klasszi kus hang szer mû vész
(fu vo la, oboa, kla ri nét, fa gott, 
kürt, trom bi ta, har so na, tuba,
ütõ hang sze rek, he ge dû,
mély he ge dû, gor don ka,
gor don, hár fa, gi tár,
cim ba lom, zon go ra,
zon go ra kí sé rõ-kor re pe ti tor,
or go na, har mo ni ka
szak irá nyok kal)

120

ré gi-ze ne hang szer mû vész
(csem ba ló, ba rokk he ge dû,
vi o la da gam ba, ba rokk
gor don ka, blockf lõ te, ba rokk
fu vo la, ba rokk oboa, ba rokk
fa gott, cor net to,
na túr trom bi ta, na túr kürt,
ba rokk harsona, lant
szakirányokkal)

120
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 Kép zé si te rü let  Alap kép zés szak
 Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak

 Egy sé ges, osz tat lan
kép zé sek

 A mes ter szak hoz
ren delt

kre di tek szá ma

m
û
v
é
s
z
e
t

 jazz hang szer-mû vész
(jazz-zon go ra, jazz bõ gõ,
jazz gi tár, jazz-basszus gi tár,
jazz trom bi ta, jazz-har so na,
jazz sza xo fon, jazz dob
szakirányokkal)

klasszi kus ének mû vész
(ope ra é nek és egyéb szín pa di
éne kes szak irá nyok kal)

ré gi-ze ne ének mû vész

jaz zé nek-mû vész

kar mes ter (ze ne ka ri
kar mes ter, fú vós ze ne ka ri
kar nagy szak irá nyok kal)

kó rus kar nagy

egy ház ze ne-mû vész
(egy ház ze ne-or go na mû vész,
egy ház ze ne-kó rus kar nagy)

al ko tó mû vé szet és
mu zi ko ló gia (ze neszer zés,
jazz-ze ne szer zés,
mu zi ko ló gia, ze ne el mé let, 
ze ne is me ret szak irá nyok kal)

ze ne szer zõ  120

jazz-ze ne szer zõ

mu zi ko ló gus

ze ne te o re ti kus

ze ne mû vé sze ti szín re vi tel4

(ze nei ren de zõ, ze nés
szín pa di ren de zõ, ze nei
hang mes ter szakirányokkal)

Ko dály-ze ne pe da gó gi a4   60

ze ne mû vé sze ti me ne dzser4   60

táncmû vé szet3 tánc mû vész (klasszi kus
ba lett, nép tánc, mo dern tánc,
kor társ tánc, szín há zi tánc
szak irá nyok kal)

klasszi kus ba lett mû vész  120

nép tánc mû vész4

mo dern tánc mû vész

kor társ tánc mû vész

szín há zi tánc mû vész

ko re og rá fus ko re og rá fus4  120

tánc el mé let4

tánc mû vé sze ti me ne dzser4   60

mul timé dia mé dia de sign mé dia ter ve zõ mû vész  120

mé dia lát vány ter ve zõ 
mû vész

mul ti mé dia
prog ram szer kesz tõ

mul ti mé dia  
prog ram szer kesz tõ,
prog ram ren de zõ mûvész

 120

 mé dia me ne dzser4  60

1 A mes ter kép zé si sza kok ról szó ló mel lék let nem tar tal maz za a ta ná ri mes ter sza ko kat.

– A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si szak ja i ra épü lõ en vá laszt ha tó ta ná ri mes ter sza kon sze rez he tõ szak kép zett sé ge ket a 3. sz. mel lék let tar -
talmazza a Nem ze ti Alap tan terv sze rin ti mû velt ség te rü le ti és köz is me re ti, szak mai, il let ve mû vé sze ti ta ná ri szak kép zett sé gi bon tás ban. Az egyes kép zé si te rü -
le te ken, il let ve kép zé si ágak ban az alap kép zé si sza kon, il let ve an nak szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett sé gek sze rint dif fe ren ci á lód nak a ta ná ri szak kép zett -
sé gek.

– Ta ná ri szak kép zett ség – a ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint – sze rez he tõ mes ter fo ko zat és szak kép zett ség bir to ká ban vagy a mû vé sze ti te rü le ten a
 mesterfokozat és nem ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló ta nul má nyok kal pár hu za mo san is.
2 A szak olyan, gya kor lat igé nyes egy sé ges, osz tat lan mes ter kép zé si szak, ame lyen a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zot tak sze rint leg alább
hat hé tig tar tó szak mai gya kor la tot kell szer vez ni kül sõ szak mai gya kor ló he lyen, in téz mény ben vagy gya kor la ti kép zés re al kal mas szer ve zet nél.
3 A szak kép zés, il let ve a mû vé sze ti szak kép zés te rü le tén sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek meg je lö lé se a mes ter kép zé si sza kon szer zett szak kép zett ség nek
meg fe le lõ en: mér nök ta nár, ag rár mé mök-ta nár, egész ség ügyi-ta nár, köz gaz dász ta nár, ipar mû vész ta nár, kép zõ mû vész ta nár, ze ne mû vész ta nár, táncmûvész-
 tanár, szín ház mû vé sze ti ta nár, film mû vé sze ti ta nár.
4 A mes ter szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i rõl szó ló mi nisz te ri ren de let ha tá roz za meg azo kat a to váb bi alap kép zé si sza ko kat, amely re még az adott
mes ter szak a tel jes alap kép zé si szak be szá mí tá sá val épül.
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4. szá mú mel lék let a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. ren de let hez

[3. szá mú mel lék let a 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let hez]

A ta ná ri mes ter kép zé si sza kon a cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si szak ja i ra épü lõ en vá laszt ha tó
elsõ és má so dik tanári szakképzettségek

 Ne ve lés-ok ta tás te rü le tei  Ta ná ri szak kép zett sé gek1

 Mû velt sé gi te rü le tek  elsõ köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek2  ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként
meg sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek

ma gyar nyelv és iro da lom ma gyar ta nár ma gyar mint ide gen nyelv ta ná ra  nyelv- és
be széd fej lesz tõ tanáride gen nyelv an gol ta nár

né met ta nár/né met- és
nem ze ti sé gi né met-ta nár

fran cia ta nár

olasz ta nár

spa nyol ta nár

ro mán ta nár/ro mán- és
nem ze ti sé gi ro mán-ta nár

ro mo ló gi a ta nár (ro ma ni nyelv és kul tú ra 
vagy beás nyelv és kultúra)

orosz ta nár

bol gár ta nár/bol gár- és
nem ze ti sé gi bol gár-ta nár

len gyel ta nár/len gyel- és
nem ze ti sé gi len gyel-ta nár

hor vát ta nár/hor vát- és
nem ze ti sé gi hor vát-ta nár

szerb ta nár/szerb- és nem ze ti sé gi szerb-ta nár

szlo vák ta nár/szlo vák- és
nem ze ti sé gi szlo vák-ta nár

szlo vén ta nár/szlo vén- és
nem ze ti sé gisz lo vén-ta nár

uk rán ta nár/uk rán- és nem ze ti sé gi uk rán-ta nár

la tin ta nár

ja pán ta nár

kí nai ta nár

új gö rög ta nár/új gö rög- és
nem ze ti sé gi gö rög-ta nár

ó gö rög ta nár

hol land ta nár

por tu gál ta nár

ma te ma ti ka ma te ma ti ka ta nár áb rá zo ló ge o met ria- és mû sza ki rajz-ta nár

em ber és tár sa da lom tör té ne lem ta nár fi lo zó fia ta nár

kom mu ni ká ció ta nár eti ka ta nár

em ber és tár sa da lom mû velt ség te rü le ti
tanár3

esz té ti ka ta nár

pe da gó gia ta nár

hon- és nép is me ret ta nár

em ber a ter mé szet ben bi o ló gia ta nár em ber és ter mé szet mû velt ség te rü le ti tanár

ké mia ta nár

fi zi ka ta nár

ter mé szet is me ret-ta nár
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 Ne ve lés-ok ta tás te rü le tei  Ta ná ri szak kép zett sé gek1

 Mû velt sé gi te rü le tek  elsõ köz is me re ti ta ná ri szak kép zett sé gek2  ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként
meg sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek

föl dünk-kör nye ze tünk föld rajz ta nár

kör nye zet tan-ta nár

mû vé sze tek ének-ze ne ta nár mû vé szet tör té net-ta nár

moz gó kép kul tú ra- és mé dia is me ret-ta nár

vi zu á lis- és kör nye zet kul tú ra-ta nár

in for ma ti ka in for ma ti ka ta nár

test ne ve lés és sport test ne ve lõ ta nár gyógy test ne ve lõ ta nár

egész ség fej lesz tés-ta nár

élet vi tel és gya kor la ti is me re tek tech ni ka ta nár, ház tar tás gaz dál ko dás-ta nár,
élet vi te li és gya kor la ti is me re tek
mû velt ség te rü le ti tanár

Szak kép zés mû vé sze ti szak kép zés,
il let ve alap fo kú mû vé szet ok ta tás te rü le tei

Elsõ szak mai vagy mû vé sze ti ta ná ri
szak kép zett sé gek

Ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként
meg sze rez he tõ szak kép zett sé gek

mû sza ki, in for ma ti kai szak kép zés mér nök ta nár (a mû sza ki, in for ma ti kai
kép zé si te rü let alap kép zé si szak ja in
sze rez he tõ szak kép zett sé gek szerint) 

ag rár szak kép zés ag rár-mér nök ta nár (az ag rár kép zé si te rü let
alap kép zé si szak ja in sze rez he tõ
szak kép zett sé gek szerint)

gaz da sá gi szak kép zés köz gaz dász ta nár (el mé le ti gaz da ság tan,
ke res ke de lem és mar ke ting, pénz ügy és
szám vi tel, tu riz mus-ven dég lá tás,
vál lal ko zá si is me re tek szakirányok szerint)

ügy vi tel ta nár

egész ség ügyi szak kép zés egész ség ügyi ta nár (az egész ség tu do má nyi
kép zé si ág alap kép zé si szak ja in, il let ve
szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett sé gek
szerint)

gyógy pe da gó gi ai gyógy pe da gó gia-ta nár

mû vé sze ti szak kép zés,
alap fo kú mû vé sze tok ta tás

ta nár (ze ne mû vé sze ti kép zé si ág alap kép zé si 
szak ja in, il let ve szak irá nya in sze rez he tõ
szak kép zett sé gek szerint) 

kar ve ze tõ ta nár 
ze ne el mé let-imp ro vi zá ció-ta nár 
egy ház ze ne-ta nár
nép ze ne ta nár 
Ko dály-ze ne pe da gó gia-ta nár

szín já ték ta nár

báb já ték ta nár

 tánc ta nár (klasszi kus ba lett, nép tánc,
mo dern tánc, kor társ tánc, szín há zi tánc,
tár sas tánc, di vat tánc, tánc tör té net és -el mé let 
szakirányokkal)

Hit ok ta tá si te rü let4 hit ta nár-ne ve lõ ta nár

A köz is me re ti és a szak mai, il let ve
a mû vé sze ti ne ve lés-ok ta tás spe ci á lis
területei

szak tár gyat ide gen nyel ven ok ta tó ta nár
(meg je löl ve az elsõ ta ná ri szak kép zett sé get)

drá ma pe da gó gia-ta nár

mú ze um pe da gó gia-ta nár

já ték- és sza bad idõ-szer ve zõ ta nár

mul ti kul tu rá lis ne ve lés ta ná ra

fo gya té ko sok rek re á ci ó ja-ta nár

ink lu zív ne ve lés ta ná ra

csa lád- és gyer mek vé dõ ta nár

ta nu lá si- és pá lya ta nács adá si-ta nár

te het ség fej lesz tõ ta nár
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Szak kép zés mû vé sze ti szak kép zés,
il let ve alap fo kú mû vé szet ok ta tás te rü le tei

Elsõ szak mai vagy mû vé sze ti ta ná ri
szak kép zett sé gek

Ki zá ró lag má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként
meg sze rez he tõ szak kép zett sé gek

  kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár

pe da gó gi ai ér té ke lés és mé rés tanára

tan terv fej lesz tõ ta nár

mi nõ ség fej lesz tés-ta nár

and ra gó gus ta nár

  könyv tár pe da gó gia-ta nár

1 A má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként fel ve he tõ szak kép zett sé gek – a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zot tak sze rint – a ne ve lés-ok ta tás
más te rü le tén is kap cso lód hat nak az el sõ ként fel vett ta ná ri szak kép zett ség hez.
2 Az el sõ ként vá laszt ha tó ta ná ri szak kép zett ség – a ta ná ri szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel – má so dik ta ná ri szak kép -
zett ség ként is vá laszt ha tó.
3 A böl csé szet tu do má nyi kép zé si te rü let tör té ne lem, nép rajz, pszi cho ló gia alap kép zé si szak ján, a sza bad böl csé szet alap kép zé si szak szak irá nya in, il let ve
a tár sa da lom tu do má nyi kép zé si te rü le ten a szo ci á lis és a tár sa da lom is me ret kép zé si ág kul tu rá lis ant ro po ló gia, kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány, szo ci o ló gia, 
tár sa dal mi ta nul má nyok alap kép zé si szak ján sze rez he tõ szak kép zett sé gek re épü lõ ta ná ri szak kép zett ség.
4 A hit ta nár-ne ve lõ szak kép zett ség a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap kép zé si szak ra épü lõ en sze rez he tõ, amely a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény ké pe sí té si elõ írá sai sze rint jo go sít pe da gó gus mun ka kör be töl té sé re. A hit ta nár-ne ve lõ ta nár szak kép zett ség re a ma xi má lis hall ga tói lét szám
meg ál la pí tá sa szem pont já ból a hit éle ti kép zé sek re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

A szak kép zés, il let ve mû vé sze ti szak kép zés te rü le tén mes ter fo ko zat ra és nem ta ná ri szak kép zett ség re
épü lõ ta ná ri szakképzettségek1

 Kép zé si te rü let  Ta ná ri szak kép zett sé gek2

ag rár ag rár mér nök ta nár

in for ma ti ka, mû sza ki mér nök ta nár

gaz da ság tu do má nyok köz gaz dász ta nár

or vos- és egész ség tu do mány egész ség ügyi ta nár

pe da gó gus kép zés gyógy pe da gó gus ta nár3

mû vé szet ipar mû vé szet ipar mû vész-ta nár

kép zõ mû vé szet kép zõ mû vész-ta nár

szín ház mû vé szet szín ház mû vé sze ti ta nár

film- és vi deo mû vé szet film mû vé sze ti ta nár

ze ne mû vé szet ze ne mû vész-ta nár

tánc mû vé szet tánc mû vész-ta nár

1 Ta ná ri szak kép zett ség sze rez he tõ mes ter fo ko zat és szak kép zett ség bir to ká ban vagy mû vé sze ti kép zé si te rü le ten a mes ter fo ko zat és nem ta ná ri szak kép zett -
ség meg szer zé sé re irá nyu ló ta nul má nyok kal pár hu za mo san is.
2 A ta ná ri szak kép zett sé gek a mes ter fo ko za ton szer zett szak te rü le ti szak kép zett sé gek sze rint dif fe ren ci á lód nak.
3 A ta ná ri szak kép zett ség a mes ter fo ko za tot adó nem ta ná ri szak kép zett ség gel pár hu za mo san vagy an nak meg szer zé se után sze rez he tõ két ta ná ri szak kép zett -
sé get adó kép zés ben. A gyógy pe da gó gus-ta nár szak kép zett ség bár mely köz is me re ti ta ná ri szak kép zett ség gel tár sít ha tó.
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5. szá mú mel lék let a 198/2008. (VIII. 4.) Korm. ren de let hez

[1. szá mú mel lék let a 33/2008. (II. 21.) Korm. ren de let hez]

Az elõ ze tes el len õr zést vég zõ ha tó sá gok ki je lö lé sé rõl és az elõ ze tes el len õr zé si kö te le zett ség alá esõ
szolgáltatásokról

 Sor-
szám

 Szak ma gya kor lá si jo go sult ság gal vé gez he tõ te vé keny ség
meg ne ve zé se

 Elõ ze tes el len õr zést vég zõ
elsõ fokú ha tó sá gok

 Elõ ze tes el len õr zést vég zõ
má sod fo kú ha tó sá gok

 1. Épí té sze ti-mû sza ki ter ve zõi te vé keny ség 2. § (2) bekez dé se sze rint 2. § (2) bekez dé se sze rint

 2. Épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi te vé keny ség 2. § (2) bekez dé se sze rint 2. § (2) bekez dé se sze rint

 3. Fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé keny ség 2. § (2) bekez dé se sze rint 2. § (2) bekez dé se sze rint

 4. Épí té si mû sza ki el len õr te vé keny ség 2. § (2) bekez dé se sze rint 2. § (2) bekez dé se sze rint

 5. Fel vo nó- és moz gó lép csõ el len õri te vé keny ség Bu da pes ti és Pest me gyei
Mér nö ki Ka ma ra

Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra

 6. Fel vo nó- és moz gó lép csõ kar ban tar tó-sze re lõ te vé keny ség Bu da pes ti és Pest me gyei
Mér nö ki Ka ma ra

Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra

 7. Te le pü lés ter ve zé si te vé keny ség 2. § (2) bekez dé se sze rint 2. § (2) bekez dé se sze rint

 8. Te rü let ren de zé si ter ve zé si te vé keny ség 2. § (2) bekez dé se sze rint 2. § (2) bekez dé se sze rint

 9. Kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és táj vé del mi szak ér tõ
tevékenység

Or szá gos Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter

 10. Jö ve dé ki ügy in té zõi te vé keny ség Vám- és Pénz ügy õr ség pénz ügy mi nisz ter

 11. Könyv vizs gá lói te vé keny ség Ma gyar Könyv vizs gá lói
Ka ma ra

Ma gyar Könyv vizs gá lói
Ka ma ra

 12. Vám ügy nök ség ve ze tõ je, szak al kal ma zott ja és
vám kér dé sek kel fog lal ko zó szakág vezetõje

Vám- és Pénz ügy õr ség pénz ügy mi nisz ter

13. Ide gen ve ze tõ te vé keny ség Ma gyar Ke res ke del mi
En ge dé lye zé si Hivatal

ön kor mány za ti mi nisz ter
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A Kormány
199/2008. (VIII. 4.) Korm.

rendelete

a közmunkaprogramok támogatási rendjérõl szóló
49/1999. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány, az Al kot mány 35. § (1) be kez dés
a)–b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében, va la mint
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 el jár va, a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. § 

(1) A köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá si rend jé rõl szó ló
49/1999. (III. 26.) Korm. ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 2. § 
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ új c) pont tal egé szül ki és ez zel
egy ide jû leg a c)–g) pon tok je lö lé se d)–h) pont ra vál to zik:

[Tá mo ga tás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve -
zet ré szé re ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha]

„c) vál lal ja, hogy a köz mun ka prog ram ke re té ben ál ta la
fog lal koz ta tott, az 1. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

sze mé lyek kö zül leg alább 40% rend sze res szo ci á lis
 segélyben ré sze sül, és”

(2) Az R. 2. §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki és ez zel egy ide jû leg a (4)–(5) be kez dés szá mo zá sa
(5)–(6) be kez dés re vál to zik:

„(4) A tá mo ga tás az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szer ve zet ré szé re a (2) be kez dés c) pont já tól el té rõ en is
nyújt ha tó, ha a köz mun ka prog ram ban érin tett ön kor mány -
zat(ok) jegy zõ jé nek iga zo lá sa alap ján a köz mun ka prog -
ram ke re té ben fog lal koz ta tott rend sze res szo ci á lis se gé -
lye zet tek ará nya azért nem éri el a (2) be kez dés c) pont ja
sze rin ti mér té ket, mert a köz mun ka prog ram ban érin tett
ön kor mány zat(ok) te rü le tén nem áll ren del ke zés re meg -
felelõ lét szá mú rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ
sze mély.”

2. §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba. Az R. – e ren de let tel mó do sí tott – 2. § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt ren del ke zé se it az e ren de let ha tály ba



lé pé sét kö ve tõ en ki írt pá lyá za ti el já rás alap ján megvaló -
suló köz mun ka prog ra mok ra kell al kal maz ni.

(2) Az R.

a) 2. § – e ren de let tel át szá mo zott – (5) be kez dé sé ben
az „e)” szö veg rész he lyé be az „f)” szö veg,

b) 3. § (2) be kez dés g) pont já ban a „2%-os” szö veg rész
he lyé be a „3%-os” szö veg, 

c) 7. § (2) be kez dés a) pont já ban a „b) és c)” szö veg rész 
he lyé be a „b) és d)” szö veg

lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

VIII. Az Or szág gyû lés,
a köz tár sa sá gi el nök,
a Kor mány
és a  Kormány  tagjainak
ha tá ro za tai

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1052/2008. (VIII. 4.) Korm.

határozata

a Gazdasági Egyeztetõ Fórum létrehozásáról

1. A Kor mány a gaz da sá gi szak mai ér dek kép vi se le tek
és a kor mány za ti szer vek kö zöt ti együtt mû kö dés és pár be -
széd erõ sí té se, az or szág gaz da sá gi nö ve ke dé sé nek elõ se -
gí té se, ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sa és az üz le ti kör nye -
zet fej lesz té se ér de ké ben Gaz da sá gi Egyez te tõ Fó ru mot
(a to váb bi ak ban: GEF) hoz lét re.

2. A GEF a Kor mány nak a vál lal ko zá so kat köz vet le nül 
érin tõ dön té sei elõ ké szí té sé ben köz re mû kö dõ kon zul ta tív, 
vé le mé nye zõ, ja vas lat te võ tes tü le te. A GEF te vé keny sé ge
az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács fel adat- és ha tás kö rét
nem érin ti.

3. A GEF fel adat kör ében

a) vé le ményt nyil vá nít a vál lal ko zá so kat köz vet le nül
érin tõ jog sza bá lyok, kor mány za ti in téz ke dé sek terveze -
teirõl;

b) jog sza bály al ko tást, jog sza bály-mó do sí tá so kat és
kor mány za ti in téz ke dé se ket kez de mé nyez a fel adat kör rel
ren del ke zõ mi nisz ter nél;

c) részt vesz a jog sza bá lyok és egyéb dön té sek ha tá sa i -
nak fel tá rá sá ban, a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter nél
elõ ze tes vagy utó la gos ha tás vizs gá lat el vég zé sét kez de -
mé nye zi.

4. A GEF te vé keny sé gé rõl éven te je len tést ké szít, ame -
lyet nyil vá nos ság ra hoz.

5. A GEF tag ja i nak a Kor mány fel ké ri a szak mai gaz -
da sá gi ér dek kép vi se le ti ol dal ré szé rõl

a) a Vál lal ko zók és Mun kál ta tók Or szá gos Szö vet sé ge
kép vi se lõ jét,

b) a Mun ka adók és Gyár ipa ro sok Or szá gos Szö vet sé ge 
kép vi se lõ jét,

c) a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra kép vi se lõ jét, 
d) a Ma gyar Ag rár ka ma ra kép vi se lõ jét,
e) a Ma gyar or szá gon mû kö dõ kül föl di- és vegyes -

kamarák kö zös kép vi se lõ jét,
f) a kis vál lal ko zói szö vet sé gek (Kis- és Kö zép vál lal ko -

zói Ér dek kép vi se le ti Szö vet ség) két kö zös kép vi se lõ jét, 
g) a Be fek te tõi Ta nács kép vi se lõ jét.

6. A GEF el nö ke a gaz da ság po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter (a to váb bi ak ban: mi nisz ter), társ el nö ke a szak mai gaz -
da sá gi ér dek kép vi se le ti ol dal tag jai ál tal vá lasz tott so ros
ügy vi võ. A Ta nács tit ká ra a mi nisz ter ál tal ki je lölt sze -
mély.

7. A GEF tag ja a kor mány za ti ol dal ré szé rõl
a) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter,
b) a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
c) az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter,
d) a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter,
e) a ku ta tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter,
f) az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
g) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

ál tal ki je lölt ál la mi ve ze tõ.

8. A kor mány za ti ol dal ve ze tõ je a GEF el nö ke.

9. A GEF ál lan dó meg hí vott ja az Or szá gos Ér dek -
egyez te tõ Ta nács mun ka vál la lói ol da lá nak kö zös kép vi se -
lõ je, va la mint a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter.

10. A GEF mun ká ját ple ná ris ülé se ken vég zi, amely -
nek elõ ké szí té sé ben ál lan dó vagy meg ha tá ro zott fel adat tal 
meg bí zott ese ti szak mai mun ka cso por tok mû köd nek
 közre.

11. A ple ná ris ülést szük ség sze rint, de éven te leg alább
négy al ka lom mal a GEF el nö ke hív ja össze. A ple ná ris
ülést össze kell hív ni, ha arra a társ el nök – az ér dek kép vi -
se le ti ol dalt kép vi se lõ ta gok leg alább egy har ma dá nak írás -
be li kez de mé nye zé sé re – ja vas la tot tesz.
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12. A szak mai mun ka cso por tok mun ká ju kat a GEF tit -
ká rá nak szer ve zé sé ben vég zik.

13. A GEF ügy rend jét és mun ka ter vét maga ál la pít ja
meg. A szak mai gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti ol dal bel sõ
mun ka rend jét a társ el nök ja vas la tá ra maga ala kít ja ki.

14. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba, és a ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a 
Ver seny ké pes sé gi Ta nács lét re ho zá sá ról szó ló 1078/2003. 
(VII. 30.) Korm. ha tá ro zat.

15. A mi nisz ter az 5. pont alap ján elsõ al ka lom mal
2008. au gusz tus 15-ig kéri fel az or szá gos gaz da sá gi
 érdekképviseleti szer ve ze te ket a GEF mun ká já ban való
rész vé tel re.

16. Elõ ter jesz tést kell ké szí te ni a Vál lal ko zás fej lesz té -
si Ta nács meg szün te té sé rõl, a kis- és kö zép vál lal ko zá sok -
ról, fej lõ dé sük tá mo ga tá sá ról szó ló 2004. évi XXXIV. tör -
vény Vál lal ko zás fej lesz té si Ta nács ra vo nat ko zó ren del ke -
zé sei ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.

Fe le lõs: nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. szep tem ber 30.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A Kormány
1053/2008. (VIII. 4.) Korm.

határozata

a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégia
Értékelõ Bizottságának létrehozásáról

1. A Kor mány a „Le gyen jobb a gyer me kek nek!” Nem -
ze ti Stra té gi á ról 2007–2032 szó ló, 47/2007. (V. 31.) OGY
ha tá ro zat 6. pont ja alap ján, a Nem ze ti Stra té gia ha té kony
vég re haj tá sa és vég re haj tá sá nak kö ve té se, ér té ke lé se ér de -
ké ben lét re hoz za a „Le gyen jobb a gyer me kek nek!”
 Nemzeti Stra té gia Ér té ke lõ Bi zott sá got (a to váb bi ak ban:
Bi zott ság) a szak mai és ci vil szer ve ze tek, va la mint az egy -
há zak ál tal de le gált szak ér tõk bõl.

2. A Bi zott ság a Nem ze ti Stra té gia vég re haj tá sát és
 annak ci vil kont roll ját, át lát ha tó sá gát se gí tõ, vé le mé nye zõ
és ja vas lat te võ tes tü let.

3. A Bi zott ság fel ada ta
a) vé le mé nyek, aján lá sok meg fo gal ma zá sá val te vé ke -

nyen köz re mû köd ni a „Le gyen jobb a gyer me kek nek!”
Nem ze ti Stra té gia 2007–2032 meg va ló sí tá sá ban,

b) vé le ményt nyil vá ní ta ni a gyer me kek hely ze té hez
kap cso ló dó ak tu á lis kér dé sek rõl, biz to sít va a tár sa da lom
leg szé le sebb körû tá jé koz ta tá sát a Stra té gia meg va ló su lá -
sá ról,

c) fi gye lem mel kí sér ni és ér té kel ni a Stra té gia cél ja i val, 
pri o ri tá sa i val kap cso la tos tár sa dal mi fo lya ma tok alaku -
lását,

d) össze vet ni a Stra té gia vég re haj tá sa ér de ké ben adott
idõ szak ban az összes köz re mû kö dõ ré szé rõl meg tett vagy
ter ve zett in téz ke dé se ket és lé pé se ket a Stra té gia cél ki tû zé -
se i vel, és ér té kel ni ezek vár ha tó ha tá sa it,

e) ki dol goz ni a Stra té gi á ban meg ha tá ro zott fel ada tok
utó kö ve té sé nek esz köz rend sze rét és el já rá sa it, a 2000
már ci u sá ban út já ra in dí tott lissza bo ni stra té gia alap ján a
nyi tott ko or di ná ció ke re tei kö zött ki ala kí tott mo ni tor ing és 
el len õr zé si el vek, és kö zös mé rõ szá mok fi gye lem be vé te -
lé vel. A „Le gyen jobb a gyer me kek nek!” Nem ze ti Stra -
tégia 2007–2032 utó kö ve té sé nek esz köz rend sze ré re és el -
já rá sa i ra a Bi zott ság 2008. de cem ber 31-ig tesz ja vas la tot
a Kor mány nak.

4. A Bi zott ság fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról éven te, de -
cem ber 31. nap já ig, írás ban tá jé koz tat ja a fel adat kör rel
ren del ke zõ mi nisz tert, va la mint a nyil vá nos sá got.

5. A Bi zott ság ki lenc, a gyer me ke ket érin tõ kér dé sek -
kel fog lal ko zó te rü le ten te vé keny ke dõ szak mai és ci vil
szer ve zet, egy ház ál tal ki je lölt szak ér tõ bõl áll.

A Bi zott ság tag jai:

a) a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Gyer mek prog ram 
Iro dá ja,

b) a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia Közgazdaság -
tudományi In té ze te,

c) a Szo ci ál po li ti kai Ta nács,

d) a Gyer mek és If jú sá gi Kon fe ren cia,

e) a Roma In teg rá ci ós Ta nács,

f) a Ma gyar Sze gény ség el le nes Há ló zat,

g) a Szo ci á lis Szak mai Szö vet ség

ál tal je lölt egy-egy sze mély,

h) azon egy há zak ál tal kö zö sen je lölt két sze mély,
amely egy há zak a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mind az
ál ta lá nos és kö zép is ko lai ne ve lés ben és ok ta tás ban, mind
a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés ben és a dok to ri kép -
zés ben hit éle ti, il le tõ leg nem hit éle ti célú ok ta tást, ne ve -
lést és kép zést biz to sí tó köz- és akk re di tált bel föl di fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek kel ren del kez nek.

6. A Bi zott ság ülé sén ta nács ko zá si jog gal, ál lan dó
meg hí vott ként részt vesz:

a) az egész ség ügyi mi nisz ter,

b) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,

c) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter,

d) az ön kor mány za ti mi nisz ter,

e) a pénz ügy mi nisz ter,
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f) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter,
g) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,
h) és a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke,
ál tal ki je lölt egy-egy sze mély.

7. A Bi zott ság tag ja it az 5. pont ban fel so rolt szer ve ze -
tek kép vi se le tét el lá tó tes tü let vagy sze mély je lö li a fel -
adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter fel ké ré se alap ján. A Bi -
zott ság tag ja it fel ada ta ik el lá tá sá ra a fel adat kör rel ren del -
ke zõ mi nisz ter négy évre, írás ban kéri fel. A Bi zott ság
 valamely tag já nak ha lá la vagy le mon dá sa ese tén a ta got
 jelölõ szer ve zet jo go sult újabb je lö lés re, a fel ké rés ide jé re.

8. A ta gok vissza hí vá sá ra a je lö lõ szer ve ze tek jo go sul -
tak, egy ide jû leg új tag je lö lé sé vel az ere de ti leg fel kért tag
meg bí za tá sá nak ide jé re. En nek alap ján a fel ké rés vissza -
vo ná sá ról, és az új tag fel ké ré sé rõl a fel adat kör rel ren del -
ke zõ mi nisz ter gon dos ko dik.

9. A Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg, és az
 általa el fo ga dott mun ka terv alap ján éven te leg alább négy
al ka lom mal ülé se zik.

10. A Bi zott ság fel ada ta i val és mû kö dé sé vel kap cso la -
tos szer ve zé si, ad mi niszt ra tív és tit kár sá gi te en dõ ket a fel -
adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter ál tal ve ze tett köz pon ti
 államigazgatási szerv lát ja el.

11. A Kor mány fel hív ja a mi nisz te re ket és a Köz pon ti
Sta tisz ti kai Hi va tal el nö két, hogy a Nem ze ti Stra té gia,
 valamint a kor mány za ti cse lek vé si terv idõ ará nyos vég re -
haj tá sá ról, a Nem ze ti Stra té gi át érin tõ jog sza bály-ter ve ze -
tek rõl, in téz ke dé sek rõl a Bi zott sá got fel ada ta i hoz illesz -
kedõen fo lya ma to san tá jé koz tas sák. 

12. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép
 hatályba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyúj ta nak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is mer ke dõ felhasználók számára.
Az EU-Jog sza bály tár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû kö dik az át jár ha tó ság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft + áfa ¨
5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 130 000 Ft + áfa ¨
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 160 000 Ft + áfa ¨
25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 260 000 Ft + áfa ¨
50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 340 000 Ft + áfa ¨
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 590 000 Ft + áfa ¨

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR vál to za tát .................  példány ban, 2008. ............................................ hó nap tól.

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 sze rû alá írás

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.
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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
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
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.

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 81 000 Ft + áfa �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 143 000 Ft + áfa �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 180 000 Ft + áfa �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 292 500 Ft + áfa �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 382 500 Ft + áfa �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 650 000 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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó út já ra in dí tot ta a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot.
A KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE a ha zai köz igaz ga tás-tu do mány kép vi se lõi, köz igaz ga tá si szak em be rek szá má ra kí ván olyan fó rum má 
vál ni, amely igé nyes pe ri o di ka sze re pét töl ti be a jö võ ben. A lap te ret biz to sít a köz igaz ga tás-tu do mány te rü le tén szü le tõ ta nul má nyok, 
ku ta tá si ered mé nyek köz zé té te lé re, ugyan ak kor fel ada tá nak te kin ti, hogy a köz igaz ga tás ban vég be me nõ vál to zá sok ról, vál toz ta tá -
sok ról, új meg ol dá sok ról, kí sér le tek rõl is szá mot ad jon; szak mai hát tér anya go kat, elem zé se ket mu tas son be a kor mány za ti in téz ke -
dé sek jobb meg ér té se ér de ké ben. Egy út tal he lyet ad a nem zet kö zi ki te kin té sek szá má ra, il let ve a köz igaz ga tá si szak má ban köz ér -
dek lõ dés re szá mot tar tó ese mé nyek rõl, ren dez vé nyek rõl szó ló ér de kes és hasz nos pub li ká ci ók, könyv is mer te té sek megjelenteté-
sére. Ezen át fo gó is me ret anyag te szi a fo lyó ira tot a köz igaz ga tás-tu do mány, va la mint a köz igaz ga tá si szak ma gya kor la ta iránt ér dek -
lõ dõ ol va só kö zön ség szá má ra egy aránt hasz nos ol vas mánnyá.
A Köz igaz ga tá si Szem le a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té rium ala pí tá sá ban, a 2008. év tõl
kez dõ dõ en negyedévente jelenik meg.

A Köz igazgatási Szemle elõ fizetési díja a 2008. év re: 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Köz igaz ga tá si Szem le ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
Az an gol és ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY – Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat – In ter na ti o nal Jo ur nal of
Pub lic Ad mi nist ra ti on in Cent ral and Eas tern Eu ro pe meg je len te té sé vel a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ere jé hez mér ten
hoz zá kí ván já rul ni, hogy lé pé se ket te gyünk ré gi ónk or szá gai köz igaz ga tá si rend sze re i nek köl csön ös meg is me ré se te rén. Az új sze rû
és  hiánypótló kez de mé nye zés sel a Ki adó cél ja, hogy tér sé günk több mint más fél tu cat or szá gá ból ér ke zõ cik kek, ta nul má nyok, köz-
érdekû in for má ci ók szí ne sít sék mi nél szé le sebb kör ben a la pot – ugyan ak kor te ret ad ván a vi lág tá vo lab bi ré sze i bõl ér ke zõ, a köz igaz-
ga tá si szak mát fog lal koz ta tó té mák nak is. A kö zép-ke let-eu ró pai tér ség köz igaz ga tá si szer ve zet rend sze re i be, az ott zaj ló fo lya ma tok -
ba és ott ér vé nye sü lõ ten den ci ák ba tör té nõ be te kin tés hasz nos esz kö ze le het az egy más tól va ló ta nu lás fo lya ma tá nak, a ren del ke -
zés re ál ló ta pasz ta la tok meg is me ré sé nek, va la mint az ér dek lõ dõ tu do má nyos és szak mai ol va só kö zön ség szá má ra ala pot szol gál tat -
hat össze ha son lí tá sok vég zé sé hez is. A Nem zet kö zi Köz löny a 2008. év tõl kez dõ dõ en ne gyed éven te ke rül ki adás ra.

A Nem zetközi Köz löny elõ fizetési díja a 2008. év re 7400 Ft (áfával) vagy 30 eu ró.
Pél dá nyon kén ti vá sár lás ese tén a Nem zet kö zi Köz löny ára: 1990 Ft (áfá val) vagy 8 eu ró.

* * *
A Köz igaz ga tá si Szem le és a Nem zet kö zi Köz löny együt tes elõ fizetési ára: 14 000 Ft vagy 54 eu ró.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE cí mû ne gyed éves fo lyó ira tot …………………. pél dány ban, ame lyet
kérem, jut tassanak el cí münkre. Éves elõ fizetési dí ja: 7400 Ft (áfával) vagy 30 euró.

Meg ren de lem a 2008. év re a NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Kö zép-Ke let-Eu ró pai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû negyedéves la pot
…………………. pél dány ban, ame lyet ké rem, jut tas sa nak el cí münk re. Éves elõ fi ze té si dí ja: 7400 Ft (áfá val) vagy 30 eu ró.

Meg ren de lem a 2008. év re a KÖZIGAZGATÁSI SZEMLE, va la mint az an gol–ma gyar nyel vû NEMZETKÖZI KÖZLÖNY Közép-
 Kelet-Európai Köz igaz ga tá si Fo lyó irat cí mû ne gyed éves la po kat ….......... pél dány ban, ame lye ket ké rem,  juttassanak el cí münk re.
Az együt tes elõ fizetés éves dí ja: 14 000 Ft (áfá val) vagy 54 eu ró.

A meg ren de lé se ket kér jük, a kö vet ke zõ fax szám ra: (1) 338-4746, vagy e-ma il cím re: er dei.bea@mhk.hu szí ves ked je nek kül de ni!

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze elõ fi ze té si igé nyét!

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

Cí me (vá ros/köz ség, 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 kéz hez vé te le után, 8 na pon 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 át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                                   ………….....………………
 cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a FÁMA ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgá-
latán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2008. évi éves elõfizetési díj: 121 212 Ft. Egy példány ára: 250 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +215 Ft.
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08.2331 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Elõfizetési bankszámlaszám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285



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

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

HU ISSN 0076—2407
08.2331 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


