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II. Tör vé nyek

2008. évi CIX.
tör vény

a Magyar Nemzeti Bankról  szóló
2001. évi LVIII. tör vény módosításáról*

1.  § A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII.
tör vény (a továb biak ban: MNB tör vény) 14.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„14.  § Amennyi ben olyan kö rül mény áll fenn, amely
 miatt a hi tel in té zet mû kö dé se a pénz ügyi rend szer sta bi li -
tá sát ve szé lyez te ti, az MNB a hi tel in té zet nek a mo ne tá ris
fi nan szí ro zás 16.  § (1) be kez dé se sze rin ti ti lal má nak be tar -
tá sá val rend kí vü li hi telt nyújt hat. E hi tel ren del ke zés re bo -
csá tá sát az MNB a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le te (a továb biak ban: Fel ügye let) in téz ke dé sé tõl, va la mint
a Fel ügye let ál tal kez de mé nye zett in téz ke dés nek a hi tel in -
té zet ré szé rõl tör té nõ tel je sí té sé tõl is füg gõ vé te he ti.”

2.  § Az MNB tör vény 15.  §-át meg elõ zõ cím he lyé be a
kö vet ke zõ cím lép:

„Az MNB szám la ve ze té si te vé keny sé ge; 
kap cso lat az ál lam ház tar tás sal”

3.  § Az MNB tör vény 15.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„15.  § (1) Az MNB ve ze ti
a) a kincs tá ri egy sé ges szám lát,
b) az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont Zárt kö rû en Mû -

kö dõ Rész vény tár sa ság pénz for gal mi szám lá ját,
c) az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap pénz for gal mi

szám lá ját és
d) a Be fek te tõ vé del mi Alap pénz for gal mi szám lá ját.
(2) Az MNB a kincs tá ri egy sé ges szám la min den ko ri

egyen le ge után a pi a ci ka mat nak, de leg fel jebb a jegy ban ki 
alap ka mat nak meg fe le lõ mér té kû ka ma tot fi zet a köz pon ti
költ ség ve tés ja vá ra.”

4.  § Az MNB tör vény 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az MNB az ál lam nak, he lyi ön kor mány zat nak
vagy az ál lam ház tar tás kö ré be tar to zó más in téz mény nek,
az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek és szer ve i nek, a tag ál la -
mok köz pon ti kor mány za ta i nak, a tag ál la mi re gi o ná lis,
he lyi vagy más köz igaz ga tá si szer vek nek, egyéb köz jo gi
tes tü le tek nek, vagy a fel so rol tak be fo lyá so ló irá nyí tá sa
alatt mû kö dõ gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re – az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés nek a mo ne tá ris fi nan szí -
ro zás ti lal má ra vo nat ko zó 101. cik ké ben, to váb bá a Szer -

zõ dés 104. cik ké ben és a 104b. cik ke (1) be kez dé sé ben
em lí tett ti lal mak al kal ma zá sá hoz szük sé ges fo gal mak
meg ha tá ro zá sá ról  szóló 1993. de cem ber 13-i, 3603/93/EK 
ta ná csi ren de let ben fog lal tak figye lembe véte lével – nem
nyújt hat fo lyó szám la hi telt, nem biz to sít hat ré szük re sem -
mi egyéb hi tel le he tõ sé get, ezen in téz mé nyek értékpapír -
jait köz vet le nül a ki bo csá tó tól nem vá sá rol hat ja meg
(a mo ne tá ris fi nan szí ro zás ti lal ma).”

5.  § Az MNB tör vény 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„27.  § (1) Az MNB en ge dé lye szük sé ges a hi tel in té ze ti
el szá mo ló ház üz let sza bály za tá nak, sza bály za ta i nak, ille -
tõ leg ezek mó do sí tá sá nak ha tály ba lé pé sé hez.

(2) Az MNB az (1) be kez dés sze rin ti en ge délyt ak kor
adja meg, ha az üz let sza bály zat, il let ve sza bály zat meg fe -
lel az MNB el nö ke ál tal e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján
ki adott, a hi tel in té ze ti el szá mo ló ház üz let sza bály za tá nak,
sza bály za ta i nak tar tal mi és for mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló
ren de le té ben fog lal tak nak.

(3) A hi tel in té ze ti el szá mo ló ház az MNB ál tal en ge dé -
lye zett üz let sza bály za tát vagy üz let sza bály zat mó do sí tá sát 
leg ké sõbb az MNB en ge dé lyé nek ha tály ba lé pé se nap ján,
egy sé ges szer ke zet ben a hon lap ján köz zé te szi.”

6.  § (1) Az MNB tör vény 28.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A 4.  § (1)–(7) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott fel ada -
tai el lá tá sá hoz – ide ért ve a mo ne tá ris, a fi ze té si mér leg és a 
kap cso ló dó ál lo má nyi, az ér ték pa pír, a pénz ügyi szám la, a
pénz ügyi sta bi li tá si, a pénz for gal mi, a fi ze té si rend szer
sta tisz ti kák össze ál lí tá sát – az MNB jegy ban ki informá -
ciós rend szert mû köd tet, amely hez a jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott szer ve ze tek és ter mé sze tes sze mé lyek az MNB
ál tal elõ írt – sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ – informá -
ciókat kö te le sek szol gál tat ni. A jegy ban ki in for má ci ós
rend szer mû köd te té se so rán az MNB jo go sult a hi va ta los
sta tisz ti kai szol gá lat hoz tar to zó szerv tõl a ren del ke zés re
álló, sze mé lyes adat nak nem mi nõ sü lõ ada to kat egye di
azo no sí tás ra al kal mas mó don is át ven ni. A jegy ban ki
 információs rend szer ré sze ként mû köd te tett sta tisz ti kai in -
for má ci ós rend szer szak mai tar tal mát és mód szer ta nát az
MNB – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter), ille tõ leg a Fel ügye let vé le mé nyét ki -
kér ve – a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal lal egyet ér tés ben
ala kít ja ki.”

(2) Az MNB tör vény 28.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(13) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az MNB el nö ke a jegy ban ki in for má ci ós rend szer -
hez szol gál ta tan dó in for má ci ók kö ré rõl, a szol gál ta tás
mód já ról és ha tár ide jé rõl  szóló ren de le té ben – az MNB
alap ve tõ fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges ku ta tá si,
elem zé si, dön tés-elõ ké szí té si te vé keny sé gek el vég zé se ér -
de ké ben – elõ ír hat ja, hogy a hi tel in té ze tek rõl és a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény
(a továb biak ban: Hpt.), a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi
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CXX. tör vény (a továb biak ban: Tpt.), a be fek te té si vál lal -
ko zá sok ról és az áru tõzs dei szol gál ta tók ról, va la mint az
ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007.
évi CXXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Bszt.) ha tá lya
alá tar to zó szer ve ze tek, az ál la mi adó ha tó ság, a nyug -
díj-biz to sí tá si igaz ga tá si szerv, az egész ség biz to sí tá si
szerv, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, a cég bí ró ság, to váb -
bá a köz pon ti költ ség ve tés bõl fi nan szí ro zott csa lád tá mo -
ga tá si és fo gya té kos sá gi, szo ci á lis, gyer mek jó lé ti, gyer -
mek vé del mi és köz ok ta tá si el lá tá sok ra és tá mo ga tá sok ra
vo nat ko zó an a kincs tár a jegy ban ki in for má ci ós rend szer -
be tör té nõ in for má ció szol gál ta tás hoz a ke ze lé sük ben lévõ
sze mé lyes ada tot, adó tit kot, bank tit kot, ér ték pa pír tit kot,
biz to sí tá si tit kot és pénz tár tit kot vissza for dít ha tat lan mó -
don úgy mó do sít sák, hogy az in for má ci ó kat ne le hes sen az 
érin tet tek kel kap cso lat ba hoz ni, an nak ér de ké ben, hogy a
szer ve zet re vo nat ko zó bi zal mas vagy a ter mé sze tes sze -
mély re vo nat ko zó sze mé lyes jel leg tõl így meg fosz tott in -
for má ci ó kat szol gál tas sák az MNB ré szé re. Az MNB el nö -
ke ren de le té ben ki je lö li az in for má ci ó kat szol gál ta tó szer -
ve ze te ket.

(5) Az MNB el nö ke ren de le té ben úgy is elõ ír hat ja a
(4) be kez dés ben írt in for má ci ók bi zal mas vagy sze mé lyes
jel leg tõl  való meg fosz tá sát, hogy az in for má ci ó kat az
MNB ál tal egye di leg a (4) be kez dés alap ján kö te le zett ren -
del ke zé sé re bo csá tott kód kép zé si mód szer alap ján meg ha -
tá ro zott ano nim kap cso la ti kód dal kell szol gál tat ni. Az
MNB ezen ren del ke zés re bo csá tást köve tõen és az in for -
má ció szol gál ta tást meg elõ zõ en a kód kép zé si mód szert
tör li.

(6) Az MNB jo go sult azo nos kód kép zé si mód szer alap -
ján meg ha tá ro zott ano nim kap cso la ti kód dal a (4) be kez -
dés ben írt in for má ci ó kat több szer ve zet tõl meg kér ni, és az
így ka pott in for má ci ó kat össze kap csol ni.

(7) A (4) be kez dés alap ján kö te le zett kö te les meg ta gad -
ni az in for má ci ók át adá sát, ha az ada to kat nem le het sé ges
meg fosz ta ni azok bi zal mas vagy sze mé lyes jel le gé tõl. A
meg ta ga dást és an nak in do kát a (4) be kez dés alap ján kö te -
le zett kö te les az MNB tu do má sá ra hoz ni az in for má ció -
szol gál ta tás ra elõ írt ha tár idõ ben.

(8) Az ano nim kap cso la ti kód kép zé sé nek mód sze rét és
a kód kép zés alap ját az MNB úgy ál la pít ja meg, hogy

a) a kód kép zés alap ját nem ké pe zik olyan szer ve ze tet
vagy ter mé sze tes sze mélyt azo no sí tó ada tok, ame lyek ke -
ze lé sé re az MNB jo go sult,

b) a kód kép zés konk rét, egye di mód sze re tar tal maz
egye di, vé let len sze rû en meg ál la pí tott ele met.

(9) A (4) és (5) be kez dés sze rin ti in for má ció szol gál ta tás 
so rán az in for má ci ót szol gál ta tó szer ve zet az in for má ció -
szol gál ta tás elõtt a ter mé sze tes sze mély lak cí mé re vo nat -
ko zó ada tot úgy mó do sít ja, hogy ab ból az érin tett la kó he -
lye a kis tér ség nél pon to sab ban ne le gyen meg ál la pít ha tó.

(10) Az MNB kö te les az in for má ci ók (4) és (5) be kez -
dés sze rin ti lét re ho zá sá val össze füg gés ben köz vet le nül
fel me rü lõ, in do kolt költ sé ge ket – rész le tes költ ség ki mu ta -

tás alap ján – az in for má ci ót szol gál ta tó szer ve ze tek nek az
in for má ció szol gál ta tást köve tõen meg té rí te ni.

(11) A (4) be kez dés alap ján kö te le zett a kód kép zés
mód sze rét nem mó do sít hat ja és azt az ano nim kap cso la ti
kód kép zé se után ha la dék ta la nul, majd ma gát az ano nim
kap cso la ti kó dot az in for má ció szol gál ta tást köve tõen ha -
la dék ta la nul tör li.

(12) Az MNB az össze kap cso lást köve tõen az ano nim
kap cso la ti kód és az át vett ada tok kö zöt ti kap cso la tot hely -
re ál lít ha tat la nul meg szün te ti és az ano nim kap cso la ti kó -
dot tör li.

(13) A je len § al kal ma zá sá ban ano nim kap cso la ti kód
alatt az ugyan azon ter mé sze tes sze mély re vagy szer ve zet -
re vo nat ko zó, ter mé sze tes sze mélyt vagy szer ve ze tet azo -
no sí tó ada tok ból olyan, vé let len sze rû ele met is tar tal ma zó
mód szer rel kép zett ka rak ter sor ér ten dõ, amellyel ugyan -
azok ból az ada tok ból min dig ugyan az a ka rak ter sor jön
lét re, de amely ered mé nye kép pen lét re jött ka rak ter sor ból a 
ter mé sze tes sze mélyt vagy szer ve ze tet azo no sí tó ada tok
nem ál lít ha tók hely re.”

7.  § Az MNB tör vény 29.  §-ának (1)–(4) be kez dé sei he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A jegy ban ki el len õr zés e tör vény, a Hpt.-nek az
MNB en ge dé lye zé si ha tás kö ré be tar to zó ki egé szí tõ pénz -
ügyi szol gál ta tá sok vég zé sé nek fel té te le i re vo nat ko zó ren -
del ke zé sei, a pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2007. évi
CXXXVI. tör vénynek (a továb biak ban: Pmt.) az MNB fel -
ügye le ti ha tás kö ré be tar to zó ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál -
ta tást vég zõ szol gál ta tók ra vo nat ko zó ren del ke zé sei, to -
váb bá az MNB el nö ke ren de le te i nek meg tar tá sá ra ter jed
ki. A jegy ban ki el len õr zés a jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti adat szol gál ta tás ból szár ma zó ada tok el len õr -
zé se, il let ve az MNB ál tal le foly ta tott el len õr zé si el já rás.
En nek ke re té ben az MNB jo go sult ada tok, be szá mo lók,
mér le gek, bi zony la tok és vizs gá la ti anya gok be ké ré sé re.

(2) Az MNB a jegy ban ki el len õr zés so rán hely szí ni el -
len õr zés re is jo go sult.

(3) A jegy ban ki el len õr zést vég zõ az el len õr zés ered mé -
nyes el lá tá sá hoz szük sé ges he lyi ség be (te rü let re) be lép het, 
ira to kat meg te kint he ti, tár gyat meg vizs gál hat ja, mun ka fo -
lya ma tot (te vé keny sé get) meg fi gyel he ti, fel vi lá go sí tást
kér het és egyéb bi zo nyí tást foly tat hat le. A jegy ban ki el -
len õr zés idõ tar ta ma leg fel jebb hat hó nap le het.

(4) Amennyi ben a vizs gált ok má nyok hi te les sé gé nek
vagy tel jes sé gé nek meg ál la pí tá sa, ille tõ leg a vizs gá la ti
meg ál la pí tá sok ki egé szí té se vá lik szük sé ges sé, úgy a jegy -
ban ki el len õr zést vég zõ jo go sult a jegy ban ki el len õr zés
ha tá lya alá tar to zó szer ve ze tek nél és ter mé sze tes sze mé -
lyek nél az (1) be kez dés ben em lí tett tárgy kö rök kel össze -
füg gõ té nye ket vizs gál ni.”

8.  § Az MNB tör vény 31.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:
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„31.  § (1) A bank je gyek és ér mék ki bo csá tá sát, cím le tét
és kül sõ ki ál lí tá sát, va la mint be vo ná sát az MNB el nö ke
ren de let ben hir de ti ki. Az MNB el nö ké nek ren de le té ben
meg je lölt ha tár nap pal a be vont bank je gyek és ér mék el ve -
szí tik tör vényes fi ze tõ esz köz jel le gü ket.

(2) Az MNB ál tal ki bo csá tott bank je gye ket és ér mé ket
azok be vo ná sá ig ma gyar tör vényes pénz nem ben tel je sí -
ten dõ fi ze tés nél min den ki kö te les név ér té ken el fo gad ni.

(3) Az MNB a for ga lom ból ál ta la be vont, tör vényes fi -
ze tõ esz köz nek már nem mi nõ sü lõ bank je gye ket a be vo nás 
ha tár nap já tól szá mí tott 20 évig, az ér mé ket a be vo nás ha -
tár nap já tól szá mí tott 5 évig név ér té ken ma gyar tör vényes
fi ze tõ esz köz re vált ja át. Az MNB e kö te le zett sé ge el lá tá -
sá hoz köz re mû kö dõt ve het igény be.

(4) Kész pénz ben (bank jegy vagy érme át adá sá val) tör -
té nõ fi ze tés ese tén 50 da rab nál több ér mét el fo gad ni csak a 
hi tel in té zet és a pos ta kö te les egy fi ze té si mû ve let so rán.

(5) A ha mis vagy meg ha mi sí tott bank jegy és érme fi ze -
té si mû ve let so rán nem fo gad ha tó el.

(6) A ne he zen fel is mer he tõ, va la mint a sé rült bank je -
gyet és ér mét fi ze té si mû ve let so rán el fo gad ni nem köte -
lezõ.

(7) Az MNB a ne he zen fel is mer he tõ, va la mint a sé rült
bank je gyet és ér mét tör vényes fi ze tõ esz köz re költ ség men -
te sen vált ja át. Az MNB e kö te le zett sé ge el lá tá sá hoz köz -
re mû kö dõt ve het igény be.

(8) Meg sem mi sült bank jegy vagy érme el len ér té két az
MNB nem té rí ti meg. Bank jegy vagy érme te kin te té ben
meg sem mi sí té si el já rás nem in dít ha tó. A ne he zen fel is -
mer he tõ, va la mint a sé rült tör vényes fi ze tõ esz köz nek mi -
nõ sü lõ érme – ide nem ért ve az MNB ál tal ki bo csá tott em -
lék ér mét –, to váb bá az MNB ál tal már be vont érme alap -
anyag ként  való ér té ke sí té sé nek, il let ve az ezen ér mék bõl
nyert alap anya gok ér té ke sí té sé nek ki zá ró la gos joga az
MNB-t il le ti meg, az zal, hogy az ér té ke sí tés pi a ci fel té te -
lek mel lett tör té nik.

(9) Az MNB el nö ke az e tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján 
ki adott, a kész pénz for gal ma zás fel té te le it sza bá lyo zó ren -
de le té ben ha tá roz za meg az érme más cím le tû ér mé re, ille -
tõ leg bank jegy re, to váb bá a bank jegy más cím le tû bank -
jegy re, ille tõ leg ér mé re  való át vál tá sá nak sza bá lya it, ide -
ért ve az át vál tás ra kö te le zet tek kö rét, a dí ja zás feltéte -
leit is.”

9.  § Az MNB tör vény 31/A.  §-ának (2)–(4) be kez dé sei
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A fel te he tõ en ha mis vagy meg ha mi sí tott (a továb -
biak ban: ha mis gya nús) ma gyar és kül föl di fi ze tõ esz kö zö -
ket szak ér tõi vizs gá lat cél já ból az MNB ré szé re meg kell
kül de ni, vagy a szak ér tõi vizs gá lat ra tör té nõ to váb bí tás
cél já ból az MNB el nö ké nek ren de le té ben meg ha tá ro zott
szer ve zet ré szé re át kell adni.

(3) A ha mis és a meg ha mi sí tott ma gyar és kül föl di fi ze -
tõ esz kö zö kért nem jár té rí tés.

(4) Az MNB el nö ké nek ren de le té ben meg ha tá ro zott, a
Hpt. sze rin ti pénz for gal mi, kész pénz-át uta lá si, pénz vál tá si 

és pénz fel dol go zá si szol gál ta tást, to váb bá a pos tá ról  szóló
2003. évi CI. tör vény sze rin ti pos tai kész pénz-át uta lá si,
pos tai pénz for gal mi köz ve tí tõi és pos ta utal vány-szol gál ta -
tást nyúj tó kö te les az ál ta la fel lelt ha mis gya nús ma gyar és
kül föl di fi ze tõ esz kö zö ket az MNB-nek meg kül de ni, va la -
mint a fel le lés kö rül mé nye i rõl az MNB ál tal elõ írt mó don
és tar ta lom mal, ide ért ve az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
sze mé lyes ada to kat is, adat szol gál ta tást tel je sí te ni.”

10.  § Az MNB tör vény 49.  §-ának (7) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A mo ne tá ris ta nács tag ja a ki ne ve zé sé ben meg je lölt 
idõ pont ban, en nek hi á nyá ban ki ne ve zé sé vel hi va tal ba lép. 
A mo ne tá ris ta nács tag ja a köz tár sa sá gi el nök elõtt az
egyes köz jo gi tiszt ség vi se lõk es kü jé rõl és fo ga dal má ról
 szóló tör vény sze rin ti szö veg gel es küt vagy fo ga dal mat
tesz és ok mányt ír alá.”

11.  § (1) Az MNB tör vény 57.  §-ának he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„57.  § (1) Az MNB 49.  § ha tá lya alá tar to zó, va la mint a
4.  § (1)–(7) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott alap ve tõ fel ada -
to kat el lá tó (a továb biak ban: mi nõ sí tett mun ka kört be töl -
tõ) al kal ma zott ja – ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik –
nem lé te sít het és nem tart hat fenn tag sá gi vi szonyt, mun -
ka vi szonyt vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szonyt, ve ze tõi tiszt ség vi se lõi jog vi szonyt vagy fel ügye lõ
bi zott sá gi tag sá got pénz ügyi in téz mény nél, ide nem ért ve
azon pénz ügyi in téz ményt, amely ben az MNB ré sze se dés -
sel ren del ke zik, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást vég zõ
egyéb jogi sze mély nél, be fek te té si vál lal ko zás nál, az Or -
szá gos Be tét biz to sí tá si Alap nál és a Be fek te tõ vé del mi
Alap nál.

(2) Az MNB 49.  § ha tá lya alá tar to zó, va la mint a mi nõ -
sí tett mun ka kört be töl tõ al kal ma zott ja pénz ügyi in téz -
mény ben, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást vég zõ jogi
sze mély ben és be fek te té si vál lal ko zás ban – a (3) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel – be fo lyás sal nem ren del kez het.

(3) Az MNB 49.  § ha tá lya alá tar to zó, va la mint a mi nõ -
sí tett mun ka kört be töl tõ al kal ma zott ja

a) a jog vi szo nya ke let ke zé sé nek idõ pont já ban nyi lat -
ko zik a meg lé võ és

b) a ha gya ték át adó vég zés jog erõ re emel ke dé sét köve -
tõen ha la dék ta la nul nyi lat ko zik a jog vi szo nyá nak fenn ál -
lá sa alatt örök lés út ján szer zett,

pénz ügyi in téz mény ben, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást 
vég zõ jogi sze mély ben, be fek te té si vál lal ko zás ban lévõ
be fo lyá sá ról és a be fo lyá sát az MNB-vel lét re jö võ jog vi -
szo nya ke let ke zé sé nek az idõ pont já tól szá mí tott, ille tõ leg
az örök lés ese tén a ha gya ték át adó vég zés jog erõ re emel ke -
dé sét kö ve tõ há rom hó na pon be lül meg szün te ti.

(4) Az MNB 49.  § ha tá lya alá tar to zó, va la mint a mi nõ -
sí tett mun ka kört be töl tõ al kal ma zott ja a Bszt. sze rin ti
pénz ügyi esz köz szer zé sét – az ál lam pa pír, a nyil vá nos,
nyílt vé gû, be fek te té si alap ál tal ki bo csá tott be fek te té si
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alap jegy ki vé te lé vel – a meg szer zést kö ve tõ há rom mun -
ka na pon be lül kö te les be je len te ni.

(5) Az MNB 49.  § ha tá lya alá nem tar to zó al kal ma zott ja
mun ka vi szonyt, mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi -
szonyt csak az MNB el nö ké nek elõ ze tes en ge dé lyé vel lé -
te sít het vagy tart hat fenn, ki vé ve a tu do má nyos, ok ta tá si,
mû vé sze ti, lek to ri, szer kesz tõi, va la mint jogi ol ta lom alá
esõ szel le mi te vé keny sé get, ame lyet kö te les be je len te ni.

(6) Az MNB 49.  § ha tá lya alá nem tar to zó és nem mi nõ -
sí tett mun ka kört be töl tõ al kal ma zott ja

a) a jog vi szo nya ke let ke zé sé nek idõ pont já ban nyi lat -
ko zik a pénz ügyi in téz mény ben, ki egé szí tõ pénz ügyi szol -
gál ta tást vég zõ jogi sze mély ben, be fek te té si vál lal ko zás -
ban fenn ál ló be fo lyá sá ról, és

b) ha la dék ta la nul nyi lat ko zik, ha jog vi szo nya fenn ál lá -
sa alatt az a) pont ban meg ha tá ro zott be fo lyást szer zett.

(7) Az MNB al kal ma zott ja ha la dék ta la nul be je len ti, ha
a jog vi szo nya ke let ke zé sé nek idõ pont já ban vagy a jog -
viszonya fenn ál lá sa alatt a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö -
ze li hoz zá tar to zó ja pénz ügyi in téz mény ben, ki egé szí tõ
pénz ügyi szol gál ta tást vég zõ jogi sze mély ben, be fek te té si
vál lal ko zás ban be fo lyás sal ren del ke zik, ille tõ leg be fo lyást 
sze rez.

(8) Az MNB al kal ma zott ja az (1)–(3) be kez dés ben fog -
lalt jog vi szo nya, be fo lyá sa meg szün te té sé ig, va la mint a
(4)–(7) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé ge tel je sí té sé ig
nem ve het részt olyan dön tés elõ ké szí té sé ben és meg ho za -
ta lá ban, amely olyan szer ve zet re vo nat ko zik, amely ben az
al kal ma zott, a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar -
to zó ja be fo lyás sal ren del ke zik vagy amellyel más, az
(1)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog vi szony ban van.

(9) Az MNB al kal ma zott ja a jog vi szo nya ke let ke zé sé -
nek idõ pont já ban kö te les nyi lat koz ni szö vet ke ze ti hi tel in -
té zet ben fenn ál ló tag sá gi vi szo nyá ról.

(10) Az MNB al kal ma zott ja a jog vi szo nya ke let ke zé se -
kor fenn ál ló tag sá gi vi szo nyát ad dig nem kö te les meg -
szün tet ni, amíg a szö vet ke ze ti hi tel in té zet tel szem ben tar -
to zá sa áll fenn. Ezen idõ szak alatt azon ban nem ve het részt 
olyan dön tés elõ ké szí té sé ben és meg ho za ta lá ban, amely
arra a szer ve zet re vo nat ko zik, amely ben tag sá gi vi szo nya
van.

(11) Az MNB al kal ma zott ja
a) a jog vi szo nya ke let ke zé sé nek idõ pont já ban írás ban

nyi lat ko zik ar ról, hogy a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö -
zeli hoz zá tar to zó ja pénz ügyi in téz mény nél, ki egé szí tõ
pénz ügyi szol gál ta tást vég zõ jogi sze mély nél vagy be fek -
te té si vál lal ko zás nál ve ze tõ tiszt ség vi se lõi jog vi szony ban, 
fel ügye lõ bi zott sá gi tag sá gi vi szony ban, mun ka vi szony -
ban, il let ve mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban
áll, és

b) ha la dék ta la nul be je len ti, ha a vele kö zös ház tar tás -
ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó já nak az a) pont ban meg ha tá -
ro zott jog vi szo nya ke let ke zett.

(12) Az MNB al kal ma zott ja nem ve het részt olyan dön -
tés elõ ké szí té sé ben vagy meg ho za ta lá ban, amely érin ti azt
a pénz ügyi in téz ményt, ki egé szí tõ pénz ügyi szol gál ta tást

vég zõ jogi sze mélyt vagy be fek te té si vál lal ko zást, amely -
nél a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja a
(11) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog vi szonnyal rendel -
kezik.

(13) Az MNB 49.  § ha tá lya alá nem tar to zó al kal ma zott -
ja az e §-ban fog lalt be je len té se ket és nyi lat ko za to kat a
mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak te szi meg.

(14) Az MNB-ben nem lé te sít he tõ olyan jog vi szony,
amely nek ered mé nye ként az MNB al kal ma zott ja kö ze li
hoz zá tar to zó já val irá nyí tá si (fel ügye le ti), el len õr zé si vagy 
el szá mo lá si kap cso lat ba ke rül ne.

(15) Az MNB az e §-ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek
tel je sí té se ér de ké ben, an nak el len õr zé se cél já ból az al kal -
ma zot tak ál tal tett be je len té se ket és nyi lat ko za to kat a
mun ka vi szony meg szû né sét kö ve tõ há rom évig nyil ván -
tart ja.

(16) E § al kal ma zá sá ban kö ze li hoz zá tar to zón a Ptk.
685.  §-ának b) pont já ban ilyen ként meg ha tá ro zott sze -
mélyt és az élet tár sat kell ér te ni.”

(2) Az MNB tör vény 58.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az MNB mo ne tá ris ta ná csá nak tag ja az 57.  §-ban
és az 58.  § (4) és (5) be kez dé sé ben fog lalt be je len té si, ille -
tõ leg nyi lat ko zat té te li kö te le zett sé gé nek a köz tár sa sá gi el -
nök nél tesz ele get.”

12.  § (1) Az MNB tör vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„60.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Ma gyar Nem ze ti Bank
el nö ke, hogy ren de let ben sza bá lyoz za

a) az alap ka mat mér té két,
b) a kö te le zõ tar ta lék rá ta mér té két,
c) a kö te le zõ jegy ban ki tar ta lék ki szá mí tá sát, kép zé sé -

nek és el he lye zé sé nek mód ját, va la mint a tel je sí tés el ma ra -
dá sa ese tén al kal ma zan dó in téz ke dé se ket,

d) a bank je gyek és az ér mék (ide ért ve az em lék bank je -
gye ket és az em lék ér mé ket is) ki bo csá tá sát, cím le tét, kül sõ 
ki ál lí tá sát, be vo ná sát,

e) a ma gyar és a kül föl di tör vényes fi ze tõ esz kö zök ha -
mi sí tás el le ni vé del mé vel kap cso la tos, a 31/A.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott tech ni kai és egyéb fel ada to kat,

f) a for ga lom ban lévõ tör vényes fi ze tõ esz köz rõl után -
zat ké szí té sé nek vagy ké szít te té sé nek en ge dé lye zé si fel té -
te le it, va la mint az után zat elõ ál lí tá sá val, nyil ván tar tá sá val, 
õr zé sé vel és meg sem mi sí té sé vel kap cso la tos kö ve tel mé -
nye ket,

g) az eu ro-után za tok ra – ide ért ve az eu ro-ér mék hez ha -
son ló ér me ket és zse to no kat is – vo nat ko zó elõ írásokat a
szank ci ók ra vo nat ko zó sza bá lyok ki vé te lé vel, az eu ro-ér -
mék hez ha son ló ér mek rõl és zse to nok ról  szóló, 2004. de -
cem ber 6-i 2182/2004/EK ta ná csi ren de let elõ írásainak
figye lembe véte lével, és

h) a jegy ban ki in for má ci ós rend szer hez szol gál ta tan dó
in for má ci ók és az in for má ci ót szol gál ta tók kö rét, a szol -
gál ta tás mód ját és ha tár ide jét.”
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(2) Az MNB tör vény 60.  §-a a kö vet ke zõ új (2) és
(3) be kez dés sel egé szül ki és ez zel egy ide jû leg a ko ráb bi
(2) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Fel ha tal ma zást kap a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö -
ke, hogy az MNB 4.  § (5) be kez dé sé ben és 26.  § (3) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ada tai kö ré ben ren de let ben sza bá lyoz za

a) a fi ze té si for ga lom ban a fi ze té si meg bí zá sok le bo -
nyo lí tá sá nak – ide nem ért ve a szám la meg nyi tá sá ra, a
szám la fe let ti ren del ke zés re, a ren del ke zés kor lá to zá sá ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat –, az ügy fe lek elõ ze tes és utó la gos
tá jé koz ta tá sá nak, to váb bá a fi ze té si mó dok nak és al kal ma -
zá suk nak sza bá lya it,

b) a kész pénz for gal ma zás fel té te le it,
c) a pénz fel dol go zá si te vé keny ség sza bá lya it, és
d) az el szá mo lás for ga lom le bo nyo lí tá sá nak sza bá lya it.
(3) Fel ha tal ma zást kap a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke,

hogy az MNB 4.  § (5) be kez dé sé ben és a 27.  § (1)–(2) be -
kez dé se i ben fog lalt fel ada tai kö ré ben ren de let ben sza bá -
lyoz za

a) a Hpt. sze rin ti el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve ze tek üz let sza bály za tá nak tar tal mi és for mai kö ve -
tel mé nye it és a te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges sza -
bály za tok ra vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket;

b) a Tpt. sze rin ti el szá mo ló há zi te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet ese té ben üz let sza bály za tá nak tar tal mi és for mai
kö ve tel mé nye it, to váb bá

ba) az ügy fe lek kel  való jog vi szony ke let ke zé sé re,
meg szû né sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,

bb) az ügy fe lek kel szem ben meg ha tá ro zan dó pénz ügyi 
és tech ni kai fel té te le ket,

bc) az el szá mo lás és a tel je sí tés rend jét,
bd) a koc ká za tok ke ze lé sé nek sza bá lya it,
be) a kö te le zõ biz to sí ték kép zé sé nek, fel hasz ná lá sá nak

sza bá lya it,
bf) a tõzs dei ügy let el szá mo lá sá hoz kap cso ló dó kö te le -

zett ség vál la lás sza bá lya it,
bg) a ga ran cia ala pok kép zé sé nek, igény be vé te lé nek,

ke ze lé sé nek sza bá lya it,
bh) a szol gál ta tást igény be ve võk ré szé re fel szá mí tott

dí jak meg ál la pí tá sá nak alap el ve it;
c) a köz pon ti ér ték tár ese té ben
ca) az ügy fe lek kel  való jog vi szony ke let ke zé sé re,

meg szû né sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
cb) az ügy fe lek kel szem ben meg ha tá ro zan dó pénz ügyi

és tech ni kai fel té te le ket,
cc) a szol gál ta tást igény be ve võk ré szé re fel szá mí tott

dí jak meg ál la pí tá sá nak alap el ve it,
cd) a koc ká za tok ke ze lé sé nek sza bá lya it;
d) a köz pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get vég zõ szer ve -

zet ese té ben
da) az ügy fe lek kel  való jog vi szony ke let ke zé sé re,

meg szû né sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,
db) az ügy fe lek kel szem ben meg ha tá ro zan dó pénz ügyi 

és tech ni kai fel té te le ket,
dc) a tõzs dei ügy let tel je sí té sé hez kap cso ló dó kö te le -

zett ség vál la lás sza bá lya it,

dd) a koc ká za tok ke ze lé sé nek sza bá lya it,
de) a kö te le zõ biz to sí té kok kép zé sé nek, fel hasz ná lá sá -

nak sza bá lya it,
df) a ga ran cia ala pok kép zé sé nek, igény be vé te lé nek,

ke ze lé sé nek sza bá lya it, és
dg) a szol gál ta tást igény be ve võk ré szé re fel szá mí tott

dí jak meg ál la pí tá sá nak alap el ve it.”

(3) Az MNB tör vény 60.  §-a (5) be kez dé sé nek he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az (1) be kez dés a), il let ve rend kí vü li eset ben az
(1) be kez dés b) pont ja alap ján ki adott ren de let ren del kez -
het úgy is, hogy a ki hir de tés nap ján, vagy a ren de let ben
meg ha tá ro zott, a ki hir de tést kö ve tõ idõ pont ban lép ha -
tályba.”

13.  § Az MNB tör vény 61.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„61.  § (1) Az MNB jo go sult
a) a hi tel in té ze tek,
b) a pos ta,
c) a Ma gyar Ál lam kincs tár,
d) a Hpt. és a Tpt. sze rin ti el szá mo ló há zi te vé keny sé get 

vég zõ szer ve ze tek,
e) a köz pon ti ér ték tár,
f) az e tör vény ben fog lalt fel ada tai el lá tá sá hoz bár mely

más bel föl di sze mély vagy szer ve zet és
g) kül föl di sze mély vagy szer ve zet

ré szé re fo rint ban és kül föl di pénz nem ben bank szám lát ve -
zet ni.

(2) Az MNB a 4.  § (1)–(7) be kez dé se i ben fog lalt fel ada -
tai el lá tá sa so rán jo go sult fo rint ban, kül föl di pénz nem ben
és ne mes fé mek kel a pénz ügyi és ki egé szí tõ pénz ügyi szol -
gál ta tá si te vé keny ség kö ré be tar to zó bár mely egyéb mû ve -
le tet vé gez ni.

(3) Az MNB a 4.  § (1) és (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott fel ada ta el lá tá sa so rán a Bszt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott be fek te té si szol gál ta tá si
te vé keny sé get ki egé szí tõ szol gál ta tást vé gez het.”

14.  § Az MNB tör vény 62.  §-ának (4) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az MNB a 7. és a 14.  §-ban meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gé bõl ere dõ, a hi tel in té ze tek kel szem ben ke let ke -
zett kö ve te lé se it a hi tel in té ze tek ré szé re ve ze tett szám lák
ter hé re – a té ves be jegy zés he lyes bí té sét kö ve tõ sor rend -
ben – elé gít he ti ki.”

15.  § Az MNB tör vény 69.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„69.  § (1) Az MNB-nek – a (2) és (3) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ki vé tel lel – sem bel föl di, sem kül föl di szer ve -
zet ben nem le het ré sze se dé se.

(2) Az MNB ré sze se dést sze rez het
a) a te vé keny sé gé vel össze füg gõ en lét re ho zott,
b) a hi tel in té ze tek kö zött or szá gos el szá mo lás for ga lom 

le bo nyo lí tá sá ra lét re ho zott,
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c) tõzs dei, el szá mo ló há zi, köz pon ti ér ték tá ri és köz -
pon ti szer zõ dõ fél te vé keny sé get vég zõ
szer ve zet ben.

(3) Az (1) be kez dés nem al kal ma zan dó az MNB 4.  §
(1) és (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada ta i nak tel je -
sí té se so rán vég re haj tott mû ve le tei ke re té ben tör té nõ, sza -
bá lyo zott pi ac ra be ve ze tett, tag sá gi jo go kat meg tes te sí tõ
ér ték pa pí rok meg szer zé sé re, az zal, hogy az MNB nem
sze rez het mi nõ sí tett be fo lyást a ki bo csá tó ban. Az MNB a
4.  § (1) és (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada tai ke re -
té ben nem sze rez het meg köz vet le nül a ki bo csá tó tól tag sá -
gi jo go kat meg tes te sí tõ ér ték pa pí ro kat.”

16. § Az MNB tör vény 71.  §-ának (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az MNB az Or szá gos Be tét biz to sí tá si Alap nak
– ké ré sé re – sür gõs, rend kí vü li, a pénz ügyi rend szer egé -
szé nek sta bi li tá sát és a pénz for ga lom za var ta lan sá gát ve -
szé lyez te tõ eset ben a mo ne tá ris fi nan szí ro zás 16.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti ti lal má nak be tar tá sá val hi telt nyújt hat,
amely nek le já ra ta leg fel jebb há rom hó nap le het.”

17.  § (1) Ez a tör vény 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és 
2009. má jus 2-án ha tá lyát vesz ti.

(2) Az MNB azon al kal ma zott ja, aki nek az MNB-vel
fenn ál ló jog vi szo nya e tör vény ha tály ba lé pé sét megelõ -
zõen ke let ke zett, az MNB tör vény 57.  §-a (1), (2), (4), (6),
(7) és (11)–(14) be kez dé se i ben fog lal tak nak e tör vény ha -
tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 120 na pon be lül kö te les ele get
ten ni az zal, hogy amíg e kö te le zett sé gé nek nem tesz ele -
get, ad dig nem ve het részt olyan dön tés elõ ké szí té sé ben és
meg ho za ta lá ban, amely olyan szer ve zet re vo nat ko zik,
amely ben az al kal ma zott vagy a vele kö zös ház tar tás ban
élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja be fo lyás sal ren del ke zik vagy
más, az 57.  § (1)–(7) és (11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
jog vi szonnyal ren del ke zik.

18.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti az MNB tör vény 8.  §-a, 18.  §-a, 21.  §-a, 22.  §-a,
30.  §-a, 33.  §-a, 55.  §-a, 58/A.  §-ának (4) be kez dé se,
60.  §-ának (6) és (8) be kez dé se, a Tpt. 347.  §-ának (2) be -
kez dé se, az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII.
tör vény 18/D.  §-ának (1) be kez dé se, a Ma gyar Ex port-Im -
port Bank Rész vény tár sa ság ról és a Ma gyar Ex port hi tel
Biz to sí tó Rész vény tár sa ság ról  szóló 1994. évi XLII. tör -
vény 25.  §-ának (5) be kez dé se.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az MNB
tör vény 26.  § (3) be kez dé sé ben a ,,60.  § (1) be kez dé sé nek
h) pont já ban” szö veg rész he lyé be a ,,60.  § (2) be kez dé sé -
ben” szö veg rész lép.

19.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a sta -
tisz ti ká ról  szóló 1993. évi XLVI. tör vény 21.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A hi va ta los sta tisz ti kai szol gá lat hoz tar to zó szerv a
prog ram vég re haj tá sá ból ren del ke zés re álló ada to kat a hi -

va ta los sta tisz ti kai szol gá lat hoz tar to zó má sik szerv nek
– an nak fel ada tai el lá tá sá hoz – ké ré sé re kö te les to váb bí ta -
ni (adat át adás). Az adat igény lés és adat át adás – tör vény el -
té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – egye di adat ra nem vonat -
kozhat.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egyes
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl  szóló 2007.
évi CLII. tör vény 2.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[2.  § E tör vény al kal ma zá sá ban]
„a) köz szol gá lat ban álló sze mély:

1. a rend vé del mi szerv hi va tá sos ál lo má nyú tag ja,
2. a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál -

lo má nyú ka to ná ja,
3. aki köz al kal ma zot ti jog vi szony ban áll,
4. aki köz szol gá la ti jog vi szony ban áll,
5. aki ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ban áll,
6. az igaz ság ügyi al kal ma zott, va la mint
7. a Ma gyar Nem ze ti Bank nak a Ma gyar Nem ze ti

Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör vény 49.  § ha -
tá lya alá nem tar to zó al kal ma zott ja;”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az egyes
va gyon nyi lat ko zat-té te li kö te le zett sé gek rõl  szóló 2007.
évi CLII. tör vény 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § A va gyon nyi lat ko zat õr zé sé ért
a) köz szol gá lat ban álló sze mély kö te le zett ese té ben a

mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja, köz jegy zõ ese té ben a te rü -
le ti köz jegy zõi ka ma ra el nök sé ge,

b) a 3.  § (3) be kez dés a)–c) pont ja sze rin ti kö te le zett
ese té ben a gaz dál ko dó szer ve zet te kin te té ben a tu laj do no -
si jo go kat az ál lam ne vé ben gya kor ló sze mély vagy szer -
ve zet,

c) a 3.  § (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti kö te le zet tek
ese té ben az ál la mi tá mo ga tá si elõ irány zat ke ze lõ je – he lyi
ön kor mány zat ese té ben a jegy zõ, köz ala pít vány ese té ben
az ala pí tói jo go kat gya kor ló szerv, te rü let fej lesz té si ta nács 
ese té ben an nak hi va ta li szer ve ze te –, vagy ha e szerv nem
azo nos az ál la mi pénz alap, il let ve az ál la mi tá mo ga tá si
elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak szak mai le bo nyo lí tá sá ért fe -
le lõs szerv vel, ak kor ez utób bi,

d) a Ma gyar Nem ze ti Bank nak a Ma gyar Nem ze ti
Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör vény 49.  § ha tá lya alá
nem tar to zó al kal ma zot tai vo nat ko zá sá ban a Ma gyar
Nem ze ti Bank el nö ke

fe le lõs (a továb biak ban: õr zé sért fe le lõs).”

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál lam -
ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
18/G.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(8) Az ÁKK Zrt. a 113/A.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada -
tok el lá tá sá hoz az MNB-nél vagy hi tel in té zet nél de vi za -
szám lát ve zet het.”
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(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hpt.
53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Az 51.  § (2) be kez dé sé nek d) és f)–g) pont jai, az
51.  § (7) be kez dé se, az 52.  §, va la mint az 54.  § (1) be kez -
dé sé nek p) pont ja alap ján tör té nõ adat át adás ról a pénz ügyi 
in téz mény az érin tett ügy fe let nem tá jé koz tat hat ja.”

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Hpt.
54.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ p) pont tal egé szül ki:

[Nem je len ti a bank ti tok sé rel mét]
,,p) az MNB ré szé re, írás be li meg ke re sés alap ján a Ma -

gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör vény 4.  §
(1)–(7) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott alap ve tõ fel ada tai
tel je sí té se ér de ké ben vég re haj tott mû ve le tei biz to sí té ká ul
szol gá ló hi tel kö ve te lé sek re vo nat ko zó adat át adás.”

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

2008. évi CX.
tör vény

egyes tör vényeknek a tizenharmadik havi 
illetmény, munkabér kifizetési rendjével összefüggõ

módosításáról*

1. § (1) A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi
XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.) 193/T.  §-a a kö vet ke -
zõ (6)–(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A mun kál ta tói iga zo lás nak a 98.  § (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en tar tal maz nia kell a kö vet -
ke zõ ket:

a) a ti zen har ma dik havi mun ka bér nek a mun ka vi szony
meg szû né se évé ben tör té nõ ki fi ze té sét, össze gét, va la mint
a ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó idõ tar ta mot, il -
let ve – jo go sí tó idõ tar tam hi á nyá ban – a ki fi ze tés el ma ra -
dá sát,

b) a mun ka vi szony meg szû né sé nek évé ben
ba) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség idõ tar ta mát,
bb) igény be vett fi ze tés nél kü li sza bad ság idõ tar ta mát,

va la mint
bc) jog cí men ként – a ren des sza bad ság és a mun ka szü -

ne ti na pok ki vé te lé vel – min den olyan mun ká ban nem töl -
tött idõ tar ta mot, amely alatt a mun ka vál la ló át lag ke re set-,
il let ve tá vol lé ti díj-ki fi ze tés ben ré sze sült.

(7) A (6) be kez dés al kal ma zá sá ban idõ tar ta mon az idõ -
tar tam kez dõ és be fe je zõ idõ pont já nak nap tá ri lag tör té nõ
meg je lö lé sét kell ér te ni.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2008. de cem ber 15-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) Az Mt. 193/V.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„193/V.  § (1) A mun ka vál la ló ti zen har ma dik havi mun -
ka bér re jo go sult, ha a tárgy év tel jes tar ta ma alatt köz igaz -
ga tá si szerv nél mun ka vi szony ban állt. A ti zen har ma dik
havi mun ka bér a mun ka vál la lót idõ ará nyo san il le ti meg,
ha a tárgy év ben leg alább 90 nap mun ka vi szonnyal ren del -
ke zik.

(2) A ti zen har ma dik havi mun ka bér re jo go sí tó idõ szá -
mí tá sa so rán a köz igaz ga tá si szer vek nél tárgy év ben fenn -
állt mun ka vi szo nyok idõ tar ta mát össze kell szá mí ta ni.
Össze szá mí tás ese tén a mun ka vál la ló ré szé re járó ti zen -
har ma dik havi mun ka bér össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán
fi gyel men kí vül kell hagy ni an nak a tárgy év ben már meg -
szûnt mun ka vi szony nak az idõ tar ta mát, amely után a mun -
ka vál la ló a ti zen har ma dik havi mun ka bért idõ ará nyo san
meg kap ta.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá -
sá nál – a (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve -
he tõ figye lembe a mun ka vi szony szü ne te lé sé nek idõtar -
tama.

(4) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok
szá mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság
idõ tar ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a
183 na pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség idõ tar ta mát,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad ság 

idõ tar ta mát, va la mint
c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

a mun ka vál la ló át lag ke re set-, il let ve – a ren des sza bad ság
ki vé te lé vel – tá vol lé ti díj-fi ze tés ben ré sze sült
figye lembe kell ven ni.

(5) A ti zen har ma dik havi mun ka bér össze ge a mun ka -
vál la ló mun ka szer zõ dé sé ben fog lalt,

a) tárgy év de cem ber 1-jei sze mé lyi alap bé ré nek havi
össze gé vel egye zik meg, il let ve

b) a mun ká ba lé pés nap ján irány adó sze mé lyi alap bé ré -
nek havi össze gé vel egye zik meg, ha a mun ka vál la ló
tárgy év de cem ber 1-jét köve tõen lé te sí tett mun ka vi szonyt.

(6) A ti zen har ma dik havi mun ka bért a tárgy év de cem -
be ré ben, a hó nap 20. nap já ig a mun ka vál la ló szá má ra ki
kell fi zet ni.

(7) Ha a mun ka vi szony év köz ben szû nik meg, a ti zen -
har ma dik havi mun ka bér idõ ará nyos ré szét az utol só mun -
ká ban töl tött na pon a mun ka vál la ló ré szé re ki kell fi zet ni.
Eb ben az eset ben – az (5) be kez dés tõl el té rõ en – a ti zen -
har ma dik havi mun ka bér mér té két a ki fi ze tés idõ pont já -
ban irány adó sze mé lyi alap bér össze ge alap ján kell meg -
ha tá roz ni.

(8) Ha a tárgy évi jog szer zõ idõ sza kot figye lembe véve
meg ál la pít ha tó, hogy túl fi ze tés tör tént, ak kor azt a mun ka -
vál la ló tól a 162.  § (1)–(2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val
vissza kell kö ve tel ni. Amennyi ben ke ve sebb jog szer zõ
idõt vet tek figye lembe, mint ami az (1)–(4) be kez dés alap -
ján meg ál la pít ha tó, ak kor a mun ka vál la ló ré szé re a kü lön -
bö ze tet a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 15-éig ki kell fi zet ni.
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(9) A (3)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban nem te kint he tõ
szü ne te lés nek a mun ka szü ne ti nap  miatt ki e sett idõ, ille tõ -
leg a heti pi he nõ nap (pi he nõ idõ)  miatti tá vol lét.

(10) E § al kal ma zá sá ban a köz igaz ga tá si szerv nél fenn -
ál ló mun ka vi szo nyon a köz al kal ma zot ti, köz szol gá la ti, bí -
rói szol gá la ti, igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol gá la ti jog vi -
szonyt, az ügyész sé gi szol gá la ti vi szonyt, a fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag já nak, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak szol gá la ti jog vi szo nyát is ér te ni kell.”

2. § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 49.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„49.  § (1) A köz tiszt vi se lõ ti zen har ma dik havi il let -
mény re jo go sult, ha a tárgy év tel jes tar ta ma alatt köz szol -
gá la ti jog vi szony ban állt. A ti zen har ma dik havi il let mény
a köz tiszt vi se lõt idõ ará nyo san il le ti meg, ha a tárgy év ben
leg alább 90 nap köz szol gá la ti jog vi szonnyal ren del ke zik.

(2) A ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó idõ szá -
mí tá sa so rán a tárgy év ben fenn állt köz szol gá la ti jog vi szo -
nyok idõ tar ta mát össze kell szá mí ta ni. Össze szá mí tás ese -
tén a köz tiszt vi se lõ nek járó ti zen har ma dik havi il let mény
össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán fi gyel men kí vül kell
hagy ni an nak a tárgy év ben már meg szûnt köz szol gá la ti
jog vi szony nak az idõ tar ta mát, amely után a köz tiszt vi se lõ
a ti zen har ma dik havi il let ményt idõ ará nyo san meg kap ta.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá -
sá nál – a (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve -
he tõ figye lembe a köz szol gá la ti jog vi szony szü ne te lé sé -
nek idõ tar ta ma.

(4) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok
szá mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság
idõ tar ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a
183 na pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség idõ tar ta mát,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad ság 

idõ tar ta mát, va la mint
c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

a köz tiszt vi se lõ át lag ke re set-, il let ve – a ren des sza bad ság
ki vé te lé vel – tá vol lé ti díj-fi ze tés ben ré sze sült
figye lembe kell ven ni.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge a köz tiszt -
vi se lõ ki ne ve zé sé ben fog lalt,

a) tárgy év de cem ber 1-jei il let mé nyé nek össze gé vel
egye zik meg, il let ve

b) a mun ká ba lé pés nap ján irány adó il let mé nyé nek
össze gé vel egye zik meg, ha a köz tiszt vi se lõ tárgy év de -
cem ber 1-jét köve tõen lé te sí tett köz szol gá la ti jog vi szonyt.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év de cem be -
ré ben, a hó nap 20. nap já ig a köz tiszt vi se lõ szá má ra ki kell
fi zet ni.

(7) Ha a köz szol gá la ti jog vi szony év köz ben szû nik
meg, a ti zen har ma dik havi il let mény idõ ará nyos ré szét az
utol só mun ká ban töl tött na pon a köz tiszt vi se lõ ré szé re ki
kell fi zet ni. Eb ben az eset ben – az (5) be kez dés tõl el té rõ -

en – a ti zen har ma dik havi il let mény mér té két a ki fi ze tés
idõ pont já ban irány adó il let mény össze ge alap ján kell
meg ha tá roz ni.

(8) Ha a tárgy évi jog szer zõ idõ sza kot figye lembe véve
meg ál la pít ha tó, hogy túl fi ze tés tör tént, ak kor azt a köz -
tiszt vi se lõ tõl a Mun ka Tör vény köny ve 162.  § (1)–(2) be -
kez dé sé nek al kal ma zá sá val vissza kell kö ve tel ni.
Amennyi ben ke ve sebb jog szer zõ idõt vet tek figye lembe,
mint ami az (1)–(4) be kez dés alap ján meg ál la pít ha tó, ak -
kor a köz tiszt vi se lõ ré szé re a kü lön bö ze tet a tárgy évet kö -
ve tõ ja nu ár 15-éig ki kell fi zet ni.

(9) A (3)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban nem te kint he tõ
szü ne te lés nek a mun ka szü ne ti nap  miatt ki e sett idõ, ille tõ -
leg a heti pi he nõ nap (pi he nõ idõ)  miatti tá vol lét.

(10) E § al kal ma zá sá ban köz szol gá la ti jog vi szo nyon az
e tör vény ha tá lya alá tar to zó szerv nél fenn ál ló mun ka vi -
szonyt, va la mint a köz al kal ma zot ti jog vi szonyt, a bí rói
szol gá la ti, az igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol gá la ti jog vi -
szonyt, az ügyész sé gi szol gá la ti vi szonyt, a fegy ve res
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag já nak, to váb bá a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak szol gá la ti jog vi szo nyát is ér te ni kell.”

(2) A Ktv. 50.  §-a (2) be kez dé se c) pont já nak a he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A fe gyel mi vét sé get el kö ve tõ köz tiszt vi se lõ vel szem -
ben ki szab ha tó fe gyel mi bün te té sek:]

„c) a 49.  § sze rin ti jut ta tás – még ki nem fi ze tett össze -
gé nek tárgy év re tör té nõ – csök ken té se, meg vo ná sa;”

(3) A Ktv. 64.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A mun kál ta tó a köz szol gá la ti jog vi szony meg szû -
né se kor, meg szün te té se kor a köz tiszt vi se lõ ré szé re köz -
szol gá la ti iga zo lást ad.

(5) A köz szol gá la ti iga zo lás nak tar tal maz nia kell kü lö -
nö sen

a) a köz tiszt vi se lõ ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada -
ta it (név, szü le té si név, any ja neve, szü le té si hely, év, hó -
nap, nap),

b) a köz tiszt vi se lõ taj-szá mát,

c) a mun kál ta tó nál köz szol gá la ti jog vi szony ban töl tött
idõ tar ta mát,

d) a köz tiszt vi se lõ il let mé nyé bõl jog erõs ha tá ro zat
vagy jog sza bály alap ján le vo nan dó tar to zást, il let ve en nek
jo go sult ját,

e) a köz tiszt vi se lõ ál tal a köz szol gá la ti jog vi szony
meg szû né sé nek évé ben igény be vett be teg sza bad ság idõ -
tar ta mát,

f) a 19.  § (2) be kez dé se alap ján meg ha tá ro zott, emelt
össze gû vég ki elé gí tés ben  való ré sze sü lést,

g) a köz tiszt vi se lõ mun ka kö rét,

h) a ju bi le u mi ju ta lom ki fi ze té sét és en nek idõ pont ját,

i) a ti zen har ma dik havi il let mény nek a köz szol gá la ti
jog vi szony meg szû né se évé ben tör té nõ ki fi ze té sét, össze -
gét, va la mint a ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó
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idõ tar ta mot, il let ve – jo go sí tó idõ tar tam hi á nyá ban – a ki -
fi ze tés el ma ra dá sát,

j) a köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né sé nek évé ben
ja) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség idõ tar ta mát,
jb) igény be vett fi ze tés nél kü li sza bad ság idõ tar ta mát,

va la mint
jc) jog cí men ként – a ren des sza bad ság és a mun ka szü -

ne ti na pok ki vé te lé vel – min den olyan mun ká ban nem töl -
tött idõ tar ta mot, amely alatt a köz tiszt vi se lõ át lag ke re set-,
il let ve tá vol lé ti díj-ki fi ze tés ben ré sze sült,

k) a köz szol gá la ti jog vi szony meg szû né sé nek mód ját,
és ha e tör vény in do ko lá si kö te le zett sé get ír elõ, a meg -
szün te tés okát. Ez utób bi a kat a köz tiszt vi se lõ ké ré sé re a
köz szol gá la ti iga zo lás ból mel lõz ni kell.

(6) Az (5) be kez dés i)–j) pont ja i nak al kal ma zá sá ban
idõ tar ta mon az idõ tar tam kez dõ és be fe je zõ idõ pont já nak
nap tá ri lag tör té nõ meg je lö lé sét kell ér te ni.”

3. § (1) A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 36.  §-a (2) be kez -
dé sé nek c)–d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz al kal ma zot ti iga zo lás nak – a Mun ka Tör vény -
köny ve 98.  § (2) be kez dé sé nek a)–e) pont já ban és
(3)–(4) be kez dé sé ben fog lal ta kon túl me nõ en – tar tal maz -
nia kell]

„c) a köz al kal ma zot ti jog vi szony meg szû né sé nek évé -
ben

ca) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség idõ tar ta mát,
cb) igény be vett fi ze tés nél kü li sza bad ság idõ tar ta mát,

va la mint
cc) jog cí men ként – a ren des sza bad ság és a mun ka szü -

ne ti na pok ki vé te lé vel – min den olyan mun ká ban nem töl -
tött idõ tar ta mot, amely alatt a köz al kal ma zott át lag ke re -
set-, il let ve tá vol lé ti díj-ki fi ze tés ben ré sze sült,

d) a ti zen har ma dik havi il let mény nek a köz al kal ma zot -
ti jog vi szony meg szû né se évé ben tör té nõ ki fi ze té sét,
össze gét, va la mint a ti zen har ma dik havi il let mény re jo go -
sí tó idõ tar ta mot, il let ve – jo go sí tó idõ tar tam hi á nyá ban – a
ki fi ze tés el ma ra dá sát,”

(2) A Kjt. 36.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A (2) be kez dés c)–d) pont ja i nak al kal ma zá sá ban
idõ tar ta mon az idõ tar tam kez dõ és be fe je zõ idõ pont já nak
nap tá ri lag tör té nõ meg je lö lé sét kell ér te ni.”

(3) A Kjt. 68.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„68.  § (1) A köz al kal ma zott ti zen har ma dik havi il let -

mény re jo go sult, ha a tárgy év tel jes idõ tar ta ma alatt köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban állt. A ti zen har ma dik havi il let -
mény a köz al kal ma zot tat idõ ará nyo san il le ti meg, ha a
tárgy év ben leg alább 90 nap köz al kal ma zot ti jog vi -
szonnyal ren del ke zik.

(2) A ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó idõ szá -
mí tá sa so rán a tárgy év ben fenn állt köz al kal ma zot ti jog vi -
szo nyok idõ tar ta mát össze kell szá mí ta ni. Össze szá mí tás
ese tén a köz al kal ma zott nak járó ti zen har ma dik havi il let -

mény össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán fi gyel men kí vül kell 
hagy ni an nak a tárgy év ben már meg szûnt köz al kal ma zot ti
jog vi szony nak az idõ tar ta mát, amely után a köz al kal ma -
zott a ti zen har ma dik havi il let ményt idõ ará nyo san meg -
kap ta.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá -
sá nál – a (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve -
he tõ figye lembe a köz al kal ma zot ti jog vi szony szü ne te lé -
sé nek idõ tar ta ma.

(4) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok
szá mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság
idõ tar ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a
183 na pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség idõ tar ta mát,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad ság 

idõ tar ta mát, va la mint
c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

a köz al kal ma zott át lag ke re set-, il let ve – a ren des sza bad -
ság ki vé te lé vel – tá vol lé ti díj-fi ze tés ben ré sze sült
figye lembe kell ven ni.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge a köz al kal -
ma zott ki ne ve zé sé ben fog lalt,

a) tárgy év de cem ber 1-jei il let mé nyé nek össze gé vel
egye zik meg, il let ve

b) a mun ká ba lé pés nap ján irány adó il let mé nyé nek
össze gé vel egye zik meg, ha a köz al kal ma zott tárgy év de -
cem ber 1-jét köve tõen lé te sí tett köz al kal ma zot ti jog vi -
szonyt.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év de cem be -
ré ben, a hó nap 20. nap já ig a köz al kal ma zott szá má ra ki
kell fi zet ni.

(7) Ha a köz al kal ma zot ti jog vi szony év köz ben szû nik
meg, a ti zen har ma dik havi il let mény idõ ará nyos ré szét az
utol só mun ká ban töl tött na pon a köz al kal ma zott ré szé re ki
kell fi zet ni. Eb ben az eset ben – az (5) be kez dés tõl el té rõ -
en – a ti zen har ma dik havi il let mény mér té két a ki fi ze tés
idõ pont já ban irány adó il let mény össze ge alap ján kell
meg ha tá roz ni.

(8) Ha a tárgy évi jog szer zõ idõ sza kot figye lembe véve
meg ál la pít ha tó, hogy túl fi ze tés tör tént, ak kor azt a köz al -
kal ma zot tól a Mun ka Tör vény köny ve 162.  § (1)–(2) be -
kez dé sé nek al kal ma zá sá val vissza kell kö ve tel ni.
Amennyi ben ke ve sebb jog szer zõ idõt vet tek figye lembe,
mint ami az (1)–(4) be kez dés alap ján meg ál la pít ha tó, ak -
kor a köz al kal ma zott ré szé re a kü lön bö ze tet a tárgy évet
kö ve tõ ja nu ár 15-éig ki kell fi zet ni.

(9) A (3)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban nem te kint he tõ
szü ne te lés nek a mun ka szü ne ti nap  miatt ki e sett idõ, ille tõ -
leg a heti pi he nõ nap (pi he nõ idõ)  miatti tá vol lét.

(10) E § al kal ma zá sá ban köz al kal ma zot ti jog vi szo nyon
a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó szerv nél fenn ál ló mun ka vi szonyt,
a köz szol gá la ti jog vi szonyt, a bí rói szol gá la ti, igaz ság ügyi 
al kal ma zot ti szol gá la ti jog vi szonyt, az ügyész sé gi szol gá -
la ti vi szonyt, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag -
já nak, to váb bá a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
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dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak szol gá la ti jog vi szo nyát is ér -
te ni kell.”

4. § (1) Az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony ról és az
ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi LXXX. tör vény
(a továb biak ban: Üsztv.) 46/B.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az ügyész az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén]

„b) ti zen har ma dik havi il let mény re,”
[jo go sult.]

(2) Az Üsztv. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„48.  § (1) Az ügyész ti zen har ma dik havi il let mény re jo -
go sult, ha a tárgy év tel jes tar ta ma alatt ügyész sé gi szol gá -
la ti vi szony ban állt. A ti zen har ma dik havi il let mény az
ügyészt idõ ará nyo san il le ti meg, ha a tárgy év ben leg alább
90 nap ügyész sé gi szol gá la ti vi szonnyal ren del ke zik.

(2) A ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó idõ szá -
mí tá sa so rán a tárgy év ben fenn állt ügyész sé gi szol gá la ti
vi szo nyok idõ tar ta mát össze kell szá mí ta ni. Össze szá mí -
tás ese tén az ügyész nek járó ti zen har ma dik havi il let mény
össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán fi gyel men kí vül kell
hagy ni an nak a tárgy év ben már meg szûnt ügyész sé gi szol -
gá la ti vi szony nak az idõ tar ta mát, amely után az ügyész a
ti zen har ma dik havi il let ményt idõ ará nyo san meg kap ta.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá -
sá nál – a (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve -
he tõ figye lembe az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony szü ne te -
lé sé nek idõ tar ta ma.

(4) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok
szá mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság
idõ tar ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a
183 na pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség idõ tar ta mát,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad ság 

idõ tar ta mát, va la mint
c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

az ügyész át lag ke re set-, il let ve – a ren des sza bad ság ki vé -
te lé vel – tá vol lé ti díj-fi ze tés ben ré sze sült
figye lembe kell ven ni.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge
a) az ügyész tárgy év de cem ber 1-jei il let mé nyé nek

össze gé vel egye zik meg, il let ve
b) a mun ká ba lé pés nap ján irány adó il let mény össze gé -

vel egye zik meg, ha az ügyész tárgy év de cem ber 1-jét
köve tõen lé te sí tett ügyész sé gi szol gá la ti vi szonyt.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év de cem be -
ré ben, a hó nap 20. nap já ig az ügyész szá má ra ki kell fi -
zetni.

(7) Ha az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony év köz ben szû -
nik meg, a ti zen har ma dik havi il let mény idõ ará nyos ré szét
az utol só mun ká ban töl tött na pon kell az ügyész ré szé re ki -
fi zet ni. Ez eset ben – az (5) be kez dés tõl el té rõ en – a ti zen -
har ma dik havi il let mény mér té két a ki fi ze tés idõ pont já ban
irány adó il let mény össze ge alap ján kell meg ha tá roz ni.

(8) Ha a tárgy évi jog szer zõ idõ sza kot figye lembe véve
meg ál la pít ha tó, hogy túl fi ze tés tör tént, ak kor azt az
ügyész tõl a Mun ka Tör vény köny ve 162.  § (1)–(2) be kez -
dé sé nek al kal ma zá sá val vissza kell kö ve tel ni. Amennyi -
ben ke ve sebb jog szer zõ idõt vet tek figye lembe, mint ami
az (1)–(4) be kez dés alap ján meg ál la pít ha tó, ak kor az
ügyész ré szé re a kü lön bö ze tet a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár
15-éig ki kell fi zet ni.

(9) Az (1)–(8) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en a ti -
zen har ma dik havi il let mény, il let ve idõ ará nyos ré sze nem
il le ti meg az ügyészt, ha

a) el le ne fe gyel mi el já rás, ille tõ leg bün te tõ el já rás fo -
lyik,

b) fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt áll,
c) ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nyát a fe gyel mi el já rás

be fe je zé se elõtt egy ol da lú an meg szün tet te,
d) ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nyát jog el le ne sen meg -

szün tet te.
(10) A ti zen har ma dik havi il let mény, il let ve az idõ -

arányos ré sze az ügyészt vissza me nõ leg il le ti meg, ha fe -
gyel mi, ille tõ leg bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét nem ál la pí tot ták
meg.

(11) A (3)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban nem te kint he tõ 
szü ne te lés nek a mun ka szü ne ti nap  miatt ki e sett idõ, ille tõ -
leg a heti pi he nõ nap (pi he nõ idõ)  miatti tá vol lét.

(12) E § al kal ma zá sá ban ügyész sé gi szol gá la ti vi szo -
nyon a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó szerv nél fenn ál ló mun ka vi -
szonyt, a köz szol gá la ti jog vi szonyt, a köz al kal ma zot ti, bí -
rói szol gá la ti, igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol gá la ti jog vi -
szonyt, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag já nak,
to váb bá a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál -
lo má nyú ka to ná i nak szol gá la ti jog vi szo nyát is ér te ni kell.”

(3) Az Üsztv. 66.  §-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 fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt álló ügyész]
„e) ti zen har ma dik havi il let mény ben nem ré sze sül het.”

(4) Az Üsztv. 81/J.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„81/J.  § (1) Az ügyész sé gi tit kár, fo gal ma zó és nyo mo -
zó min den nap tá ri év ben egy ha vi il let mé nyé re jo go sult (ti -
zen har ma dik havi il let mény).

(2) A ti zen har ma dik havi il let mény re egye bek ben a
48.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

(5) Az Üsztv. 90/K.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„90/K.  § (1) A tiszt vi se lõ, az ír nok és a fi zi kai al kal ma -
zott min den nap tá ri év ben egy ha vi il let mé nyé re jo go sult
(ti zen har ma dik havi il let mény).

(2) A ti zen har ma dik havi il let mény re egye bek ben a
48.  § ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

(6) Az Üsztv. 95.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ új
c) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi c)–g) pont
meg je lö lé se d)–h) pont ra vál to zik:
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[Az ügyész sé gi al kal ma zot tak szol gá la ti vi szo nyá ra a
Mun ka Tör vény köny ve]

„c) 98.  § (2) be kez dé sét az zal az el té rés sel kell al kal -
maz ni, hogy a mun kál ta tói iga zo lás nak tar tal maz nia kell a
kö vet ke zõ ket is:

ca) a ti zen har ma dik havi il let mény nek az ügyész sé gi
szol gá la ti vi szony meg szû né se évé ben tör té nõ ki fi ze té sét,
össze gét, va la mint a ti zen har ma dik havi il let mény re jo go -
sí tó idõ tar ta mot, il let ve – jo go sí tó idõ tar tam hi á nyá ban – a
ki fi ze tés el ma ra dá sát,

cb) az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony meg szû né sé nek
évé ben

(i) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség idõ tar ta mát,
(ii) igény be vett fi ze tés nél kü li sza bad ság idõ tar ta mát,

va la mint
(iii) jog cí men ként – a ren des sza bad ság és a mun ka szü -

ne ti na pok ki vé te lé vel – min den olyan mun ká ban nem töl -
tött idõ tar ta mot, amely alatt az ügyész át lag ke re set-, il let -
ve tá vol lé ti díj-ki fi ze tés ben ré sze sült;”

(7) Az Üsztv. 95.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (4)–(7) be kez dés szá mo zá -
sa (5)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(4) A (3) be kez dés c) pont ja al kal ma zá sá ban idõ tar ta -
mon az idõ tar tam kez dõ és be fe je zõ idõ pont já nak nap tá ri -
lag tör té nõ meg je lö lé sét kell ér te ni.”

5. § (1) A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 61.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
g)–h) pont tal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg az f) pont vé gén 
az írás jel pon tos vesszõ re vál to zik:

[Az (1) be kez dés ben em lí tett iga zo lás tar tal maz za a hi -
va tá sos ál lo mány tag já nak:]

„g) a ti zen har ma dik havi il let mény szol gá la ti vi szo nya
meg szû né se évé ben tör té nõ ki fi ze té sét, össze gét, va la mint
a ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó idõ tar ta mot, il -
let ve – jo go sí tó idõ tar tam hi á nyá ban – a ki fi ze tés el ma ra -
dá sát;

h) a szol gá la ti vi szony meg szû né sé nek évé ben
ha) az egész ség ügyi sza bad sá ga idõ tar ta mát,
hb) igény be vett il let mény nél kü li sza bad sá ga idõ tar ta -

mát, va la mint
hc) jog cí men ként – az alap-, pót sza bad ság, az egész ség -

ügyi sza bad ság, a szü lé si sza bad ság és a mun ka szü ne ti na -
pok ki vé te lé vel – min den olyan mun ká ban nem töl tött idõ -
tar ta mát, amely alatt a hi va tá sos ál lo mány tag ja át lag ke re -
set-, il let ve tá vol lé ti díj-ki fi ze tés ben ré sze sült.”

(2) A Hszt. 61.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa
(4) be kez dés re vál to zik:

„(3) A (2) be kez dés g)–h) pont ja i nak al kal ma zá sá ban
idõ tar ta mon az idõ tar tam kez dõ és be fe je zõ idõ pont já nak
nap tá ri lag tör té nõ meg je lö lé sét kell ér te ni.”

(3) A Hszt. 61.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kat ér te lem sze rû en 
al kal maz ni kell a 43.  § sze rin ti ve zény lés, az 59/A.  § alap -
ján fegy ve res szer ven be lül tör té nõ át he lye zés, va la mint a
60.  § sze rin ti át he lye zés ese tén is.”

(4) A Hszt. 109.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„109.  § (1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja egy ha vi tá vol lé ti
díj ra (ti zen har ma dik havi il let mény) jo go sult, ha a tárgy év
tel jes tar ta ma alatt szol gá la ti vi szony ban állt. A ti zen har -
ma dik havi il let mény a hi va tá sos ál lo mány tag ját idõ ará -
nyo san il le ti meg, ha a tárgy év ben leg alább 90 nap szol gá -
la ti vi szonnyal ren del ke zik.

(2) A ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó idõ szá -
mí tá sa so rán a tárgy év ben fenn állt szol gá la ti vi szo nyok
idõ tar ta mát össze kell szá mí ta ni. Össze szá mí tás ese tén a
hi va tá sos ál lo mány tag já nak járó ti zen har ma dik havi il let -
mény össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán fi gyel men kí vül kell 
hagy ni an nak a tárgy év ben már meg szûnt köz szol gá la ti
jog vi szony nak az idõ tar ta mát, amely után a hi va tá sos ál lo -
mány tag ja a ti zen har ma dik havi il let ményt idõ ará nyo san
meg kap ta.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá -
sá nál – a (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve -
he tõ figye lembe a szol gá la ti vi szony szü ne te lé sé nek idõ -
tar ta ma.

(4) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok
szá mí tá sá nál az alap-, pót sza bad ság és a szü lé si sza bad ság
idõ tar ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a
183 na pot nem ha lad ja meg –

a) az egész ség ügyi sza bad ság idõ tar ta mát,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó il let mény nél kü li sza -

bad ság idõ tar ta mát, va la mint
c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

a hi va tá sos ál lo mány tag ja át lag ke re set-, il let ve – az alap-,
pót sza bad ság, az egész ség ügyi sza bad ság, va la mint a szü -
lé si sza bad ság ki vé te lé vel – tá vol lé ti díj-fi ze tés ben ré sze -
sült
figye lembe kell ven ni.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge
a) a tárgy év de cem ber 1-jén irány adó tá vol lé ti díj

össze gé vel egye zik meg, il let ve
b) a mun ká ba lé pés nap ján irány adó tá vol lé ti díj össze -

gé vel egye zik meg, ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja tárgy év
de cem ber 1-jét köve tõen lé te sí tett szol gá la ti vi szonyt.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év de cem be -
ré ben, a hó nap 20. nap já ig a hi va tá sos ál lo mány tag ja szá -
má ra ki kell fi zet ni.

(7) Ha a szol gá la ti vi szony év köz ben szû nik meg, a ti -
zen har ma dik havi il let mény idõ ará nyos ré szét az utol só
mun ká ban töl tött na pon a hi va tá sos ál lo mány tag ja ré szé re
ki kell fi zet ni. Eb ben az eset ben – az (5) be kez dés tõl el té -
rõ en – a ti zen har ma dik havi il let mény mér té két a ki fi ze tés
ese dé kes sé ge kor irány adó tá vol lé ti díj össze ge alap ján kell 
meg ha tá roz ni.

(8) Ha a tárgy évi jog szer zõ idõ sza kot figye lembe véve
meg ál la pít ha tó, hogy túl fi ze tés tör tént, ak kor azt a hi va tá -
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sos ál lo mány tag já tól a 106.  § (3) be kez dé sé nek al kal ma -
zá sá val vissza kell kö ve tel ni. Amennyi ben ke ve sebb jog -
szer zõ idõt vet tek figye lembe, mint ami az (1)–(4) be kez -
dés alap ján meg ál la pít ha tó, ak kor a hi va tá sos ál lo mány
tag ja ré szé re a kü lön bö ze tet a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár
15-éig ki kell fi zet ni.

(9) A (3)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban nem te kint he tõ
szü ne te lés nek a mun ka szü ne ti nap  miatt ki e sett idõ, ille tõ -
leg a heti pi he nõ nap (pi he nõ idõ)  miatti tá vol lét.

(10) E § al kal ma zá sá ban szol gá la ti vi szo nyon a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ha -
tá lya alá tar to zó szerv nél fenn ál ló mun ka vi szonyt, a köz -
szol gá la ti jog vi szonyt, a köz al kal ma zot ti, bí rói szol gá la ti,
az igaz ság ügyi al kal ma zot ti szol gá la ti jog vi szonyt, az
ügyész sé gi szol gá la ti vi szonyt, to váb bá a Ma gyar Hon -
véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak
szol gá la ti jog vi szo nyát is ér te ni kell.”

6. § (1) Az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti jog vi -
szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény (a továb biak -
ban: Iasz.) 29.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ f)–g) pont tal
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg az e) pont vé gé re vesszõ ke -
rül:

[Az (1) be kez dés sze rin ti iga zo lás]
„f) a ti zen har ma dik havi il let mény nek a szol gá la ti vi -

szony meg szû né se évé ben tör té nõ ki fi ze té sét, össze gét,
va la mint a ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó idõ tar -
ta mot, il let ve – jo go sí tó idõ tar tam hi á nyá ban – a ki fi ze tés
el ma ra dá sát,

g) a szol gá la ti vi szony meg szû né sé nek évé ben
ga) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség idõ tar ta mát,
gb) igény be vett fi ze tés nél kü li sza bad ság idõ tar ta mát,

va la mint
gc) jog cí men ként – a ren des sza bad ság és a mun ka szü -

ne ti na pok ki vé te lé vel – min den olyan mun ká ban nem töl -
tött idõ tar ta mot, amely alatt az igaz ság ügyi al kal ma zott át -
lag ke re set-, il let ve tá vol lé ti díj-ki fi ze tés ben ré sze sült”
[tar tal maz za.]

(2) Az Iasz. 29.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A (2) be kez dés f)–g) pont ja i nak al kal ma zá sá ban
idõ tar ta mon az idõ tar tam kez dõ és be fe je zõ idõ pont já nak
nap tá ri lag tör té nõ meg je lö lé sét kell ér te ni.”

(3) Az Iasz. 116.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„116.  § (1) Az igaz ság ügyi al kal ma zott ti zen har ma dik
havi il let mény re jo go sult, ha a tárgy év tel jes tar ta ma alatt
szol gá la ti vi szony ban állt. A ti zen har ma dik havi il let mény 
az igaz ság ügyi al kal ma zot tat idõ ará nyo san il le ti meg, ha a
tárgy év ben leg alább 90 nap szol gá la ti vi szonnyal ren del -
ke zik.

(2) A ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó idõ szá -
mí tá sa so rán a tárgy év ben fenn állt szol gá la ti vi szo nyok
idõ tar ta mát össze kell szá mí ta ni. Össze szá mí tás ese tén az
igaz ság ügyi al kal ma zott nak járó ti zen har ma dik havi il let -

mény össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán fi gyel men kí vül kell 
hagy ni an nak a tárgy év ben már meg szûnt szol gá la ti vi -
szony nak az idõ tar ta mát, amely után az igaz ság ügyi al kal -
ma zott a ti zen har ma dik havi il let ményt idõ ará nyo san meg -
kap ta.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá -
sá nál – a (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve -
he tõ figye lembe a szol gá la ti vi szony szü ne te lé sé nek idõ -
tar ta ma.

(4) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok
szá mí tá sá nál a ren des sza bad ság és a szü lé si sza bad ság
idõ tar ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a
183 na pot nem ha lad ja meg –

a) a ke re sõ kép te len sé get oko zó be teg ség idõ tar ta mát,

b) a 30 na pot meg nem ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad ság 
idõ tar ta mát, va la mint

c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 
az igaz ság ügyi al kal ma zott át lag ke re set-, il let ve – a ren des 
sza bad ság ki vé te lé vel – tá vol lé ti díj-fi ze tés ben ré sze sült

figye lembe kell ven ni.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge az igaz ság -
ügyi al kal ma zott ki ne ve zé sé ben fog lalt,

a) tárgy év de cem ber 1-jei il let mé nyé nek össze gé vel
egye zik meg, il let ve

b) a mun ká ba lé pés nap ján irány adó il let mé nyé nek
össze gé vel egye zik meg, ha az igaz ság ügyi al kal ma zott
tárgy év de cem ber 1-jét köve tõen lé te sí tett szol gá la ti vi -
szonyt.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év de cem be -
ré ben, a hó nap 20. nap já ig az igaz ság ügyi al kal ma zott szá -
má ra ki kell fi zet ni.

(7) Ha a szol gá la ti vi szony év köz ben szû nik meg, a ti -
zen har ma dik havi il let mény idõ ará nyos ré szét az utol só
mun ká ban töl tött na pon az igaz ság ügyi al kal ma zott ré szé -
re ki kell fi zet ni. Ez eset ben – az (5) be kez dés tõl el té rõ en –
a ti zen har ma dik havi il let mény mér té két a ki fi ze tés idõ -
pont já ban irány adó il let mény össze ge alap ján kell meg ha -
tá roz ni.

(8) Ha a tárgy évi jog szer zõ idõ sza kot figye lembe véve
meg ál la pít ha tó, hogy túl fi ze tés tör tént, ak kor azt az igaz -
ság ügyi al kal ma zot tól az Mt. 162.  § (1)–(2) be kez dé sé nek
al kal ma zá sá val vissza kell kö ve tel ni. Amennyi ben ke ve -
sebb jog szer zõ idõt vet tek figye lembe, mint ami az
(1)–(4) be kez dés alap ján meg ál la pít ha tó, ak kor az igaz -
ság ügyi al kal ma zott ré szé re a kü lön bö ze tet a tárgy évet kö -
ve tõ ja nu ár 15-éig ki kell fi zet ni.

(9) A (3)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban nem te kint he tõ
szü ne te lés nek a mun ka szü ne ti nap  miatt ki e sett idõ, ille tõ -
leg a heti pi he nõ nap (pi he nõ idõ)  miatti tá vol lét.

(10) E § al kal ma zá sá ban szol gá la ti vi szo nyon a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ha -
tá lya alá tar to zó szerv nél fenn ál ló mun ka vi szonyt, a köz -
szol gá la ti jog vi szonyt, a köz al kal ma zot ti, bí rói szol gá la ti
jog vi szonyt, az ügyész sé gi szol gá la ti vi szonyt, a fegy ve res 
szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag já nak, to váb bá a Ma gyar
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Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak szol gá la ti jog vi szo nyát is ér te ni kell.”

(4) Az Iasz. 117.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„117.  § (1) A 116.  §-ban fog lal tak tól el té rõ en a ti zen har -
ma dik havi il let mény, il let ve idõ ará nyos ré sze nem il le ti
meg az igaz ság ügyi al kal ma zot tat, ha

a) el le ne fe gyel mi el já rás, ille tõ leg bün te tõ el já rás fo -
lyik,

b) fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt áll,
c) szol gá la ti vi szo nyát a fe gyel mi el já rás be fe je zé se

elõtt egy ol da lú an meg szün tet te,
d) szol gá la ti vi szo nyát jog el le ne sen meg szün tet te.
(2) A ti zen har ma dik havi il let mény, il let ve idõ ará nyos

ré sze az igaz ság ügyi al kal ma zot tat vissza me nõ leg il le ti
meg, ha fe gyel mi, ille tõ leg bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét nem
ál la pí tot ták meg.”

7. § (1) A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 65.  § (2) be kez dé se a kö vet -
ke zõ g)–h) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg az f) pont vé gén
lévõ írás jel pon tos vesszõ re vál to zik:

[Az (1) be kez dés ben em lí tett iga zo lás tar tal maz za az ál -
lo mány tag já nak]

„g) a ti zen har ma dik havi il let mény szol gá la ti vi szo nya
meg szû né se évé ben tör té nõ ki fi ze té sét, össze gét, va la mint
a ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó idõ tar ta mot, il -
let ve a ki fi ze tés el ma ra dá sát; va la mint

h) a szol gá la ti vi szo nya meg szû né sé nek évé ben
ha) az egész ség ügyi sza bad sá ga idõ tar ta mát,
hb) igény be vett il let mény nél kü li sza bad sá ga idõ tar ta -

mát, va la mint
hc) jog cí men ként – az alap-, pót sza bad ság, az egész ség -

ügyi sza bad ság, a szü lé si sza bad ság és a mun ka szü ne ti na -
pok ki vé te lé vel – min den olyan mun ká ban nem töl tött idõ -
tar ta mát, amely alatt az ál lo mány tag ja át lag ke re set-, il let -
ve tá vol lé ti díj-ki fi ze tés ben ré sze sült.”

(2) A Hjt. 65.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa
(4) be kez dés re vál to zik:

„(3) A (2) be kez dés g)–h) pont ja i nak al kal ma zá sá ban
idõ tar ta mon az idõ tar tam kez dõ és be fe je zõ idõ pont já nak
nap tá ri lag tör té nõ meg je lö lé sét kell ér te ni.”

(3) A Hjt. 65.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kat ér te lem sze rû en 
al kal maz ni kell a 47.  § sze rin ti ve zény lés és a 63.  § sze rin ti
át he lye zés ese tén is.”

(4) A Hjt. 119.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„119.  § (1) Az ál lo mány tag ja egy ha vi tá vol lé ti díj ra (ti -

zen har ma dik havi il let mény) jo go sult, ha a tárgy év tel jes
tar ta ma alatt szol gá la ti vi szony ban állt. A ti zen har ma dik
havi il let mény az ál lo mány tag ját idõ ará nyo san il le ti meg,

ha a tárgy év ben leg alább 90 nap szol gá la ti vi szonnyal ren -
del ke zik.

(2) A ti zen har ma dik havi il let mény re jo go sí tó idõ szá -
mí tá sa so rán a tárgy év ben fenn állt szol gá la ti vi szo nyok
idõ tar ta mát össze kell szá mí ta ni. Össze szá mí tás ese tén az
ál lo mány tag já nak járó ti zen har ma dik havi il let mény
össze gé nek meg ál la pí tá sa so rán fi gyel men kí vül kell
hagy ni an nak a tárgy év ben már meg szûnt szol gá la ti jog vi -
szony nak az idõ tar ta mát, amely után az ál lo mány tag ja a ti -
zen har ma dik havi il let ményt idõ ará nyo san meg kap ta.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szá mí tá -
sá nál – a (4) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ve -
he tõ figye lembe a mun ká ban nem töl tött idõ.

(4) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ tar ta mok
szá mí tá sá nál az alap-, pót sza bad ság és a szü lé si sza bad ság
idõ tar ta mát, va la mint – ha ezek együt tes idõ tar ta ma a
183 na pot nem ha lad ja meg –

a) az egész ség ügyi sza bad ság idõ tar ta mát,
b) a 30 na pot meg nem ha la dó il let mény nél kü li sza -

bad ság idõ tar ta mát, va la mint
c) min den olyan mun ká ban nem töl tött idõt, amely alatt 

az ál lo mány tag ja át lag ke re set-, il let ve – az alap-, pót sza -
bad ság, az egész ség ügyi sza bad ság, va la mint a szü lé si sza -
bad ság ki vé te lé vel – tá vol lé ti díj-fi ze tés ben ré sze sült
figye lembe kell ven ni.

(5) A ti zen har ma dik havi il let mény össze ge
a) a tárgy év de cem ber 1-jén irány adó tá vol lé ti díj

össze gé vel egye zik meg, il let ve
b) a szol gá la ti vi szony lé te sí té sé nek nap ján irány adó

tá vol lé ti díj össze gé vel egye zik meg, ha az ál lo mány tag ja
tárgy év de cem ber 1-jét köve tõen lé te sí tett szol gá la ti vi -
szonyt.

(6) A ti zen har ma dik havi il let ményt a tárgy év de cem be -
ré ben, a hó nap 20. nap já ig az ál lo mány tag ja szá má ra ki
kell fi zet ni.

(7) Ha a szol gá la ti vi szony év köz ben szû nik meg, a ti -
zen har ma dik havi il let mény idõ ará nyos ré szét az utol só
mun ká ban töl tött na pon az ál lo mány tag ja ré szé re ki kell
fi zet ni. Eb ben az eset ben – az (5) be kez dés tõl el té rõ en – a
ti zen har ma dik havi il let mény mér té két a ki fi ze tés ese dé -
kes sé ge kor irány adó tá vol lé ti díj össze ge alap ján kell meg -
ha tá roz ni.

(8) Ha a tárgy évi jog szer zõ idõ sza kot figye lembe véve
meg ál la pít ha tó, hogy túl fi ze tés tör tént, ak kor azt az ál lo -
mány tag já tól a 116.  § (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val
vissza kell kö ve tel ni. Amennyi ben ke ve sebb jog szer zõ
idõt vet tek figye lembe, mint ami az (1)–(4) be kez dés alap -
ján meg ál la pít ha tó, ak kor az ál lo mány tag ja ré szé re a kü -
lön bö ze tet a tárgy évet kö ve tõ ja nu ár 15-éig ki kell fi zet ni.

(9) A (3)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban nem te kint he tõ
mun ká ban nem töl tött idõ nek a mun ka szü ne ti nap  miatt ki -
e sett idõ, ille tõ leg a heti pi he nõ nap (pi he nõ idõ)  miatti tá -
vol lét.

(10) E § al kal ma zá sá ban szol gá la ti vi szo nyon a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény ha -
tá lya alá tar to zó szerv nél fenn ál ló mun ka vi szonyt, to váb -
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bá a Hjt. 2.  § (31) be kez dé se sze rin ti köz szol gá la ti jog vi -
szonyt is ér te ni kell.”

8. § A tisz tes ség te len pi a ci ma ga tar tás és a ver seny kor -
lá to zás ti lal má ról  szóló 1996. évi LVII. tör vény (a továb -
biak ban: Tpvt.) 42/A.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A Gaz da sá gi Ver seny hi va tal lal köz szol gá la ti jog -
vi szony ban, va la mint mun ka vi szony ban álló mun ka tár sak
min den nap tá ri év ben kü lön jut ta tás ként két al ka lom mal,
al kal man ként egy ha vi il let mény re jo go sul tak, amennyi -
ben a ki fi ze tés idõ pont já ban a jog vi szo nyuk a Gaz da sá gi
Ver seny hi va tal lal fenn áll, és a tárgy fél év ben tény le ges
mun ka vég zé sük nem szü ne telt. A kü lön jut ta tást két rész -
let ben, a tárgy fé lé vet kö ve tõ hó nap vé gé ig kell ki fi zet ni.”

9. § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban: Gyvt.) 
66/M.  § (1)–(3) be kez dé se i nek a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A hi va tá sos ne ve lõ szü lõ ti zen har ma dik havi díj ra
jo go sult, ha a tárgy év ben ti zen két hó nap hi va tá sos ne ve lõ -
szü lõi jog vi szonnyal ren del ke zik. A ti zen har ma dik havi
díj a hi va tá sos ne ve lõ szü lõt idõ ará nyo san il le ti meg, ha a
tárgy év ben leg alább hat ha vi hi va tá sos ne ve lõ szü lõi jog vi -
szonnyal ren del ke zik.

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a hi va tá sos ne ve lõ szü lõ
nem jo go sult ti zen har ma dik havi díj ra, ha gyer mek ne ve lé -
si fel ada ta it – sza bad sá ga, be teg sé ge vagy egyéb aka dá -
lyoz ta tá sa  miatt – a tárgy év ben hat hó nap nál hosszabb
 ideig nem lát ta el.

(3) A ti zen har ma dik havi díj mér té ke a tárgy év de cem -
ber havi hi va tá sos ne ve lõ szü lõi díj össze gé vel egye zik
meg.”

Hatályba léptetõ rendelkezések

10. § (1) E tör vény – az (5) és (6) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel – 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és
az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 
(a továb biak ban: Ksztv.) 12.  § (1) be kez dé sé ben a „ ,va la -
mint min den nap tá ri év ben kü lön jut ta tás ként leg alább
egy ha vi il let mé nyé re, ju bi le u mi ju ta lom ra pe dig a köz -
tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint jo go sult” szö -
veg rész he lyé be a „ , va la mint a mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló ja és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
együt tes ja vas la ta alap ján a mi nisz ter el nök ál tal meg ha tá -
ro zott össze gû ju ta lom ra, il let ve a köz tiszt vi se lõk re vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint ju bi le u mi ju ta lom ra jo go sult” szö -
veg lép.

(3) A Ksztv. 12.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az ál lam tit kár és a szak ál lam tit kár szá má ra cél jut -
ta tást és pro jekt-pré mi u mot a mun kál ta tói jog kör gya kor -
ló ja és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter együt -
tes ja vas la ta alap ján a mi nisz ter el nök ál la pít hat meg.”

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Ktv. 11.  § (4) be kez dé sé ben a „42–49.  §-ok” szö -

veg rész he lyé be a „42–48.  §-ok” szö veg rész lép,
b) a Ktv. 49/A.  § (1) be kez dé sé ben a „42–49.  §-a” szö -

veg rész he lyé be a „42–48.  §-a” szö veg rész lép,
c) a Ktv. 67.  § (1) be kez dé sé ben a „49–49/N.  §-ai ban”

szö veg rész he lyé be a „49/A–49/N.  §-ai ban” szö veg rész lép,
d) a Hszt. 108.  § (1) be kez dé sé ben a „kü lön jut ta tás”

szö veg rész he lyé be az „a 2009. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en
ha tá lyos sza bá lyok sze rin ti kü lön jut ta tás” szö veg rész lép,

e) a Hszt. 183.  § (4) be kez dé sé ben a „kü lön jut ta tást”
szö veg rész he lyé be az „a 2009. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en
ha tá lyos sza bá lyok sze rin ti kü lön jut ta tást” szö veg rész
lép,

f) a Hjt. 118.  § (1) be kez dé sé ben a „kü lön jut ta tás” szö -
veg rész he lyé be az „a 2009. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en ha tá -
lyos sza bá lyok sze rin ti kü lön jut ta tás” szö veg rész lép,

g) a Hjt. 204.  § (4) be kez dé sé ben a „kü lön jut ta tást”
szö veg rész he lyé be az „a 2009. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en
ha tá lyos sza bá lyok sze rin ti kü lön jut ta tást” szö veg rész
lép,

h) a Ktv. 1. szá mú mel lék le té nek 1. pont já ban a „Név
(le ány ko ri név):” szö veg rész he lyé be a „Név (szü le té si
név):” szö veg rész lép.

(5) 2008. de cem ber 31-én lép ha tály ba a tör vény 11.  §
(2) be kez dé se.

(6) 2010. ja nu ár 1-jén lép nek ha tály ba a tör vény
a) 1–9.  §-ai,
b) 12.  §-ának (9) és (10), va la mint (12) be kez dé se.

Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

11. § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti

a) az Mt. 193/V.  §-a,
b) a Ktv. 49.  §-a, a Ktv. 50.  §-a (2) be kez dé sé nek

c) pont ja,
c) a Kjt. 36.  § (2) be kez dés d) pont ja, va la mint a Kjt.

68.  §-a,
d) az Üsztv. 46/B.  § (1) be kez dés b) pont ja, 48.  §-a,

66.  § (2) be kez dés e) pont ja, 81/J.  §-a, 90/K.  §-a,
e) a Hszt. 109.  §-a, az azt meg elõ zõ „Kü lön jut ta tás” al -

cím,
f) az Iasz. 116.  §-a, az azt meg elõ zõ „A kü lön jut ta tás”

al cím, az Iasz. 117.  §-a,
g) a Hjt. 119.  §-a, az azt meg elõ zõ „Kü lön jut ta tás” al -

cím,
h) a Tpvt. 42/A.  § (9) be kez dé se,
i) a Gyvt. 66/M.  § (1)–(3) be kez dé sei,
j) a Ksztv. 56.  § (4) be kez dé se, va la mint
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k) az egyes tör vényeknek a ti zen har ma dik havi il let -
mény ki fi ze té si rend jé vel össze füg gõ mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi XXXIII. tör vény.

(2) Nem lép ha tály ba a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról
 szóló 1992. évi XXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2008. évi LXI. tör vény (a továb biak ban: Kjtm.) 2.  § (2) be -
kez dé se, 9.  §-a, 11.  §-a, 16.  §-a, 29.  §-a, 33.  § (2) be kez dés
c) pont ja, 34.  § (5) be kez dé se, 40.  § (2)–(4) be kez dé se,
41.  § (6) és (7) be kez dé se.

(3) E tör vény 2010. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Módosító rendelkezések

12. § (1) Az Mt. 134.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A sza bad sá got ese dé kes sé gé nek évé ben kell ki ad -
ni. Az ese dé kes ség évé ben ki adott nak kell te kin te ni azt a
sza bad sá got, amely nek meg sza kí tás nél kü li tar ta ma – az
ese dé kes ség évé ben tör té nõ meg kez dé se ese tén – a kö vet -
ke zõ év ben jár le, és a kö vet ke zõ évre át nyú ló sza bad ság -
rész nem ha lad ja meg az öt mun ka na pot. A mun kál ta tó

a) ki vé te le sen fon tos gaz da sá gi ér dek, il let ve a mû kö -
dé si kö rét köz vet le nül és sú lyo san érin tõ ok ese tén a sza -
bad sá got leg ké sõbb az ese dé kes ség évét kö ve tõ év már -
cius 31-ig, kol lek tív szer zõ dés ren del ke zé se ese tén az ese -
dé kes ség évét kö ve tõ év jú ni us 30-ig,

b) a mun ka vál la ló be teg sé ge vagy a sze mé lyét érin tõ
más el há rít ha tat lan aka dály ese tén az aka dá lyoz ta tás meg -
szû né sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül
adja ki, ha az ese dé kes ség éve el telt. E ren del ke zé sek tõl
ér vé nye sen el tér ni nem le het.”

(2) A Kjt. 20/A.  § (4)–(6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek, egy út tal a 20/A.  § a kö vet ke zõ
(7) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A pá lyá za ti fel hí vást a Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont (a továb -
biak ban: KSZK) in ter ne tes ol da lán kell köz zé ten ni. Emel -
lett a pá lyá za ti fel hí vást, va la mint a mun kál ta tó nál köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ke re té ben pá lyá zat nél kül be tölt he -
tõ mun ka kört és a ki ne ve zés fel té te le it (a továb biak ban: ál -
lás hir de tés)

a) ha a fenn tar tó ön kor mány zat, a szék he lyén,
b) ha a fenn tar tó ön kor mány za ti tár su lás, a tár su lás ban

részt vevõ ön kor mány za tok szék he lyén is, to váb bá
c) a mun kál ta tó a szék he lye és te lep he lye sze rin ti te le -

pü lé sen
a hely ben szo ká sos mó don kö te les köz zé ten ni. Vég re haj -
tá si jog sza bály hi va ta los lap ban vagy egyéb mó don  való
köz zé té telt is elõ ír hat. Eb ben az eset ben, to váb bá az
a)–c) pont ban fog lalt ese tek ben meg kell je löl ni a pá lyá za -
ti fel hí vás KSZK hon lap ján  való köz zé té te lé nek idõ pont -
ját. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak a ha tár ide je a pá lyá za ti fel hí -
vás nak a KSZK hon lap ján  való el sõd le ges köz zé té te lé tõl
szá mí tott ti zen öt nap nál – a mun kál ta tó ve ze té sé re ki írt pá -

lyá zat ese tén har minc nap nál – rö vi debb nem le het. Ál lás -
hir de tés ese tén e ha tár idõ ket az a) pont alap ján tör té nõ
köz zé té tel tõl kell szá mí ta ni.

(5) A pá lyá zó – a (3) be kez dés d) pont ja alap ján meg ha -
tá ro zot ta kon túl me nõ en – a pá lyá zat hoz csa tol ja

a) a mun kál ta tó ve ze té sé re ki írt pá lyá zat ese tén a mun -
kál ta tó ve ze té sé re, fej lesz té sé re vo nat ko zó prog ram ját,

b) ar ról  szóló nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá za ti anya gá -
ban fog lalt sze mé lyes ada ta i nak a pá lyá za ti el já rás sal
össze füg gés ben szük sé ges ke ze lé sé hez hoz zá já rul,

c) a kü lön jog sza bály ban vagy a pá lyá zat ban elõ írt to -
váb bi kö ve tel mé nyek iga zo lá sá ra vo nat ko zó ok ira to kat.

(6) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a 23.  §
(2) be kez dés sze rin ti ma ga sabb ve ze tõi mun ka kör re vagy
meg bí zás ra ki írt pá lyá zat ese tén a pá lyá zót a pá lyá za ti ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ hu szon egy na pon be lül a ki ne ve zé si,
meg bí zá si jog kör gya kor ló ja ál tal lét re ho zott leg alább há -
rom ta gú, a be töl ten dõ mun ka kör fel ada ta it érin tõ en szak -
ér te lem mel ren del ke zõ bi zott ság hall gat ja meg, mely nek
nem le het tag ja – a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ-tes tü let
tag ja ki vé te lé vel – a ki ne ve zé si, meg bí zá si jog kör gya kor -
ló ja. A ki ne ve zé si, meg bí zá si jog kör gya kor ló ja a bi zott -
ság írás ba fog lalt vé le mé nyét mér le gel ve a pá lyá za ti ha tár -
idõ le jár tát kö ve tõ

a) hat van na pon be lül, vagy
b) elsõ ülé sén, ha e jo got tes tü let gya ko rol ja,
dönt a köz al kal ma zot ti jog vi szony lé te sí té sé rõl, il let ve a 

ve ze tõi meg bí zás ról. Egye bek ben a pá lyá zat el bí rá lá sá nak
rend jét a mun kál ta tó ha tá roz za meg.

(7) A be nyúj tott pá lyá zat tar tal ma – tör vény el té rõ ren -
del ke zé se hi á nyá ban – csak a pá lyá zó be le egye zé sé vel kö -
zöl he tõ har ma dik sze méllyel. Si ker te len pá lyá zat ese tén a
pá lyá zó ré szé re a pá lyá za ti anya got vissza kell jut tat ni.
Amennyi ben a pá lyá zó az ál ta la be nyúj tott, sze mé lyes
ada to kat tar tal ma zó adat hor do zót a pá lyá zat el bí rá lá si ha -
tár ide jé tõl szá mí tott ki lenc ven na pon be lül nem ve szi át,
azo kat meg kell sem mi sí te ni és sze mé lyes ada ta it tö röl ni
kell.”

(3) A Kjt. 37.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Vég ki elé gí tés il le ti meg a köz al kal ma zot tat, ha
köz al kal ma zot ti jog vi szo nya

a) fel men tés,
b) rend kí vü li le mon dás,
c) a mun kál ta tó jog utód nél kü li meg szû né se kö vet kez -

té ben vagy
d) a (3) be kez dés sze rint szû nik meg.”

(4) A Kjt. 37.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Ha a köz al kal ma zot tal ugyan azon mun kál ta tó leg -
alább két al ka lom mal ha tá ro zott idõ re  szóló köz al kal ma -
zot ti jog vi szonyt lé te sít, és a ko ráb bi köz al kal ma zot ti jog -
vi szony meg szû né se, va la mint az újabb köz al kal ma zot ti
jog vi szony lé te sí té sé nek idõ pont ja kö zött hat hó nap nál
hosszabb idõ nem telt el, a köz al kal ma zott vég ki elé gí tés re
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jo go sult, fel té ve, hogy köz al kal ma zot ti jog vi szo nya a
27.  § (2) be kez dés sze rin ti el já rás ban, a 30.  § (1) be kez dés
a) vagy b) pont já ban fog lalt okok alap ján ke rül meg szün -
te tés re, vagy a 25.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rint szû nik
meg. Ket tõ nél több ha tá ro zott ide jû köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ese tén a hat hó nap nál hosszabb meg sza kí tás elõtt
fenn állt jog vi szo nyok idõ tar ta mát nem le het figye lembe
ven ni. A vég ki elé gí tés re  való jo go sult ság meg ál la pí tá sa -
kor a (6) be kez dést kell al kal maz ni az zal, hogy az e be kez -
dés sze rin ti jog cí men meg szûnt vagy meg szün te tett ha tá -
ro zott ide jû jog vi szo nyok idõ tar ta mát kell össze szá mí ta ni.
Ha az elsõ mon dat ban sze rep lõ okok ra ala pí tott meg szün -
te tés vagy meg szû nés alap ján a köz al kal ma zott vég ki elé -
gí tés re vált jo go sult tá, az azo nos fe lek kö zöt ti újabb ha tá -
ro zott ide jû ki ne ve zés ese tén a vég ki elé gí tés re  való jo go -
sult ság meg ál la pí tá sa kor fi gyel men kí vül kell hagy ni azon
köz al kal ma zot ti jog vi szo nyok idõ tar ta mát, ame lyek re te -
kin tet tel a ko ráb bi vég ki elé gí tés ki fi ze té se meg tör tént.”

(5) A Kjt. 41.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„41.  § (1) A köz al kal ma zott nem lé te sít het mun ka vég zés re 

irá nyu ló to váb bi jog vi szonyt, ha az a köz al kal ma zot ti jog vi -
szo nya alap ján be töl tött mun ka kö ré vel össze fér he tet len.

(2) A ma ga sabb ve ze tõ, ve ze tõ, to váb bá a pénz ügyi kö -
te le zett ség vál la lás ra jo go sult köz al kal ma zott mun ka kö ré -
vel, ve ze tõ meg bí zá sá val össze fér he tet len

a) ha kö ze li hoz zá tar to zó já val [Mt. 139.  § (2) be kez -
dés] irá nyí tá si (fel ügye le ti), el len õr zé si vagy el szá mo lá si
kap cso lat ba ke rül ne,

b) gaz da sá gi tár sa ság ban ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, fel -
ügye lõ bi zott sá gi tag ság, ki vé ve, ha a gaz da sá gi tár sa ság
ön kor mány za ti, köz tes tü le ti több sé gi tu laj don ban vagy
tar tó san ál la mi tu laj don ban van, vagy az ál la mi tu laj do nos
kü lön le ges jo go kat biz to sí tó rész vény alap ján de le gál ja,
to váb bá, ha a tár sa ság ban az ál la mi köz vet len vagy köz ve -
tett be fo lyás mér té ke – a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi CXX.
tör vény ren del ke zé sei alap ján szá mít va – leg alább öt ven
szá za lék.

(3) A (2) be kez dés b) pont já tól el té rõ en a ki ne ve zett, il -
let ve meg bí zott ma ga sabb ve ze tõ és ve ze tõ az ott meg ha tá -
ro zott fel té te lek ese tén sem le het ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je a
mun kál ta tó te vé keny sé gé vel azo nos te vé keny sé get foly ta -
tó vagy az in téz ménnyel gaz da sá gi kap cso lat ban álló gaz -
da sá gi tár sa ság nak.”

(6) A Kjt. a kö vet ke zõ 57/A.  §-sal egé szül ki:
„57/A.  § (1) Az 56.  §-tól el té rõ en a ma ga sabb ve ze tõ

mun ka kör re ki ne ve zett köz al kal ma zot tat nap tá ri éven ként
har minc öt, a ve ze tõi mun ka kör re ki ne ve zett köz al kal ma -
zot tat har minc mun ka nap alap sza bad ság il le ti meg.

(2) A ki ne ve zett ve ze tõ az 57.  § (1)–(4) be kez dé se sze -
rin ti pót sza bad ság ra nem jo go sult.”

(7) A Kjt. a kö vet ke zõ 81/A.  §-sal egé szül ki:
„81/A.  § (1) A ma ga sabb ve ze tõ a ve ze tõi te vé keny sé -

gé nek ke re té ben gon dat la nul oko zott ká ro kért tel jes mér -
ték ben fe lel.

(2) A ma ga sabb ve ze tõ ál tal a ve ze tõi te vé keny ség ke re té -
ben szán dé ko san oko zott ká rért, il let ve a nem ve ze tõi te vé -
keny sé ge ke re té ben oko zott kár meg té rí té sé vel kap cso lat ban
az ál ta lá nos kár fe le lõs sé gi sza bá lyok (Mun ka Tör vény köny -
ve Har ma dik rész, VIII. fe je zet) az irány adó ak az zal az el té -
rés sel, hogy gon dat lan kár oko zás ese tén a fe le lõs ség mér té ke
a ve ze tõ hat ha vi át lag ke re se té ig ter jedhet.

(3) Ha a ma ga sabb ve ze tõ a köz al kal ma zot ti jog vi szo -
nyát jog el le ne sen szün te ti meg – a 35.  § (1) be kez dé sé tõl
el té rõ en – hat ha vi át lag ke re se té vel fe lel.”

(8) A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
(a továb biak ban: Péptv.) 4.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A prog ram ban részt vevõ fog lal koz ta tás ra irá nyu ló
jog vi szo nyá ra a Ktv., a Kjt., ille tõ leg az Mt. ren del ke zé se it –
a dí ja zás ra és egyéb jut ta tá sok ra, va la mint az il let mény- és
elõ me ne te li rend szer re vo nat ko zó sza bá lyok ki vé te lé vel –
meg fele lõen al kal maz ni kell. A prog ram ban részt ve võt a
szá má ra fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nya alap ján járó
ter mé szet be ni ét ke zés vagy ét ke zé si hoz zá já ru lás, to váb bá –
ha a mun kál ta tó a fog lal koz ta tot tak ré szé re egyéb ként ilyen
jut ta tást biz to sít – ru há za ti költ ség té rí tés har minc szá za lé ka
il le ti meg. A ju bi le u mi ju ta lom ra  való jo go sult ság te kin te té -
ben a prog ram ban  való rész vé tel lel össze füg gés ben fog lal -
koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban töl tött idõ jog szer zõ idõ -
nek szá mít, a ju bi le u mi ju ta lom össze gét a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott jut ta tás ala pul vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni. A
prog ram ban részt ve võt uta zá si költ sé ge i nek meg té rí té se cí -
mén a ha von ta mun ká ban töl tött mun ka na pok kal ará nyos jut -
ta tás il le ti meg. Ahol a fog lal koz ta tá si jog vi szony ra vo nat ko -
zó sza bá lyok tá vol lé ti díj, il let mény vagy azo kon ala pu ló jut -
ta tás fi ze té sét ír ják elõ, a prog ram ban részt ve võt a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott jut ta tás il le ti meg, mely nek ki fi ze té sé -
re az il let mény ki fi ze té sé nek sza bá lya it kell meg fele lõen al -
kal maz ni.”

(9) A Péptv. 4.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A prog ram ban részt vevõ fog lal koz ta tás ra irá nyu ló
jog vi szo nyá ra a Ktv., a Kjt., ille tõ leg az Mt. ren del ke zé se it 
– a dí ja zás ra és egyéb jut ta tá sok ra, va la mint az il let mény-
és elõ me ne te li rend szer re vo nat ko zó sza bá lyok ki vé te lé -
vel – meg fele lõen al kal maz ni kell. A prog ram ban részt ve -
võt a szá má ra fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szo nya alap -
ján járó ter mé szet be ni ét ke zés vagy ét ke zé si hoz zá já ru lás,
to váb bá – ha a mun kál ta tó a fog lal koz ta tot tak ré szé re
egyéb ként ilyen jut ta tást biz to sít – ru há za ti költ ség té rí tés
har minc szá za lé ka il le ti meg. A ju bi le u mi ju ta lom ra  való
jo go sult ság te kin te té ben a prog ram ban  való rész vé tel lel
össze füg gés ben fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban
töl tött idõ jog szer zõ idõ nek szá mít, a ju bi le u mi ju ta lom
össze gét a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott jut ta tás ala pul -
vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni. A prog ram ban részt vevõ ti -
zen har ma dik havi jut ta tás ra a (11) be kez dés ben fog lal tak
sze rint jo go sult. A prog ram ban részt ve võt uta zá si költ sé -
ge i nek meg té rí té se cí mén a ha von ta mun ká ban töl tött

2008/189. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 24821



mun ka na pok kal ará nyos jut ta tás il le ti meg. Ahol a fog lal -
koz ta tá si jog vi szony ra vo nat ko zó sza bá lyok tá vol lé ti díj,
il let mény vagy azo kon ala pu ló jut ta tás fi ze té sét ír ják elõ, a 
prog ram ban részt ve võt a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
jut ta tás il le ti meg, mely nek ki fi ze té sé re az il let mény ki fi -
ze té sé nek sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

(10) A Péptv. 4.  §-a a kö vet ke zõ új (11) be kez dés sel
egé szül ki:

„(11) A ti zen har ma dik havi jut ta tás össze ge – ha a prog -
ram ban  való rész vé tel a tárgy év ben fo lya ma to san fenn -
állt – a (4) be kez dés ben fog lalt jut ta tás egy ha vi össze gé -
nek har minc szá za lé ká val egye zik meg. A ti zen har ma dik
havi jut ta tás a prog ram ban részt ve võt idõ ará nyo san il le ti
meg, amennyi ben a tárgy év ben leg alább ki lenc ven nap
idõ tar tam ban vett részt a prog ram ban. Ha a prog ram ba
 való be lé pés re év köz ben ke rült sor, a be lé pés idõ pont já ig
járó ti zen har ma dik havi il let mény össze gét hoz zá kell szá -
mí ta ni a ti zen har ma dik havi jut ta tás hoz. A ti zen har ma dik
havi jut ta tást a tárgy év de cem ber hó nap hu sza dik nap já ig a 
prog ram ban részt vevõ szá má ra ki kell fi zet ni. Ha a jog vi -
szony év köz ben szû nik meg, ak kor a ti zen har ma dik havi
jut ta tás idõ ará nyos ré szét az utol só mun ká ban töl tött na -
pon kell ki fi zet ni a prog ram ban részt vevõ ré szé re.”

(11) A Péptv. 6.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge,
va la mint b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A 4.  § (4)–(5), to váb bá (8) és (9) be kez dé se, va la mint
az 5.  § (4) be kez dé se sze rin ti jut ta tás – ki vé ve a ru há za ti
költ ség té rí tést – és mun kál ta tói köz ter hei össze gét a mun -
kál ta tó szá má ra a köz pon ti költ ség ve tés a (2) be kez dés
alap ján meg té rí ti, an nak for rá sa:”

„b) a 2006–2015. évek re vo nat ko zó an az éves költ ség -
ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott for rás.”

(12) A Péptv. 6.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ szö veg lép:

„A 4.  § (4)–(5), (8) és (9), va la mint (11) be kez dé se, va -
la mint az 5.  § (4) be kez dé se sze rin ti jut ta tás – ki vé ve a ru -
há za ti költ ség té rí tést – és mun kál ta tói köz ter hei össze gét a 
mun kál ta tó szá má ra a köz pon ti költ ség ve tés a (2) be kez -
dés alap ján meg té rí ti, an nak for rá sa:”

(13) 2010. ja nu ár 1-jén
a) a Ktv. 11.  § (4) be kez dé sé ben a „42–48.  §-ok” szö -

veg rész he lyé be a „42–49.  §-ok” szö veg rész lép,
b) a Ktv. 49/A.  § (1) be kez dé sé ben a „42–48.  §-a” szö -

veg rész he lyé be a „42–49.  §-a” szö veg rész lép,
c) a Ktv. 67.  § (1) be kez dé sé ben a „49/A–49/N.  §-ai ban”

szö veg rész he lyé be a „49–49/N.  §-ai ban szö veg rész lép,
d) az Üsztv. 3. szá mú mel lék let IV. pont já nak má so dik

fran cia be kez dé sé ben a „bér pót lé kai, ju tal ma” szö veg rész
he lyé be „bér pót lé kai, ti zen har ma dik havi il let mé nye, ju -
tal ma,” szö veg rész lép,

e) a Hszt. 108.  § (1) be kez dé sé ben az „a 2009. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos sza bá lyok sze rin ti kü lön jut ta -
tás” szö veg rész he lyé be a „kü lön jut ta tás” szö veg rész lép,

f) a Hszt. a 109.  §-át meg elõ zõ en a „Kü lön jut ta tás” al -
cím mel egé szül ki,

g) a Hszt. 183.  § (4) be kez dé sé ben az „a 2009. ja nu ár 1-jét 
meg elõ zõ en ha tá lyos sza bá lyok sze rin ti kü lön jut ta tást” szö -
veg rész he lyé be a „kü lön jut ta tást” szö veg rész lép,

h) az Iasz. a 116.  §-át meg elõ zõ en a „A kü lön jut ta tás”
al cím mel egé szül ki,

i) a Hjt. 118.  § (1) be kez dé sé ben az „a 2009. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos sza bá lyok sze rin ti kü lön jut ta -
tás” szö veg rész he lyé be a „kü lön jut ta tás” szö veg rész lép,

j) a Hjt. a 119.  §-át meg elõ zõ en a „Kü lön jut ta tás” al -
cím mel egé szül ki,

k) a Hjt. 204.  § (4) be kez dé sé ben az „a 2009. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos sza bá lyok sze rin ti kü lön jut ta -
tást” szö veg rész he lyé be a „kü lön jut ta tást” szö veg rész,

l) a Ksztv. 12.  § (1) be kez dé sé ben a „ju bi le u mi ju ta -
lom ra” szö veg rész he lyé be a „ju bi le u mi ju ta lom ra és ti -
zen har ma dik havi il let mény re” szö veg rész

lép.

(14) A Kjtm. 33.  §-a (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) és
d) pont tal egé szül ki:

[(2) A Kjt.]

„c) 21/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 22.  §-ának (4) és
(5) be kez dé sé ben, a 22/B.  §-ának fel ve ze tõ szö ve gé ben,
39.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 54.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben, 55.  §-ában, 57.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben,
61.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 66.  §-ának (4) be kez dé sé -
ben, 71.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 75.  §-a (1) be kez dé sé -
ben „a mi nisz ter” szö veg rész he lyé be „vég re haj tá si ren de -
let” szö veg,

d) 57.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ma ga sabb ve ze tõ ál -
lá sú” szö veg rész he lyé be a „ma ga sabb ve ze tõ meg bí zá sú”
szö veg rész, a „ve ze tõ ál lás út” szö veg rész he lyé be a „ve ze -
tõ meg bí zá sút” szö veg rész

[lép.]

(15) A Kjtm. 41.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) Ha a köz al kal ma zott ma ga sabb ve ze tõi, il let ve ve -
ze tõi meg bí zá sa e tör vény ere jé nél fog va ma ga sabb ve ze -
tõi vagy ve ze tõi mun ka kör ré ala kult át,

a) a ha tá ro zat lan, il let ve ha tá ro zott ide jû ma ga sabb ve -
ze tõi, il let ve ve ze tõi meg bí zást – a b) pont ban fog lal tak ki -
vé te lé vel – ha tá ro zat lan idõ re  szóló ma ga sabb ve ze tõi
vagy ve ze tõi mun ka kör re  szóló ki ne ve zés nek kell tekin -
teni,

b) az a) pont ban fog lal tak tól el té rõ en, ha a ve ze tõi fel -
ada tok ha tá ro zott idõ re  szóló el lá tá sát tör vény írja elõ, a
ma ga sabb ve ze tõi, il let ve ve ze tõi meg bí zást az an nak le -
jár tá ig tar tó ha tá ro zott ide jû ma ga sabb ve ze tõi vagy ve ze -
tõi mun ka kör re  szóló ki ne ve zés nek kell te kin te ni az zal,
hogy a ha tá ro zott idõ le jár ta elõtt a köz al kal ma zott ké rel -
mé re a 30/A.  § meg fe le lõ al kal ma zá sá val má sik mun ka -
kört kell fel aján la ni. Ha nincs fel ajánl ha tó mun ka kör, vagy 
a köz al kal ma zott a fel aján lott mun ka kört el uta sít ja, a ha tá -
ro zott idõ le jár ta kor a köz al kal ma zot ti jog vi szo nyát a
mun kál ta tó nak ezen okra hi vat ko zás sal fel men tés sel meg
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kell szün tet nie, és a mun ka kör el uta sí tá sa ese tén meg fele -
lõen al kal maz ni kell a 37.  § (9) be kez dé sét,

c) il let mé nyét a Kjt. e tör vény 22.  §-ával meg ál la pí tott
66/A.  §-a sze rint kell meg ál la pí ta ni.”

(7) 2009. ja nu ár 1-jé tõl 2009. de cem ber 31-ig a Kjt.
66/A.  §-át és 3. szá mú mel lék le tét az zal az el té rés sel kell
al kal maz ni, hogy a ki ne ve zett ve ze tõ ga ran tált il let mé nye
az ezek ál tal meg ha tá ro zott összeg ki lenc ven szá za lé ka. A
2009. ja nu ár 1-jé tõl a ma ga sabb ve ze tõ vagy ve ze tõ mun -
ka kört be töl tõ köz al kal ma zott il let mény ként leg alább a
2008. de cem ber 31-én irány adó il let mé nyé nek, va la mint a
Kjt. 70–71., va la mint 74. és 75.  §-a alap ján irány adó rend -
sze res il let mény pót lé ka i nak együt tes össze gé re jo go sult,
ha ez ma ga sabb, mint a Kjt. 66/A.  §-a és 3. sz. mel lék le te
alap ján meg ha tá ro zott összeg ki lenc ven szá za lé ka. Ha a
ve ze tõ a Kjt. 72.  §-ában sza bá lyo zott pót lék ra volt jo go -
sult, azt az il let mény össze gé be nem kell be szá mí ta ni, és
arra az át ala ku lást köve tõen is ön ál ló jog cí men jo go sult.”

(16) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Ktv. 71.  § (2) be kez dés a) pont já ban a „119.  §-ának 

(1)–(2) be kez dé sét és az (5) be kez dé sét” szö veg rész he lyé -
be a „119.  §-ának (1)–(2) be kez dé sét és a (4) be kez dé sét”,
a „123–126.  §-át” szö veg rész he lyé be a „123–124/A.  §-át,
125.  §-ának (1) be kez dé sét a b) pont ki vé te lé vel, va la mint
(2)–(5) be kez dé sét, 126.  §-át” szö veg rész,

b) a Kjt. 21/A.  § (4) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé -
ben, va la mint a 34.  § (7) be kez dé sé ben a „22.  § (12) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „22.  § (16) be kez dé se” szö -
veg rész, a Kjt. 25.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „22.  §
(12) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „22.  § (16) be -
kez dé sé ben” szö veg rész,

c) a Kjt. 22/A.  §-ában a „45–53.” szö veg rész he lyé be a
„45–53/A” szö veg rész

d) a Péptv. 2.  §-ának 4. b) pont já ban a „Kjt. 66.  §-a”
szö veg rész he lyé be a „Kjt. 66. és 66/A.  §-a” szö veg rész,
3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „elõ re ho zott öreg sé -
gi nyug díj ra vagy öreg sé gi nyug díj ra jo go sult tá vá lik” szö -
veg rész he lyé be az „elõ re ho zott öreg sé gi nyug díj ra vagy
az öreg sé gi nyug díj ra  való jo go sult ság élet ko ri és szol gá -
la ti idõ vel kap cso la tos fel té te le it meg szer zi” szö veg rész,
5.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „va la mint (9) be kez dé sét, va -
la mint” szö veg rész he lyé be a „va la mint (9)–(11) be kez dé -
sét, to váb bá” szö veg rész
lép.

Átmeneti rendelkezések

13. § A 2008. évre járó ti zen har ma dik havi il let mény,
mun ka bér, díj, kü lön jut ta tás, tisz te let díj össze gé nek meg -
ál la pí tá sá ra, ki fi ze té sé re és el szá mo lá sá ra a jog vi szony tól
füg gõ en az Mt., a Ktv., a Kjt., az Üsztv., a Hszt., az Iasz., a
Hjt., a Tpvt., a Gyvt., il let ve a Ksztv. 2008. de cem ber
31-én ha tá lyos ren del ke zé se it kell al kal maz ni.”

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

III. Kormány rendeletek

A Kormány
317/2008. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az okmányirodák kijelölésérõl és ille té kességi
területérõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény 47.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott
fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ok mány iro dák ki je lö lé sé rõl és ille té kességi te rü le té -
rõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és
az R. a kö vet ke zõ 2/B. és 2/C.  §-sal egé szül ki:

„2/A.  § (1) Ok mány iro da lé te sí té sét, meg szün te té sét és
ille té kességi te rü le té nek mó do sí tá sát

a) a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a köz -
igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nél,

b) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter a
Kor mány nál
kez de mé nyez he ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kez de mé nye zés hez csa tol ni 
kell

a) a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga -
tá si szer vé nek (a továb biak ban: te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szerv) tá mo ga tó nyi lat ko za tát,

b) a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek
ok mány iro da lé te sí té sé re irá nyu ló kez de mé nye zé se ese tén 
a kép vi se lõ-tes tü let nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy

ba) biz to sít ja a kul tú rált ügy fél fo ga dás hoz és az ok -
mány iro dai fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé ges ügy in té zé si
hely színt,

bb) biz to sít ja a sze mé lyi és a tár gyi fel té te lek meg te -
rem té sé nek pénz ügyi fe de ze tét,

bc) át vál lal ja az ok mány iro da mû köd te té sé nek azon
– kü lön meg ál la po dás ban rög zí tett – költ sé ge it, ame lyek a
Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
pon ti Hi va ta lát (a továb biak ban: KEKKH) ter he lik,

bd) a nor ma tív tá mo ga tás rend sze res fo lyó sí tá sá ig az ok -
mány iro dát sa ját pénz esz kö ze i bõl és a c) pont sze rin ti meg ál -
la po dás alap ján õt meg il le tõ tá mo ga tás ból mû köd te ti,

c) a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek
ok mány iro da lé te sí té sé re irá nyu ló kez de mé nye zé se ese tén 
az ille té kességi te rü let vál to zá sa kö vet kez té ben érin tett
ok mány iro dá kat mû köd te tõ te le pü lé si ön kor mány za tok
kép vi se lõ-tes tü le te i vel kö tött meg ál la po dást az ok mány -
iro dák után járó nor ma tív tá mo ga tás – össze gé nek vál to -
zat la nul ha gyá sá val meg ál la pí tott – fel osz tá sá ról.
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(3) A te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerv ab ban az eset ben
adja ki az (1) be kez dés sze rin ti kez de mé nye zõ szá má ra a
(2) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tó nyi lat ko za tot, ha
a kis tér ség ben érin tett ön kor mány za tok egyet ér te nek a
kez de mé nye zés sel, és az ok mány iro dák ille té kességi te rü -
le te i nek kis tér sé gi te rü let be osz tás sal való össz hang ja to -
vább ra is fenn áll.

(4) A KEKKH hely szí ni fel mé rés ke re té ben vizs gál ja
meg a kez de mé nye zõ ál tal az ügy fél fo ga dás hoz és az ok -
mány iro dai fel ada tok el lá tá sá hoz biz to sí tott ügy in té zé si
hely szín meg fe le lõ sé gét.

(5) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek
az ok mány iro da lé te sí té sé re, meg szün te té sé re vagy ille té -
kességi te rü le té nek mó do sí tá sá ra irá nyu ló kez de mé nye zé -
sét a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter, a köz -
igaz ga tás-fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter, a he lyi ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter és az ál lam ház tar tá sért fe -
le lõs mi nisz ter vé le mé nye zi. A kez de mé nye zés tá mo ga tá -
sa ese tén az ok mány iro da lé te sí té sé re vo nat ko zó ja vas la tot 
a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter e ren de let
mó do sí tá sa ként terjeszti elõ.

(6) Ok mány iro da meg szün te té sé re csak nap tá ri év for -
du ló já val, a fo lyó év jú ni us 30-ig be nyúj tott kez de mé nye -
zés alap ján ke rül het sor.

2/B.  § (1) Az ok mány iro da mû kö dés hez szük sé ges for rá -
so kat a köz pon ti költ ség ve tés a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lá -
sok kö zött biz to sít ja. A nor ma tív tá mo ga tás – a 2/A.  § (2) be -
kez dés c) pont já ban fog lalt tá mo ga tást le szá mít va – az an nak
alap já ul szol gá ló ügy szá mok költ ség ve té si tör vény ben fog -
lal tak sze rin ti elsõ szám ba vé te lét kö ve tõ év tõl il le ti meg az
ok mány iro dát mû köd te tõ te le pü lé si ön kor mány za tot.

(2) Ha az ok mány iro da lé te sí té sé re nem a te le pü lé si ön -
kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek kez de mé nye zé se alap -
ján ke rül sor, az ok mány iro da lé te sí té sé nek költ sé ge it, to -
váb bá a nor ma tív tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ig szük sé ges mû -
köd te té si költ sé ge ket a KEKKH költ ség ve té sé ben ese ti leg
biz to sít ja a köz pon ti költ ség ve tés.

2/C.  § Az ok mány iro dák mû kö dé sét és ille té kességi te -
rü le tét a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
leg alább két éven ként fe lül vizs gál ja.”

2.  §

Az R. mel lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

3.  §

Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és a kö vet -
ke zõ na pon ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz terelnök he lyett:

Kiss Péter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Melléklet
a 317/2008. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az R. mel lék le té nek 19. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„19. ZALA MEGYE

Hé víz
Keszt hely
Len ti
Le te nye
Nagy ka ni zsa
Pa csa
Za la eger szeg
Za la ka ros
Za la lö võ
Za la szentg rót

19.1. Hé víz Ok mány iro da
Al só pá hok
Cser szeg to maj
Fel sõ pá hok
Hé víz
Ne mes bük
Rezi
Sár mel lék
Za la kö ves kút

19.2. Keszt hely Ok mány iro da
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Esz ter gály hor vá ti
Gé tye
Gye nes di ás
Kar macs
Keszt hely
Szent györgy vár
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vo nyarc vas hegy
Za la apá ti
Za la szán tó
Za la vár

19.3. Len ti Ok mány iro da
Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
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Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka tes kánd
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Lo vá szi
Ma gyar föld
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pör de föl de
Pór szom bat
Pusz ta apá ti
Ra mo csa
Ré dics
Resz nek
Szé csi szi get
Szent györgy völgy
Szent pé ter föl de
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la szom bat fa
Ze bec ke

19.4. Le te nye Ok mány iro da
Bá nok szent györgy
Bá za ke rettye
Be cse hely
Bors fa
Bu csu ta
Csör nye föld
Ker ka szent ki rály
Kis cse hi
Kis tol mács
Lasz to nya
Le te nye
Lis pe szen ta dor ján
Ma róc
Mol ná ri
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Ol tárc

Pet ri ven te
Pusz ta ma gya ród
Sem jén há za
Szent lisz ló
Szent mar git fal va
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Val ko nya
Vár föl de
Zajk

19.5. Nagy ka ni zsa Ok mány iro da
Be lez na
Bocs ka
Bör zön ce
Csa pi
Esz te reg nye
Fi tye ház
Fûz völgy
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mu ra ke resz túr
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ré cse
Ne mes pát ró
Pö lös ke fõ
Ri gyác
Sor más
Surd
Sze pet nek
Új ud var
Za la szent ba lázs

19.6. Pa csa Ok mány iro da
Al só rajk
Be ze réd
Bú csú szent lász ló
Di ós kál
Ege ra ra csa
Fel sõ rajk
Mi se fa
Nagy ka por nak
Ne mes rá dó
Ne mes sán dor há za
Ne messzen tand rás
Or bá nyos fa
Pa csa
Pad ár
Pö lös ke
Pöt ré te
Szent pé te rúr
Za la ig ri ce
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Za la szent már ton
Za la szent mi hály

19.7. Za la eger szeg Ok mány iro da
Ali bán fa
Al só ne mes apá ti
Ba bos döb ré te
Ba god
Bak
Bak tüt tös
Becs völ gye
Boc föl de
Böde
Bon cod föl de
Csa tár
Cson ka hegy hát
Dob ron hegy
Eger vár
Gel lén há za
Gom bos szeg
Gõs fa
Gyû rûs
Ha gyá ros bö rönd
Hot tó
Ibor fia
Ká vás
Ke men dol lár
Kis bu csa
Kis ku tas
Kis pá li
Kus tán szeg
Lak hegy
Lic kó va da mos
Mi lej szeg
Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy pá li
Ne mes apá ti
Ne mes he tés
Né met fa lu
Or mánd lak
Pál fi szeg
Pet hõ he nye
Pet ri ke resz túr
Pó ka sze petk
Pusz ta e de rics
Pusz ta szent lász ló
Sár hi da
Söj tör
Szent koz ma domb ja
Tes kánd
Tó fej
Vas bol dog asszony
Vöc könd
Za la bol dog fa
Za la eger szeg
Za la ist vánd
Za la szent györgy
Za la szen ti ván

Za la szent lõ rinc
Za la tár nok

19.8. Za la ka ros Ok mány iro da
Ba la ton ma gya ród
Ga lam bok
Ga ra bonc
Gel se
Ke re cseny
Ki li mán
Kis ré cse
Mi háld
Nagy ra da
Orosz tony
Pat
Sand
Za la ka ros
Za la ko már
Za la me re nye
Za la sár szeg
Za la sza bar
Za la szent ja kab
Za la új lak

19.9. Za la lö võ Ok mány iro da
Csö de
Ke mén fa
Oz mán bük
Sa lom vár
Vas pör
Za la cséb
Za la hás hágy
Za la lö võ

19.10. Za la szentg rót Ok mány iro da
Al más há za
Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal lósd
Ke hi da kus tány
Kis gör bõ
Kis vá sár hely
Li get fal va
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhid
Pa kod
Sé nye
Sü meg cse hi
Sza la pa
Ti laj
Tür je
Vin dor nya szõ lõs
Za la bér
Za la csány
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég”
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A Kormány
318/2008. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Kormány általános hatáskörû területi
államigazgatási szervérõl

A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va -
la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény 75.  § (7) be kez dé sé ben, az
egyes jog sza bá lyok és jog sza bá lyi ren del ke zé sek ha tá lyon 
kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. évi LXXXII. tör vény 6.  §
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot -
mány 35.  § (1) be kez dés 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 ha tá ro zott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben és az
Al kot mány 35.  § (1) be kez dés a) és c) pont já ban meg ha tá -
ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li:

A regionális államigazgatási hivatal jogállása

1.  §

(1) A re gi o ná lis ál lam igaz ga tá si hi va tal a Kor mány ál ta -
lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve.

(2) Re gi o ná lis ál lam igaz ga tá si hi va tal (a továb biak ban:
hi va tal)

a) a bu da pes ti szék he lyû Kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gionális Ál lam igaz ga tá si Hi va tal Bu da pest re és Pest me -
gyé re ki ter je dõ ille té kességgel,

b) a gyõ ri szék he lyû Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis
 Államigazgatási Hi va tal Gyõr-Mo son-Sop ron me gyé re,
Vas me gyé re és Zala me gyé re ki ter je dõ ille té kességgel,

c) a szé kes fe hér vá ri szék he lyû Kö zép-du nán tú li Re -
gionális Ál lam igaz ga tá si Hi va tal Fej ér me gyé re, Ko má -
rom-Esz ter gom me gyé re és Veszp rém me gyé re ki ter je dõ
ille té kességgel,

d) a ka pos vá ri szék he lyû Dél-du nán tú li Re gi o ná lis
 Államigazgatási Hi va tal Ba ra nya me gyé re, So mogy me -
gyé re és Tol na me gyé re ki ter je dõ ille té kességgel,

e) az egri szék he lyû Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Ál lam igaz ga tá si Hi va tal Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé -
re, He ves me gyé re és Nóg rád me gyé re ki ter je dõ ille té -
kességgel,

f) a deb re ce ni szék he lyû Észak-al föl di Re gi o ná lis
 Államigazgatási Hi va tal Haj dú-Bi har me gyé re, Jász-
Nagy kun-Szol nok me gyé re és Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gyé re ki ter je dõ ille té kességgel,

g) a sze ge di szék he lyû Dél-al föl di Re gi o ná lis Ál lam -
igaz ga tá si Hi va tal Bács-Kis kun me gyé re, Bé kés me gyé re
és Csong rád me gyé re ki ter je dõ ille té kességgel.

(3) A hi va tal ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe -
lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(4) A hi va talt hi va tal ve ze tõ ve ze ti.

2.  §

(1) A hi va talt az ön kor mány za ti mi nisz ter irá nyít ja.

(2) A hi va tal ha tás kö ré be kü lön jog sza bály alap ján tar -
to zó ál lam igaz ga tá si fel adat el lá tá sá nak szak mai irá nyí tá -
sá ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: szak mai irá nyí tó
mi nisz ter) ezen ügyek te kin te té ben gya ko rol ja a Kor mány
tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi
LVII. tör vény 2.  § (1) be kez dés c), e) és g)–i) pont ja i ban
meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket.

(3) A szak mai irá nyí tó mi nisz ter írás ban tá jé koz tat ja a
hi va talt a fel adat kö rét érin tõ ága za ti ter vek rõl, ága zat po li -
ti kai el kép ze lé sek rõl, a meg va ló sí tás szer ve ze ti és in téz -
mé nyi fel té te le i re vo nat ko zó ja vas la ta i ról.

(4) A hi va tal ve ze tõ éven te be szá mol az ön kor mány za ti
mi nisz ter nek a hi va tal te vé keny sé gé rõl. A hi va tal ve ze tõt a 
szak mai irá nyí tó mi nisz ter – a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó
fel ada tok te kin te té ben – je len tés té tel re vagy be szá mo ló ra
kö te lez he ti.

3.  §

(1) A Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi -
va tal nak a hi va tal szer ve ze ti egy sé ge ként Szom bat he lyen
és Za la eger sze gen ki ren delt sé ge mû kö dik.

(2) A Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi -
va tal nak a hi va tal szer ve ze ti egy sé ge ként Ta ta bá nyán és
Veszp rém ben ki ren delt sé ge mû kö dik.

(3) A Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va -
tal nak a hi va tal szer ve ze ti egy sé ge ként Pé csett és Szek -
szár don ki ren delt sé ge mû kö dik.

(4) Az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá -
si Hi va tal nak a hi va tal szer ve ze ti egy sé ge ként Mis kol con
és Sal gó tar ján ban ki ren delt sé ge mû kö dik.

(5) Az Észak-al föl di Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va -
tal nak a hi va tal szer ve ze ti egy sé ge ként Szol no kon és Nyír -
egy há zán ki ren delt sé ge mû kö dik.

(6) A Dél-al föl di Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va tal -
nak a hi va tal szer ve ze ti egy sé ge ként Kecs ke mé ten és Bé -
kés csa bán ki ren delt sé ge mû kö dik.

(7) A ki ren delt sé get hi va tal ve ze tõ-he lyet te si meg bí zás -
sal ren del ke zõ ki ren delt ség ve ze tõ ve ze ti.

4.  §

(1) A hi va tal szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ ága za ti
szak igaz ga tá si szer vek (a továb biak ban: szak igaz ga tá si
szer vek) a kö vet ke zõk:

a) szo ci á lis és gyám hi va tal a szo ci á lis, gyer mek vé del -
mi és gyám ügyi fel ada tok el lá tá sá ra,
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b) az ál la mi fõ épí tész az ál la mi fõ épí té szi fel ada tok el -
lá tá sá ra,

c) az épí tés fel ügye lõ az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi fel -
ada tok el lá tá sá ra.

(2) A szak igaz ga tá si szer vek fel adat- és ha tás kö rét kor -
mány ren de let ha tá roz za meg.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti szak igaz ga tá si
szerv nek a ki ren delt sé gen ön ál ló osz tá lya mû kö dik.

5.  §

(1) Hi va tal ve ze tõ nek az a sze mély ne vez he tõ ki, aki ál -
lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség gel, to váb bá
jogi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val ren del ke zik.

(2) A hi va tal ve ze tõ vé tör té nõ ki ne ve zés sel egy ide jû leg
az érin tett sze mély nek köz tiszt vi se lõi ki ne ve zést kell adni, 
ha a hi va tal lal egyéb ként nem áll köz szol gá la ti jog vi -
szony ban.

(3) A hi va tal ve ze tõ vé tör té nõ ki ne ve zés re a köz tiszt vi -
se lõk jog ál lás ról  szóló tör vény nek a ve ze tõi meg bí zás ra
vo nat ko zó sza bá lya it kell al kal maz ni.

(4) A hi va tal ve ze tõ fe lett a mun kál ta tói jo go kat – a ki -
ne ve zés és a fel men tés ki vé te lé vel – az ön kor mány za ti mi -
nisz ter gya ko rol ja.

(5) A hi va tal ve ze tõ fõ osz tály ve ze tõi be so ro lá sú köz -
tiszt vi se lõ.

6.  §

(1) A hi va tal ve ze tõt hi va tal ve ze tõ-he lyet tes he lyet te sít -
he ti.

(2) Hi va tal ve ze tõ-he lyet tes nek az a sze mély bíz ha tó
meg, aki ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség gel,
to váb bá jogi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val ren del ke -
zik, va la mint a hi va tal lal köz szol gá la ti jog vi szony ban áll
vagy a meg bí zá sá val egy ide jû leg a hi va tal lal köz szol gá la ti 
jog vi szonyt lé te sít.

(3) A hi va tal ve ze tõ-he lyet test – a hi va tal ve ze tõ vé le mé -
nyé nek ki ké ré sé vel – az ön kor mány za ti mi nisz ter a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter egyet ér té sé vel bíz za meg.

(4) A hi va tal ve ze tõ-he lyet tes fe lett a mun kál ta tói jo go -
kat – a ki ne ve zés, a fel men tés, il let ve a ve ze tõi meg bí zás adá -
sa és vissza vo ná sa ki vé te lé vel – a hi va tal ve ze tõ gya ko rol ja.

(5) A hi va tal ve ze tõ-he lyet tes fõ osz tály ve ze tõi be so ro -
lá sú köz tiszt vi se lõ.

7.  §

(1) A szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ je, il let ve a szak igaz -
ga tá si szerv fel ada ta it el lá tó sze mély fe lett a mun kál ta tói

jo go kat a hi va tal ve ze tõ gya ko rol ja. A szak igaz ga tá si szerv 
ve ze tõ je ese té ben ve ze tõi meg bí zás adá sá hoz és vissza vo -
ná sá hoz a szak igaz ga tá si szerv ál tal el lá tott ál lam igaz ga tá -
si fel adat el lá tá sá nak szak mai irá nyí tó mi nisz ter egyet ér té -
se szük sé ges.

(2) A szak igaz ga tá si szerv köz tiszt vi se lõi fe lett a
 munkáltatói jo go kat a szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ je gya -
ko rol ja.

8.  §

(1) A hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát az
ön kor mány za ti mi nisz ter a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve -
ze tõ mi nisz ter egyet ér té sé vel – a szak igaz ga tá si szer -
vek re vo nat ko zó ren del ke zé sek te kin te té ben a szak mai
irá nyí tó mi nisz ter egyet ér té sé vel – nor ma tív uta sí tás ban 
adja ki.

(2) A hi va tal költ ség ve té sé nek elõ ké szí té se so rán az ön -
kor mány za ti mi nisz ter ki ké ri a szak mai irá nyí tó mi nisz ter
vé le mé nyét.

9.  §

(1) A hi va tal ve ze tõ vé le mé nye zõ, egyez te tõ fó rum ként
re gi o ná lis ál lam igaz ga tá si kol lé gi u mot (a továb biak ban:
kol lé gi um) mû köd tet.

(2) A kol lé gi um el nö ke a hi va tal ve ze tõ, tag jai a hi va tal -
ve ze tõ-he lyet tes, a ki ren delt ség ve ze tõk, a szak igaz ga tá si
szer vek ve ze tõi, va la mint a hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály zat ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi,
to váb bá a köz pon ti hi va ta lok nak és a kor mány hi va ta lok -
nak a hi va tal ille té kességi te rü le tén szék hellyel ren del ke zõ 
te rü le ti szer ve i nek a ve ze tõi.

(3) A kol lé gi um mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it ügy -
rend jé ben ha tá roz za meg.

(4) A kol lé gi um
a) elem zi és ér té ke li az ál lam igaz ga tá si fel ada tok te rü -

le ti vég re haj tá sá nak, va la mint a ha tó sá gok köz igaz ga tá si
ha tó sá gi el já rá sá nak ta pasz ta la ta it,

b) egyez te ti és ér té ke li az el len õr zé sek ta pasz ta la ta it,
ál lást fog lal az el len õr zé si ter vek tar tal má ról, üte me zé sé -
rõl, vég re haj tá sá ról,

c) elõ moz dít ja a te rü le ti in for ma ti kai kap cso la tok
össze han golt fej lesz té sét és mû kö dé sét,

d) ér té ke li a kép zé si, to vább kép zé si te vé keny sé get, vé -
le mé nye zi az erre vo nat ko zó ter ve ket, aján lá so kat dol goz
ki a kép zés, to vább kép zés tárgy kö re i re és mód sze re i re vo -
nat ko zó an,

e) ér té ke li a köz igaz ga tá si szer vek ügy fél fo ga dá si
rend jét, ügy fél szol gá la ti te vé keny sé gét.
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10.  §

A hi va tal ve ze tõ szük ség sze rint, a kol lé gi um tag ja i nak
rész vé te lé vel, a fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i nek egy ide jû tá jé koz ta tá sa
mel lett re gi o ná lis ko or di ná ci ós ér te kez le tet hív hat össze több
ága za tot érin tõ fel adat el lá tá sá nak elõ moz dí tá sá ra.

A hivatal feladatai

11.  §

(1) A hi va tal jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint
a) köz igaz ga tá si ha tó sá gi jog kört gya ko rol,
b) fel ügye le ti jog kö ré ben jár el,
c) vá lasz tá si el já rás sal kap cso la tos fel ada to kat lát el,
d) tör vé nyességi fel ügye le tet gya ko rol a mû kö dé si te -

rü le tén szék hellyel ren del ke zõ te rü let fej lesz té si in téz mé -
nyek fe lett,

e) egyet ér té si jo got gya ko rol a jegy zõ ál tal ki adott
egye di irat ke ze lé si sza bály zat ki adá sá hoz,

f) vég zi a köz igaz ga tá si in for ma ti kai rend sze rek üze mel -
te té sé vel össze füg gõ ügy vi te li és in for ma ti kai fel ada to kat,

g) el lát ja a köz szol gá la ti jog vi szony ra vo nat ko zó jog -
sza bá lyok vég re haj tá sá nak el len õr zé sét, el lát ja a köz szol -
gá la ti nyil ván tar tás ve ze té sé vel és mû köd te té sé vel kap -
cso la tos fel ada to kat,

h) he lyi la kás ügyi szerv ként jár el,
i) kép zé si, to vább kép zé si, vizs ga szer ve zé si és vizs gáz -

ta tá si fel ada to kat lát el,
j) sza bály sér té si el já rás so rán mél tá nyos sá gi jog kört

gya ko rol,
k) köz re mû kö dõ ként jár el a szom szé dos ál la mok ban

élõ ma gya rok ról  szóló tör vény alap ján,
l) köz re mû kö dik a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés szer -

ve zé sé re vo nat ko zó fel ada tok el lá tá sá ban.

(2) A hi va tal
a) gon dos ko dik a több ága za tot érin tõ kor mány za ti

dön té sek vég re haj tá sá nak te rü le ti össze han go lá sá ról,
b) ügy fél szol gá la tot mû köd tet het,
c) kez de mé nyez he ti a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek

ügy fél fo ga dá si, ügy fél szol gá la ti rend sze ré nek össze han -
go lá sát, to váb bá szak mai tá mo ga tást nyújt az ügy fél szol -
gá la ti te vé keny ség bõ ví té sé hez,

d) köz re mû kö dik a kor mány hi va ta lok nak és köz pon ti
hi va ta lok nak a hi va tal ille té kességi te rü le tén szék hellyel
ren del ke zõ te rü le ti és he lyi szer vei in for ma ti kai te vé keny -
sé gé nek össze han go lá sá ban.

12.  §

(1) A hi va tal dön tés-elõ ké szí tõ és ja vas lat te võ szerv -
ként köz re mû kö dik a Kor mány nak az Al kot mány 19.  §

(3) be kez dés l) pont ja sze rin ti ja vas lat té te li jo go sult sá ga,
va la mint a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV.
tör vény (a továb biak ban: Ötv.) 95.  § d)–e)) pont ja i ban
meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sá ban, a he lyi ön kor mány za -
to kért fe le lõs mi nisz ter nek az Ötv. 96.  § a) és c)–d) pont -
jaiban, va la mint a szak mai irá nyí tó mi nisz ter nek az Ötv.
97.  §-ában meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sá ban.

(2) A hi va tal az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada -
tai el lá tá sa kö ré ben

a) a fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ más ál lam igaz -
ga tá si szer vek kel együt te sen részt vesz a szak mai irá nyí tó
mi nisz ter el len õr zé si fel ada ta i nak tel je sí té sé ben, ér té ke li
és elem zi az ága za ti tör vé nyek, kor mány- és mi nisz te ri
ren de le tek ha tá lyo su lá sát,

b) a he lyi ön kor mány za tok tól – az Ötv. 97.  § e) pont já -
ra fi gye lem mel – ada to kat és in for má ci ó kat kér a szak mai
irá nyí tó mi nisz ter ága za ti fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben, az
in for má ci ó kat összeg zi és to váb bít ja a szak mai irá nyí tó
mi nisz ter nek,

c) a he lyi ön kor mány zat fel ké ré sé re – a szak mai irá nyí -
tó mi nisz ter rel, va la mint a fel adat- és ha tás kör rel ren del ke -
zõ, ille té kes ál lam igaz ga tá si szerv vel egyez tet ve – az Ötv.
97.  § d) pont já ban fog lal tak ra fi gye lem mel a he lyi ön kor -
mány zat ké ré sé re szak mai se gít sé get nyújt a he lyi ön kor -
mány za tok ré szé re az ön kor mány zat ága za ti fel ada ta i nak
el lá tá sá hoz.

(3) A hi va tal a szak mai irá nyí tó mi nisz ter ké ré sé re köz -
re mû kö dik a szak mai irá nyí tó mi nisz ter kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott, he lyi ön kor mány za tok kal össze füg gõ
egyes fel ada ta i nak el lá tá sá ban.

(4) Amennyi ben a hi va tal az (1) és (2) be kez dés ben fog -
lalt fel ada tai el lá tá sa so rán jog sza bály sér tést ész lel, kez de -
mé nye zi a fel adat- és ha tás kör rel ren del ke zõ, ille té kes ál -
la mi szerv el já rá sá nak a meg in dí tá sát.

(5) A hi va tal – az au to nóm ál lam igaz ga tá si szer vek és a
kor mány hi va ta lok ki vé te lé vel – az ille té kességi te rü le tén
szék hellyel ren del ke zõ köz igaz ga tá si szerv tõl, va la mint
ha tó sá gi jog kör ben el já ró más szerv tõl vagy sze mély tõl az
ál ta luk el lá tott ál lam igaz ga tá si fel ada to kat érin tõ en bár -
mely dön tést be kér het, in téz ke dé sé rõl tá jé koz ta tást kér het, 
il let ve – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben – az ira tok ba be te kint het.

(6) A hi va tal az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv -
nél – tör vény sér tés ész le lé se ese tén – egyez te tõ el já rást
kez de mé nyez. En nek ered mény te len sé ge ese tén az érin tett 
szerv fel ügye le ti szer vé nél fel ügye le ti el já rást, utób bi
ered mény te len sé ge ese tén a szak mai irá nyí tó mi nisz ter nél
el já rást kez de mé nyez.

(7) A hi va tal – a (6) be kez dés ben fog lalt in téz ke dé sek
ered mény te len sé ge ese tén – az (5) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott szerv fel ügye le ti szer ve és a szak mai irá nyí tó mi -
nisz ter egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett kez de mé nye zi az ön -
kor mány za ti mi nisz ter nél a (8) be kez dés ben fog lalt in téz -
ke dés meg té te lét.
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(8) Ha a tör vény sér tés más ként nem or vo sol ha tó, az ön -
kor mány za ti mi nisz ter és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz ter együt te sen tesz ja vas la tot a Kor mány nak az
Al kot mány 35.  § (4) be kez dé se sze rin ti in téz ke dés meg ho -
za ta lá ra.

13.  §

(1) A hi va tal az ille té kességi te rü le tén szék hellyel ren -
del ke zõ köz igaz ga tá si szer vek vo nat ko zá sá ban el len õr zi

a) az ille té kes ügyész ség gel egyez te tett el len õr zé si terv 
és prog ram sze rint a köz igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé -
ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló tör vény vég re haj tá sát;

b) az ille té kes köz le vél tár ral egyez te tett el len õr zé si
terv és prog ram sze rint az ügy irat ke ze lés rõl, va la mint a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek te rü le ti szer vei ál tal ke -
zelt ada tok nyil ván tar tá sá ról és vé del mé rõl, a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló jog sza bá lyok vég re haj tá -
sát.

(2) A hi va tal az el len õr zé si jog kö re gya kor lá sa so rán jo -
go sult ha tár idõ tû zé sé vel ada to kat, fel vi lá go sí tást kér ni, az 
ira to kat meg is mer ni.

14.  §

Ez a ren de let 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

15.  §

A re gi o ná lis ál lam igaz ga tá si hi va tal – a he lyi ön kor -
mány za tok és a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tör vé nyességi 
el len õr zé se ki vé te lé vel – a re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va tal 
ál ta lá nos jog utód ja az ál lo mány táb la sze rin ti lét szám érin -
tet le nül ha gyá sá val.

16.  §

2009. ja nu ár 2-án a 17.  §-t meg elõ zõ al cím és a 17.  § ha -
tá lyát vesz ti. E § 2009. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

Módosuló jogszabályok

17.  §

(1) A kö vet ke zõ jog sza bá lyok az aláb bi ak sze rint mó -
do sul nak:

1. az M7-es au tó pá lya, Sá voly köz ség észa ki köz igaz -
ga tá si ha tá ra, a Ma rót völ gyi-csa tor na és Szõ ke dencs köz -
ség déli köz igaz ga tá si ha tá ra ál tal le ha tá rolt te rü le ten meg -
va ló su ló nagy be ru há zás sal össze füg gõ köz igaz ga tá si ha -

tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról
 szóló 248/2008. (X. 14.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék -
let 1. pont já ban, 2. szá mú mel lék let 1. pont já ban a „Re gi o -
ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Re -
gionális Ál lam igaz ga tá si Hi va tal” szö veg,

2. a Kecs ke mét köz igaz ga tá si te rü le tén meg va ló su ló
nagy be ru há zás sal össze füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló
192/2008. (VII. 30.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let
1. pont já ban, 2. szá mú mel lék let 1. pont já ban a „Re gi o ná -
lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Re gi o -
ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va tal” szö veg,

3. a ki sa já tí tá si terv el ké szí té sé rõl, fe lül vizs gá la tá ról,
zá ra dé ko lá sá ról, va la mint a ki sa já tí tás sal kap cso la tos ér -
ték kü lön bö zet meg fi ze té sé nek egyes kér dé se i rõl  szóló
178/2008. (VII. 3.) Korm. ren de let 7.  § (1) be kez dé sé ben a
„köz igaz ga tá si hi va tal mint épí tés ügyi ha tó ság” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 11.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 
12.  § (1) be kez dé sé ben, 13–14.  §-ában a „köz igaz ga tá si hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû 
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

4. az épí tés ügyi, épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi dön tés-elõ -
ké szí tõk, va la mint dön tés ho zók épí tés ügyi vizs gá já ról és
szak mai to vább kép zé sé rõl  szóló 161/2008. (VI. 19.)
Korm. ren de let 1.  §-ában a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer vé nek a” szö veg, 2.  § (2) be kez dés
a) pont já ban a „te rü le ti leg ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü -
le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 2. mel lék let I. pont
8. al pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve” szö veg,

5. a Bu da pest Fe ri hegy Nem zet kö zi Re pü lõ tér rö vid
távú fej lesz té se pro jekt hez tar to zó egyes köz igaz ga tá si ha -
tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról
 szóló 153/2008. (VI. 6.) Korm. ren de let 1. mel lék let 1–3.
pont já ban, 2. mel lék let 2., 4. táb lá za tá ban a „Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis
Ál lam igaz ga tá si Hi va tal” szö veg,

6. a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. ren de let
8.  § d) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek”
szö veg rész he lyé be a „he lyi ön kor mány za tok tör vé -
nyességi el len õr zé sé re ha tás kör rel ren del ke zõ szerv nek”
szö veg, 9.  § f) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö -
veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

7. az ön kor mány za ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 3.  § a) pont ag) al -
pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be
a „he lyi ön kor mány za tok tör vé nyességi el len õr zé sé re ha -
tás kör rel ren del ke zõ szerv” szö veg, 4.  § (1) be kez dés
b) pont já ban „köz igaz ga tá si hi va ta lok – mint a Kor mány
te rü le ti szer vei –” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
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nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 5.  §
(3) be kez dés a) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 5.  § (3) be kez dés
b)–c) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész
he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer ve” szö veg,

8. az M4 au tó pá lya/au tó út és a 4. szá mú fõút fej lesz té -
se i hez kap cso ló dó be ru há zá sok meg va ló sí tá sá val össze -
füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû
üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló 91/2008. (IV. 23.) Korm. ren -
de let 2. szá mú mel lék let 1. táb lá za tá ban az „ille té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

9. egyes vas úti be ru há zá sok meg va ló sí tá sá val össze -
füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû
üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló 75/2008. (IV. 3.) Korm. ren -
de let 1. szá mú mel lék let 1–2., 4., 8., 10–14. pont já ban a
„Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer ve” szö veg,

10. a Pécs 2010 – Eu ró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa prog ram
fej lesz té si kulcs pro jekt je i hez kap cso ló dó be ru há zá sok
meg va ló sí tá sá val össze füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló
74/2008. (IV. 3.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let 2–5.
pont já ban a „Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va tal” szö -
veg, 2. szá mú mel lék let 2–3. táb lá za tá ban az „ille té kes
köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

11. a kor mány za ti sze mély ügyi igaz ga tá si fel ada to kat
el lá tó szerv ál tal le foly ta tott pá lyáz ta tás rend jé rõl, an nak
szer ve zé sé rõl és le bo nyo lí tá sá ról, a pá lyá za ti el já rás alól
adott men te sí tés rõl, a kom pe ten cia-vizs gá lat ról és a to bor -
zá si adat bá zis ról, va la mint a pá lyá za ti el já rás hoz kap cso -
ló dó nyil ván tar tás sza bá lya i ról  szóló 406/2007. (XII. 27.)
Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé ben az „és a köz igaz ga tá -
si hi va tal ra” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé re és a he lyi ön -
kor mány za tok tör vé nyességi el len õr zé sé re ha tás kör rel
ren del ke zõ szerv re” szö veg, 19.  § (1) be kez dé sé ben a
„köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i re” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer vé nek a ve ze tõ jé re és a he lyi ön kor mány za tok tör vé -
nyességi el len õr zé sé re ha tás kör rel ren del ke zõ szerv ve ze -
tõ jé re” szö veg,

12. a vil la mos ener gia-ipa ri épí tés ügyi ha tó sá gi en ge -
dé lye zé si el já rá sok ról  szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm.
ren de let 4. szá mú mel lék let 1.1. pont c) al pont já ban az „a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ille té kes köz igaz ga tá -
si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

13. a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról
és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény vég re haj tá -
sá ról  szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. ren de let 68.  §-ában a

„köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve”
szö veg,

14. a bu da pes ti 4-es met ró vo nal Ke len föl di pá lya ud -
var–Bos nyák tér kö zöt ti sza ka sza meg va ló sí tá sá val össze -
füg gõ köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû
üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. ren -
de let 1. szá mú mel lék let 3. pont já ban, 2. szá mú mel lék let
1–2. táb lá za tá ban a „Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va -
tal” szö veg,

15. az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok ki je -
lö lé sé rõl és mû kö dé si fel té te le i rõl  szóló 343/2006. (XII.
23.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá -
si hi va talt” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vét” szö veg, 1/A.  §
(3) be kez dés b) pont já ban az „a köz igaz ga tá si hi va tal nak”
szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te -
rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg, 1/A.  § (4) be -
kez dé sé ben, 4.  § (3) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 3.  § (1) be kez dés
a) pont já ban az „e ren de let 2. mel lék le té ben meg ha tá ro zott 
köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány
2. mel lék let ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg, 3.  § (1) be kez dés b) pont já -
ban az „e ren de let 3. mel lék le té ben meg ha tá ro zott köz -
igaz ga tá si hi va talt” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány
3. mel lék let ben meg ha tá ro zott ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer vét” szö veg, 2. mel lék let 1–7. pont já -
ban, 3. mel lék let 1–7. pont já ban a „Re gi o ná lis Köz igaz ga -
tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis Ál lam igaz -
ga tá si Hi va tal” szö veg, 5. mel lék let „Az épí tés fel ügye le ti
ha tó sá gok üze mel te té sé hez biz to sí tott esz kö zök” cím
II. pont 5. és 7. al pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va ta li” szö -
veg rész he lyé be a „re gi o ná lis ál lam igaz ga tá si hi va ta li”
szö veg,

16. a gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha tás kö -
rök el lá tá sá ról, va la mint a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és
ille té kességérõl  szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
1.  § (4) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vé nek a” szö veg, 14.  § (2) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve”
szö veg, 20.  § b) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va ta lo kon
be lül mû kö dõ” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve szer ve ze ti egy sé -
ge ként mû kö dõ” szö veg,

17. a köz tiszt vi se lõi tel je sít mény ér té ke lés és ju tal ma -
zás sza bá lya i ról  szóló 301/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
1.  §-ában a „va la mint a köz igaz ga tá si hi va ta lok nál” szö -
veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le -
ti ál lam igaz ga tá si szer vé nél és a he lyi ön kor mány za tok
tör vé nyességi el len õr zé sé re ha tás kör rel ren del ke zõ szerv -
nél” szö veg, 22.  §-ában a „va la mint a köz igaz ga tá si hi va -
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ta lok nak” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek és a he lyi ön -
kor mány za tok tör vé nyességi el len õr zé sé re ha tás kör rel
ren del ke zõ szerv nek” szö veg,

18. a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és ha tás kö -
ré rõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 5.  § (2) be -
kez dé sé ben, 9.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 12.  § (1) be kez dés
c) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve” szö veg,

19. a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va tal ról
 szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. ren de let 2. mel lék le té ben 
az „Il le té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az
„A Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer ve” szö veg,

20. a Bá ta a pá ti ban lé te sü lõ kis és kö ze pes ak ti vi tá sú ra -
dio ak tív hul la dék tá ro ló pro jekt jé hez kap cso ló dó egyes
köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé
nyil vá ní tá sá ról  szóló 257/2006. (XII. 15.) Korm. ren de let
2. mel lék let 1–2. táb lá za tá ban a „Tol na Me gyei Köz igaz -
ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Dél-du nán tú li Re -
gionális Ál lam igaz ga tá si Hi va tal” szö veg, 2. mel lé kelt
1. táb lá za tá ban a „Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „A Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

21. az M3 au tó pá lya Nyír egy há za-Vá sá ros na mény kö -
zöt ti sza kasz meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní -
tá sá ról  szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 2. szá mú
mel lék let 1–2. pont já ban az „ille té kes köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö -
rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

22. az észak-ba la to ni hul la dék gaz dál ko dá si pro jekt és
a Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei hul la dék gaz dál ko dá si
pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz ga tá si
ha tó sá gi ügyek ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról
 szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. ren de let 1. szá mú mel -
lék let A) táb lá zat 1. pont já ban, B) táb lá zat 1., 3., 5. pont já -
ban a „Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va tal” szö veg,
2. szá mú mel lék let 1., 3–4. táb lá za tá ban az „ille té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

23. a bu da pes ti köz pon ti szenny víz tisz tí tó te lep és kap -
cso ló dó lé te sít mé nyei pro jekt, a Za la eger szeg és tér sé ge
szenny víz el ve ze té si és ke ze lé si pro jekt és a Veszp rém és
tér sé ge szenny víz el ve ze té si és ke ze lé si pro jekt meg va ló sí -
tá sá hoz szük sé ges egyes köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ki -
emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá ní tá sá ról  szóló 150/2006.
(VII. 21.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let A) táb lá zat 1., 
9. pont já ban a „Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö -

veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va tal”
szö veg, 2. szá mú mel lék let 1., 3. táb lá za tá ban az „ille té kes
köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö -
veg,

24. a köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá -
nos kö ve tel mé nye i rõl  szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm.
ren de let 67/A.  § (2) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té kes
köz igaz ga tá si hi va tal a köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló
297/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 22.  §-a (1) be kez dé sé -
nek e) pont já ban biz to sí tott el len õr zé si jog kö ré ben el len -
õr zi az ön kor mány za ti hi va ta lok irat ke ze lé si sza bály za ta i -
ban fog lal tak vég re haj tá sát” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve
el len õr zi az ön kor mány za ti hi va ta lok irat ke ze lé si sza bály -
za ta i ban fog lal tak vég re haj tá sát, a he lyi ön kor mány za tok
tör vé nyességi el len õr zé sé re ha tás kör rel ren del ke zõ szerv”
szö veg, 67/A.  § (3) be kez dé sé ben az „és a köz igaz ga tá si
hi va ta lok” szö veg rész he lyé be az „ , a Kor mány ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve és a he lyi ön kor -
mány za tok tör vé nyességi el len õr zé sé re ha tás kör rel ren -
del ke zõ szerv” szö veg, 67/A.  § (5) be kez dé sé ben az „a te -
rü le ti leg ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé -
be az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve, il let ve a he lyi ön kor mány za tok tör vé -
nyességi el len õr zé sé re ha tás kör rel ren del ke zõ szerv” szö -
veg, 67/B.  § (2) be kez dé sé ben a „va la mint a köz igaz ga tá si
hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve és a he lyi ön kor -
mány za tok tör vé nyességi el len õr zé sé re ha tás kör rel ren -
del ke zõ szerv” szö veg,

25. a kör nye ze ti ha tás vizs gá la ti és az egy sé ges kör nye -
zet hasz ná la ti en ge dé lye zé si el já rás ról  szóló 314/2005.
(XII. 25.) Korm. ren de let 12. szá mú mel lék let 2. pont a), i)
al pont já ban az „az ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

26. az elekt ro ni kus ügy in té zést le he tõ vé tevõ in for ma -
ti kai rend sze rek biz ton sá gá ról, együtt mû kö dé si ké pes sé -
gé rõl és egy sé ges hasz ná la tá ról  szóló 195/2005. (IX. 22.)
Korm. ren de let 5.  § (4) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor mány -
za tok ese tén pe dig az ille té kes köz igaz ga tá si hi va talt” szö -
veg rész he lyé be az „he lyi ön kor mány zat ese tén a Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vét”
szö veg,

27. a ha tó sá gi köz ve tí tõk rõl  szóló 179/2005. (IX. 9.)
Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dé sé ben az „a la kó he lye sze -
rint ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az
„a Kor mány nak a ké rel me zõ la kó he lye sze rint ille té kes ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,
2.  § (6) be kez dé sé ben, 3.  § (3) be kez dé sé ben, 4.  § (2) be -
kez dé sé ben, 5.  § (4) be kez dé sé ben, 6.  §-ában, 7.  § (2) be -
kez dé sé ben, 9.  § (3) be kez dés d) pont já ban, 1. mel lék let
2. pont já ban, 2. mel lék let 2. pont a) al pont já ban a „köz -

24832 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2008/189. szám



igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 4.  §
(1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész 
he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer vé nek” szö veg, 5.  § (1) be kez dés e) pont já -
ban az „új la kó he lye má sik köz igaz ga tá si hi va tal ille té -
kességi te rü le tén fek szik” szö veg rész he lyé be az „a Kor -
mány nyil ván tar tást ve ze tõ ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer ve az új la kó hely te kin te té ben nem ren -
del ke zik ille té kességgel” szö veg, 5.  § (2) be kez dé sé ben az
„a ha tó sá gi köz ve tí tõ ko ráb bi la kó he lye sze rin ti köz igaz -
ga tá si hi va tal kez de mé nye zé sé re az új la kó hely sze rin ti
köz igaz ga tá si hi va tal nyil ván tar tás ba ve szi az érin tet tet, és 
er rõl ér te sí ti az el já rást kez de mé nye zõ köz igaz ga tá si hi va -
talt” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány nak a ha tó sá gi
köz ve tí tõ ko ráb bi la kó he lye sze rint ille té kes ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve kez de mé nye zé sé re
a Kor mány nak a ha tó sá gi köz ve tí tõ új la kó he lye sze rint
ille té kes ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
ve nyil ván tar tás ba ve szi az érin tet tet, és er rõl ér te sí ti a
Kor mány nak az el já rást kez de mé nye zõ ál ta lá nos ha tás kö -
rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vét” szö veg, 5.  § (3) be kez -
dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer vét” szö veg, 1. mel lék let 1. pont já ban az „a ha tó sá gi
köz ve tí tõ nyil ván tar tás ba vé te lé re jo go sult köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ha tó -
sá gi köz ve tí tõ nyil ván tar tás ba vé te lé re jo go sult ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek a ve ze tõ je”
szö veg, 1. mel lék let 1. füg ge lé ké ben a „köz igaz ga tá si hi -
va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás -
kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg,

28. a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm.
ren de let 1. mel lék let 9. pont já ban az „az ille té kes köz igaz -
ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

29. a te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok ról  szóló
134/2005. (VII. 14.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék let
1. pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be
az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá -
si szer ve” szö veg,

30. a te rü let fej lesz tés in téz mé nyei tör vé nyességi fel -
ügye le té nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 51/2005. (III. 24.) 
Korm. ren de let 1.  §-t meg elõ zõ al cí mé ben a „köz igaz ga tá -
si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg, 1.  §
(1)–(3), (6)–(7) be kez dé sé ben, 3.  § (1) be kez dé sé ben, 3.  §
(3) be kez dés má so dik mon da tá ban, 4.  § (4) be kez dés elsõ
mon da tá ban, 5.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 7–8.  §-ában, 9.  §
(1) be kez dé sé ben és (2) be kez dés má so dik mon da tá ban a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö -
veg, 1.  § (3) be kez dé sé ben a „jegy zõ könyv, szer ve ze ti és

mû kö dé si sza bály zat vagy egyéb sza bály zat köz igaz ga tá si
hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a „jegy zõ könyv nek, szer -
ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat nak vagy egyéb sza bály zat -
nak a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá -
si szer vé hez” szö veg, 1.  § (6) be kez dé sé ben a „tá jé koz ta tás 
köz igaz ga tá si hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a „tá jé koz -
ta tás nak a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer vé hez” szö veg, 1.  § (4) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va talt” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta -
lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vét” szö veg,
2.  §-ában a „köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg rész he lyé be
a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer vé nél” szö veg, 3.  § (2) be kez dé sé ben az „a fel ügye le -
tet gya kor ló köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be 
az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá -
si szer vé nek” szö veg, 3.  § (3) be kez dés elsõ mon da tá ban a
„tör vé nyességi fel ügye le tet el lá tó köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü -
le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 4.  § (2) be kez dé sé ben
az „a tör vé nyességi fel ügye le tet el lá tó köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány tör vé nyességi fel -
ügye le tet el lá tó ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá -
si szer vé nek a” szö veg, 4.  § (4) be kez dés má so dik mon da -
tá ban, 9.  § (2) be kez dés elsõ mon da tá ban, 10.  §-ában a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek a”
szö veg, 5.  § (1) be kez dés má so dik mon da tá ban a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek az” szö -
veg, 5.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal nak”
szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü -
le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek az” szö veg,

31. a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá sa
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 19/2005.
(II. 11.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék let 32. pont já ban a
„te rü le ti leg ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer vé nek a” szö veg,

32. a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va ta lok nak a
kis tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és a Bu da pes ti Agg lo me rá -
ci ós Fej lesz té si Ta nács lét re ho zá sá val és a tér sé gi fej lesz -
té si ta nács át ala ku lá sá val kap cso la tos fel ada ta i ról, a meg -
ala ku lás sal és át ala ku lás sal kap cso la tos el já rás rend jé rõl,
to váb bá az egyez te tõ fó ru mok lét re jöt té nek és mû kö dé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló 258/2004. (IX. 16.) Korm. ren de let
1.  §-ában az „a kis tér ség szék he lye sze rint ille té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány
kis tér ség szék he lye sze rint ille té kes ál ta lá nos ha tás kö rû te -
rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek (a továb biak ban: Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve)” 
szö veg, 2.  § (2) be kez dé sé ben, 3.  § (1)–(4) be kez dé sé ben,
4.  § (3)–(4) be kez dé sé ben, 5.  § (3)–(4) be kez dé sé ben,
10.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 12.  § (1) be kez dé sé ben, 14.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 1. szá mú mel lék let V. pont 2. al -
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pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer ve” szö veg, 2.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi -
va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû 
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek a” szö veg, 4.  § (1) be -
kez dé sé ben, 9.  § (5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va -
tal nak” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö -
rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg, 4.  § (2) be -
kez dé sé ben a „kis tér ség szék he lye sze rint ille té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek” szö -
veg, 6.  §-ában a „Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal nak”
szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va -
tal” szö veg, 8.  § (1) be kez dés a) pont já ban a „köz igaz ga tá -
si hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé hez” szö veg, 9.  §
(4) be kez dé sé ben az „a fej lesz té si ta nács tör vé nyességi
fel ügye le tét el lá tó ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö -
veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le -
ti ál lam igaz ga tá si szer vé nél” szö veg, 15.  § (3) be kez dé sé -
ben az „a tér sé gi fej lesz té si ta nács szék he lye sze rin ti köz -
igaz ga tá si hi va tal nak ha tás kö ré be tar to zik, míg a (2) be -
kez dés sze rin ti eset ben a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná -
lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve
ha tás kö ré be tar to zik, a (2) be kez dés sze rin ti eset ben a Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va tal”
szö veg, 16.  §-ában a „Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va -
tal” szö veg,

33. az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy -
zék rõl  szóló 211/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let 5.  §
(4) be kez dés d) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal nál”
szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te -
rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nél” szö veg,

34. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat érin tõ 
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. ren de let 18.  § (1) be kez dé sé ben az „a ren -
de let mel lék le té ben meg je lölt köz igaz ga tá si hi va tal
(a továb biak ban: köz igaz ga tá si hi va tal)” szö veg rész he -
lyé be az „a Kor mány mel lék let ben meg je lölt ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 19.  §-ában 
az „a köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor -
mány mel lék let ben meg je lölt ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, mel lék le té ben a „pe da gó -
gus- és ok ta tói ked vez mé nyek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el -
já rás ban köz re mû kö dõ köz igaz ga tá si hi va ta lok ille té -
kessége” szö veg rész he lyé be a „Kor mány nak a pe da gó -
gus- és ok ta tói ked vez mé nyek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el -
já rás ban köz re mû kö dõ ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer vei” szö veg, a „Köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész he lyé be az „A Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü -
le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek a” szö veg, a „Re gi o ná lis

Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis
Ál lam igaz ga tá si Hi va tal” szö veg,

35. a tér ség- és te le pü lés fel zár kóz ta tá si cél elõ irány zat
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 27/2003.
(III. 4.) Korm. ren de let 18.  § (3) be kez dé sé ben a „Köz igaz -
ga tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

36. a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek
 diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
ren de let 4.  §-ában az „a mel lék let ben meg je lölt köz igaz ga -
tá si hi va tal (a továb biak ban: köz igaz ga tá si hi va tal)” szö -
veg rész he lyé be az „a Kor mány mel lék let ben meg je lölt ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve (a továb -
biak ban: Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve)” szö veg, 16.  § (1) be kez dé sé ben, 20.  §
(1) be kez dé sé ben, 21.  § (1)–(5) be kez dé sé ben, 23.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 19.  § (2) be kez dé sé ben az
„a ké rel me zõ ál tal meg je lölt, te rü le ti leg ille té kes köz igaz -
ga tá si hi va tal ba, il let ve” szö veg rész he lyé be az „a Kor -
mány nak a ké rel me zõ ál tal meg je lölt ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé hez, il let ve a ké rel me zõ ál -
tal meg je lölt” szö veg, 21.  § (3) be kez dé sé ben, 22.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg, mel lék le té ben a „di ák -
ked vez mé nyek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás ban köz re -
mû kö dõ köz igaz ga tá si hi va ta lok ille té kessége” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány nak a di ák ked vez mé nyek meg ál -
la pí tá sá ra irá nyu ló el já rás ban köz re mû kö dõ ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vei” szö veg, a „Köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „A Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek a”
szö veg, a „Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi va tal” szö veg,

37. a ma gyar iga zol vány és a ma gyar hoz zá tar to zói iga -
zol vány ki adá sá val kap cso la tos el já rás ról  szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. ren de let 8.  § (2) be kez dé sé ben az „a mel -
lék let ben meg ha tá ro zott ma gyar köz igaz ga tá si hi va tal”
szö veg rész he lyé be az „a Kor mány mel lék let ben meg je lölt 
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve
(a továb biak ban: Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer ve)” szö veg, 8.  § (3) be kez dé sé ben,
12.  § c) pont já ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve” szö veg, 10/B.  § (2) be kez dé sé ben, 13/A.  §
(1) be kez dé sé ben az „a kéz be sí tés ben köz re mû kö dõ köz -
igaz ga tá si hi va tal, il le tõ leg” szö veg rész he lyé be az „a
Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
ve, il let ve a kéz be sí tés ben köz re mû kö dõ” szö veg, mel lék -
le té ben az „ A „Ma gyar iga zol vány”, va la mint a „Ma gyar
hoz zá tar to zói iga zol vány” kéz be sí té sé ben köz re mû kö dõ
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köz igaz ga tá si hi va ta lok ille té kessége” szö veg rész he lyé be 
az „A Kor mány nak a „Ma gyar iga zol vány”, va la mint a
„Ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vány” kéz be sí té sé ben köz re -
mû kö dõ ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
vei” szö veg, a „Köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be 
az „A Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá -
si szer vé nek a” szö veg, a „Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „Re gi o ná lis Ál lam igaz ga tá si Hi -
va tal” szö veg,

38. a köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ adat ke -
ze lés re és a köz szol gá la ti nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról  szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let 9.  §
(2) be kez dé sé ben az „a szék hely sze rint ille té kes köz igaz -
ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek a” szö -
veg, 20.  § (1) be kez dé sé ben az „a szék he lye sze rint ille té -
kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve”
szö veg, 20.  § (3)–(4) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 22.  § (1) be kez dés
a) pont já ban, 23.  § (7) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi -
va ta lok” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás -
kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

39. a te le pü lé si hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek 
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm.
ren de let mel lék let 2. pont c) al pont já ban az „ille té kes köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál -
ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

40. a ve szé lyes hul la dék kal kap cso la tos te vé keny sé gek 
vég zé sé nek fel té te le i rõl  szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm.
ren de let 5. szá mú mel lék let 3. pont a), c) al pont já ban az
„az ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az
„a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer ve” szö veg,

41. a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let 9.  § (6) be kez dés a) pont já ban a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö -
veg,

42. a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer -
ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos
bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.
ren de let 8.  § (4) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va ta lok” 
szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü -
le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

43. a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let
1. szá mú mel lék let 1. pont 1.2. al pont já ban a „köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

44. a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga -
tá si ve ze tõ kép zés rõl  szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren -

de let 9.  § (5) be kez dé sé ben, 15.  § (1) be kez dé sé ben a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg, 9.  §
(1) be kez dé sé ben, 13.  § (2) be kez dés b) pont já ban a „köz -
igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg,
9.  § (4) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal lal” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vé vel” szö veg, 9.  § (5) be kez dé sé ben a
„köz igaz ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé -
nek” szö veg, 9.  § (5) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va -
tal nak” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö -
rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg, 11.  § (2) be -
kez dé sé ben az „a re gi o ná lis köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze -
tõi” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö -
rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve ve ze tõi” szö veg,

45. a köz tiszt vi se lõk tar ta lék ál lo mány ba he lye zé sé rõl
és a be töl tet len köz tiszt vi se lõi ál lá sok nyil vá nos köz zé té -
te lé rõl  szóló 150/1998. (IX. 18.) Korm. ren de let 3.  §
(1) be kez dé sé ben az „a szék hely sze rint ille té kes köz igaz -
ga tá si hi va talt” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vét” szö veg,

46. a köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. ren de let 4.  § (1) be kez dé sé ben a „köz igaz -
ga tá si hi va ta lok” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá -
nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

47. a víz gaz dál ko dá si ha tó sá gi jog kör gya kor lá sá ról
 szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dé sé -
ben az „az ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be az „a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer ve” szö veg,

48. a kül föl di ek in gat lan szer zé sé rõl  szóló 7/1996.
(I. 18.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé ben az „az ille té -
kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az „a Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve”
szö veg, 1.  § (3) be kez dé sé ben, 2.  § (3) be kez dé sé ben a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve” szö -
veg, 1/A.  § (3) be kez dé sé ben a „hi va tal” szö veg rész he lyé -
be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá -
si szer vé nek a” szö veg, 2.  § (1) be kez dé sé ben az „az in gat -
lan fek vé se sze rint ille té kes hi va tal ve ze tõ jé hez” szö veg -
rész he lyé be az „a Kor mány nak az in gat lan fek vé se sze rint 
ille té kes ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
vé hez” szö veg,

49. a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dés b) pont já -
ban a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé -
nek a” szö veg, 2. szá mú mel lék let cí mé ben a „köz igaz ga -
tá si hi va tal ban” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos
ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nél” szö veg,
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50. a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá -
ról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let 11.  §-ában,
27.  § (2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vé nek” szö veg, 48.  § (7) be kez dé sé ben
a „köz igaz ga tá si hi va tal in for ma ti kai szer ve ze te” szö veg -
rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer ve” szö veg,

51. a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm.
ren de let 13.  § (1) be kez dé sé ben az „a la kó he lye sze rint
ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal ban” szö veg rész he lyé be az
„a Kor mány nak a la kó he lye sze rint ille té kes ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nél” szö veg, 13.  §
(2) be kez dé sé ben a „köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer vé nek a” szö veg, 13.  § (5) be kez dé sé ben az
„a ki ál lí tó köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be az
„a Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer vé nek a” szö veg, a „köz igaz ga tá si hi va tal bé lyeg zõ le -
nyo ma tát” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek bé lyeg zõ le nyo -
ma tát” szö veg, 13.  § (6) be kez dé sé ben az „a vizs gát szer -
ve zõ köz igaz ga tá si hi va talt” szö veg rész he lyé be az „a
Kor mány nak a vizs gát szer ve zõ ál ta lá nos ha tás kö rû ál lam -
igaz ga tá si szer vét” szö veg, 7. szá mú mel lék let 1. pont já -
ban az „a la kó hely sze rint ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal -
ban” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány nak a ké rel me zõ
la kó he lye sze rint ille té kes ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál -
lam igaz ga tá si szer vé nél (a továb biak ban: hi va tal)” szö -
veg, 7. szá mú mel lék let 4–6., 8., 10., 16., 20. pont já ban a
„köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész he lyé be a „hi va tal”
szö veg, 7. szá mú mel lék let 1. füg ge lé ké ben a „köz igaz ga -
tá si hi va tal szám lá já ra” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nek
szám lá já ra” szö veg, 7. szá mú mel lék let 1. füg ge lé ké ben a
„köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „a
Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
vé nek ve ze tõ je” szö veg, 7. szá mú mel lék let 2. füg ge lé ké -
ben a „Köz igaz ga tá si Hi va tal ban” szö veg rész he lyé be az
„Ál lam igaz ga tá si Hi va tal ban” szö veg,

52. a köz igaz ga tá si és az ügy ke ze lõi alap vizs gá ról
 szóló 51/1993. (III. 31.) Korm. ren de let 3.  § (1) be kez dé sé -
ben a „köz igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ i nek” szö veg rész he -
lyé be a „Kor mány ál ta lá nos ha tás kö rû te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer ve ve ze tõ jé nek” szö veg, 5.  § (1) be kez dé sé ben
az „a köz igaz ga tá si szerv szék he lye, il let ve mû kö dé si te rü -
le te sze rint ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal nál” szö veg rész
he lyé be az „a Kor mány nak a köz igaz ga tá si szerv szék he -
lye, il let ve mû kö dé si te rü le te sze rint ille té kes ál ta lá nos ha -
tás kö rû te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vé nél” szö veg,

53. az ál la mi ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá si szer vek
köz tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról és azok

fel té te le i rõl  szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. ren de let 9.  §
(1) be kez dé sé ben az „a köz pon ti hi va ta lok ve ze tõ it” szö -
veg rész he lyé be az „a köz pon ti hi va ta lok ve ze tõ it, a re gi o -
ná lis ál lam igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõ it” szö veg, 10.  §
(2) be kez dé sé ben az „Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
sze mé lyek szá má ra” szö veg rész he lyé be az „Az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyek szá má ra – a re gi o ná lis
ál lam igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi ki vé te lé vel –” szö veg,
13.  § (1) be kez dé sé ben az „a mi nisz te ri biz tos” szö veg rész
he lyé be az „a mi nisz te ri biz tos, a re gi o ná lis ál lam igaz ga tá -
si hi va tal ve ze tõ je” szö veg

lép.

(2) Ha tá lyát vesz ti

1. a ki sebb sé gi ön kor mány za tok nak a köz pon ti költ -
ség ve tés bõl nyúj tott fel adat ará nyos tá mo ga tá sok fel té tel -
rend sze ré rõl és el szá mo lá sá nak rend jé rõl  szóló 375/2007.
(XII. 23.) Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dé sé ben az „a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ál tal – az ille té kességi te rü le tü kön
mû kö dõ te le pü lé si és te rü le ti ki sebb sé gi ön kor mány za tok -
ról – ké szí tett, és” szö veg rész,

2. a gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha tás kö -
rök el lá tá sá ról, va la mint a gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és
ille té kességérõl  szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let
1.  § (5) be kez dé se,

3. az Ok ta tá si Hi va tal ról  szóló 307/2006. (XII. 23.)
Korm. ren de let 12.  § (3) be kez dé sé ben az „– a köz igaz ga -
tá si hi va tal ve ze tõ jé nek meg ke re sé sé re –” szö veg rész,

4. az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról  szóló
291/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 5.  § (3) be kez dé sé ben
az „ , a köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló 297/2006.
(XII. 23.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott” szö veg rész,

5. a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se és moz gó sí -
tá sa fel ada tai vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sá ról  szóló
131/2003. (VIII. 22.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék let
I. pont 1. al pont já ban az „és a Köz igaz ga tá si Hi va ta lok”
szö veg rész,

6. a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék let I. pont
1. al pont já ban a „Tör vény es sé gi el len õr zés: jo gász szak -
kép zett ség vagy fõ is ko lai szin tû igaz ga tásszer ve zõi szak -
kép zett ség.” szö veg rész,

7. a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi XLV. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. ren de let 
17.  § (2) be kez dés b) pont ja,

8. a he lyi ön kor mány za tok egyes szer ve i nek és a köz -
tár sa sá gi meg bí zot tak nak a köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te mé -
nyi, mû vé sze ti, to váb bá más kul tu rá lis te vé keny sé gek kel
kap cso la tos ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás kö re i rõl  szóló 
20/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 2.  §-a.

(3) Ha tá lyát vesz ti

1. a ha tó sá gi köz ve tí tõi nyil ván tar tás ba vé te lért fi ze -
ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí jak ról  szóló 51/2005.
(X. 31.) BM ren de let 3.  § (3) be kez dé se és mel lék le te,
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2. egyes mun ka kö ri meg ne ve zé sek rõl  szóló 25/2005.
(V. 6.) BM ren de let 1.  § e) pont ja, 4.  § (2) be kez dé sé ben az
„a mi nisz té ri u mi szer vek nél” szö veg, mel lék let II. 62. sora,

3. a 2002. évi or szág gyû lé si kép vi se lõi vá lasz tá si költ -
sé gek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si és bel sõ el len -
õr zé si rend jé rõl  szóló 16/2001. (VIII. 8.) BM ren de let,

4. a la kás cé lú mun kál ta tói tá mo ga tás ról  szóló 39/2000. 
(XII. 12.) BM ren de let 20.  § (5) be kez dé sé ben a „ , me gyei
köz igaz ga tá si hi va ta lok kal” szö veg rész, 23.  § g) pont gf)
al pont ja, 24.  § (9) be kez dé sé ben a „ , me gyei köz igaz ga tá si 
hi va ta lok ve ze tõi” szö veg rész,

5. a ve szé lyes és a ve szé lyes nek mi nõ sí tett eb tar tá sa
en ge dé lye zé sé nek díj ár ól  szóló 15/1997. (III. 5.) BM ren -
de let 1.  § (6) be kez dé sé ben az „az ille té kes fõ vá ro si, me -
gyei köz igaz ga tá si hi va tal költ ség ve té si elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá já ra” szö veg rész,

6. Szol gá la ti Jel, Bá tor ság Ér dem jel ki tün te tõ cím és a
Mi nisz te ri Díj ala pí tá sá ról  szóló 6/1992. (V. 5.) BM ren de -
let 7.  § (1) be kez dé sé ben az „a me gyei (fõ vá ro si) köz igaz -
ga tá si hi va tal ve ze tõ je,” szö veg rész,

7. az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal ado má nyoz ha tó
szak mai el is me ré sek rõl  szóló 21/2005. (VI. 16.) EüM ren -
de let 11.  § (2) be kez dé sé ben az „a me gyei, fõ vá ro si köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ve ze tõi,” szö veg rész,

8. a cu mik és cuc lik egész ség ügyi kö ve tel mé nye i rõl,
va la mint a for gal ma zás fel té te le i rõl  szóló 9/2002. (X. 17.)
ESZCSM ren de let 6.  § (5) be kez dé sé ben a „ , va la mint a
me gyei köz igaz ga tá si hi va tal fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ -
sé ge” szö veg rész,

9. a mér nö ki és épí tész ka ma rák, va la mint az épí tés fel -
ügye le ti szer vek ál tal le foly ta tott egyes el já rá sok igaz ga tá -
si szol gál ta tá si díj ár ól  szóló 46/2000. (VII. 21.) FVM ren -
de let mel lék let III–IV. pont ja,

10. az au tó gáz töl tõ ál lo má sok épí té si mun ká i ról és épí -
tés ügyi ha tó sá gi el já rá sa i ról  szóló 27/2006. (V. 5.) GKM
ren de let 2. mel lék le té ben a „Me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga -
tá si hi va tal” szö veg rész,

11. a bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó sa já tos épít -
mé nyek re vo nat ko zó egyes épí tés ügyi ha tó sá gi el já rá sok
sza bá lya i ról  szóló 96/2005. (XI. 4.) GKM ren de let 3. szá -
mú mel lék let I. pont 1.3. al pont já ban a „– má sod fo kon:
me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je.” szö veg -
rész,

12. a ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha -
jó zá si lé te sít mény lé te sí té sé rõl, hasz ná lat ba vé te lé rõl,
üzem ben tar tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 50/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let 1. szá mú mel lék let „3. A lé te sí té -
si, fenn ma ra dá si és hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já -
rás ba be vo nan dó szak ha tó sá gok” címû ré szé ben az „Az
ille té kes me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg -
rész, 2. szá mú mel lék let „5. A lé te sí té si, fenn ma ra dá si és
hasz ná lat ba vé te li en ge dé lye zé si el já rás ba be vo nan dó
szak ha tó sá gok” címû ré szé ben az „Az ille té kes me gyei,
fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész, 3. szá mú mel -

lék let „3. A lé te sí té si, fenn ma ra dá si és hasz ná lat ba vé te li
en ge dé lye zé si el já rás ba be vo nan dó szak ha tó sá gok” címû
ré szé ben az „Il le té kes me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi -
va tal” szö veg rész, va la mint az „Az ille té kes, me gyei, fõ -
vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész,

13. az ég he tõ fo lya dé kok és ol va dé kok tá ro ló tar tá lya i -
ról  szóló 11/1994. (III. 25.) IKM ren de let 6. szá mú mel lék -
le té ben a „Me gyei (fõ vá ro si) köz igaz ga tá si hi va tal” szö -
veg rész,

14. a lé gi köz le ke dést szol gá ló lé gi for gal mi föl di be ren -
de zé sek en ge dé lye zé si el já rá sa i ról és ha tó sá gi fel ügye le té -
rõl  szóló 38/2001. (XI. 14.) Kö ViM ren de let 2. szá mú mel -
lék let „G) Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal” címû
ré szé ben az „II: A me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal
ve ze tõ je:” szö veg rész,

15. az utak épí té sé nek, for ga lom ba he lye zé sé nek és
meg szün te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló 15/2000.
(XI. 16.) Kö ViM ren de let 1. szá mú mel lék let IX. ré szé ben
az „a me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész,

16. a táv köz lé si épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és el len -
õr zé sé rõl  szóló 29/1999. (X. 6.) KHVM ren de let 1. szá mú
mel lék let „A) Re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért
fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter” címû ré szé ben az „II: Az
ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal” szö veg rész,

17. a vas úti épít mé nyek en ge dé lye zé sé rõl és üze mel te -
té sük el len õr zé sé rõl  szóló 15/1987. (XII. 27.) KM–ÉVM
együt tes ren de let 1. szá mú mel lék let 4. pont já ban a „– má -
sod fo kon: a me gyei, fõ vá ro si köz igaz ga tá si hi va tal ve ze -
tõ je” szö veg rész, 1. szá mú mel lék let 14. pont b) al pont já -
ban a „– má sod fo kon: az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz -
igaz ga tá si hi va tal.” szö veg rész,

18. a könyv tá ri szak fel ügye let rõl  szóló 14/2001.
(VII. 5.) NKÖM ren de let 10.  § (2) be kez dé sé ben a „ , he lyi
ön kor mány zat könyv tá rá ról  szóló je len tés ese tén a köz -
igaz ga tá si hi va tal nak” szö veg rész,

19. a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok ille té -
kességi te rü le té rõl  szóló 11/2007. (IV. 24.) ÖTM ren de let
1.  § (2) be kez dé se,

20. a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és pol gár mes te -
rek, va la mint a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá -
lasz tá sa költ sé ge i nek nor ma tí vá i ról, té te le i rõl, el szá mo lá si 
és bel sõ el len õr zé si rend jé rõl  szóló 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM 
ren de let 8.  §-a, 1–2. mel lék le te,

21. a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter ál tal ado má -
nyoz ha tó szak mai el is me ré sek rõl szól 10/2008. (VI. 28.)
SZMM ren de let 11.  § (3) be kez dé sé ben az „a köz igaz ga tá -
si hi va tal ve ze tõ je,” szö veg rész,

22. a te le pü lé si ön kor mány zat ré szé re szo ci á lis nyá ri
gyer mek ét kez te tés cél já ból nyúj tott tá mo ga tás igény lé sé -
nek, fo lyó sí tá sá nak és el szá mo lá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 5/2008. (IV. 22.) SZMM ren de let.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
30/2008. (XII. 23.) IRM

rendelete

a cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás
 egyes kérdéseirõl  szóló

 21/2006. (V. 18.) IM rendelet módosításáról

A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég -
el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 128.  §-ának
a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján az igaz ság ügyi
és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának h) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A cég be jegy zé si el já rás és cég nyil ván tar tás egyes kér -
dé se i rõl  szóló 21/2006. (V. 18.) IM ren de let (a továb biak -
ban: Cvhr.) 5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A Cég be jegy zé si ké re lem (Cég- és vál to zás be jegy -
zé si ké re lem) nyom tat vá nyá nak ál ta lá nos ré szé ben a cég
te vé keny sé gi kö re it szak ága za ti be so ro lás nél kül kell fel -
tün tet ni. Ha a be jegy zést kérõ a nyom tat vá nyon több te vé -
keny sé gi kört is fel tün tet, a nyom tat vá nyon, il let ve a te vé -
keny ség re vo nat ko zó cég jegy zék ro vat ban elsõ he lyen a
cég fõ te vé keny sé gé nek kell sze re pel nie. A cég fõ te vé -

keny sé gé hez tar to zó, a gaz da sá gi te vé keny sé gek sta tisz ti -
kai osz tá lyo zá sa NACE Rev. 2. rend sze ré nek lét re ho zá sá -
ról  szóló, 2006. de cem ber 20-i 1893/2006/EK eu ró pai par -
la men ti és ta ná csi ren de let négy szám je gyû szak ága za ti
be so ro lá sát – a szak ága zat után fel tün tet ve a (’08) meg je -
lö lést is – a „Nyi lat ko zat az APEH szá má ra” adat la pon kell 
fel tün tet ni.”

2.  §

(1) A Cvhr. 1. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let
1. szá mú mel lék le te lép.

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

3.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1–2.  §-a 2008. de cem ber 27-én lép ha tály ba.

(3) A cég be jegy zé si el já rás és a cég nyil ván tar tás egyes
kér dé se i rõl  szóló 21/2006. (V. 18.) IM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 41/2007. (VIII. 29.) IRM ren de let, va la mint a
cég be jegy zé si el já rás és a cég nyil ván tar tás egyes kér dé se i -
rõl  szóló 21/2006. (V. 18.) IM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 41/2007. (VIII. 29.) IRM ren de let mó do sí tá sá ról
 szóló 11/2008. (VI. 13.) IRM ren de let ha tá lyát vesz ti.

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

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. számú melléklet a 30/2008. (XII. 23.) IRM rendelethez
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Cégbejegyzési kérelem

Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja meg a cégbíróság 
határozatának számát: 

– –       

A cég létesít  okirata szerz désminta alapján készült, egyszer sített eljárás 
lefolytatását kéri 1:

Amennyiben a cég ismételten bejegyzési kérelmet nyújt be, 
tüntesse fel a cég cégjegyzékszámát 2:

– –       

Átalakulás (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás) bejegyzésének kérelme 
esetén az új adatok, illet leg a módosuló adatok változásának id pontját az 
átalakulás napjával kéri bejegyezni3:

A cég elnevezése:  

A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A cég f tevékenysége:     

   

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a mellékelt iratok alapján a céget a cégjegyzékbe bejegyezni 
szíveskedjék. 

      

A befizetett költségtérítés:   Ft   

    

Az illeték összege:    Ft    

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felel sség  társaság vagy a zártkör en m köd  részvénytársaság létesít  okirata 
szerz désminta alapján készült és a 2006. évi V. törvény 48. §-a alapján egyszer sített cégeljárás lefolytatását kéri.
2

Tüntesse fel az eredeti kérelem folytán kapott cégjegyzékszámot, ha a kérelmet elutasító végzés közlését követ en ismételten bejegyzési kérelmet terjeszt el .
3

Átalakulás esetén az egyes rovatoknál a kezd  id pontot, valamint a változások id pontját nem kell kitölteni, a 16. rovat egyértelm  kitöltése azonban 
szükséges.
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A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1

A mellékletek száma összesen:  db   

   

A melléklet megnevezése  nyelv 

    folytatás2:

                                                          
1

Sorolja fel a cégbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve! 
A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. 
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelv  cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. 
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelv  szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot 
egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vessz vel elválasztva – a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. 
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, 
portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. 
2

Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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Cégbejegyzési kérelem

A kérelem mellékletét nem képez  okiratok száma fajtánként részletezve1

A melléklet megnevezése 

    folytatás2:

A jogi képvisel  kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek), és a fent megnevezett, a 
kérelem mellékletét nem képez  okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte. 

                                                          
1

Egyszer sített cégeljárás esetén a Ctv. 48. § (3) bekezdés alapján sorolja fel a cégbejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, a kérelem  mellékletét 
nem képez  okiratokat! 
2

Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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1. számú melléklet 

Nyilatkozat az APEH számára 

a) Az általános forgalmi adónak nem alanya az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény
(a továbbiakban: áfa tv.) 5. §-a szerint (jelölje X-szel). 

b) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettség megállapításának módja1

Az áfa-fizetési kötelezettséget az általános szabályok alapján állapítjuk meg. (1) 

Viszonteladóként ezen tevékenységünkre az áfa tv. XVI/2. alfejezetének rendelkezéseit alkalmazzuk. (G) 

Viszonteladóként ezen tevékenységünk egészére nem alkalmazzuk az áfa tv. XVI/2. alfejezetének 
rendelkezéseit. 

(H) 

Az adó összegének megállapítása érdekében a globális nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk. (I) 

M alkotásnak, gy jteménydarabnak, vagy régiségnek a viszonteladó általi közvetlen importja esetében, 
illetve m alkotás annak alkotójától, vagy az alkotó jogutódjától történ  közvetlen beszerzése esetében a 
termék értékesítésének adóalapját az áfa tv. 217. §-a alapján állapítjuk meg. 

(J)

Az áfa fizetési kötelezettséget a nyilvános árverés szervez jére vonatkozó különös szabályok szerint 
állapítjuk meg. 

(K) 

Az áfa fizetési kötelezettséget az utazásszervezési szolgáltatásra vonatkozó egyedi nyilvántartáson alapuló 
módszer alapján állapítjuk meg. 

(L)

Utazásszervezési tevékenységünkre az adó megállapítása érdekében az önálló pozíciószámonkénti 
nyilvántartáson alapuló módszert alkalmazzuk. 

  (U) 

Befektetési arany más adóalany részére történ  értékesítésére az általános szabályokat alkalmazzuk. (M) 

Befektetési aranyat értékesít  fél nevében és javára folytatott közvetít i tevékenységünket adókötelessé 
tesszük.

(R)

Az áfa fizetési kötelezettséget a mez gazdasági kompenzációs rendszer helyett az általános áfa-fizetési 
szabályok szerint állapítjuk meg. 

(N) 

A lakóingatlannak nem min sül  ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbeadása tevékenységünkre 
adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(S)

A lakóingatlannak min sül  ingatlan (ingatlanrész) bérbeadása, haszonbérbe adása tevékenységünkre 
adómentesség helyett az általános szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(T)

Az egyes beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, illetve az egyes 
beépítetlen ingatlan (ingatlanrész) értékesítése tevékenységünkre, az adómentesség helyett az általános 
szabályok szerinti adókötelessé tételt választjuk. 

(P)

c) Az általános forgalmi adó alóli mentesség2:

Kizárólag közérdek  vagy egyéb speciális jellegére tekintettel adómentes tevékenységet folytatunk. (6)

Alanyi adómentességet választunk. (2)

Az áfa-törvény XIV. fejezete alapján mez gazdasági tevékenységnek min sül  tevékenységet folytatunk és (7)

                                                          
1
 Áfa megállapításának módja. Ha áfafizetési kötelezettsége van, e rovatban jelöli a választását. Ez esetben legalább egy választásnak lennie kell!   A szöveg 

utáni számot, vagy bet jelet kérjük a kódkockába beírni. 
2

Áfamentesség. Ha áfafizetési kötelezettsége és adólevonási jogosultsága nincs (áfakód = 1), e rovatban kell jelölni adómentességi jogcímét. 
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a kompenzációs felár megtéríttetésére tartunk igényt.

Mez gazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választunk. (8)

Lemondunk a mez gazdasági kompenzációs rendszer alkalmazásáról, és alanyi adómentességet választunk. (5)

d) Az általános forgalmiadó-fizetési kötelezettséget választásunk alapján (jelölje 1-gyel a kódkockában) az 
alábbi tagállam(ok)ban teljesítjük:1

e) Közösségi adószám megállapítását kérjük. A kérelem oka:2

Az Art. (az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény) 22. § (4) bekezdés alapján (kereskedelmi 
kapcsolatot kíván létesíteni az EK más tagállamában illet séggel bíró adóalannyal). 

(1)

Az Art. 22. § (8) bekezdés alapján (speciális adózói kör jövedéki termék beszerzése miatt). (2)

Az Art. 22. § (10) bekezdés alapján (alanyi mentességet választó adóalany új közlekedési eszköz 
értékesítése miatt). 

(4)

Az Art. 22. § (11) bekezdés alapján (kizárólag adólevonásra nem jogosító értékesítést végz  adóalany 
közösségi termékértékesítése). 

(5)

Az Art. 22. § (6) bekezdés alapján (ha az EK más tagállamából beszerzett termék ellenértéke a törvényben 
jelzett értékhatárt vélhet leg nem fogja meghaladni, de belföldi áfa-fizetési kötelezettséget választ). 

(9)

f) A 2006. évi V. törvény 36. § (4) bekezdése alapján az adóhatóság nyilvántartásához szükséges további 
adatok továbbítását kérjük. 

Nyilatkozat a f tevékenységr l (TEÁOR ’08 besorolás szerint)  

A cég f tevékenységi köre3:

    ’

                                                          
1

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha az adózás rendjér l szóló 2003. évi XCII. törvény 22. § (13) bekezdése alapján az áfafizetési kötelezettségét 
értékhatár-túllépés miatt (okkód = 2) majd az Európai Közösség  más tagállamában kell teljesítenie, azt az állami adóhatósághoz közvetlenül kell bejelentenie.
2

Ezt a pontot akkor lehet kitölteni, ha az a) pontot nem jelölte meg. Kérjük, hogy az adatlap kódkockájába szíveskedjék beírni azt a kódértéket, amely a 
közösségi adószám kérésének okául szolgáló törvényszakasz mellett szerepel. A közösségi adószám törlését az állami adóhatóságnál kell kezdeményezni. 
3

Csak az a f tevékenységi kör tüntethet  fel, ami a cég létesít  okiratában is szerepel. A TEÁOR ’08 négy számjegy  szakágazati kód után tüntesse fel az 
évszámot is (’08). A TEÁOR ’08 megtalálható a KSH honlapján a www.ksh.hu/Szolgáltatások/Osztályozások/TEÁOR ’08 oldalon.
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Cégbejegyzési kérelem

2. számú melléklet

Jogi képvisel  adatai: 

Neve:

Irodájának címe:     város 
község

    út
utca

házszám 
hrsz. 

E-mail: Telefon: 

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képvisel  tagja: 

     

Kamarai nyilvántartási száma:

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

1/1. A választott cégforma: 

01 Vállalat 15 Erd birtokossági társulat 
02 Szövetkezet 16 Vízgazdálkodási társulat 
03 Közkereseti társaság 17 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
06 Betéti társaság 18 Végrehajtói iroda 
07 Egyesülés 19 Európai gazdasági egyesülés 
09 Korlátolt felel sség  társaság 20 Európai részvénytársaság 
10 Részvénytársaság 21 Közjegyz i iroda 
11 Egyéni cég 22
12   

Külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés 
magyarországi telephelye Külföldiek magyarországi közvetlen 

kereskedelmi képviselete 23 Európai szövetkezet 
      
A megfelel  cégformát x-szel jelölje.

2/1. A cég elnevezése:  

3/1. A cég rövidített elnevezése:  

4/1. A cég idegen nyelv  elnevezése(i), idegen nyelv  rövidített elnevezése(i): 

folytatás1:

5/1. A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

6/1. A cég telephelye(i):     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás1:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

7/1. A cég fióktelepe(i): –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás1:

8/1. A létesít  okirat kelte: 
év  hó  nap 

folytatás1:

9/1. A cég tevékenysége2:     

   Közhasznú
3

folytatás1:

10/1. A meghatározott id tartamra alapított cég esetén a 
meghatározott id  lejártának napja:  év  hó  nap 

11/1. A cég jegyzett t kéje:  Összeg Pénznem4

azaz 

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

Csak az a tevékenységi kör tüntethet  fel, ami a cég létesít  okiratában is szerepel.
3

Közhasznú társaság, valamint 2007. július 1-jét követ en a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet és a nonprofit gazdasági társaság esetében a 
közhasznú tevékenységet jelölje x-szel.
4

A jegyzett t két – a devizakönyvvezetést alkalmazó társaságok kivételével – forintban kell meghatározni.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

13/1. A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

A képviselet módja: önálló együttes 

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott 
személy2:

Tisztség:        

üzletvezetésre jogosult tag ügyvezet vezérigazgató 
vezet  tisztségvisel 3

igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb 

      
cégvezet tag végelszámoló egyéb 

más munkavállaló felügyel biztos felszámoló   

A rovat 
a következ

lapon
folytatódik!

A képviseletre jogosult(ak) adatai4: E-mail:

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége6:
év  hó  nap 

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 
2

Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a  2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik 
meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mez t, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt 
jegyezheti a céget.
3

Vezet  tisztségvisel  esetén a cégformának megfelel  elnevezést is jelölje be.
4

Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa 
megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat els  felében.
5

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6

Csak határozott id re szóló képviselet esetén kell kitölteni.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

13/1.
(folytatás) 

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

              Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság1:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
    

folytatás3:

                                                          
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

14/1. A könyvvizsgáló(k) adatai1:
   

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: – –       

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság²:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A könyvvizsgáló(k): 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai3:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége4:
 év  hó  nap 

folytatás5:

                                                          
1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat els  felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felel s személy 
adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

15/1. A felügyel bizottsági tagok adatai: 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A felügyel bizottsági tag munkavállalói küldött 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége2:
 év  hó  nap 

folytatás3:

16/1. Átalakulás folytán létrejött cég esetében a jogel d cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja4:
 év  hó nap

folytatás3:

18/1. Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja: 

A cég kamarai azonosítószáma:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4 Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás id pontját a cég kifejezetten meghatározza.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

45/1. A cég elektronikus elérhet sége:

A cég honlapja: 

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé1:

A cég e-mail címe2:

46/1. Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai: 

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 

47/1. Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai: 

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás3:

48/1. A közhasznúsági fokozat adatai4:

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

50/1. A cég központi ügyintézésének helye5:    

–      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

                                                          
1

Akkor tölthet  ki amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is. 
2

Kitöltése kötelez  szerz désmintát alkalmazó cégek esetében. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
4

Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
5

Kitöltése abban az esetben kötelez , amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyét l.
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I. Cégbejegyzési kérelem
Általános adatok

51/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készít  anyavállalat: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat: 

52/1. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: 

Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás1:

53/1. A cég üzleti évének mérlegfordulónapja2:
hó  nap 

54/1.
Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

56/1. A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén 
szerepel a cégnyilvántartásban: 

folytatás1:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
2

Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évt l.
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01
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A vállalat adatai 

1/1. A vállalat típusa: 

2/1. A vállalat irányítási formája: 
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03
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A közkereseti társaság adatai 

1/1. A tag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
    

Tagsági jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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06
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A betéti társaság adatai 

1/1. A beltag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
    

Tagsági jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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06
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A betéti társaság adatai 

2/1. A kültag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Tagsági jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

folytatás4:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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07
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

Az egyesülés adatai 

1/1. A tag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
    

Tagsági jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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09
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

A korlátolt felel sség  társaság adatai 

1/1. A tag(ok) adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

Tagsági jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

folytatás4:

                                                          
1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.
2

A kézbesítési megbízott és a törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



2008/189. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24859

09
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

A korlátolt felel sség  társaság adatai 

2/1.
(folyatatás 
a következ

oldalon)

Az üzletrészen alapított zálogjog adatai: 

Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai:

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Alrovatszám1:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

A nem természetes személy zálogkötelezett adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

folytatás4:

                                                          
1

Adja meg az alrovatszámot, amelyen az üzletrész tulajdonosát a cégbíróság a cégjegyzékben nyilvántartja. 
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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09
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

A korlátolt felel sség  társaság adatai 

2/1.
(folyatatás 

az el z
oldalról)

A zálogjogosult adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy zálogjogosult adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság7:

Elnevezése:
     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai

6/1. A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás1:

7/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás1:

8/1. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye: 

folytatás1:

9/1. Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság igazgatótanács   

10/1. A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
folytatás1:

                                                                         
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai

1/1. A részvényes adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai4:

folytatás5:

                                                                         
1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.
2

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
4

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai

3/1. A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:

6/1. A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás1:

7/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás1:

9/1. Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság egyszemélyes igazgatóság   

10/1. A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
folytatás1:

                                                                         
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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11
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

Az egyéni cég adatai 

1/1. A cégtulajdonos adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 
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12
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai 

1/1. A külföldi vállalkozás adatai: 

Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezet  bíróság, illetve hatóság 
adatai:

A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 
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12
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai 

3/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság1:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

folytatás2:

                                                                         
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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16
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A vízgazdálkodási társulat adatai 

1/1. A társulat típusa: 

Vízitársulat: Víziközm -társulat:

2/1. Az  ellen rz  bizottsági tag(ok) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
év  hó  nap 

folytatás2:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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17
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 

1/1. A külföldi vállalkozás adatai: 

Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

2/1. A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezet  bíróság, illetve hatóság 
adatai:

A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 
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17
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 

3/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság1:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

folytatás2:

                                                                         
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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18
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A végrehajtói iroda adatai 

1/1. A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai:  

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

folytatás4:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 
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18
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A végrehajtói iroda adatai 

2/1. A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai:

Önálló bírósági végrehajtó adatai: 

Szavazati jog terjedelme: %,      

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: A bíróság jelz száma:     

Bíróság neve:       

      

Hivatali cím:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Illetékességi területének kiterjesztése: 

folytatás1:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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19
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

Az európai gazdasági egyesülés adatai 

1/1. A tag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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19
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

Az európai gazdasági egyesülés adatai 

2/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az el z  székhely szerinti adatok: 

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     
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20
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

Az európai részvénytársaság adatai

1/1. A részvényes adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai4:

folytatás5:

                                                          
1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.
2

A kézbesítési megbízott, vagy a törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
4

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

Az európai részvénytársaság adatai

3/1. A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 
folytatás1:

4/1. A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás1:

5/1. A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

     folytatás1:

6/1. A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye: 

folytatás1:

                                                          
1

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20
Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

Az európai részvénytársaság adatai

7/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az el z  székhely szerinti adatok: 

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

8/1. Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság egyszemélyes igazgatóság igazgatótanács 

10/1. A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:
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Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A közjegyz i iroda adatai 

1/1. A közjegyz i iroda tagjainak adatai:  

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A közjegyz i iroda közjegyz  tagjainak adatai: 

Szavazati jog terjedelme: %,      

Hivatali cím:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

folytatás2:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 
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Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés magyarországi 
telephelyének adatai 

1/1. A külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés adatai: 

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

A telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az általános adatok 5. rovatában kell feltüntetni. 
Az általános adatok 2. rovatában a cég elnevezéseként az európai gazdasági egyesülés nevét kell feltüntetni a „magyarországi 
telephelye” toldattal. 
A telephelyet létesít  okirat keltét az  általános adatok 8. rovatában, a f tevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére 
vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni.
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22
Cégbejegyzési kérelem

(cégformától függ  adatok) 

A külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés magyarországi 
telephelyének adatai 

2/1. A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság1:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

folytatás2:

                                                          
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje
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Cégbejegyzési kérelem 

(cégformától függ  adatok) 

Az európai szövetkezet adatai

1/1. Székhelyáthelyezés folytán bejegyzett cég esetén az el z  székhely szerinti adatok: 

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

2/1. Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság igazgatótanács ügyvezet  elnök 
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___
Cégbejegyzési kérelem

Pótlap

___/___ Kézbesítési megbízott adatai1:

Természetes személy adatai: 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

___/___ Kiskorú törvényes képvisel jének adatai2:

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

                                                          
1

Az els  oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kézbesítési megbízott adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett személy kinek 
a kézbesítési megbízottja.
2

Az els  oszlopban fel kell tüntetni azt a rovatot és alrovatot, melyben a kiskorú törvényes képvisel jének adataira hivatkoznak, tehát hogy az itt feltüntetett 
személy kinek a törvényes képvisel je.



24882 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/189. szám

I+ Változásbejegyzési kérelem 

A cég cégjegyzékszáma:  – –       

Ha a cég névfoglalással élt, akkor adja 
meg a cégbíróság határozatának számát:

– –       

A cég létesít  okirata szerz désminta alapján készült 1:

Amennyiben a cég ismételten változásbejegyzési kérelmet nyújt be, ennek tényét 
tüntesse fel 2:

Átalakulás (társasági formaváltás, egyesülés, szétválás) bejegyzésének kérelme esetén 
az új adatok, illet leg a módosuló adatok változásának id pontját az átalakulás 
napjával kéri bejegyezni3:

A cég szerz désmintára tér át4:

A cég elnevezése: 

A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

azzal a kérelemmel fordul a Tisztelt Bírósághoz, hogy a bejelentett változás(oka)t a cégnyilvántartásba bejegyezni 
szíveskedjék. 

      

A befizetett költségtérítés:   Ft   

    

Az illeték összege:    Ft    

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felel sség  társaság vagy a zártkör en m köd  részvénytársaság létesít  okirata 
szerz désminta alapján készült, így a 2006. évi V. törvény (Ctv.) 48. §-a alapján egyszer sített cégeljárás lefolytatását kéri.
2
 Jelölje X-szel, ha az eredetileg benyújtott változásbejegyzési kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása folytán a cég ismételten változásbejegyzési kérelmet 

terjeszt el .
3

Átalakulás esetén az egyes rovatoknál a kezd  id pontot, valamint a változások id pontját nem kell kitölteni, a 16., és 22. rovatok egyértelm  kitöltése 
azonban szükséges. 
4

Jelölje X-szel, ha a cég a korábban nem használt szerz désmintára tér át a Ctv. 52. §-ának (2) bekezdése alapján.
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I+ Változásbejegyzési kérelem 

A mellékletek száma fajtánként és nyelvenként részletezve1

A mellékletek száma összesen:  db   

   

A melléklet megnevezése  nyelv   

    

   

    

   

    

    

   

    

    

   

    

   

    

    

   

    folytatás2:

                                                          
1
 Sorolja fel a változásbejegyzési kérelemhez benyújtott mellékleteket fajtánként részletezve! 

A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégiratoknak az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása. 
Ebben az esetben jelölje a csatolt melléklet nyelvét is. A magyar nyelv  cégiratoknál nem szükséges feltüntetni a nyelvet. 
Amennyiben olyan okiratot csatol, amelyben egymás mellett szerepel a magyar nyelv  szöveg, valamint annak fordítása (tükörfordítás), akkor az ilyen okiratot 
egy okiratnak kell tekinteni, de nyelvként meg kell jelölni – vessz vel elválasztva - a magyar nyelvet és az idegen nyelvet is. 
Az Európai Unió hivatalos nyelvei (a magyaron kívül): angol, bolgár, cseh, dán, észt, finn, francia, görög, holland, ír, lengyel, lett, litván, máltai, német, olasz, 
portugál, román, spanyol, svéd, szlovák, szlovén. 
2

Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+ Változásbejegyzési kérelem 

A kérelem mellékletét nem képez  okiratok száma fajtánként részletezve1

A melléklet megnevezése 

    folytatás2:

A jogi képvisel  kijelenti, hogy a kérelemhez csatolt okiratok (mellékletek), és a fent megnevezett, a 
kérelem mellékletét nem képez  okiratok törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte. 

                                                          
1

Egyszer sített cégeljárás esetén a Ctv. 48. § (3) bekezdés alapján sorolja fel a változásbejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, a kérelem 
mellékletét nem képez  okiratokat! 
2

Amennyiben további mellékleteket kíván feltüntetni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+ Változásbejegyzési kérelem 

1. számú melléklet  

Jogi képvisel  adatai: 

Neve:

Irodájának címe: 
    város 

község

    út
utca

házszám 
hrsz. 

E-mail: Telefon: 

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képvisel  tagja:  

     

  Kamarai nyilvántartási száma:   

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

2/___ A cég elnevezése:  

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

3/___ A cég rövidített elnevezése:  

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

4/___ A cég idegen nyelv  elnevezése(i), idegen nyelv  rövidített elnevezése(i): 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                          
1

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

5/___ A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___ A cég székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

6/___ A cég telephelye(i):     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                          
1

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

7/___ A cég fióktelepe(i): –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja1:
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

A létesít  okirat 
módosításának kelte: év  hó  nap 

8/___

folytatás3:

                                                          
1

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

9/___ A cég tevékenysége:     

   F tevékenység1: Közhasznú2:

A változás id pontja3:
év  hó  nap 

törölve4:

/___      

   F tevékenység1: Közhasznú2:

A változás id pontja3:
év  hó  nap 

törölve4:

/___      

   F tevékenység1: Közhasznú2:

A változás id pontja3:
év  hó  nap 

törölve4:

/___      

   F tevékenység1: Közhasznú2:

A változás id pontja3:
év  hó  nap 

törölve4:

/___      

   F tevékenység1: Közhasznú2:

A változás id pontja3:
év  hó  nap 

törölve4:

folytatás5:

                                                          
1

A f tevékenységet x-szel jelölje.
2

A közhasznú tevékenységet x-szel jelölje.
3

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

10/___ A meghatározott id tartamra alapított cég esetén a 
meghatározott id  lejártának napja:  év  hó  nap 

törölve1:

/___
 év  hó  nap 

11/___ A cég jegyzett t kéje: 

Összeg: Pénznem:

azaz 

A változás id pontja2:
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Összeg: Pénznem:  

azaz 

A változás id pontja2:
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás3:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Az az id pont, amikor a cég elhatározása alapján a változás bekövetkezett.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

13/___ A képviseletre jogosult(ak) adatai: 

A képviselet módja: önálló együttes 

Együttes képviselet esetén ez a személy mindig az egyik aláíró1

Együttes képviselet esetén a másik (többi) aláíró neve (elnevezése), ha az meghatározott 
személy2:

Tisztség:        

üzletvezetésre jogosult tag ügyvezet vezérigazgató 
vezet  tisztségvisel 3

igazgatósági tag igazgatótanácsi tag egyéb 

      
cégvezet tag végelszámoló egyéb 

más munkavállaló felügyel biztos felszámoló   

A rovat 
a következ

lapon
folytatódik!

A képviseletre jogosult(ak) adatai4: E-mail:

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai5:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége6:
év  hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Jelölje x-szel, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosultak közül ez a személy mindig az egyik aláíró. 
2

Itt adja meg a meghatározott személy nevét, ha a 2006. évi V. törvény 8. § (2) bekezdése szerint az együttes cégjegyzésre jogosult mindig csak egy másik 
meghatározott személlyel együtt jegyzi a céget. Hagyja üresen a mez t, ha a képviseletre jogosult bármely másik együttes képviseletre jogosulttal együtt 
jegyezheti a céget.
3

Vezet  tisztségvisel  esetén a cégformának megfelel  elnevezést is jelölje be.
4

Amennyiben a cég képviseletére feljogosított személy nem természetes személy, akkor annak adatait a rovat második felében kell feltüntetni, az általa 
megnevezett természetes személy adatait és a képviselete módját pedig a rovat els  felében.
5

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
6

Csak határozott id re szóló képviselet esetén kell kitölteni.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

A cég képviseletére feljogosított szervezet adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság1:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:
    

13/___
(folytatás) 

törölve3:

folytatás4:

                                                          
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

14/___ A könyvvizsgáló(k) adatai1:
   

A könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma: – –       

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság
²
:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A könyvvizsgáló(k): 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai3:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége4:
 év  hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve5:

folytatás6:

                                                          
1

Ha a könyvvizsgáló szervezet, akkor a rovat els  felében a szervezet adatait, a rovat második felében a könyvvizsgálatért személyében is felel s személy 
adatait tüntesse fel, ha a könyvvizsgáló természetes személy, akkor az adatait a rovat második felében tüntesse fel.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
5

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
6

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.



24894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/189. szám

I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

15/___ A felügyel bizottsági tagok adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A felügyel  bizottsági tag munkavállalói küldött 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége2:
 év  hó  nap 

A változás id pontja: 
 év  hó  nap 

törölve3:

folytatás4:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Csak határozott id re szóló megbízatás esetén kell kitölteni.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

16/___ Átalakulás folytán létrejött (módosult) cég esetében a jogel d cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

folytatás2:

/___ Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

folytatás2:

/___ Az átalakult cég jogel d cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

folytatás2:

18/___ Annak a kamarának a megnevezése, melynek a cég tagja: 

A cég kamarai azonosítószáma:
törölve3:

/___

A cég kamarai azonosítószáma:

                                                          
1

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás id pontját a cég kifejezetten meghatározza. 
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

22/___ Átalakulás folytán megsz nt (módosult) cég esetében a jogutód cég(ek) adatai: 

Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

folytatás2:

/___ Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

folytatás2:

/___ Az átalakult cég jogutód cégének cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
   

Az átalakulás cég által meghatározott id pontja1:
 év  hó  nap 

folytatás2:

25/___ A jogutód nélküli megsz nés elhatározásának id pontja:

A megsz nés elhatározásának dátuma:
 év  hó  nap 

                                                          
1

Csak abban az esetben kell kitölteni, ha az átalakulás során az átalakulás id pontját a cég kifejezetten meghatározza. 
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

A végelszámolás kezdete és befejezése: 

A végelszámolás kezdetének id pontja:
 év  hó  nap 

A végelszámolás befejezésének id pontja: 
 év  hó  nap 

26/___

A végelszámolás a továbbiakban nem az egyszer sített végelszámolás szabályai szerint 
folytatódik1:

Az egyszer sített végelszámolás során végelszámoló a végelszámolásról már közzétett 
hirdetményt a Cégközlönyben2:

A végelszámolás befejezésére a cég fennmaradásával került sor: 

45/___ A cég elektronikus elérhet sége:

A cég honlapja:    

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé3:

A cég e-mail címe4:    

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve5:

/___ A cég honlapja:    

A cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé3:
A cég e-mail 
címe4:    

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

46/___ Az elismert vállalatcsoportban való tagság adatai: 

A cég elismert vállalatcsoport uralkodó tagja 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve5:

                                                          
1

Ezt a mez t csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki a 2006. évi V. törvény 114. § (3) bekezdésében meghatározott esetben.
2

Ezt a mez t csak a közkereseti társaság és a betéti társaság töltheti ki akkor, ha a végelszámolás a továbbiakban nem az egyszer sített végelszámolás 
szabályai szerint folytatódik.
3
 Akkor tölthet  ki, amennyiben a cég a cégjegyzékben feltünteti honlapját is. 

4
Kitöltése kötelez  szerz désmintát alkalmazó cégek esetében. 

5
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

47/___ Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó többi cég adatai: 

Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó cég cégjegyzékszáma: – –       

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

48/___ A közhasznúsági fokozat1:

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat módosításának id pontja:
év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat törlésének id pontja:
év  hó  nap 

törölve2:

/___
A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja:
év  hó  nap 

50/___ A cég központi ügyintézésének helye3:    

–      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

/___ –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Ezt a rovatot csak a közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, valamint a nonprofit gazdasági társaság töltheti ki.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , amennyiben a cég központi ügyintézésének helye eltér a cég székhelyét l.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

51/___ Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére vonatkozó adatok: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készít  anyavállalat: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ A cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készít  anyavállalat: 

A cég összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

52/___ Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe bevont többi cég adatai: 

Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Az összevont éves beszámoló készítésébe bevont cég cégjegyzékszáma: – –     

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

53/___ A cég üzleti évének mérlegfordulónapja1:
hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

/___ A cég üzleti évének mérlegfordulónapja:
hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

54/___ Magyar Állam tulajdonos (tag) esetén a tulajdonosi joggyakorló: 

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

/___ Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

                                                          
1

Amennyiben az üzleti év eltér a naptári évt l.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
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I+.
Cég- és változásbejegyzési kérelem

Általános adatok 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

A cégiratok fordítása az Európai Unió melyik hivatalos nyelvén 
szerepel a cégnyilvántartásban: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

56/___

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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01+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A vállalat adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A vállalat típusa: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

2/___ A vállalat irányítási formája: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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03+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A közkereseti társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A tag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
   

Tagsági jogviszony 
kezdete: év  hó  nap 

Tagsági jogviszony 
vége: év  hó  nap 

törölve3:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás4:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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06+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A betéti társaság adatai 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A beltag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
   

Tagsági jogviszony 
kezdete: év  hó  nap 

Tagsági jogviszony 
vége: év  hó  nap 

törölve3:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás4:

                                                                         
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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06+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A betéti társaság adatai 
Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

2/___ A kültag(ok) adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képvisel  adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai3:
   

Tagsági jogviszony 
kezdete: év  hó  nap 

Tagsági jogviszony 
vége: év  hó  nap 

törölve4:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás5:

                                                                         
1

A kézbesítési megbízott és a törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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07+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az egyesülés adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának id pontja:
 év  hó  nap 

A csatlakozó tag felel sségének esetleges korlátozása: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:

Elnevezése:
     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Tagsági jogviszony 
kezdete: év  hó  nap 

Tagsági jogviszony 
vége: év  hó  nap 

törölve3:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás4:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal.
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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08+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A közös vállalat adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának id pontja:
 év  hó  nap 

A csatlakozó tag felel sségének esetleges korlátozása: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Neve:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község

   
út, 
utca

házszám,
hrsz. 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község

   
út, 
utca

házszám,
hrsz. 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:
    

törölve3:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás4:

                                                                         
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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09+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A korlátolt felel sség  társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A tag(ok) adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50 %-ot 

A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai4:

Tagsági jogviszony 
kezdete: év  hó  nap 

Tagsági jogviszony 
vége: év  hó  nap 

törölve5:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás6:

                                                                         
1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.
2

A kézbesítési megbízott és a törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
4

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
5

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
6

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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09+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A korlátolt felel sség  társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

2/___
(folyatatás 

 a következ
oldalon)

Az üzletrészen alapított zálogjog adatai: 

Az üzletrész tulajdonosának (zálogkötelezett) adatai:

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Alrovatszám1:

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

A nem természetes személy zálogkötelezett adatai:

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

                                                                         
1

Adja meg az alrovatszámot, amelyen az üzletrész tulajdonosát a cégbíróság a cégjegyzékben nyilvántartja. 
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
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09+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A korlátolt felel sség  társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

2/___
(folyatatás 

az el z
oldalról) 

A zálogjogosult adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy zálogjogosult adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság11:

Elnevezése:
     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai10:

törölve3:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás4:

                                                                         
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

4/___ Bemutatóra szóló részvények1:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

/___
Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

/___
Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

/___
Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

1
A rovatban a 2006. július 1-je el tt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nev

rovatban kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

5/___ Névre szóló részvények1:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

/___ Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

/___ Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

1
A rovatban a 2006. július 1-je el tt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nev

rovatban kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

6/___ A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

7/___ A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

8/___ A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___

     

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___

     

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___

     

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

9/___ Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság igazgatótanács   

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ igazgatóság igazgatótanács   

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Ny+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A nyilvánosan m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

10/___ A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___
Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___
Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A részvényes adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1

A részvényes szavazati jogának mértéke: A részvényes egyedüli részvényes 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai: 

törölve4:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás5:

1
A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.

2
A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.

3
Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 

4
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

5
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

3/___ A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Igen: Nem:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

5/___ Névre szóló részvények2:

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___
Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás3:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
A rovatban a 2006. július 1-je el tt bejegyzett adatok törlését lehet bejelenteni. Az új adatokat a 10-es számú, „A részvények száma és névértéke” nev

rovatban kell megadni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

6/___ A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

7/___ A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

9/___ Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság egyszemélyes igazgatóság   

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ igazgatóság egyszemélyes igazgatóság   

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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10/Z+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A zártkör en m köd  részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

10/___ A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___
Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___
Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

1
Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.

2
Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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11+ Cég- és változásbejegyzési kérelem
Az egyéni cég adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A cégtulajdonos adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ A cégtulajdonos adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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12+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A külföldi vállalkozás adatai: 

Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                                         
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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12+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

2/___ A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezet  bíróság, illetve hatóság 
adatai:

A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                                         
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.



2008/189. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24927

12+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

3/___ A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                                         
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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14+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A közhasznú társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A közhasznúsági fokozat: 

A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja: év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat módosításának id pontja: év  hó  nap 

A közhasznúsági fokozat törlésének id pontja: év  hó  nap 

törölve1:

/___
A közhasznúsági fokozat: közhasznú kiemelten közhasznú 

A közhasznúsági fokozat megszerzésének id pontja: év  hó  nap 

                                                                         
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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14+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A közhasznú társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

2/___ A tag(ok) adatai: 

A tag szavazati jogának mértéke: A szavazati jog mértéke meghaladja az 50 %-ot 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képvisel  adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Tagsági jogviszony 
kezdete: év  hó  nap 

Tagsági jogviszony 
vége: év  hó  nap 

törölve3:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás4:

                                                                         
1

A kézbesítési megbízott és a törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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14+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A közhasznú társaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

3/___ A társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felel s szervezet, amellyel a társaság a 
közhasznú tevékenység folytatására szerz dést kötött: 

Elnevezés:
     

     

Székhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Elnevezés:
     

     

Székhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                                         
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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16+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Vízgazdálkodási társulat adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A társulat típusa:   

Vízitársulat: Víziközm -társulat:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Vízitársulat: Víziközm -társulat:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

2/___ Az ellen rz  bizottsági tag(ok) adatai:   

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

Jogviszony kezdete: 
év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
év  hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás3:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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17+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A külföldi vállalkozás adatai: 

Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Cégforma:
     

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó hatóság:         

        

Nyilvántartási szám:         

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                                         
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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17+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

2/___ A külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezet  bíróság, illetve hatóság 
adatai:

A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ A bíróság (hatóság) megnevezése:
    

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                                         
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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17+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

3/___ A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                                         
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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18+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A végrehajtói iroda adatai

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A végrehajtói iroda tagjának/tagjainak adatai:  

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

Kiskorú tag esetén a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

törölve4:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás5:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2 A törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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18+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
A végrehajtói iroda adatai

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

2/___ A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai:

Önálló bírósági végrehajtó adatai: 

Szavazati jog terjedelme: %,      

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: A bíróság jelz száma:     

Bíróság neve:       

      

Hivatali cím:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Illetékességi területének kiterjesztése: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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19+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai gazdasági egyesülés adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A tag(ok) adatai: A csatlakozó tag csatlakozásának id pontja:
 év  hó  nap 

A csatlakozó tag felel sségének esetleges korlátozása: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi 
szám

 épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám2:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

törölve3:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás4:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
3

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
4

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

1/___ A részvényes adatai: 
A szavazati jog mértéke meghaladja az 50%-ot 

A szavazati jog mértéke min sített többség  befolyást biztosít
1A részvényes szavazati jogának mértéke: 

A részvényes egyedüli részvényes 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A kézbesítési megbízott, illetve a törvényes képvisel  adatai2:

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám3:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság3:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai2:

törölve4:
A változás id pontja: 

év  hó  nap folytatás5:

                                                          
1

A szavazat mértéke a 2006. évi IV. törvény 52. § (2) bekezdése alapján min sített többséget biztosító befolyásnak min sül.
2

A kézbesítési megbízott és a törvényes képvisel  adatait pótlapon kell megadni.
3

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
4

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
5

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

3/___ A részvények száma és névértéke: 

Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___
Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___
Részvényfajta:

Részvényosztály:

Sorozatszám:

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

Megnevezés: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

4/___ A kibocsátott átváltoztatható kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

5/___ A kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények száma és névértéke: 

Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Darabszám Névérték Pénznem 

azaz 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

6/___ A részvénytársasági hirdetmények közzétételének módja és helye: 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___

     

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___

     

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

folytatás2:

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
2

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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20+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai részvénytársaság adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

8/___ Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság egyszemélyes igazgatóság igazgatótanács 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ igazgatóság egyszemélyes igazgatóság igazgatótanács 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

10/___ A részvény átruházását az alapszabály korlátozza: Igen: Nem:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Igen: Nem:

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.



2008/189. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 24943

21+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Közjegyz i iroda 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A közjegyz i iroda tagjainak adatai:  

Név:       

Anyja neve:       

Lakóhely:     város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai1:

A közjegyz i iroda közjegyz  tagjainak adatai:

Szavazati jog terjedelme: %,      

Hivatali cím:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                          
1

A kézbesítési megbízott adatait pótlapon kell megadni.
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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22+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

1/___ A külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés adatai: 

Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó 
hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ Elnevezés:
     

     

Székhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Nyilvántartó 
hatóság:     

    

Nyilvántartási szám:     

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

A telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét az általános adatok 5. rovatában kell feltüntetni. 
Az általános adatok 2. rovatában a cég elnevezéseként az európai gazdasági egyesülés nevét kell feltüntetni a „magyarországi 
telephelye” toldattal. 
A telephelyet létesít  okirat keltét az  általános adatok 8. rovatában, a f tevékenységet a 9. rovatban, a telephely képviseletére 
vonatkozó adatokat a 13. rovatban kell feltüntetni. 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
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22+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Külföldi székhely  európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap

2/___ A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai: 

Természetes személy(ek) adatai: 

Név:       

Anyja neve:       

Külföldi lakóhely: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A nem természetes személy adatai: 

Cég esetén cégjegyzékszám: – –       

Társadalmi szervezet, alapítvány esetén a nyilvántartási szám:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám1:

Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság2:

Elnevezése:
     

     

Székhelye: –      város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

Jogviszony kezdete: 
 év  hó  nap 

Jogviszony vége: 
 év  hó  nap 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve2:

folytatás3:

                                                          
1

Kitöltése abban az esetben kötelez , ha a külföldi cég, szervezet rendelkezik ilyen adattal. 
2

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.
3

Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje.
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23+ Cég- és változásbejegyzési kérelem 
Az európai szövetkezet adatai 

Kiegészít  és változásbejegyzési lap 

2/___ Az ügyvezetés típusa: 

igazgatóság igazgatótanács ügyvezet  elnök 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

törölve1:

/___ igazgatóság igazgatótanács ügyvezet  elnök 

A változás id pontja: 
év  hó  nap 

                                                          
1

Amennyiben a cégjegyzékb l a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje.



2. számú melléklet a 30/2008. (XII. 23.) IRM melléklethez
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Névfoglalási kérelem

A cég cégjegyzékszáma1: – –       

A cég elnevezése2:

A cég (leend ) székhelye:     város, 
község  kerület 

közterület
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcs ház  emelet  ajtó 

A névfoglalásra irányuló eljárás illetékének a megfizetése elektronikus úton megtörtént:3

      

    

Az illeték összege:    Ft    

                                                          
1

Ezt a rovatot csak a cégjegyzékbe már bejegyzett cégeknek kell kitölteniük. 
2

Ezt a rovatot csak a cégjegyzékbe már bejegyzett cégeknek kell kitölteniük. 
3

Jelölje x-szel,az illeték megfizetés tényét 
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Névfoglalási kérelem

A (leend ) cég lefoglalni kívánt elnevezése: 

Els  helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Második helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Harmadik helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Negyedik helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 

Ötödik helyen megjelölt elnevezés: 

Rövidített elnevezés: 
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Névfoglalási kérelem

A jogi képvisel  adatai: 

Neve:

Irodájának címe:     város 
község

    út
utca

házszám 
hrsz. 

E-mail: Telefon: 

Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képvisel  tagja: 

     

Kamarai nyilvántartási száma:

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

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
jogi képvisel  aláírása 



Az oktatási és kulturális miniszter
36/2008. (XII. 23.) OKM

rendelete
az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben

dolgozó pedagógusok anyagi támogatása
igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,

elszámolásának és ellenõrzésének részletes
szabályairól

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló
2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési tör-
vény) 5. számú mellékletének 24. a) pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján, figyelemmel a költségvetési törvény
13. § (1) bekezdésére, valamint a 30. § (1) bekezdésének
a) pontjára, az önkormányzati miniszter feladat- és hatás-
körérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §
a) pontja szerinti feladatkörében eljáró önkormányzati
miniszter egyetértésével, a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § a) pontja szerinti feladatkörében eljáró pénzügy-
miniszter véleményének kikérésével – az oktatási és kultu-
rális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya az esélyegyenlõséget, felzárkóz-
tatást segítõ támogatások igénylésének, döntési rendszeré-
nek, folyósításának, elszámolásának és ellenõrzésének
részletes szabályairól szóló 9/2008. (III. 29.) OKM rende-
let [a továbbiakban: 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet] 1. §
(1) bekezdésében meghatározott azon fenntartókra terjed
ki, akik a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1–2. §-aiban
szabályozott eljárás szerint támogatásban részesültek és az
általuk fenntartott intézmény megfelel a közalkalmazot-
takról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról
a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 138/1992. (X. 8.) Korm.
rendelet] 15/A. §-ban meghatározott feltételeknek.

(2) A támogatás a 2008/2009-es nevelési év, tanév
2009. január 1-jétõl 2009. augusztus 31-ig tartó idõszakára
igényelhetõ.

(3) A kiegészítõ illetmény nem használható fel a
9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1–2. §-ai alapján elnyert
támogatásból az ugyanezen rendelet 2. számú mellékelté-
ben nevesített A) típusú tevékenységekre.

2. §

(1) A kiegészítõ illetménynek az egy intézményben
alkalmazott pedagógusokra jutó munkaadókat terhelõ
járulékokkal növelt teljes összegét az 1. § (2) bekezdésben
meghatározott idõtartamra vonatkozóan az integrációs,
képességkibontakoztató felkészítés vagy óvodai fejlesztõ

program szervezése után támogatásban részesült intéz-
ményben, tagintézményben jogviszonnyal rendelkezõ hal-
mozottan hátrányos helyzetû gyermekek, tanulók a 2008.
októberi statisztika szerint megadott létszámának a
(2)–(3) bekezdésben meghatározott összegekkel való
szorzata alapján kell kiszámítani.

(2) Óvoda esetében, amennyiben az óvodába járó hal-
mozottan hátrányos helyzetû gyermekek aránya

a) a 15%-ot meghaladja, de 50%-nál nem magasabb,
a támogatás összege halmozottan hátrányos helyzetû gyer-
mekenként 41 000 forint,

b) 50%-ot meghaladó, a támogatás összege halmozot-
tan hátrányos helyzetû gyermekenként 53 300 forint.

(3) Általános iskola esetében, amennyiben az iskolában
tanulói jogviszonnyal rendelkezõ halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók aránya

a) az 5%-ot meghaladja, de legfeljebb 20%, a támoga-
tás összege halmozottan hátrányos helyzetû tanulónként
30 750 forint,

b) a 20%-ot meghaladja, de 40%-nál nem magasabb,
a támogatás összege halmozottan hátrányos helyzetû ta-
nulónként 41 000 forint,

c) 40%-ot meghaladó, de legfeljebb 60%, a támogatás
összege halmozottan hátrányos helyzetû tanulónként
53 300 forint,

d) 60%-ot meghaladó a támogatás összege halmozot-
tan hátrányos helyzetû tanulónként 65 600 forint.

(4) A (2)–(3) bekezdésben megjelölt arányokat tagin-
tézményenként kell meghatározni. A százalékos arány
kiszámításánál, törtszám esetén az általános kerekítési sza-
bályok szerint kell egészszámra kerekíteni.

3. §

(1) Az intézmény vezetõje elkészíti a 2. számú mellék-
letben foglalt feladattervet, amelyben meghatározza a
pedagógus által ellátandó tevékenységeket, valamint azt,
hogy a pedagógus mekkora összegû kiegészítõ illetményre
jogosult. Az intézményvezetõ a feladattervet papír alapon
és elektronikusan legkésõbb 2009. január 13-ig továbbítja
a fenntartóhoz két példányban. A fenntartó a feladatterv
egy példányát az igénylés benyújtásával egyidejûleg
továbbítja a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósá-
ga illetékes megyei szervezeti egységei (a továbbiakban:
Igazgatóság) felé, a nem állami, nem önkormányzati intéz-
mények fenntartói az Oktatási és Kulturális Minisztérium
Támogatáskezelõnek (a továbbiakban: OKM Támogatás-
kezelõ), a másik példány a fenntartónál marad.

(2) A fenntartó a 3. számú mellékletben foglaltak szerint
összesíti, hogy mely intézmények tekintetében és mekkora
összegben igényli a támogatást. Az igényelt támogatás
összege nem lehet magasabb, mint a 2. számú melléklet
szerinti feladattervben megnevezett pedagógusoknak
megállapított kiegészítõ illetmény 8 hónapra számított,
munkaadókat terhelõ járulékokkal növelt teljes összege.
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(3) A fenntartó a támogatási igényt papír alapon és
elektronikusan a 2. és 3. számú melléklet megküldésével
legkésõbb 2009. január 15-ig nyújthatja be, helyi önkor-
mányzatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdésének
figyelembevételével az Igazgatósághoz, a nem állami,
nem önkormányzati intézmények fenntartói az OKM
Támogatáskezelõ részére. A jelen bekezdésben meghatá-
rozott határidõ elmulasztása jogvesztõ.

(4) Azon fenntartók, amelyek a 9/2008. (III. 29.) OKM
rendelet 1–2. §-ai alapján benyújtott igénylésük körében
feltüntetett adataiban változás állt be, kötelesek benyújtani
az 1., 4. és 5. számú mellékleteket is.

(5) Hiánypótlásnak egy ízben, 8 napos határidõ tûzésé-
vel van helye. A hiánypótlások elbírálásáról és a jogosult-
ság fennállásáról az Igazgatóság 2009. február 10-ig érte-
síti a fenntartót, ezzel egyidejûleg az Oktatási és Kulturális
Minisztériumot (a továbbiakban: OKM). Nem állami, nem
önkormányzati, valamint a központi költségvetési szerv-
ként mûködõ felsõoktatási intézményfenntartó esetén az
OKM Támogatáskezelõ a hiánypótlások elbírálásáról és a
jogosultság fennállásáról 2009. február 10-ig értesíti a
fenntartót, ezzel egyidejûleg az OKM-et.

(6) A támogatást elnyert önkormányzatok összesített
adatait az Igazgatóság utalványozás céljából az önkor-
mányzat KSH-kódjának, megnevezésének és a támogatási
összegnek a feltüntetésével papír alapon és elektronikusan
2009. február 10-ig megküldi az Önkormányzati Miniszté-
rium (a továbbiakban: ÖM) részére. A támogatás folyósí-
tásáról a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincs-
tár) a költségvetési törvény 5. számú melléklet 24. a) pont-
ja szerinti forrás terhére az Áht. 101. § (7) bekezdése sze-
rint az ÖM utalványozása alapján a nettó finanszírozás ke-
retében gondoskodik. A támogatást a Kincstár havi bon-
tásban folyósítja azzal, hogy a 2009. január, február hónap
egy összegben kerül folyósításra.

(7) A támogatást elnyert nem állami, nem önkormány-
zati, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ
felsõoktatási intézményfenntartók összesített adatait az
OKM Támogatáskezelõ 2009. február 10-ig megküldi az
OKM részére. A támogatás folyósításáról a Kincstár az
OKM utalványozása alapján gondoskodik. A támogatást a
Kincstár havi bontásban folyósítja azzal, hogy a 2009.
január, február hónap egy összegben kerül folyósításra.

(8) A kiegészítõ illetmény pedagógusoknak történõ kifize-
tésérõl a fenntartó gondoskodik, a 2009. február havi
illetménnyel két hónapot egy összegben, ezt követõ havonta.

(9) Az Igazgatóság és az OKM Támogatáskezelõ a
2. számú mellékletben foglalt feladattervet személyes ada-
tok nélkül az utalványozás kezdeményezését követõen
továbbítja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú
Társaság Országos Oktatási Integrációs Hálózat felé.

4. §

(1) Amennyiben a támogatási igény elnyerését követõen
az igényléssel érintett intézményt a közoktatásról szóló 1993.

évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdésének 15. pontjában
foglaltak értelmében a fenntartó átszervezi, vagy fenntartó-
váltás következik be, a fenntartó köteles ezt a tényt az átszer-
vezésrõl vagy a fenntartóváltásról szóló fenntartói döntés
meghozatalától számított nyolc napon belül az oktatási és
kulturális miniszter, illetve az Igazgatóság felé jelezni. A be-
jelentési kötelezettség körében írásos formában jelezni kell
azt is, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználását az in-
tézményátszervezésre, illetve fenntartóváltásra tekintettel ho-
gyan tervezi megvalósítani a fenntartó. Fenntartóváltás eseté-
ben, amennyiben a jövõben önkormányzati társulás tartja
fenn az intézményt, a megállapodásban megnevezett gesztor
önkormányzat használhatja fel az eredetileg megítélt támo-
gatást, amelyre a korábban az intézmény elõzõ fenntartója
lett volna jogosult.

(2) Ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó
önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe, vagy azt nem
a megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban
rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igény-
be vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgál-
tatott, köteles az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdésében fog-
laltaknak megfelelõen eljárni. A fenntartó önkormányzat
év közben az Igazgatóságon keresztül az ÖM-nél haladék-
talanul köteles lemondani a jogosulatlanul igénybe vett
összegrõl, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra
kerül a következõ havi nettósításban, és a lemondásnak
megfelelõen módosításra kerül az elõirányzat. Év végi
elszámolás esetén befizetéssel történik a többlet-igénybe-
vétel elszámolása.

(3) Ha a támogatást vagy annak egy részét a nem állami,
nem önkormányzati, valamint a központi költségvetési
szervként mûködõ intézményfenntartó jogosulatlanul vette
igénybe, vagy azt nem a megjelölt feladatra használta fel, il-
letve a jogszabályban rögzített arányt meghaladó mértékû tá-
mogatást vett igénybe vagy a támogatás igényléséhez valót-
lan adatot szolgáltatott, köteles az Áht. 64/B. § (1) és (2) be-
kezdésében foglaltaknak megfelelõen eljárni. A fenntartó év
közben az OKM-nél haladéktalanul köteles lemondani a jo-
gosulatlanul igénybe vett összegrõl, mely esetben a már ki-
utalt összeg visszavonásra kerül a következõ havi finanszíro-
zásnál és a lemondásnak megfelelõen módosításra kerül az
elõirányzat. Év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a
többlet-igénybevétel elszámolása.

(4) A támogatások elszámolására egyebekben helyi
önkormányzati fenntartók esetében az Áht. rendelkezéseit,
nem állami, nem önkormányzati fenntartók esetében a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtá-
sáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek az
állami hozzájárulás és támogatás elszámolására, ellenõr-
zésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelethez

Kitöltése csak azon fenntartók számára szükséges, amelyeknek a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1–2. §-ai alapján be-
nyújtott igénylésük körében feltüntetett adataiban változás állt be! Ez esetben a 4. és az 5. számú melléklet is kitöltendõ.

Beküldendõ egy eredeti példányban a további mellékletekkel együtt postai úton és elektronikusan 2009. január 15-ig:
a) a helyi önkormányzatok esetén: az Igazgatósághoz
b) közoktatási humánszolgáltatók és központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények esetén: az

OKM Támogatáskezelõ részére 1055 Bp., Bihari János u. 5. címre
Borítékra kérjük írják rá: „az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támo-

gatása” Az adatlap elérhetõ: www.okmt.hu

FENNTARTÓI ADATLAP

A fenntartóra vonatkozó adatok:

Megye: Fenntartó neve:

Címe: Polgármester/képviselõ neve:

Adószám:

KSH-kód:

PIR tözsszám (költségvetési szerv esetében):

ÁHT azonosító (költségvetési szerv esetében):

A számlavezetõ bank neve: Bankszámlaszám: - -

Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó e-mail címe:

Kapcsolattartó telefonszáma: Kapcsolattartó faxszáma:

A közoktatási humánszolgáltatókra vonatkozó további adatok:

Nyilvántartási száma (cégkivonat száma, vagy a cégbírósági végzés száma, ha van)*:

Dátum:

P. H.

..................................................................
fenntartó képviselõje

A kitöltött adatlaphoz mellékelni kell a 4. számú mellékletben található nyilatkozatot arról, hogy a pályázónak nincs
esedékessé vált meg nem fizetett köztartozása, és rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik, valamint az 5. szá-
mú mellékletben található nyilatkozatot az esélyegyenlõségi intézkedési tervek elkészítésével kapcsolatosan.

* Nem állami, nem önkormányzati fenntartó esetén kérjük kitölteni!
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2. számú melléklet a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelethez

Feladatterv intézmények részére

(A feladattervet minden érintett intézményre, tagintézményre ki kell tölteni és megküldeni a fenntartónak

elektronikusan, valamint papíralapon legkésõbb 2009. január 13-ig két példányban.)

Fenntartó neve:

Fenntartó címe:

KSH kód (önkormányzati fenntartók esetében):

Intézmény megnevezése:

Intézmény OM azonosítója:

Intézmény címe:

Tagintézmény megnevezése:

Tagintézmény települése:

Sorszám Pedagógus neve

Pedagógus által
a HHH tanulók

fejlesztése
érdekében ellátandó
tevékenységek havi

óraszáma

A HHH tanulók
fejlesztése

érdekében ellátandó
tevékenységek*

A pedagógus részére
kifizetendõ

kiegészítõ illetmény
havi összege**

A pedagógus részére
kifizetendõ,

8 hónapra számított
kiegészítõ illetmény

összege

A pedagógus részére
kifizetendõ,

8 hónapra számított
kiegészítõ illetmény

munkaadókat
terhelõ járulékokkal
növelt teljes összege

1. Ft Ft Ft

2. Ft Ft Ft

3. Ft Ft Ft

4. Ft Ft Ft

5. Ft Ft Ft

6. Ft Ft Ft

Igényelhetõ támogatási összeg egy intézményre, tagintézményre vonatkozóan: Ft

(A sorok bõvíthetõek.)
* A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. §-ában meghatározott tevékenységek.

** A 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15/A. § (6) bek.-ben meghatározott összegek szerint.

Az adatlapot az intézményvezetõ tölti ki, az adatok valódiságáért az intézményvezetõ felel!

Kelt: ...................., 2009. .........................

P. H.

..............................................
intézményvezetõ
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3. számú melléklet a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelethez

Adatlap fenntartók részére

Beküldendõ a 2. számú melléklet szerinti feladatterv elektronikus és postai úton történõ megküldése mellett egy ere-
deti példányban postai úton és elektronikusan 2009. január 15-ig:

a) a helyi önkormányzatok esetén: az Igazgatósághoz,
b) nem állami, nem önkormányzat, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények

fenntartói esetén: az OKM Támogatáskezelõ részére 1055 Bp., Bihari János u. 5. címre.
Borítékra kérjük írják rá: „az integrációs rendszerben részt vevõ intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támo-

gatása” Az adatlap elérhetõ: www.okmt.hu

Fenntartó neve:
Fenntartó címe:
KSH kód (önkormányzati fenntartók esetében):

A táblázatban szerepelnie kell az igényléssel érintett összes intézménynek, tagintézménynek. Az adatokat tagintézmé-
nyi bontásban kérjük megadni! Amennyiben egy többcélú intézmény keretein belül zajlik a gyermekek, tanulók óvodai,
iskolai nevelése, oktatása, külön sorban kell nevesíteni az óvodai és az iskolai intézményegységet.

Figyelem! Az igényelt támogatás összege tartalmazza a munkaadókat terhelõ járulékokat is.

Az intézmény
neve OM azonosító

Székhely
intézmény,

tagintézmény(ek)
megnevezése

(amennyiben van)

Tagintézmény
települése

Oktatási forma
(Ó: óvoda esetén;
I: iskola esetén)

Összes gyermek,
tanuló létszáma*

Halmozottan
hátrányos
helyzetû

gyermekek,
tanulók létszáma
a 2008/2009-as

tanévben
(igényelés
alapja)*

Halmozottan
hátrányos
helyzetû

gyermekek,
tanulók aránya
a 2008/2009-es

tanévben

Gyermekenkénti,
tanulókénti per/fõ

támogatás

Igényelt
támogatás

intézményi,
tagintézményi

összege**

Intézmény 1 Székhely
intézmény

Ft

Tagintézmény 1 Ft

Intézmény 2 Székhely
intézmény

Ft

Tagintézmény 1 Ft

Intézmény 3 Székhely
intézmény

Ft

Tagintézmény 1 Ft

Fenntartói szinten igényelt összesen támogatás: Ft

(A sorok bõvíthetõek.)
* A 2008. októberi statisztikai létszámadatok alapján.

** Az igényelt támogatás intézményi, tagintézményi összege nem lehet magasabb, mint a 2. számú melléklet szerinti feladattervben megadott intézményi, tag-
intézményi összesen támogatási összeg.

Az adatlapot a fenntartó tölti ki, az adatok valódiságáért a fenntartó felel!

Kelt: ...................., 2009. .........................

P. H.

..............................................
fenntartó
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4. számú melléklet a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelethez

Kitöltése csak azon fenntartók számára szükséges, amelyeknek a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1–2. §-ai alapján
benyújtott igénylésük körében feltüntetett adataiban változás állt be!

Fenntartói Nyilatkozat
– a rendezett munkaügyi kapcsolatokról –

Fenntartó megnevezése: ....................................................................................................................................................
Képviselõjének neve (aláírásra jogosult személy): ...........................................................................................................

Alulírott, büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy általam képviselt intézmény az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-a értelmében rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

Kijelentem továbbá, hogy az intézménynek lejárt köztartozása nincs.

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

.............................................
képviselõ aláírása

P. H.

5. számú melléklet a 36/2008. (XII. 23.) OKM rendelethez

Kitöltése csak azon fenntartók számára szükséges, amelyeknek a 9/2008. (III. 29.) OKM rendelet 1–2. §-ai alapján
benyújtott igénylésük körében feltüntetett adataiban változás állt be!

Fenntartói Nyilatkozat
– az esélyegyenlõségi intézkedésekkel kapcsolatosan –

önkormányzati, nem állami, nem önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati
társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén

(A megfelelõ helyen kérjük kitölteni!)

Fenntartó megnevezése: ....................................................................................................................................................

Alulírott ................................................................................................................. polgármester/a fent nevezett ön-
kormányzati társulás elnöke büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a település képviselõ-testülete/a társu-
lási tanács elfogadta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 85. § (4) bekezdése szerinti
– figyelemmel a Kt. 105. § (1)–(3) bekezdéseire is – önkormányzati intézkedési tervet/intézkedési tervet és az önkor-
mányzati minõségirányítási programot/minõségirányítási programot, ebben meghatározva a gyermekek, tanulók esély-
egyenlõségét szolgáló intézkedéseket, a gyermek- és ifjúságvédelem és a közoktatás kapcsolatát.

Alulírott ................................................................. polgármester/a társulási tanács elnöke büntetõjogi felelõsségem
tudatában nyilatkozom arról, hogy a .................... ülésen napirendre/megtárgyalásra kerül a gyermekek, tanulók esély-
egyenlõségét szolgáló intézkedéseket magában foglaló dokumentum, majd ennek alapján sor kerül a nevelési progra-
mok, pedagógiai programok esélyegyenlõségi szempontból történõ felülvizsgálatára. 1

Alulírott ................................................................ a nem állami, nem önkormányzati intézmény fenntartójának kép-
viseletében eljárva büntetõjogi felelõsségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ........................ OM azonosítóval
rendelkezõ .................................................................. közoktatási intézmény nevelési programja/pedagógiai program-
ja tartalmazza az esélyegyenlõséget szolgáló intézkedéseket, illetve nyilatkozom arról, hogy ezek a nevelési program-
ba/pedagógiai programba beépítésre kerülnek.2

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

...............................................................
fenntartójának képviseletében

eljáró személy aláírása

P. H.

1 Kitöltendõ önkormányzati, fõvárosi, megyei fenntartású, illetve önkormányzati társulások által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetén, amennyi-
ben a nyilatkozatot az elsõ bekezdés szerinti tartalommal megfelelõ döntés hiányában nem lehet kiállítani.
2 Kitöltendõ nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmények esetén.
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VIII. Az Országgyûlés,
a köztársasági elnök,
a Kormány
és a Kormány tagjainak
határozatai

A Kormány tagjainak
határozatai

A miniszterelnök
78/2008. (XII. 23.) ME

határozata

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagjának
megbízásáról

Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 2. § (3)–(4) bekezdése alap-
ján – az oktatási és kulturális miniszternek a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterrel egyetértésben tett javaslatára –

Bakács Andrást, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium miniszteri tanácsadóját,

az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagsági teendõinek ellátásával – hároméves idõtartam-
ra –

megbízom.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

A külügyminiszter
52/2008. (XII. 23.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Ûrügynökség közötti,
az Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS) programban való részvételrõl szóló megállapodás

meghosszabbításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl szóló
243/2008. (X. 8.) Korm. rendelet 2–3. §-a hatálybalépésérõl

A 243/2008. (X. 8.) Korm. rendelettel a Magyar Közlöny 2008. október 8-ai, 143. számában kihirdetett, a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Európai Ûrügynökség közötti, az Európai Együttmûködõ Államok Terve (PECS) program-
ban való részvételrõl szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás a 2. cikk értelmében azon a napon
lép hatályba, melyen az Európai Ûrügynökség kézhez veszi a Magyar Fél jegyzékét a hatálybalépéshez szükséges belsõ
eljárás lefolytatásáról.
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A 2. cikknek megfelelõ jegyzéket az Európai Ûrügynökség 2008. október 31-én vette kézhez.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 243/2008. (X. 8.) Korm. rendelet 4. §-ának (3) bekezdésével megállapítom,
hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és az Európai Ûrügynökség közötti, az Európai Együttmûködõ Államok Terve
(PECS) programban való részvételrõl szóló megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás, valamint a megál-
lapodás kihirdetésérõl szóló 243/2008. (X. 8.) Korm. rendelet 2–3. §-ai 2008. október 31-én, azaz kettõezer-nyolc októ-
ber harmincegyedikén léptek hatályba.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter
53/2008. (XII. 23.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között
a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem-

és a vagyonadók területén, Budapesten, 2008. február 18-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
2008. évi LXXXIX. törvény 2. és 3. §-ának hatálybalépésérõl

A 2008. évi LXXXIX. törvénnyel a Magyar Közlöny 2008. december 13-i, 178. számában kihirdetett, a Magyar Köz-
társaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás ki-
játszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2008. február 18-án aláírt Egyez-
mény a 29. cikk (1) bekezdése értelmében a szükséges belsõ jogi eljárások lefolytatásáról szóló utolsó hivatalos értesítés
keltének napján lép hatályba.

A szükséges belsõ jogi eljárások lefolytatásáról szóló hivatalos értesítést az Azerbajdzsán Köztársaság 2008. novem-
ber 5-én, a Magyar Köztársaság 2008. december 15-én kelt értesítésével küldte meg. Az Egyezmény a 29. cikk bekezdé-
sei értelmében 2008. december 15-én hatályba lépett, alkalmazásának kezdete 2009. január 1.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 2008. évi LXXXIX. törvény 29. cikkének rendelkezéseivel megállapítom, hogy
a Magyar Köztársaság Kormánya és az Azerbajdzsán Köztársaság Kormánya között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és
az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén, Budapesten, 2008. február
18-án aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló 2008. évi LXXXIX. törvény 2. és 3. §-ai 2008. december 15-én, azaz kettõ-
ezer-nyolc december tizenötödikén hatályba léptek.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alat-
ti Közlöny Cent rumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendel-
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.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

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, te le fon 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 át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-
számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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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 Hi va ta los Köz löny 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 csö nös 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 Könyvki 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 Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
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
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, 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 .................  példányban, 2008. ............................................ hónaptól.

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

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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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.
(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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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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Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy 2009. ja nu ár 1-jé tõl
a hi va ta los la pok meg je len te té se az aláb bi ak sze rint vál to zik

A Ma gyar Köz löny és a mel lék le tét ké pe zõ Hi va ta los Ér te sí tõ tar tal ma újabb ro va tok kal bõ vül

Ma gyar Köz löny

I. Az Al kot mány és annak mó do sí tá sai

II. Tör vé nyek

III. Kor mány ren de le tek

IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek
ren de le tei

V. A Kormány tag ja i nak ren de le tei

VI. Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tai és
vég zé sei

VII. Jog egy sé gi ha tá ro za tok

VIII. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
ál lás fog la lá sai

IX. Határozatok Tára

Hi va ta los Ér te sí tõ

I. Egy sé ges szer ke ze tû jo gi ak tu sok

II. Sta tisz ti kai köz le mé nyek

III. Uta sí tá sok, jo gi irány mu ta tá sok

IV. Ál lás fog la lá sok

V. Sze mély ügyi hí rek

VI. Ala pí tó ok ira tok

VII. Pá lyá za ti fel hí vá sok

VIII. Köz le mé nyek

IX. Hir det mé nyek (a Cég köz löny, az Euró pai
Unió Hi va ta los Lap ja, a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Bírósági Határozatok fi gye lé se, 
illetve a tar ta lom jegy zé kek közzététele)

Ha von ta a ki adó DVD-for má tum ban te ma ti zált jog sza bály gyûj te mé nye ket biz to sí t az elõ fi ze tõk nek.

A jog sza bály gyûj te mé nyek árát az elõ fi ze té si díj tar tal maz za.

2009. ja nu ár 1-jé tõl

– a Bel ügyi Köz löny tar tal maz za a jö võ ben a Sport Ér te sí tõt, a Tu risz ti kai Ér te sí tõt és az Ön kor mány za ti
Köz lönyt,

– a Szo ciá lis Köz löny és a Mun ka ügyi Köz löny – össze vo nást kö ve tõ en – ja nu ár tól Szo ciá lis és Mun ka -
ügyi Közlöny né ven, egy lap ként  jelenik meg,

– az Ok ta tá si Köz löny és a Kul tu rá lis Köz löny elõ fi ze tõi a jö võ ben az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz lönyben
ta lál hat ják meg a szá muk ra fon tos in for má ci ó kat,

– az Egész ség biz to sí tá si Köz löny az Egész ség ügyi Köz lönybe in teg rá ló dik, az ér dek lõ dõk a jö võ ben az
Egész ség ügyi Köz löny bõl tá jé ko zód hat nak az ez idá ig két lap ban kö zölt in for má ci ók ról.

Bu da pest, 2008. ok tó ber 15.

Magyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és 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.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.

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
08.3858 – 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

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket  folyamatosnak
 tekintjük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2009. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a példány számot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel).  Értesítjük to váb bá  Önö ket, hogy
2009. ja nu ár 1-jé tõl – az Eitv. össze vo nás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it fi gye lem be vé ve – egyes  lapoknál is vál to zá sok ra kell szá mí ta ni.
Kér jük, hogy az eset le ges mó do sí tást (cím- és pél dány szám vál to zás)  szíveskedjenek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk   szíves
fi gyel mü ket, hogy a lap szállításról ki zárólag az  elõfizetési díj be ér ke zé sét kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si  díjakat
a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék
be. Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6.) le het sé ges.
( Levélcím: Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó , 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 151 452 Ft/év

Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 27 972 Ft/év

Bel ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Egész ség ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Föld mû ve lés ügyi
 és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 27 468 Ft/év

Szo ci á lis és Mun ka ügyi Köz löny 39 564 Ft/év

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Köz löny 31 500 Ft/év

Pénz ügyi Köz löny 45 108 Ft/év

Ügyész sé gi Köz löny 9 324 Ft/év

L'u do vé no viny 7 308 Ft/év

Ne ue Ze i tung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí jai

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2009. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft

 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft

 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los lap 2008-as év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en.
Ára: 18 480 Ft + áfa.




