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III. Kormány rendeletek

A Kormány
92/2009. (IV. 24.) Korm.

rendelete

a felsõoktatási képzés feltételeirõl  szóló egyes
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény 153.  §-a (1) be kez dé sé nek 2., 5., 7.,
9. és 20. pont já ban, a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont já ban,
va la mint a fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján az Al kot mány 35.  §-a (1) bekezdé -
sének b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va
– a 14.  § (1)–(3) be kez dé sek te kin te té ben a fel sõ ok ta tás ról
 szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 153.  §-a (3) be kez dé se
elõ írása alap ján a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren ci á val egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról  szóló
237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let (a továb biak ban: FR.)
6.  §-a (2) be kez dé se a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[(2) A Tá jé koz ta tó az adott in téz mény ál tal meg hir de tett 
alap kép zé si sza kok ra és az egy sé ges, osz tat lan sza kok ra
vo nat ko zó an tar tal maz za]

„a)  az adott kép zé si te rü le ten kép zést foly ta tó fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ál tal a fel vé tel fel té te lé ül meg ha tá ro -
zott, az adott évi fel vé te li el já rá so kat leg alább két év vel
meg elõ zõ en, va la mint a két év vel ké sõb bi fel vé te li el já rá -
sok ra vo nat ko zó an a 3. szá mú mel lék let ben fel so rolt érett -
sé gi vizs ga tár gyak kö zül kö zö sen ki vá lasz tott – és a mi -
nisz té ri um hi va ta los lap já ban nyil vá nos ság ra ho zott –
érett sé gi vizs ga tár gya kat és a vizs gák szint jét,”

2.  §

Az FR. 8.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Min den év ben két fel vé te li el já rás hir det he tõ:
a) a feb ru ár ban in du ló kép zé sek re tör té nõ je lent ke zés

(a továb biak ban: ke reszt fél éves fel vé te li el já rás) ha tár ide -
je – min den kép zé si szint re vo nat ko zó an – a kép zés in dí tá -
sát meg elõ zõ év no vem ber 15. nap ja,

b) a szep tem ber ben in du ló kép zé sek re tör té nõ je lent ke -
zés (a továb biak ban: ál ta lá nos fel vé te li el já rás) ese tén a je -
lent ke zés ha tár ide je a kép zés in dí tá sa sze rin ti év feb ru ár
15. nap ja.”

3.  §

(1) Az FR. 11.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az adat fel dol go zás so rán – a ké re lem hi á nyos be -
nyúj tá sa ese tén – a Hi va tal leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár -
idõt kö ve tõ 30. na pig – a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás -
ban a 20. na pig – a je lent ke zõt a Ket. 37.  §-a sze rin ti hi ány -
pót lás ra szó lít ja fel.”

(2) Az FR. 11.  §-a (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ese tén már ci us 25. és
áp ri lis 5. kö zött kell nyil vá nos ság ra hoz ni a fel vé te li el já -
rás sta tisz ti kai ada ta it.”

(3) Az FR. 11.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A fel sõ ok ta tá si in téz mény, amennyi ben a jelent -

kezõ az in téz mény ál tal meg ha tá ro zott – in téz mény spe ci fi -
kus – mel lék le tet nem nyújt ja be, a be so ro lá si dön tés idõ -
pont ja elõtt 45 nap pal – ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ese -
té ben 30 nap pal – fel hív ja a je lent ke zõt en nek pót lá sá ra.”

4.  §

Az FR. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
szö veg lép:

„(2) A Hi va tal – a hi ány pót lás sal érin tett ké rel mek ki vé -
te lé vel – a fel sõ ok ta tá si in téz mény szá má ra to váb bít ja

a) leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 40. na pig
– a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ban 15. na pig – az adott
fel sõ ok ta tá si in téz mény be je lent ke zett pá lyá zók sze mé lyi
(név, szü le té si név, any ja szü le té si neve, szü le té si idõ és
hely), el ér he tõ sé gi ada ta it (pos tá zá si cím) és az adott in téz -
ményt érin tõ je lent ke zé si ada ta it (kép zés szint je, mun ka -
rend je, fi nan szí ro zá si for ma, szak neve),

b) leg ké sõbb a je lent ke zé si ha tár idõt kö ve tõ 60. na pig
– a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ban 45. na pig – az adott
in téz mény be a je lent ke zõ ál tal be nyúj tott, fel vé te li ké rel -
me el bí rá lá sá hoz szük sé ges, a köz pon ti nyil ván tar tás ban
rög zí tett ada ta it.”

5.  §

Az FR. 15.  §-ának (1) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ta nul má nyi pon to kat a je lent ke zõ kö zép is ko lai
ér dem je gye i bõl és az érett sé gi vizs ga tár gyak szá za lé kos
ered mé nye i bõl a kö vet ke zõ mó don kell ki szá mol ni:

a) öt tan tárgy: a ma gyar nyelv és iro da lom, a tör té ne -
lem, a ma te ma ti ka, egy leg alább két évig ta nult vá lasz tott
ide gen nyelv (vagy nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom), va la -
mint egy leg alább két évig ta nult vá lasz tott ter mé szet tu do -
má nyos tan tárgy utol só két (ta nult) év végi ér dem je gye i -
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nek – a (2) és (3) be kez dé sek re fi gye lem mel meg ál la pí -
tott – össze gét ket tõ vel meg kell szo roz ni,

b) az érett sé gi vizs ga bi zo nyít vány ban sze rep lõ vizs ga -
ered mé nyek kö zül a négy kö te le zõ és egy sza ba don vá -
lasz tott érett sé gi vizs ga tárgy szá za lé kos ered mé nye át la -
gát egész szám ra kell ke re kí te ni.”

6.  §

(1) Az FR. 16.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(5) [A két szin tû érett sé gi vizs ga be ve ze té se elõtt tett
tan tár gyi érett sé gi vizs ga ered mé nye i nek át szá mí tá sát
 külön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell el vé -
gez ni.] A 2005. elõtt tett érett sé gi vizs ga tár gyak nak a fel -
vé te li el já rás idõ pont já ban ha tá lyos érett sé gi vizs ga tár -
gyak kal  való meg fe lel te té sét a je lent ke zõ ál tal a je lent ke -
zés be nyúj tá sá val egy ide jû leg elõ ter jesz tett ké rel mé re az
érett sé gi vizs ga le té te lé nek idõ pont já ban ha tá lyos és a fel -
vé te li je lent ke zés idõ pont já ban ha tá lyos vizs ga kö ve tel mé -
nyek szak mai tar tal má nak össze ve té se alap ján az Ok ta tá si
Hi va tal el nö ke ha tó sá gi el já rás ke re té ben ál la pít ja meg. [és 
a Hi va tal hon lap ján köz zé te szi]. Az Ok ta tá si Hi va tal el nö -
ke kö te les a tan tár gyi meg fe lel te tés re, amennyi ben a vizs -
ga kö ve tel mé nyek nek leg alább 75%-a meg egye zik, il let ve
az el uta sí tás ra, amennyi ben az egye zés nem éri el az
50%-ot. A meg fe lel te tett érett sé gi vizs ga tár gyak jegy zé két 
a Hi va tal a hon lap ján köz zé te szi.”

(2) Az FR. 16.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) Az 1996. elõtt érett sé gi vizs gát tett, fel sõ fo kú vég -
zett sé gû je lent ke zõ érett sé gi pont ja it, amennyi ben az
(1) be kez dés sze rint meg ha tá ro zott érett sé gi vizs ga tár gyak 
kö zül csak egy ered mé nyé vel ren del ke zik, az en nek alap -
ján meg ál la pí tott ered mé nyé nek két sze re zé sé vel kell meg -
ha tá roz ni.”

7.  §

(1) Az FR. 19–20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„19.  § (1) A je lent ke zõ az ál la mi lag el is mert vagy az zal
egyen ér té kû nyelv vizs gá ért nyel ven ként

a) kö zép fo kú (B2) kom plex tí pu sú nyelv vizs ga ese tén
28 több let pont ra, vagy

b) fel sõ fo kú (C1) kom plex tí pu sú nyelv vizs ga ese tén
40 több let pont ra
jo go sult.

(2) A je lent ke zõ az (1) be kez dés alap ján leg fel jebb
40 több let pon tot kap hat ak kor is, ha a több let pon tok ra
több kü lön bö zõ nyelv bõl meg szer zett nyelv vizs ga alap ján
is jo go sult len ne, vagy ha a kü lön bö zõ nyelv vizs gák alap -
ján el ér he tõ több let pont ja i nak össze ge ezt meg ha lad ná.
Egy nyelv bõl csak egy nyelv vizs gá ért ad ha tó több let pont.

(3) Ál la mi lag el is mert kö zép fo kú (B2) írás be li vagy
szó be li tí pu sú, il let ve fel sõ fo kú (C1) írás be li vagy szó be li
tí pu sú, vagy az zal egyen ér té kû nyelv vizs gá val ren del ke zõ
ak kor jo go sult 28, il let ve 40 több let pont ra, ha a sa já tos
 nevelési igé nye  miatt iga zol tan nem tud ja a kom plex tí pu -
sú nyelv vizs gát le ten ni.

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

20.  § (1) A je lent ke zõ a fel sõ ok ta tá si in téz mény sza -
bály za tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint a fel vé te li el já rás
 során

a) az adott sport ág or szá gos sport ági szak szö vet sé ge
ál tal ki adott iga zo lás alap ján az ered mény el éré se kor

aa) a Nem zet kö zi Olim pi ai Bi zott ság ál tal szer ve zett
olim pi ai já té ko kon,

ab) a FIDE ál tal szer ve zett Sakk olim pi án,
ac) 1984-tõl kez dõ dõ en a Pa ra lim pi án vagy Si ket lim -

pi án
sze rep lõ sport ág ban vi lág- és Eu ró pa-baj nok sá gon el ért
leg alább 3. he lye zé sért 16, or szá gos sport ági szak szö vet -
ség ál tal szer ve zett or szá gos baj nok sá gon el ért leg alább
3. he lye zé sért 8 több let pont ra;

b) a mû vé sze ti szak kép zés ben ta nu ló szak kö zép is ko lá -
sok ré szé re szer ve zett, a mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett és 
anya gi lag tá mo ga tott Or szá gos Mû vé sze ti Ta nul má nyi
Ver se nye ken egyé ni ver seny zõ ként el ért 1–3. he lye zé sért
16 több let pont ra;

c) tár gyan ként leg fel jebb egy, a ca)–cb) al pon tok sze -
rin ti ta nul má nyi ver se nye ken el ért ered mény alap ján, ha
a je lent ke zõ a ver seny ered ményt azon tár gyak va la me lyi -
ké bõl érte el, ame lye ket a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek
a 16.  § (1) be kez dé se alap ján érett sé gi pon tot adó tárgy -
ként a szak ra vo nat ko zó an meg ha tá roz tak,

ca) az Or szá gos Kö zép is ko lai Ta nul má nyi Ver se nyen
és a Szak ma cso por tos szak mai elõ ké szí tõ érett sé gi tan tár -
gyak ver se nyén el ért 1–10. he lye zé sért 80, 11–20. he lye -
zé sért 40, 21–30. he lye zé sért 20 több let pont ra,

cb) a Kö zép is ko lai Tu do má nyos Di ák kö rök Or szá gos
Kon fe ren ci á ja ver se nye in el ért he lye zés alap ján a nagy -
díjasoknak 24, az elsõ dí ja sok nak 12 több let pont ra;

d) az If jú sá gi Tu do má nyos In no vá ci ós Te het ség ku ta tó
Ver se nyen el ért leg alább 3. he lye zé sért 20 több let pont ra;

e) az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt
szin tû vagy fel sõ fo kú szak ké pe sí té sért, il let ve a ko ráb ban
az érett sé gi vizs gát köve tõen meg szer zett tech ni ku si ké pe -
sí tõ bi zo nyít vá nyért, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak -
irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás ese tén 24 több let pont ra;

f) a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
5.  §-a [(1)] (2) be kez dé sé nek h) pont ja sze rint a szak ké pe -
sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal szer ve zett or szá gos szak mai
ta nul má nyi ver se nyen el ért he lye zé se alap ján a szak mai
vizs ga egé sze (min den ré sze) alól fel men tést ka pott je lent -
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ke zõ, a 2. szá mú mel lék let sze rint szak irány nak meg fe le lõ
to vább ta nu lás ese tén 30 több let pont ra
jo go sult.

(2) Az (1) be kez dés ca) pont ja al kal ma zá sa so rán a dön -
tõ be ju tott, de azon részt nem vevõ je lent ke zõt – a ver seny
szer ve zõ jé nek iga zo lá sa alap ján – a dön tõ ben el vi leg el ér -
he tõ utol só he lye zést el érõ nek kell te kin te ni.

(3) Az (1) be kez dés a), b), d), e) és f) pont ja al kal ma zá sa 
so rán jog cí men ként leg fel jebb egy-egy több let pont ra
 jogosító ered mény alap ján jo go sult több let pont ra a je lent -
ke zõ.”

(2) Az FR. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) A hát rá nyos hely ze tû je lent ke zõ min den

 jelentkezési he lyén 20 több let pont ra jo go sult.
(2) A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû je lent ke zõ min -

den je lent ke zé si he lyén 40 több let pont ra jo go sult.
(3) A fo gya té kos ság gal élõ je lent ke zõ min den jelent -

kezési he lyén 40 több let pont ra jo go sult.
(4) Az a je lent ke zõ, aki a je lent ke zé si ha tár idõ és a fel -

vé te li dön tés kö zöt ti idõ szak ban gyer mek e gon do zá sa cél -
já ból fi ze tés nél kü li sza bad sá gon lévõ, ter hes sé gi-gyer -
mek ágyi se gély ben, gyer mek gon do zá si se gély ben, gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás ban vagy gyer mek gon do zá si díj -
ban ré sze sül, min den je lent ke zé si he lyén 40 több let pont ra
jo go sult.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek sze rin ti jo go sult sá got (a ked -
vez mény re jo go sí tó fel té te lek meg lé tét) a 12.  § (3) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig kell iga zol ni.”

8.  §

(1) Az FR. 25.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A Hi va tal a be so ro lá si dön tést
a) a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ese tén leg ké sõbb

a kép zés in dí tá sa sze rin ti év ja nu ár 15. nap já ig,
b) az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ese tén leg ké sõbb a kép -

zés in dí tá sa sze rin ti év au gusz tus 1. nap já ig
hoz za meg. A be so ro lá si dön tés idõ pont ját a Hi va tal ál la -
pít ja meg.”

(2) Az FR. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek a he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény a fel vé tel rõl  szóló dön -
tését ha tá ro zat ban

a) a ke reszt fél éves fel vé te li el já rás ban a be so ro lá si
dön tés idõ pont ját kö ve tõ nyolc na pon be lül

b) az ál ta lá nos fel vé te li el já rás ban au gusz tus 1-jé ig
írás ban köz li a je lent ke zõ vel. A fel sõ ok ta tá si in téz mény
azt a je lent ke zõt ve szi fel, aki hoz zá lett be so rol va.”

9.  §

Az FR. 35.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„35.  § (1) A 14–16.  §, 18–21.  §, 23–24.  §-ban fog lal tak

a mes ter kép zés re tör té nõ je lent ke zés re nem al kal maz ha tók.

(2) A je lent ke zõ tel je sít mé nyét pon to zá sos rend szer ben
kell ér té kel ni a fel vé te li tel je sít mé nyért és a több let tel je sít -
mé nyért kap ha tó ma xi má lis pont szám meg ha tá ro zá sá val,
me lyek össze ge leg fel jebb 100 pont.

(3) A több let tel je sít mé nye kért ad ha tó több let pon tok
– be le ért ve a (6) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kat – jog -
címeit, mér té két, meg ál la pí tá sá nak rend jét, az in téz mény
a sza bály za tá ban ha tá roz za meg az zal, hogy az elõny ben
ré sze sí ten dõk több let pont ja nem le het több 10 pont nál, és
nem le het ke ve sebb 1 pont nál.

(4) A fel vé te li kö ve tel mé nye ket és a rang so ro lás mód ját
a fel sõ ok ta tá si in téz mény a sza bály za tá ban ha tá roz za meg.

(5) A mû vé sze ti, mû vé szet köz ve tí tõ és sport tu do má nyi
kép zé si te rü let re je lent ke zõk ese té ben a je lent ke zõk tel je -
sít mé nyét ki zá ró lag a gya kor la ti vizs ga alap ján is meg
 lehet ál la pí ta ni.”

10.  §

Az FR. 45.  §-a (8) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A (4) be kez dés alap ján az in téz mé nye ket il le tõ
részt a Hi va tal két rész let ben utal ja át az in téz mé nyek nek.
Az õket il le tõ rész 75%-át a 12.  § (2) be kez dés a) pont ban
meg ál la pí tott ha tár idõt kö ve tõ 60 na pon be lül, a fenn ma ra -
dó részt a jog or vos la ti el já rá sok le zá rá sát kö ve tõ 30 na pon
be lül.”

11.  §

Az FR. 46.  §-a kö vet ke zõ (2)–(3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) Az 15.  § (1) be kez dé se al kal ma zá sa szem pont já ból
ter mé szet tu do má nyos tan tárgy a Nem ze ti Alap tan terv sze -
rin ti „Em ber a ter mé szet ben”, „Föl dünk és kör nye ze tünk”
mû velt sé gi te rü let fej lesz té si fel ada ta i nak tel je sí té sét le he -
tõ vé tevõ tan tárgy ([kü lö nö sen a] bi o ló gia, fi zi ka, ké mia,
föld rajz, ter mé szet tu do mány).

(3) A kö zép is ko lák ál tal ok ta tott tan tárgy nak [és]
a (2) be kez dés ben [nem] em lí tett [tan tár gyak nak a hi vat -
ko zott] mû velt sé gi te rü let[ek]nek  való meg fe lel te té sét
a kö zép is ko la – pe da gó gi ai prog ram ját és he lyi tan ter vét
tar tal ma zó – ké rel mé re ha tó sá gi el já rás ke re té ben az Ok ta -
tá si Hi va tal el nö ke a tan tárgy kö ve tel mé nye i nek szak mai
vizs gá la ta alap ján ál la pít ja meg [, nyil ván tart ja és a Hi va -
tal hon lap ján köz zé te szi. Ké re lem re a meg fe lel te tés rõl
 bizonyítványt ál lít ki.] Az Ok ta tá si Hi va tal el nö ke kö te les
a ké re lem el fo ga dá sá ra, amennyi ben a ké re lem ben meg -
jelölt tan tárgy kö ve tel mény rend sze re leg alább 60%-ban
tar tal maz za leg alább egy, a (2) be kez dés ben meg je lölt tan -
tárgy egy tan év so rán tel je sí ten dõ kö ve tel mé nyét. Az érett -
sé gi vizs ga so rán vá laszt ha tó ter mé szet tu do má nyos tan -
tárgy ként meg fe lel te tett tan tár gyak jegy zé két a Hi va tal
a hon lap ján köz zé te szi.”
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12.  §

(1) Az FR. 2. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az FR. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

(3) Az FR.

a) 15.  §-a (4) be kez dé sé ben és 16.  §-a (8) be kez dé sé -
ben az „a fel sõ ok ta tá si in téz mény dönt” szö veg rész he lyé -
be az „a Hi va tal dönt” szö veg rész;

b) 19.  §-a (1) be kez dé sé ben az „a kö zép fo kú C tí pu sú
nyelv vizs ga” szö veg rész he lyé be az „a kö zép fo kú (B2)
kom plex tí pu sú nyelv vizs ga” szö veg rész;

c) 19.  §-a (3) be kez dé sé ben az „a kö zép fo kú A [tí pu sú]
vagy B tí pu sú” szö veg rész he lyé be az „a kö zép fo kú (B2)
szó be li tí pu sú vagy írás be li tí pu sú” szö veg rész;

d) 19.  §-a (3) be kez dé sé ben az „a fel sõ fo kú A [tí pu sú]
vagy B tí pu sú” szö veg rész he lyé be az „a fel sõ fo kú (C1)
szó be li tí pu sú vagy írás be li tí pu sú nyelv vizs ga” szö veg -
rész;

e) 45.  §-a (3) be kez dé sé ben az „Az alap díj ból” szö veg -
rész he lyé be az „A be fi ze tett alap díj ból” szö veg rész

lép.

13.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé si, tu do má nyos
célú és fenn tar tói nor ma tí va alap ján tör té nõ fi nan szí ro zá -
sá ról  szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: NR.) 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál la mi lag tá mo ga tott hall ga tók kép zé sé nek költ -
ség ve té si tá mo ga tá sa a nor ma tív kép zé si, tu do má nyos célú 
és fenn tar tói tá mo ga tás sal tör té nik, amely nek e ren de let
alap ján szá mí tott in téz mé nyi költ ség ve té si tá mo ga tá si
mér té ke – az éves költ ség ve tés ben meg ha tá ro zott fel sõ ok -
ta tá si tá mo ga tás össze gé tõl füg gõ en – leg fel jebb 10%-kal
csök ken het, és amit ki egé szít het egyes spe ci á lis fel ada tok
tá mo ga tá sa.”

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

„(3) A fel sõ ok ta tá si tör vény 3. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott szá mí tá si alap össze ge a költ ség ve té si év -
ben 260 000 Ft.”

14.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va la mint
a szak in dí tás el já rá si rend jé rõl  szóló 289/2005. (XII. 22.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: BR.) 1. szá mú mel lék le te
he lyé be e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

(2) A BR. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) A BR. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá -
mú mel lék le te lép.

15.  §

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 79/2006.
(IV. 5.) Korm. ren de let 10. szá mú mel lék le té nek

a) V. pont já ban a ,,Kel te zés, alá írá sok, zá ra dé kok” szö -
veg rész, a ,,Kel te zés, zá ra dé kok, alá írás” szö veg rész
 helyébe a ,,kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írá sok, zá ra -
dék” szö veg rész lép;

b) V. pont ja ki egé szül e ren de let 6. szá mú mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott V/G. pont tal;

c) VI. pont ja hely be e ren de let 7. szá mú mel lék le te lép.

16.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az érett -
ségi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról  szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let

a) 45.  §-a (4) be kez dé se a) pont já ban és 54.  §-a (2) be -
kez dé se b) pont já ban a ,,kö zép fo kú „C” tí pu sú” szö veg -
rész he lyé be a ,,kö zép fo kú (B2) kom plex tí pu sú” szö veg -
rész lép;

b) 45.  §-a (4) be kez dé se b) pont já ban és 54.  §-a (3) be -
kez dé se b) pont já ban az „alap fo kú „C” tí pu sú” szö veg rész
he lyé be az „alap fo kú (B1) kom plex tí pu sú” szö veg rész
lép;

c) 45.  §-a (5) be kez dé se a) pont já ban a ,,fo ko za tú
„A” tí pu sú” szö veg rész he lyé be a ,,fo ko za tú szó be li tí pu -
sú” szö veg rész lép;

d) 45.  §-a (5) be kez dé se b) pont já ban a ,,fo ko za tú
„B” tí pu sú” szö veg rész he lyé be a ,,fo ko za tú írás be li tí pu -
sú” szö veg rész lép;

e) 54.  §-a (1) be kez dé se b) pont já ban és 54.  §-a (4) be -
kez dé sé ben a ,,fel sõ fo kú „C” tí pu sú” szö veg rész he lyé be
a ,,fel sõ fo kú (C1) kom plex tí pu sú” szö veg rész lép;

f) 54.  §-a (5) be kez dé se a) pont já ban a ,,fel sõ fo kú
„A” tí pu sú” szö veg rész he lyé be a ,,fel sõ fo kú (C1) szó be li
tí pu sú” szö veg rész lép;

g) 54.  §-a (5) be kez dé se b) pont já ban a ,,fel sõ fo kú
„B” tí pu sú” szö veg rész he lyé be a ,,fel sõ fo kú (C1) írás be li
tí pu sú” szö veg rész lép;

h) 56/A.  §-a (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a di ák iga -
zol vány ról  szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. ren de let

a) 1.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „álló hall -
gató (a továb biak ban: hall ga tó)” szö veg rész he lyé be az
„álló hall ga tó, dok tor je lölt (a továb biak ban együt te sen:
hall ga tó)” szö veg rész lép;
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b) 9.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(2) A nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nu lók,
a kép zé si kö te le zett sé gü ket tel je sí tõk, il let ve az 1.  § (1) be -
kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro zott jo go sul tak ré szé re 
a nap pa li ta go zat, az esti ta go zat mun ka rend je sze rint ta nu -
lók ré szé re az esti ta go zat, a le ve le zõ ta go zat mun ka rend je
sze rint ta nu lók, il let ve az alap fo kú mû vé szet ok ta tá si in téz -
mé nyek ta nu lói ré szé re a le ve le zõ ta go zat di ák iga zol vá -
nyát, az egyéb mun ka rend sze rint ta nu lók ré szé re a táv ok -
ta tá si ta go zat di ák iga zol vá nyát kell ki ál lí ta ni. A dok tor je -
löl tek szá má ra a le ve le zõ ta go zat mun ka rend je sze rin ti
 diákigazolványt kell ki ál lí ta ni.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz for -
gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl  szóló
85/2007. (IV. 25.) Korm. ren de let

a) 3.  §-ának (1) be kez dé sé ben a ,,Ta nu lói jog vi szo nya” 
szö veg rész he lyé be a ,,Ta nu lói, hall ga tói, dok tor je löl ti
jog vi szo nya” szö veg rész lép;

b) 3.  §-ának (1) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ
bd) al pont tal:

[(1) Ta nu lói, hall ga tói, dok tor je löl ti jog vi szo nya alap -
ján az 1. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ked vez mény re 
jo go sult:]

„bd) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek le ve le zõ ok ta tás mun -
ka rend je sze rint fo lyó ok ta tás ban részt vevõ hall ga tó ja,
 illetve dok tor je lölt je a la kó hely és az ok ta tá si in téz mény
kö zött meg vált ha tó ked vez mé nyes me net jeggyel,”

c) 1. szá mú mel lék le te 10. pont ját meg elõ zõ al cím
 helyébe e ren de let 8. szá mú mel lék le te lép;

d) 1. szá mú mel lék le té nek 15. pont ja he lyé be e ren de let 
9. szá mú mel lék le te lép.

17.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel –
ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let
a) 7.  §-a 2010. de cem ber 1-jén;
b) 5.  §-a és 11.  §-a 2012. ja nu ár 1-jén
c) 6.  §-ának (2) be kez dé se, 9.  §-a 2009. szep tem ber

15-én lép ha tály ba.

(3) A fel sõ ok ta tá si hall ga tói di ák iga zol vány ról és
 doktorjelölti di ák iga zol vány ról  szóló 295/2008. (XII. 11.)
Korm. ren de let és a köz ok ta tá si di ák iga zol vány ki adá sá ról 
és hasz ná la tá ról  szóló 296/2008. (XII. 11.) Korm. ren de let
[FDR. 21.  §-a, va la mint 1. és 2. szá mú mel lék le te] nem lép
ha tály ba.

(4) E ren de let 1–4.  §-a, 6.  §-a, 8–10.  §-a, 12–13.  §-a,
mel lék le tei 2009. szep tem ber 20-án ha tá lyát vesz ti.

(5) E ren de let 2012. ja nu ár 5-én ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz terelnök
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1. számú melléklet a 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let hez]

Szakirányú továbbtanulás meghatározása felvételi pontszámítás szempontjából

Szakirányú továbbtanulásnak minõsülõ képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti

szakmacsoportok esetében

Szak ma cso port Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

egész ség ügy or vos- és egész ség tu do mány

szo ci á lis szol gál ta tá sok pe da gó gus kép zés
tár sa da lom tu do mány

ok ta tás (ok ta tás, pe da gó gia) pe da gó gus kép zés

mû vé szet, köz mû ve lõ dés, kom mu ni ká ció (ze ne-, tánc-, kép zõ-
és ipar mû vé szet, szín mû vé szet-báb mû vé szet, szín ház mû vé szet,
saj tó, köz mû ve lõ dés)

mû vé szet
mûvészetközvetítés 
tár sa da lom tu do mány

gé pé szet (gép gyár tás, gép sze re lés, gép ke ze lés, bá nyá szat,
ko há szat, fi nom me cha ni ka, anyag vizs gá lat, au to ma ti ka,
he gesz tés, fe lü let ke ze lés, mi nõ ség biz to sí tás)

mû sza ki

elekt ro tech ni ka-elekt ro ni ka (elekt ro tech ni ka, elekt ro ni ka,
táv köz lés tech ni ka)

mû sza ki in for ma ti ka

in for ma ti ka (szoft ver) in for ma ti ka

vegy ipar (vegy ipar, la bor vizs gá la tok) mû sza ki ter mé szet tu do má nyok

épí té szet (épí té szet, épí tõ ipar, épí tõ anyag-ipar) mû sza ki

könnyû ipar (ru ha-, tex til-, bõr-, szõr me-, ci põ ipar) mû sza ki

fa ipar mû sza ki

nyom da ipar mû sza ki

köz le ke dés mû sza ki

kör nye zet vé de lem-víz gaz dál ko dás agrár 
gaz da ság tu do má nyok
mû sza ki

köz gaz da ság gaz da ság tu do má nyok

ügy vi tel böl csé szet tu do mány,
gaz da ság tu do má nyok,
jogi és igaz ga tá si

ke res ke de lem-mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció (ke res ke de lem,
mar ke ting, üz le ti ad mi niszt rá ció, me ne dzse lés, nem gaz da sá gi
ügy in té zés, szer ve zés)

gaz da ság tu do má nyok

ven dég lá tás-ide gen for ga lom (ven dég lá tás, ide gen for ga lom,
tu riz mus)

gaz da ság tu do má nyok

egyéb szol gál ta tá sok (sze mé lyi, biz ton sá gi, pol gá ri vé del mi,
ren dé sze ti szol gál ta tá sok, hon vé de lem, tûz vé de lem,
mun ka vé de lem, kis- és kéz mû ves ipar)

nem zet vé del mi és ka to nai

me zõ gaz da ság (nö vény ter mesz tés, ker té szet, ál lat te nyész tés,
er dé szet, va dá szat, ha lá szat, tér ké pé szet)

ag rár

élel mi szer ipar ag rár
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Szakirányú továbbtanulásnak megfelelõ képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékrõl
és az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

szerinti szakképesítések/elágazások esetében

Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

adat bá zis ter ve zõ in for ma ti ka

adat elem zõ in for ma ti ka

adó igaz ga tá si szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

adó zá si szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

ag rár ke res ke del mi me ne dzser asszisz tens ag rár, gaz da ság tu do má nyok

ag rár-köz gaz da sá gi és -áru for gal ma zó tech ni kus ag rár

ag rár ren dész ag rár

al kal ma zott fo to grá fus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

al kal ma zott gra fi kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ál lam ház tar tá si mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

ál lam ház tar tá si szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

ál lat egész ség ügyi tech ni kus ag rár

ál lat te nyész tõ tech ni kus ag rár

ál ta lá nos fes tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ál ta lá nos rend szer gaz da in for ma ti ka, mû sza ki

ál ta lá nos vegy ipa ri la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

arany mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ar tis ta mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ar tis ta mû vész mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

au dio ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

au di o vi zu á lis szak asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
mû sza ki,
in for ma ti ka

au tis ták gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

au to ma ti kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

au tó tech ni kus mû sza ki

bank i szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ba rom fi te nyész tõ és
ba rom fi ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus

ag rár

be fek te té si ta nács adó gaz da ság tu do má nyok

be fek te tés ke ze lé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok
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be széd át vi te li rend szer tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

be széd fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

bi o tech no ló gus tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

biz ton ság szer ve zõ i. nem zet vé del mi és ka to nai

biz to sí tá si ta nács adó gaz da ság tu do má nyok

bor- és pezs gõ gyár tó tech ni kus ag rár

bor tech no ló gus ag rár
ter mé szet tu do mány

bõr fel dol go zó-ipa ri tech ni kus mû sza ki

bõr mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

bronz mû ves és szo bor ön tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

bú tor ipa ri tech ni kus mû sza ki

bú tor mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

cad-cam in for ma ti kus in for ma ti ka,
mû sza ki

ci to ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

ci zel lõr mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ct, mri szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

cu kor ipa ri tech ni kus ag rár

csa lád pe da gó gi ai men tor pe da gó gus kép zés

cse cse mõ- és gyer mek ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

cse cse mõ- és gyer mek ne ve lõ-gon do zó böl csé szet tu do mány
pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

de ko ra tõr mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

de sig ner in for ma ti ka

di a be to ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

dí szí tõ fes tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

dí szí tõ szob rász mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

dísz let- és jel mez ter ve zõ asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

dísz mû ko vács mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

di vat- és stí lus ter ve zõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

do hány ipa ri tech ni kus ag rár
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drá ga kõ fog la ló mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

drog és to xi ko ló gi ai la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

drog- és to xi ko ló gi ai tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

édes ipa ri tech ni kus ag rár

eeg szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

egész ség ügyi gya kor lat ve ze tõ or vos- és egész ség tu do mány

egész ség ügyi me ne dzser or vos- és egész ség tu do mány

egész ség ügyi ope rá tor or vos- és egész ség tu do mány

egyéb szer ve ze ti mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

e-já ték fej lesz tõ in for ma ti ka

e-le ar ning tan anyag fej lesz tõ in for ma ti ka

elekt ro ni kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

elekt ro ni kus hoz zá fé ré si és ma gán há ló za ti rend szer tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

elekt ro ni kus mû sor köz lõ és tar ta lom át vi te li rend szer-tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

elekt ron mik ro szkó pos szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

élel me zé si me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

élel mi szer-hi gi é ni kus ag rár

élel mi szer ipa ri gé pész tech ni kus mû sza ki

élel mi szer ipa ri me ne dzser ag rár,
gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

élel mi szer mi nõ sí tõ la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

em ber i erõ for rás ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

en do szkó pos szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

ener ge ti kai kör nye zet vé dõ ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

ener ge ti kai mér nök asszisz tens mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok

epi de mi o ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

épí tett kör nye zet mér nök-asszisz tens mû sza ki

épí tõ- és anyag moz ga tó-gé pész tech ni kus mû sza ki

épí tõ anyag ipa ri mi nõ ség el len õr mû sza ki

épí tõ anyag-ipa ri tech ni kus mû sza ki

épü let gé pész tech ni kus mû sza ki

er dész tech ni kus ag rár

er dõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus mû sza ki

er je dés- és üdí tõ ital ipa ri tech ni kus ag rár

erõ gaz da ag rár

erõs ára mú elekt ro tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

ér ték pa pír pi a ci szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ér tel mi leg sé rül tek gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés
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Eu ró pai Uni ós üz le ti szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok,
tár sa da lom tu do mány

ezüst mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

fa fel dol go zó tech ni kus mû sza ki

fa ipa ri ter mék ter ve zõ mû sza ki

fa ipa ri ter me lés szer ve zõ mû sza ki

far ma ko ló gus mû sza ki, ter mé szet tu do má nyok

far ma ko ló gus szak asszisz tens ter mé szet tu do mány

fel nõtt ana esz te zi o ló gi ai és in ten zív szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

fe lü let vé del mi tech no ló gus ter mé szet tu do mány,
mû sza ki

fém mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

film hang ter ve zõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

film tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

fi zi o te rá pi ás szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

flu i dum ki ter me lõ tech ni kus mû sza ki

fog lal ko zás egész ség ügyi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

fog lal koz ta tás-szer ve zõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

fog tech ni kus és fül il lesz ték-ké szí tõ or vos- és egész ség tu do mány

föld mé rõ és tér in for ma ti kai tech ni kus ag rár

föld ügyi tér in for ma ti kai szak tech ni kus ag rár

fõ vi lá go sí tó mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

gaz dál ko dá si me ne dzser asszisz tens gaz da ság tu do mány

gaz da sá gi ide gen nyel vû me ne dzser böl csé szet tu do mány
tár sa da lom tu do mány

gaz da ság tu do má nyok
jo gi- és igaz ga tá si

gaz da sá gi in for ma ti kus in for ma ti ka

gáz ipa ri tech ni kus mû sza ki

ge o ló gi ai tech ni kus mû sza ki

gép gyár tás tech no ló gi ai tech ni kus mû sza ki

gép ipa ri mér nök asszisz tens mû sza ki

gép ipa ri mi nõ ség el len õr mû sza ki

ge ri át ri ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

ge rinc há ló za ti rend szer tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

ge ron to ló gi ai gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

gom ba to xi ko ló gus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

gra fo ló gus nem zet vé del mi és ka to nai
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gya kor la ti ok ta tó pe da gó gus kép zés

gyár tás ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

gyer mek ana esz te zi o ló gi ai és in ten zív szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

gyer mek ott ho ni asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

gyó gyá sza ti se géd esz köz-for gal ma zó or vos- és egész ség tu do mány

gyógy nö vény- és
fû szer nö vény ter mesz tõ és -fel dol go zó

ag rár,
ter mé szet tu do mány

gyógy pe da gó gi ai asszisz tens pe da gó gus kép zés

gyógy szer ipa ri la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

gyógy szer ki adó szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

gyógy úszás fog lal koz ta tó or vos- és egész ség tu do mány

ha jó zá si tech ni kus mû sza ki

hal lás akusz ti kus or vos- és egész ség tu do mány

hal lás fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

há ló za ti in for ma ti kus mû sza ki, in for ma ti ka

hang kul tú ra szak mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang mû vész stú dió me ne dzser mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang res ta u rá ci ós tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang szer ké szí tõ és -ja ví tó (hang szer cso port meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang tár ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

hang tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

he ma to ló gi ai, transz fú zi o ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

híd épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus mû sza ki

hisz to ké mi ai, im mun hisz to ké mi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

hon véd zász lós (az ága zat meg je lö lé sé vel) 3 nem zet vé del mi és ka to nai

hos pi ce szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

hul la dék gaz dál ko dá si tech no ló gus ag rár,
mû sza ki
ter mé szet tu do mány

hul la dék gaz dál ko dó ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

hu mán ge ne ti kai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

hús- és ba rom fi ipa ri tech ni kus ag rár

ide gen nyel vi tit kár böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

ide gen for gal mi szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok
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ide gen ve ze tõ gaz da ság tu do má nyok

ide gen nyel vi kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

if jú ság se gí tõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

in fo kom mu ni ká ci ós al kal ma zás fej lesz tõ in for ma ti ka

in for má ció rend szer-elem zõ és -ter ve zõ in for ma ti ka

in for ma ti kai há ló zat te le pí tõ és -üze mel te tõ in for ma ti ka,
mû sza ki

in for ma ti kai mû sze rész in for ma ti ka,
mû sza ki

in for ma ti kai rend sze rek szak el len õre gaz da ság tu do má nyok

in for ma ti kai sta tisz ti kus és gaz da sá gi ter ve zõ in for ma ti ka,
gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

in fost ruk tú ra me ne dzser in for ma ti ka,
mû sza ki

in gat lan ke ze lõ mû sza ki

in gat lan va gyon-ér té ke lõ és -köz ve tí tõ gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

in ter ne tes al kal ma zás fej lesz tõ in for ma ti ka

in ter ven ci ós szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

in téz mé nyi kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

ipar i in for ma ti kai tech ni kus in for ma ti ka

is ko la tit kár böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

it biz ton ság tech ni kus in for ma ti ka

it help desk ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

it ke res ke dõ in for ma ti ka

it men tor in for ma ti ka

jazz-éne kes mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

jazz-ze nész (a hang szer meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

jogi asszisz tens jo gi- és igaz ga tá si

kán tor-ének ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kán tor-kó rus ve ze tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kán tor-or go nis ta mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kar di o ló gi ai és an gi o ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

ka tasz te ri szak tech ni kus ag rár

ka taszt ró fa vé del mi és pol gá ri vé del mi fõ elõ adó nem zet vé del mi és ka to nai

ké mi ai la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány
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kép gra fi kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

képi di ag nosz ti kai és in ter ven ci ós asszisz tens or vos- és egész ség tu do má nyi

kép zé si szak asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

ke ra mi kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ke res ke del mi bolt há ló zat szer ve zõ gaz da ság tu do má nyok

ke res ke del mi szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

ker tész és nö vény vé del mi tech ni kus ag rár

ké zi nyo mó mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ké zi szö võ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kéz mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kis- és kö zép vál lal ko zá si me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

kis gyer mek gon do zó, -ne ve lõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

kis ha jó épí tõ és -kar ban tar tó tech ni kus mû sza ki

klasszi kus ba lett-tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

klasszi kus ze nész (a hang szer meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kli ni kai fo gá sza ti hi gi é ni kus or vos- és egész ség tu do mány

ko hó mér nök asszisz tens mû sza ki

kor ró zió vé del mi tech ni kus mû sza ki

kor társ-, mo dern tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

költ ség ve tés-gaz dál ko dá si szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

könnyû ipa ri mér nök asszisz tens mû sza ki
ter mé szet tu do mány

könyv mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kör nye zet vé del mi be ren de zés üze mel te tõ je ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

kör nye zet vé del mi és víz mi nõ sé gi la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

kör nye zet vé del mi mé rés tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

kör ze ti kö zös sé gi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

kõ szob rász mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány
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köz be szer zé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok

köz le ke dés au to ma ti kai tech ni kus mû sza ki

kö zös ség fej lesz tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

kö zös sé gi in for ma ti kai szol gál ta tó in for ma ti ka

kül gaz da sá gi üz let kö tõ gaz da ság tu do má nyok

kül ke res ke del mi üz let kö tõ gaz da ság tu do má nyok

kül szí ni bá nya ipa ri tech ni kus mû sza ki

lánc ké szí tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

lá tás fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

lé gi utas-kí sé rõ mû sza ki

lég zõ szer vi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

lé te sít mény ge o dé ta szak tech ni kus ag rár

lí zing re fe rens gaz da ság tu do má nyok

lo gisz ti kai mû sza ki
me ne dzser asszisz tens

mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

lo gisz ti kai ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

ma gán éne kes mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ma gas épí tõ tech ni kus mû sza ki

ma lom- és ke ve rék ta kar mány-ipa ri tech ni kus ag rár

me chat ro ni kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

me chat ro ni kai
mér nök asszisz tens

mû sza ki,
gaz da ság tu do má nyok

mé di a tech no ló gus asszisz tens tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés, mû sza ki,
in for ma ti ka

meg úju ló ener gia-gaz dál ko dá si tech ni kus mû sza ki

mély épí tõ tech ni kus mû sza ki

mély fú ró tech ni kus mû sza ki

mély mû ve lé si bá nya ipa ri tech ni kus mû sza ki

mé nes gaz da ag rár

men tál hi gi é nés asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

me zõ gaz da sá gi gé pész tech ni kus mû sza ki

me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi szak asszisz tens ag rár,
mû sza ki

me zõ gaz da sá gi la bo ra tó ri u mi tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

me zõ gaz da sá gi me ne dzser asszisz tens ag rár,
gaz da ság tu do má nyok

me zõ gaz da sá gi mû sza ki me ne dzser asszisz tens ag rár,
mû sza ki

me zõ gaz da sá gi tech ni kus ag rár
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mik ro bi o ló gi ai szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

mo de rá tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

moz gó kép-for gal ma zó mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

moz gó kép gyár tó hang tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

moz gó ké pi ani má ci ó ké szí tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mul ti mé dia fej lesz tõ in for ma ti ka

mun ka erõ pi a ci szer ve zõ, elem zõ gaz da ság tu do má nyok

mun ka vé del mi tech ni kus mû sza ki

mú ze u mi gyûj te mény- és rak tár ke ze lõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mú ze u mi pre pa rá tor mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû em lék fenn tar tó tech ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû sor ve ze tõ ri por ter mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû sza ki in for ma ti kai mér nök asszisz tens mû sza ki
in for ma ti ka

mû sza ki in for ma ti kus in for ma ti ka

mû tárgy vé del mi asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

mû té ti szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

nef ro ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

nem zet kö zi pénz ügyi re fe rens gaz da ság tu do má nyok

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

nem zet kö zi szál lít má nyo zá si
és lo gisz ti kai szak ügy in té zõ

gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

népi éne kes mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

népi já ték és kis mes ter sé gek ok ta tó ja (a te vé keny sé gi kör
meg je lö lé sé vel)

mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

nép tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

nép ze nész  (a hang szer meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

non pro fit me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

nö vény ter mesz tõ és nö vény vé del mi tech ni kus ag rár

nö vény ter mesz tõ és
nö vény vé dõ tech no ló gus

ag rár
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

nuk le á ris ener ge ti kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

nuk le á ris me di ci na szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

nyom da ipa ri tech ni kus mû sza ki

ok ta tá si kom mu ni ká ció tech ni kus in for ma ti ka

on ko ló gi ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

or vos di ag nosz ti kai
la bo ra tó ri u mi tech no ló gus

or vos- és egész ség tu do má nyi

or vo si elekt ro ni kai tech ni kus mû sza ki,
in for ma ti ka

or vo si la bo ra tó ri u mi tech ni kai asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

öko ló gi ai gaz dál ko dó ag rár

ön tõ tech ni kus mû sza ki

pan to mim mû vész mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

pa pír ipa ri tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

park épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus ag rár

pénz ügyi szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

pénz ügyi szer ve ze ti mér leg ké pes köny ve lõ gaz da ság tu do má nyok

pénz ügyi szer ve ze ti szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr el len õr zé si szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr jö ve dé ki szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr ren dé sze ti szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr ügy vi te li szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

pénz ügy õr vám szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

por ce lán fes tõ és -ter ve zõ asszisz tens 2 mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

pro duk ci ós hang me ne dzser mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

pro jekt me ne dzser-asszisz tens gaz da ság tu do má nyok

pro to koll ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

pszi chés fej lõ dés ben aka dá lyo zot tak gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

pe da gó gus kép zés

pszi chi át ri ai gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

pszi chi át ri ai szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

rá dió mû sor-ve ze tõ, kon fe ran szié mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

rá di ós, te le ví zi ós hang me ne dzser mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

re ha bi li tá ci ós ne ve lõ, se gí tõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

re ha bi li tá ci ós te vé keny ség te ra pe u ta or vos- és egész ség tu do mány

rek lám szer ve zõ szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

rek re á ci ós moz gás prog ram-ve ze tõ (a szak irány meg je lö lé sé vel) pe da gó gus kép zés

ren dez vény- és kon fe ren cia szer ve zõ gaz da ság tu do má nyok
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

re pü lõ gép tech ni kus mû sza ki

res ta u rá tor tech ni kus (a szak irány meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ru ha ipa ri tech ni kus mû sza ki

saj tó tech ni kus böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány

se géd könyv tá ros mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

se géd le vél tá ros mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ser tés te nyész tõ és ser tés ter mék-elõ ál lí tó tech no ló gus ag rár

sport kom mu ni ká tor böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány
sport tu do mány

sta tisz ti kai szer ve zõ, elem zõ gaz da ság tu do má nyok

su gár te rá pi ás szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

sú lyo san és hal mo zot tan fo gya té ko sok  gyógy pe da gó gi ai
asszisz ten se

pe da gó gus kép zés

sür gõs sé gi szak ápo ló or vos- és egész ség tu do mány

sü tõ- és cuk rász ipa ri tech ni kus ag rár

szab vány ügyi me ne dzser gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

szál lo dai por tás, re cep ci ós gaz da ság tu do má nyok

szá mí tó gép rend szer-kar ban tar tó in for ma ti ka,
mû sza ki

szám vi te li szak ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok
ter mé szet tu do mány

szce ni kai szak asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

sze mé lyes pénz ügyi ter ve zé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok

sze mély ügyi gaz dál ko dó és fej lesz tõ gaz da ság tu do má nyok

sze mé sze ti szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

szen ve dély be teg-gon do zó pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szer kesz tõ mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szí nes fém ko há sza ti tech ni kus mû sza ki

szí nész i. mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szín há zi tán cos mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szín ház tech ni kus, szce ni kus mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szo ci á lis asszisz tens pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szo ci á lis gon do zó, szer ve zõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány
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szo ci á lis, gyer mek- és if jú ság vé del mi ügy in té zõ pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szo cio kul tu rá lis ani má tor pe da gó gus kép zés,
tár sa da lom tu do mány

szoft ver fej lesz tõ in for ma ti ka

szo no grá fus szak asszisz tens or vos- és egész ség tu do mány

szó ra koz ta tó ze nész i. mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

szó ra koz ta tó tech ni kai mû sze rész in for ma ti ka,
mû sza ki

szõ lész, bo rász szak tech ni kus ag rár,
ter mé szet tu do mány

tár sa da lom biz to sí tá si és bé rü gyi szak elõ adó gaz da ság tu do má nyok

tar ta lom me ne dzser in for ma ti ka

tar tó sí tó ipa ri tech ni kus ag rár

táv ér zé ke lé si szak tech ni kus ag rár

táv köz lé si in for ma ti kus in for ma ti ka

táv köz lé si ügy fél kap cso la ti szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

tej ipa ri tech ni kus ag rár

te le kom mu ni ká ci ós asszisz tens In for ma ti ka
mû sza ki
tár sa da lom tu do mány
böl csé szet tu do mány

te le kom mu ni ká ci ós in for ma ti kus in for ma ti ka

te le pü lé si kör nye zet vé del mi tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

te le ví zió mû sor gyár tó
szak asszisz tens

tár sa da lom tu do mány,
mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
mû sza ki

te le ví zió mû sor-ve ze tõ, kon fe ran szié mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

te le ví zi ós ka me ra man mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

tér in for ma ti kus in for ma ti ka

tér ké pész tech ni kus ag rár

ter mék ter ve zõ mû sza ki
me ne dzser asszisz tens

mû sza ki

ter mé szet- és kör nye zet vé del mi tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

tes ti fo gya té ko sok gyógy pe da gó gi ai asszisz ten se pe da gó gus kép zés

tex til ipa ri tech ni kus mû sza ki

tex til raj zo ló és mo dell ter ve zõ asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

tit kár ság ve ze tõ gaz da ság tu do má nyok,
böl csé szet tu do mány,
tár sa da lom tu do mány
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

tûz ol tó tech ni kus nem zet vé del mi és ka to nai,
mû sza ki

tûz vé del mi fõ elõ adó nem zet vé del mi és ka to nai,
mû sza ki

új ság író mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

uta zás ügy in té zõ gaz da ság tu do má nyok

uta zás szer ve zõ me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus mû sza ki

utó mun ka szak asszisz tens mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ügy fél kap cso la ti ve ze tõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

ügy in té zõ tit kár böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

üveg mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

üz le ti kom mu ni ká ci ós szak ügy in té zõ böl csé szet tu do má nyok,
gaz da ság tu do má nyok
jogi és igaz ga tá si

üz let vi te li szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

vad gaz dál ko dá si tech ni kus ag rár

vad gaz dál ko dá si tech no ló gus ag rár

vál la lat fi nan szí ro zá si és -ér té ke lé si re fe rens gaz da ság tu do má nyok

vál lal ko zá si szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

vám- és jö ve dé ki szak el len õr gaz da ság tu do má nyok

vas ko há sza ti tech ni kus mû sza ki

vas út épí tõ és -fenn tar tó tech ni kus mû sza ki

vas úti áru fu va ro zá si tech no ló gus mû sza ki

vas úti for gal mi tech no ló gus mû sza ki

vas úti sze mély fu va ro zá si tech no ló gus mû sza ki

va sú ti jár mû-tech ni kus mû sza ki

ve gyész mér nök asszisz tens mû sza ki,
ter mé szet tu do mány

vegy ipa ri gé pész tech ni kus mû sza ki

vegy ipa ri mé rés tech no ló gus ter mé szet tu do mány,
mû sza ki

vegy ipa ri mi nõ ség biz to sí tá si tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

vegy ipa ri tech ni kus mû sza ki,
ter mé szet tu do má nyok

vegy ipa ri gé pész mér nök-asszisz tens mû sza ki,
ter mé szet tu do mány

ven dég lá tó szak me ne dzser gaz da ság tu do má nyok

vés nök (te vé keny ség meg je lö lé sé vel) mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

vi dék fej lesz té si tech ni kus ag rár

vil la mos mér nök-asszisz tens mû sza ki
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Szak ké pe sí tés Szak irány nak meg fe le lõ to vább ta nu lás kép zé si te rü le te(i), szak jai

víz épí té si bú vár mû sza ki

víz épí tõ tech ni kus mû sza ki

víz gaz dál ko dó ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

víz ügyi tech ni kus ag rár,
gaz da ság tu do má nyok,
mû sza ki

web mes ter in for ma ti ka,
mû sza ki

web-prog ra mo zó in for ma ti ka,
mû sza ki

ze ne el mé let-szol fézs szak mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

ze ne szer zés szak mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

zo mánc mû ves mû vé szet,
mû vé szet köz ve tí tés,
tár sa da lom tu do mány

min den más szak kép zés az Ok ta tá si Hi va tal dön té se sze rint

2. számú melléklet a 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let hez]

A felvételi eljárás során figye lembe vehetõ érettségi vizsgatárgyak

a) a kö te le zõ érett sé gi vizs ga tár gyak
– ma gyar nyelv és iro da lom
– nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom
– nem ze ti sé gi nyelv
– ma gyar nyel ven, il let ve a nem ze ti sé gi és két ta ní tá si nyel vû is ko lák ban a ta ní tás nyel vén le tett tör té ne lem
– ma gyar nyel ven, il let ve a nem ze ti sé gi és két ta ní tá si nyel vû is ko lák ban a ta ní tás nyel vén le tett ma te ma ti ka
– az élõ ide gen nyelv vizs ga tárgy ese té ben az an gol, né met, fran cia, olasz, orosz, spa nyol nyel vek bõl tett vizs ga;

b) a vá laszt ha tó köz is me re ti vizs ga tár gyak kö zül a ma gyar nyel ven, a nem ze ti sé gi és két ta ní tá si nyel vû is ko lák ban
a ta ní tás nyel vén le tett

– fi zi ka
– ké mia
– bi o ló gia
– föld rajz
– in for ma ti ka
– test ne ve lés
– ter mé szet tu do mány
– tár sa da lom is me ret
– bel ügyi ren dé sze ti is me re tek
– ka to nai is me re tek
– gaz da sá gi is me re tek
– la tin;

c) a vá laszt ha tó szak mai elõ ké szí tõ vizs ga tár gyak ma gyar nyel vû vizs gáz ta tás ese tén
– egész ség ügyi alap is me re tek
– elekt ro ni kai alap is me re tek

15484 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/57. szám



– épí té sze ti és épí té si alap is me re tek
– gé pé sze ti alap is me re tek
– in for ma ti kai alap is me re tek
– kör nye zet vé del mi-víz gaz dál ko dá si alap is me re tek
– köz gaz da sá gi alap is me re tek
– köz gaz da sá gi-mar ke ting alap is me re tek
– köz le ke dé si alap is me re tek
– me zõ gaz da sá gi alap is me re tek
– ok ta tá si alap is me re tek
– ven dég lá tó-ide gen for gal mi alap is me re tek.

3. számú melléklet a 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

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

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke

Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

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

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

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

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

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

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

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

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

ker tész mér nö ki *

szõ lész-bo rász mér nö ki*

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

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

ter mé szet vé del mi mér nö ki,*

vad gaz da mér nö ki*

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

me zõ gaz da sá gi mér nö ki*

me zõ gaz da sá gi szak ok ta tó*

nö vény ter mesz tõ mér nö ki*

böl csé szet -
tu do mány

ma gyar ma gyar (pl. drá ma pe da gó gia, esz pe ran tó, észt, finn, finn ugor,
folk lo risz ti ka, iro da lom tu do mány, mû ve lõ dés tu do mány,
nyelv men tor, nyelv tech no ló gia, szín ház tör té net, ügy vi tel,
neo la tin szak irá nyok)

180

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

180

nép rajz

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

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

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

ro mo ló gia

szla visz ti ka (pl. orosz, bol gár, cseh, len gyel,
hor vát/nem ze ti sé gi, szerb/nem ze ti sé gi, szlo vák/nem ze ti sé gi,
szlo vén/nem ze ti sé gi, uk rán/nem ze ti sé gi szak irá nyok)
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Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

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

180

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

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

180

pe da gó gia

pszi cho ló gia

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

180

tár sa da lom -
tu do mány

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

po li to ló gia

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

szo ci ál pe da gó gia*

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

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

kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány

kul tu rá lis ant ro po ló gia

szo ci o ló gia

tár sa dal mi ta nul má nyok

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

mér nök in for ma ti kus* 210

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

jogi és
igaz ga tá si

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

180

igaz ga tás szer ve zõ

igaz ság ügyi igaz ga tá si

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

nem zet kö zi igaz ga tá si

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

nem zet -
vé del mi és

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

bün te tés-vég re haj tá si ne ve lõ

nem zet biz ton sá gi

vé del mi igaz ga tá si

ka to nai ka to nai ve ze tõi 210

ka to nai gaz dál ko dá si
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Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

gaz da ság -
tu do má -
nyok

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

gaz da ság elem zés

köz szol gá la ti

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

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

em ber i erõ for rá sok 180

nem zet kö zi gaz dál ko dás* 180+30

pénz ügy és szám vi tel* 180+30

tu riz mus-ven dég lá tás* 180+30

üz le ti szak ok ta tó* 180+30

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

fa ipa ri mér nö ki*

könnyû ipa ri mér nö ki*

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

kör nye zet mér nö ki *

ve gyész mér nö ki*

mo le ku lá ris bi o ni ka*

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

épí tõ mér nö ki* 240

mû sza ki föld tu do má nyi* 210

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

épí tész mér nö ki * 240

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

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

gé pész mér nö ki * 210

köz le ke dés mér nö ki *

me chat ro ni kai mér nö ki*

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

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

vil la mos mér nö ki*

mû sza ki me ne dzser, szak ok ta tó mû sza ki me ne dzser 210

mû sza ki szak ok ta tó*

or vos- és
egész ség tu -
do mány

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

240

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

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

210

or vo si la bo ra tó ri u mi és kép al ko tó di ag nosz ti kai ana li ti kus
(or vos di ag nosz ti kai la bo ra tó ri u mi ana li ti kus, kép al ko tó
di ag nosz ti ka, or vo si ku ta tó la bo ra tó ri u mi ana li ti kus, op to met ria
szak irá nyok kal) *

240

pe da gó gus -
kép zés

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

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

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

cse cse mõ- és kis gyer mek ne ve lõ 180

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

210+30
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Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

sport tu do -
mány

sport test ne ve lõ-edzõ 180

test kul tú ra sport szer ve zõ

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

hu mán ki ne zi o ló gia

ter mé szet -
tu do mány

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

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

ké mia*

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

föld tu do má nyi*

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

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

ter mé szet is me ret ter mé szet is me ret* 180

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

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

üveg ter ve zés*

fém mû ves ség*

for ma ter ve zés*

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

ter ve zõ gra fi ka*

fo to grá fia*

al kal ma zott lát vány ter ve zés*

de sign- és mû vé szet el mé let

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

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

180

ka me ra man

gyár tás szer ve zõ

te le ví zi ós mû sor ké szí tõ

ani má ció

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

180

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

180

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

180

ko re og rá fus 180

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

180

mul ti mé dia mé dia de sign 180

mul ti mé dia prog ram szer kesz tõ
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Kép zé si
te rü let

Kép zé si ág Alap kép zé si sza kok

Szak hoz
ren delt

kre di tek
szá ma

mû vé szet -
köz ve tí tés

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

vi zu á lis kul tú ra kéz mû ves 180

kör nye zet kul tú ra

plasz ti kai áb rá zo lás

képi áb rá zo lás

elekt ro ni kus áb rá zo lás

drá ma kul tú ra drá ma inst ruk tor 180

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

 * A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról szó ló 2003. évi LXXXVI. tör vény al kal ma zá sa szem pont já ból – kül sõ szak mai
 gyakorló he lyen, in téz mény ben, vagy erre al kal mas szer ve zet nél tel je sí ten dõ, a szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott, leg alább 6 hé tig tar tó szak -
mai gya kor la tot elõ író kép zé sek kö zül – gya kor lat igé nyes nek mi nõ sü lõ alap kép zé si szak.

** Vá laszt ha tó szak irá nyok:
klasszi kus hang szer: fu ru lya, fu vo la, oboa, kla ri nét, sza xo fon, fa gott, kürt, trom bi ta, har so na, tuba, ütõ hang sze rek, he ge dû, mély hegedû, gor don ka, gor don, hár fa,

gi tár, lant, cim ba lom, csem ba ló, zon go ra, or go na, har mo ni ka
jazz hang szer: jazz-zon go ra, jazz bõ gõ, jazz gi tár, jazz basszus gi tár, jazz trom bi ta, jazz har so na, jazz sza xo fon, jazz dob
egy ház ze ne: egy ház ze ne-or go na, egy ház ze ne-kó rus ve ze tés
nép ze ne: népi vo nós (népi he ge dû, népi brá csa, népi nagy bõ gõ-csel ló-ütõ gor don), népi pen ge tõs (ci te ra-tam bu ra-ko boz-te ke rõ), népi fú vós (népi fu ru lya-du da,

né pi-kla ri nét-tá ro ga tó), cim ba lom, népi ének.

4. számú melléklet a 92/2009. (IV. 24) Korm. rendelethez

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

A ciklusokra bontott, osztott képzés és az egységes osztatlan képzés mesterképzési szakok jegyzéke1

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

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

ag rár3 ál lat or vo si2 300+30

föld mé rõ és föld ren de zõ
mér nö ki

bir tok ren de zõ mér nö ki 120

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

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

120

táj ren de zõ és kert épí tõ
mér nö ki

táj épí tész mér nö ki4 120

er dõ mér nö ki er dõ mér nö ki 120

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

gaz da sá gi ag rár mér nö ki4 120

vi dék fej lesz té si ag rár mér nö ki

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

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

élel mi szer bi o tech no ló gus4

ker tész mér nö ki ker tész mér nö ki 120

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

dísz ker té sze ti mér nö ki4
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

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

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

120

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

120

ag rár mér nö ki

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

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

ta kar má nyo zá si és
ta kar mány biz ton sá gi
mér nö ki4

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

nö vény ter mesz tõ mér nö ki4

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

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

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

finn ug risz ti ka

iro da lom- és
kul tú ra tu do mány

nyelv tu do mány

al kal ma zott nyel vé szet4

el mé le ti nyel vé szet4

szín ház tu do mány4

hun ga ro ló gia

tör té ne lem tör té ne lem 120

le vél tár

tör té ne ti mu ze o ló gia4

ré gé szet

val lás tör té net4

nép rajz nép rajz 120

ang lisz ti ka ang lisz ti ka 120

ame ri ka nisz ti ka

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

120

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

né der lan disz ti ka

skan di na visz ti ka

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

120

olasz nyelv, iro da lom és
kul tú ra

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

ro mán nyelv, iro da lom és
kul tú ra

spa nyol nyelv, iro da lom és
kul tú ra

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

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

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

120

bol gár nyelv és iro da lom

cseh nyelv és iro da lom

hor vát nyelv és iro da lom

len gyel nyelv és iro da lom

orosz nyelv és iro da lom

szerb nyelv és iro da lom

szlo vák nyelv és iro da lom

szlo vén nyelv és iro da lom

uk rán nyelv és iro da lom

ru szisz ti ka

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

120

al ta jisz ti ka

mo no go lisz ti ka

ti be to ló gia

ara bisz ti ka

in do ló gia

ira nisz ti ka

ja pa no ló gia

tur ko ló gia

si no ló gia

budd hiz mus

isz lám

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

120

klasszi ka fi lo ló gia

heb ra isz ti ka

egyip to ló gia

asszí ri o ló gia

and ra gó gia and ra gó gia 120

em ber i erõ for rás ta nács adó

kul tu rá lis me di á tor

pá lya ter ve zé si ta nács adó

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

in ter kul tu rá lis pszi cho ló gia
és pe da gó gia4
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

pszi cho ló gia pszi cho ló gia 120

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

fi lo zó fia

esz té ti ka

eti ka

val lás tu do mány

film tu do mány

vi zu á lis kul tú ra

for dí tó és tol mács4 120

re ne szánsz ta nul má nyok4 120

lo gi ka és tu do mány el mé let4 120

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

120

kul tu rá lis örök ség
ta nul má nyok4

120

ter mi no ló gia4 120

össze ha son lí tó iro da lom- és
mû ve lõ dés tu do mány4

120

sze mi o ti ka4 120

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

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

po li ti ka tu do mány4 120

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

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

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

kom mu ni ká ció és
mé dia tu do mány

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

120

kul tu rá lis ant ro po ló gia kul tu rá lis ant ro po ló gia4 120

szo ci o ló gia szo ci o ló gia4 120

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

120

sur vey sta tisz ti ka

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

ki sebb ség po li ti ka4

kog ni tív ta nul má nyok4 120

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

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

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

120

in fo-bi o ni ka4 120

or vo si bio tech no ló gia4 120

jogi és igaz ga tá si jo gász 300

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

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

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

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

120

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

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

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

nem zet vé del mi és
ka to nai

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

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

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

120

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

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

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

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

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

120

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

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

120

gaz dál ko dá si és
me nedzs ment

Mas ter of Bu si ness
Ad mi nist ra ti on4 (MBA)

120

vál lal ko zás fej lesz tés4

ve ze tés és szer ve zés

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

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

lo gisz ti kai me nedzs ment4

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

120

pénz ügy és szám vi tel pénz ügy 120

szám vi tel

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

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

ko hó mér nö ki4

fi zi kus mér nö ki

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

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

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

120

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

bio mér nö ki4

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

ve gyész mér nö ki ve gyész mér nö ki4 120

gyógy szer ve gyész-mér nö ki4

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

fo lya mat mér nö ki

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

inf ra struk tú ra-épí tõ mér nö ki

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

te le pü lés mér nö ki4

tûz vé del mi mér nö ki4

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

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

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

120

olaj- és gáz mér nö ki

hid ro ge o ló gus mér nö ki4

elõ ké szí tés-tech ni kai
mér nö ki

föld tu do má nyi mér nö ki

épí tész épí tész2 300

épí tész mér nö ki épí tész mér nö ki 90

in gat lan fej lesz tõ
épí tész mér nö ki

90

szer ke zet ter ve zõ
épí tész mér nö ki

ter ve zõ épí tész mér nö ki

ur ba nis ta épí tész mér nö ki

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

120

ipar i ter mék ter ve zõ mér nö ki

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

120

gé pész mér nö ki gé pész mér nö ki 120

gé pé sze ti mo del le zés4

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

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

lo gisz ti kai mér nö ki

jár mû mér nö ki

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

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

biz ton ság tech ni kai mér nö ki 120

ka taszt ró fa vé del mi mér nö ki

ka to nai lo gisz ti kai4

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

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

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

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

egész ség ügyi mér nö ki 120

or vos- és
egész ség tu do mány

ál ta lá nos or vos2 360

fog or vos2 300

gyógy sze rész2 300

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

ápo lás4 90

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

nép egész ség ügyi4 90

táp lál ko zás tu do má nyi4 120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

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

egész ség ügyi me ne dzser 90

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

kli ni kai la bo ra tó ri u mi kutató 90

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

120

egész ség pszi cho ló gia 120

kom plex re ha bi li tá ció 120

pe da gó gus kép zés
ne ve lés tu do má nyi4

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

neveléstudományi4 90–120

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

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

gyógy pe da gó gia gyógy pe da gó gia 90

sport tu do mány test ne ve lõ-edzõ szak edzõ4 120

sport szer ve zõ sport me ne dzser 120

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

rek re á ció4 120

hu mán ki ne zi o ló gia hu mán ki ne zi o ló gia4 120

ter mé szet tu do mány bi o ló gia bi o ló gus 120

mo le ku lá ris bi o ló gia

hid ro bi o ló gus4

öko to xi ko ló gus4

hu mán bi o ló gia-ant ro po ló gia4

im mu no ló gia

fi zi ka csil la gász4 120

fi zi kus

bio fi zi kus4

ké mia ve gyész 120

föld rajz ge og rá fus 120

föld tu do má nyi ge o ló gus 120

me te o ro ló gus4

geo fi zi kus4

föld tu do mány

tér ké pész4

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

kör nye zet tu do mány4 120

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

ma te ma ti kus

anyag tu do mány4 120
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

m
û 
v
é 
s
z
e
t

épí tõ -
mû vé szet3

épí tõ mû vé szet épí tõ mû vész 120

épí tõ mû vész2 300

ipar mû vé szet ke rá mia ter ve zés ke rá mia ter ve zés 120

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

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

120

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

ter mék for ma ter ve zõ mû vész

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

öl tö zék ter ve zõ mû vész 120

tex til ter ve zõ mû vész

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

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

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

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

de sign- és
mû vé szet me ne dzser

ipar mû vész me ne dzser4 60

kép zõ -
mû vé szet3

fes tõ mû vész 300

szob rász mû vész 300

gra fi kus mû vész 300

res ta u rá tor mû vész 300

in ter mé dia-mû vész 300

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

kép zõ mû vész me ne dzser4 60

szín ház -
mû vé szet

szín mû vész 300

szín ház ren de zõ 300

szín há zi ko re og rá fus 300

szín há zi dra ma turg 300

szín ház mû vé sze ti me ne dzser4 60

film- és
vi deo-
mû vé szet

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

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

120

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

120

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

120

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

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

film dra ma turg 300

film mû vé sze ti me ne dzser4 60
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

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

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

120

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

120

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

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

ré gi-ze ne ének mû vész

jaz zé nek-mû vész

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

kó rus kar nagy

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

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

ze ne szer zõ 120

jazz-ze ne szer zõ

mu zi ko ló gus

ze ne te o re ti kus

ze ne mû vé sze ti szín re vi tel4

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

Ko dály-ze ne pe da gó gia4 60

ze ne mû vé sze ti me ne dzser4 60

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

klasszi kus ba lett mû vész 120

nép tánc mû vész4 

mo dern tánc mû vész

kor társ tánc mû vész

szín há zi tánc mû vész

ko re og rá fus ko re og rá fus4 120

tánc el mé let4

tánc mû vé sze ti me ne dzser4 60
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Kép zé si te rü let Alap kép zés szak
Tel jes alap kép zé si szak
be szá mí tá sá val in du ló

mes ter kép zé si szak
Egy sé ges, osz tat lan kép zé sek

A mes ter-
szak hoz ren delt
kre di tek szá ma

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

mé dia lát vány ter ve zõ mû vész

mul ti mé dia
prog ram szer kesz tõ

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

120

mé dia me ne dzser4 60

1 A mes ter kép zé si sza kok ról  szóló mel lék let nem tar tal maz za a ta ná ri mes ter sza ko kat.
– A cik lu sok ra bon tott, osz tott kép zés alap kép zé si szak ja i ra épü lõ en vá laszt ha tó ta ná ri mes ter sza kon sze rez he tõ szak kép zett sé ge ket a 3. sz. mel lék let tar tal maz za

a Nem ze ti Alap tan terv sze rin ti mû velt ség te rü le ti és köz is me re ti, szak mai, il let ve mû vé sze ti ta ná ri szak kép zett sé gi bon tás ban. Az egyes kép zé si te rü le te ken, il let ve
kép zé si ágak ban az alap kép zé si sza kon, il let ve an nak szak irá nya in sze rez he tõ szak kép zett sé gek sze rint dif fe ren ci á lód nak a ta ná ri szak kép zett sé gek.

– Ta ná ri szak kép zett ség – a ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint – sze rez he tõ mes ter fo ko zat és szak kép zett ség bir to ká ban vagy a mû vé sze ti te rü le ten a mes ter fo -
ko zat és nem ta ná ri szak kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló ta nul má nyok kal pár hu za mo san is.

2 A szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény al kal ma zá sa szem pont já ból – kül sõ szak mai gya kor -
ló he lyen, in téz mény ben, vagy erre al kal mas szer ve zet nél tel je sí ten dõ, a szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott, leg alább 6 hé tig tar tó szak mai
gya kor la tot elõ író kép zé sek kö zül – gya kor lat igé nyes nek mi nõ sü lõ osz tat lan mes ter kép zé si szak.

3 A szak kép zés, il let ve a mû vé sze ti szak kép zés te rü le tén sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé gek meg je lö lé se a mes ter kép zé si sza kon szer zett szak kép zett ség nek meg -
fele lõen: mér nök ta nár, ag rár mér nök-ta nár, egész ség ügyi-ta nár, köz gaz dász ta nár, ipar mû vész ta nár, kép zõ mû vész ta nár, ze ne mû vész ta nár, tánc mû vész ta nár, szín ház -
mû vé sze ti ta nár, film mû vé sze ti ta nár.

4 A mes ter szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i rõl  szóló mi nisz te ri ren de let ha tá roz za meg azo kat a to váb bi alap kép zé si sza ko kat, amely re még az adott mes -
ter szak a tel jes alap kép zé si szak be szá mí tá sá val épül.

5. számú melléklet a 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

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

A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülõen
választható elsõ és második tanári szakképzettségek

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

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

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

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

fran cia ta nár

olasz ta nár

spa nyol ta nár

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

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

orosz ta nár

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

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

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

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

szlo vák ta nár/szlo vák- és
nem ze ti sé gi szlo vák-ta nár
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Ne ve lés-ok ta tás te rü le tei Ta ná ri szak kép zett sé gek1

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

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

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

la tin ta nár

ja pán ta nár

kí nai ta nár

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

ó gö rög ta nár

hol land ta nár

por tu gál ta nár

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

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

kom mu ni ká ció ta nár eti ka ta nár

em ber és tár sa da lom mû velt ség te rü le ti
ta nár3

esz té ti ka ta nár

pe da gó gia ta nár

hon- és nép is me ret ta nár

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

fi zi ka ta nár

ter mé szet is me ret-ta nár

föl dünk-kör nye ze tünk föld rajz ta nár

kör nye zet tan-ta nár

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

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

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

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

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

egész ség fej lesz tés-ta nár

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gyógy pe da gó gi ai gyógy pe da gó gia-ta nár

mû vé sze ti szak kép zés,
alap fo kú mû vé sze tok ta tás

ta nár (ze ne mû vé sze ti kép zé si ág
alap kép zé si szak ja in, il let ve szak irá nya in
sze rez he tõ szak kép zett sé gek szerint)

kar ve ze tõ ta nár
ze ne el mé let-imp ro vi zá ció-ta nár
egy ház ze ne-ta nár
népzenetanár

Ko dály-ze ne pe da gó gia-ta nár

szín já ték ta nár

báb já ték ta nár

tánc ta nár (klasszi kus ba lett, nép tánc,
mo dern tánc, kor társ tánc, szín há zi tánc,
tár sas tánc, di vat tánc, tánc tör té net és
-el mé let szakirányokkal)

Hit ok ta tá si te rü let4 hit ta nár-ne ve lõ ta nár

A köz is me re ti és a szak mai, il let ve
a mû vé sze ti ne ve lés-ok ta tás spe ci á lis
te rü le tei

szak tár gyat ide gen nyel ven ok ta tó ta nár
(meg je löl ve az el sõ ta ná ri
szak kép zett sé get)

drá ma pe da gó gia-ta nár

mú ze um pe da gó gia-ta nár

já ték- és sza bad idõ-szer ve zõ ta nár

mul ti kul tu rá lis ne ve lés ta ná ra

fo gya té ko sok rek re á ci ó ja-ta nár

ink lu zív ne ve lés ta ná ra

csa lád- és gyer mek vé dõ ta nár

ta nu lá si- és pá lya ta nács adá si-ta nár

te het ség fej lesz tõ ta nár

kol lé gi u mi ne ve lõ ta nár

pe da gó gi ai ér té ke lés és mé rés tanára

tan terv fej lesz tõ ta nár

mi nõ ség fej lesz tés-ta nár

and ra gó gus ta nár

könyv tár pe da gó gia-ta nár

1 A má so dik ta ná ri szak kép zett ség ként fel ve he tõ szak kép zett sé gek – a kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nyek ben meg ha tá ro zot tak sze rint –, a ne ve lés-ok ta tás más
te rü le tén is kap cso lód hat nak az el sõ ként fel vett ta ná ri szak kép zett ség hez.

2 Az el sõ ként vá laszt ha tó ta ná ri szak kép zett ség – a ta ná ri szak kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel – má so dik ta ná ri szak kép zett -
ség ként is vá laszt ha tó.

3 A böl csé szet tu do má nyi kép zé si te rü let tör té ne lem, nép rajz, pszi cho ló gia alap kép zé si szak ján, a sza bad böl csé szet alap kép zé si szak szak irá nya in, il let ve a tár sa -
da lom tu do má nyi kép zé si te rü le ten a szo ci á lis és a tár sa da lom is me ret kép zé si ág kul tu rá lis ant ro po ló gia, kom mu ni ká ció és mé dia tu do mány, szo ci o ló gia, tár sa dal mi
ta nul má nyok alap kép zé si szak ján sze rez he tõ szak kép zett sé gek re épü lõ ta ná ri szak kép zett ség.

4 A hit ta nár-ne ve lõ szak kép zett ség a ka te ké ta-lel ki pász to ri mun ka társ alap kép zé si szak ra épü lõ en sze rez he tõ, amely a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény ké pe sí té si elõ írásai sze rint jo go sít pe da gó gus mun ka kör be töl té sé re. A hit ta nár-ne ve lõ ta nár szak kép zett ség re, a ma xi má lis hall ga tói lét szám meg ál la pí tá sa
szem pont já ból, a hit éle ti kép zé sek re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.
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A szakképzés, illetve mûvészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülõ
tanári szakképzettségek1

Kép zé si te rü let Ta ná ri szak kép zett sé gek2

ag rár ag rár mér nök ta nár

in for ma ti ka, mû sza ki mér nök ta nár

gaz da ság tu do má nyok köz gaz dász ta nár

or vos- és egész ség tu do mány egész ség ügyi ta nár

pe da gó gus kép zés gyógy pe da gó gus ta nár3

mû vé szet ipar mû vé szet de sign- és vi zu á lis mû vé szet-ta nár

kép zõ mû vé szet kép zõ mû vész-ta nár

szín ház mû vé szet szín ház mû vé sze ti ta nár

film- és vi deo mû vé szet film mû vé sze ti ta nár

ze ne mû vé szet ze ne mû vész-ta nár

tánc mû vé szet tánc mû vész-ta nár

1 Ta ná ri szak kép zett ség sze rez he tõ mes ter fo ko zat és szak kép zett ség bir to ká ban vagy mû vé sze ti kép zé si te rü le ten, a mes ter fo ko zat és nem ta ná ri szak kép zett ség
meg szer zé sé re irá nyu ló ta nul má nyok kal pár hu za mo san is.

2 A ta ná ri szak kép zett sé gek, a mes ter fo ko za ton szer zett szak te rü le ti szak kép zett sé gek sze rint, dif fe ren ci á lód nak.
3 A ta ná ri szak kép zett ség a mes ter fo ko za tot adó nem ta ná ri szak kép zett ség gel pár hu za mo san vagy an nak meg szer zé se után sze rez he tõ, két ta ná ri szakképzett -

séget adó kép zés ben. A gyógy pe da gó gus-ta nár szak kép zett ség bár mely köz is me re ti ta ná ri szak kép zett ség gel tár sít ha tó.

6. számú melléklet a 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[10. szá mú mel lék let a 79/2006. (IV. 5.) Korm. ren de let hez]

V/G. Mes ter kép zés ben sze rez he tõ ok le vél, dok to ri cím vi se lé sé re jo go sí tó szak kép zett ség esetén

Sor szám:
In téz mé nyi azo no sí tó:

OKLEVÉL

Ezt az ok le ve let ... szá má ra ál lí tot tuk ki, aki ... év ... hó ... nap ján ... or szág ... te le pü lé sén ... né ven szü le tett,
és a(z) ... nevû fel sõ ok ta tá si in téz mény ... szak ta nul má nyi kö te le zett sé ge i nek ele get tett. A szak kép zé si ide je
...  félév.

A zá ró vizs ga-bi zott ság ... év ... hó ... nap ján kelt ha tá ro za ta alap ján ne ve zett mes ter fo ko za tot és ... szak kép zett -
sé get szer zett, ok le ve lé nek mi nõ sí té se ... Az ok le vél tu laj do no sa ... rö vi dí té sû dok to ri cím vi se lé sé re jo go sult.

Kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írá sok, zá ra dé kok

7. számú melléklet a 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

[10. szá mú mel lék let a 79/2006. (IV. 5.) Korm. ren de let hez]

VI. Az ok le ve lek ben hasz nál ha tó zá ra dé kok

Má sod lat ki adá sa kor:
„Má sod lat! Ezt az ok le ve let a ... szá mú törzs lap alap ján ál lí tot tuk ki, tar tal má ban az ere de ti ok le vél lel min den ben

meg egye zik. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”
Ko ráb bi ta nul má nyok be szá mí tá sa kor ugyan azon kép zé si szint en:
„Az ok le vél tu laj do no sa a ta nul má nyi kö ve tel mé nye ket a ... fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul má nya i -

ból ... szá mú kre dit be szá mí tá sá val tel je sí tet te. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”
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Jog elõd fel sõ ok ta tá si in téz mény meg je le ní té sé re:

„Az ok le vél tu laj do no sa ta nul má nya it a ki ál lí tó in téz mény jog elõd jé ben, a ... nevû fel sõ ok ta tá si in téz mény ben foly -
tatta. A jog utód lás ra ... év ... hó ... nap ján ke rült sor. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”

Kép zés hez tar to zó spe ci a li zá ció (ön ál ló szak kép zett sé get nem ered mé nye zõ szak irány) el vég zé se kor:

„Az ok le vél tu laj do no sa ta nul má nyai so rán a  ... kép zés hez tar to zó spe ci a li zá ció (ön ál ló szak kép zett sé get nem ered -
mé nye zõ szak irány) kö ve tel mé nye it tel je sí tet te. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”

Ide gen nyel ven fo lyó kép zés ese té ben:

„A kép zést és a zá ró vizs gát az ok le vél tu laj do no sa ... nyel ven tel je sí tet te.”

Ta ní tó szak kép zett ség ese tén a mû velt sé gi te rü let iga zo lá sá ra:

„Az ok le vél tu laj do no sa ta nul má nyai so rán a  ... mû velt sé gi te rü let ok ta tá sá hoz szük sé ges tu dást sa já tí tot ta el.
 keltezés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”

Az alap kép zés so rán a ta ná ri szak kép zett sé get meg ala po zó 50 kre di tes mo dul el vég zé se ese tén:

„Az ok le vél tu laj do no sa ta nul má nyai so rán a  ... ta ná ri szak kép zett ség meg ala po zá sá hoz szük sé ges 50 kre di tes
 modult el sa já tí tot ta. kel te zés, bé lyeg zõ le nyo mat, alá írás”

8. számú melléklet a 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

„

Ta nu lói és hall ga tói, dok tor je löl ti jog vi szony alap ján igény be ve he tõ uta zá si kedvezmények

”

9. számú melléklet a 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

„

Ked vez mé nyek a hely kö zi
köz le ke dés ben

Ked vez mé nyek a he lyi köz le ke dés ben

jegy-
ked vez mény

bér let-
ked vez mény

bér let ked vez mény

(vas úti sze mély szál lí tás,
HÉV, hely kö zi au tó busz-

köz le ke dés, komp- és
rév köz le ke dés)

(he lyi köz úti és kö tött pá lyás köz le ke dés)

[%] [%]

15. le ve le zõ ok ta tás mun ka rend je sze rint
fo lyó ok ta tás ban a kö zép is ko la vé gé ig
a ta nu ló, a fel sõ ok ta tás ban
ta nul má nyo kat foly ta tó hall ga tó,
to váb bá a dok tor je lölt az is ko la,
in téz mény és la kó hely kö zöt ti
vi szony lat ban

3. § (1) bb)
és bd)

50 – –

”

15502 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/57. szám



A Kormány
93/2009. (IV. 24.) Korm.

rendelete

a pedagógus-továbbképzésrõl,
a pedagógus-szakvizsgáról, valamint

a továbbképzésben részt vevõk juttatásairól 
és kedvezményeirõl  szóló 

277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek f) és p) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li
el:

1.  §

(1) A pe da gó gus-to vább kép zés rõl, a pe da gó gus-szak -
vizs gá ról, va la mint a to vább kép zés ben részt ve võk jut ta tá -
sa i ról és ked vez mé nye i rõl  szóló 277/1997. (XII. 22.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának (2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ra, a ne -
ve lé si prog ram, a pe da gó gi ai prog ram, az in téz mé nyi mi -
nõ ség irá nyí tá si prog ram és – amennyi ben a fenn tar tó mû -
köd te ti – a mun ka erõ-gaz dál ko dá si rend szer ré sze ként el -
ké szí tett mun ka erõ-gaz dál ko dá si terv ben fog lal tak figye -
lembe véte lével kö zép tá vú, öt évre  szóló (a továb biak ban:
to vább kép zé si idõ szak ra) to vább kép zé si prog ra mot ké szít. 
A to vább kép zé si idõ szak az elsõ év szep tem ber hó nap já -
nak elsõ nap ján kez dõ dik, és az ötö dik év au gusz tus hó -
nap já nak utol só mun ka nap ján fe je zõ dik be. A to vább kép -
zé si prog ra mot a ne ve lõ tes tü let fo gad ja el. A to vább kép zé -
si prog ra mot a to vább kép zé si idõ szak elsõ évét meg elõ zõ
év már ci us 15-éig kell elfogadni.”

(2) Az R. 1.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A fenn tar tó a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 102.  §-a
(2) be kez dés d) pont ja alap ján el len õr zi

a) a to vább kép zé si prog ram és a be is ko lá zá si terv, va -
la mint a ne ve lé si prog ram, a pe da gó gi ai prog ram, il let ve
az in téz mé nyi mi nõ ség irá nyí tá si prog ram össz hang ját,

b) a to vább kép zé si prog ram és a be is ko lá zá si terv tör -
vényességét, be le ért ve a költ ség ve tés ter hé re vo nat ko zó
kö te le zett ség vál la lás sza bá lya i nak meg tar tá sát.”

(3) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki:

„(10) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ne ve lõ tes tü le te az
új to vább kép zé si prog ram el ké szí té se elõtt ér té ke li az elõ -
zõ to vább kép zé si idõ sza kot, a to vább kép zé si prog ram já -
nak idõ ará nyos vég re haj tá sát. Az ér té ke lést meg kül di
a fenn tar tó nak.”

2.  §

Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) 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
(5) be kez dés re vál to zik:

„(3) Ha a pe da gó gus a ne ve lõ és ok ta tó mun ká ját több,
mint hét éve ugyan az zal az is ko lai vég zett ség gel és szak -
kép zett ség gel lát ja el, az e ren de let 16.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben és 17.  §-ában meg ha tá ro zott ked vez mé nyek re, jut ta -
tá sok ra ak kor tart hat igényt, ha olyan to vább kép zés ben
vesz részt, amely hoz zá já rul az adott pe da gó gus szak kép -
zett ség hez kap cso ló dó alap kép zés ben meg szer zett is me re -
tek és jár tas ság meg újí tá sá hoz, ki egé szí té sé hez (a továb -
biak ban: szak mai meg újí tó kép zés). E ren del ke zést al kal -
maz ni kell ak kor is, ha a szak mai meg újí tó kép zés ben  való
rész vé tel óta leg alább tíz év el telt. A ked vez mé nyek, tá mo -
ga tá sok igény be ve he tõk a szak mai meg újí tó kép zés tel je -
sí té se utá ni to vább kép zés ben  való rész vé tel ese tén. E be -
kez dés ben fog lal ta kat al kal maz ni kell ak kor is, ha a pe da -
gó gus tel je sít mény ér té ke lé se alap ján a mun kál ta tó szük sé -
ges nek tart ja, hogy az érin tett pe da gó gus szak mai meg újí -
tó kép zés ben vegyen részt.

(4) A köz ok ta tá si in téz mény ve ze tõ je az e ren de let
16.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 17.  §-ában meg ha tá ro zott
ked vez mé nyek re, jut ta tá sok ra ak kor tart hat igényt, ha
olyan to vább kép zés ben vesz részt, amely hoz zá já rul a ve -
ze tõi is me re tek meg szer zé sé hez, a ve ze tõi jár tas sá gok el -
sa já tí tá sá hoz (a továb biak ban: ve ze tõ kép zés). A ked vez -
mé nyek, tá mo ga tá sok igény be ve he tõk a ve ze tõ kép zés tel -
je sí té se utá ni to vább kép zés ben  való rész vé tel esetén.”

3.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A hét éven kén ti to vább kép zés – egy vagy több

to vább kép zés ke re té ben – leg alább száz húsz tan órai fog -
lal ko zá son  való rész vé tel lel és az elõ írt ta nul má nyi kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sé vel  valósul meg. E ren del ke zé sek al -
kal ma zá sá ban a tan órai fog lal ko zá sok idõ tar ta ma negy -
ven öt perc.

(2) A hét éven kén ti to vább kép zés – az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kon kí vül – tel je sít he tõ

a) a kö vet ke zõ, bár me lyik to váb bi szak kép zett ség vagy 
szak ké pe sí tés kö ré be tar to zó

aa) a pe da gó gus-szak vizs ga vagy az zal egyen ér té kû
vizs ga le té te lét iga zo ló ok le vél,

ab) a mun ka kör be töl té sé re jo go sí tó fel sõ fo kú is ko lai
vég zett ség nek és szak kép zett ség nek meg fe le lõ, ma ga sabb
fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet biz to sí tó kép zé si cik lus ban
sze rez he tõ to váb bi ok le vél,

ac) a mun ka kör be töl té sé re jo go sí tó fel sõ fo kú is ko lai
vég zett ség és szak kép zett ség meg lé te ese tén to váb bi, a pe -
da gó gus-mun ka kör, a ne ve lõ és ok ta tó mun kát köz vet len
se gí tõ mun ka kör, a ve ze tõi fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -
ges, fel sõ fo kú vég zett sé gi szin tet iga zo ló ok le vél vagy
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szak irá nyú to vább kép zés ben szer zett ok le vél, ta ní tói szak -
kép zett ség meg lé te ese tén to váb bi, a kép zé si és ki me ne ti
kö ve tel mé nyek sze rin ti mû velt sé gi te rü let kö ve tel mé nye i -
nek tel je sí té sét iga zo ló oklevél,

ad) a szak mai el mé le ti, szak mai elõ ké szí tõ tan tár gyat
ok ta tó, szak mai elõ ké szí tõ, szak mai ala po zó, pá lya ori en -
tá ció, szak mai ori en tá ció, szak ma cso por tos ala po zó ok ta -
tást vég zõ, va la mint gya kor la ti kép zést vég zõ pe da gó gus
ese tén a szak irá nyú vég zett ség és szak kép zett ség mel lett
fel sõ fo kú szak ké pe sí tés vagy az elsõ pe da gó gus ok le vél,

ae) a köz ok ta tás ról  szóló tör vény 127. és 128.  §-ában
fel so rolt vég zett ség, szak kép zett ség mel lett, a köz ok ta tás -
ról  szóló tör vény 17.  §-ában meg ha tá ro zott fel sõ fo kú is ko -
lai vég zett ség és szak kép zett ség,

af) a pe da gó gus szak mai fel ké szült sé gét, ké pes sé ge it,
kész sé ge it fej lesz tõ, il let ve új pe da gó gus szak kép zett ség
meg szer zé sét meg ala po zó, a fel sõ ok ta tás ról  szóló
2005. évi CXXXIX. tör vény 44/A.  §-a sze rin ti rész is me ret
meg szer zé sé re irá nyu ló, leg alább har minc kre dit pon tot
ered mé nye zõ kép zés el vég zé sét iga zo ló okirat,

ag) a ne ve lõ és ok ta tó mun kát se gí tõ, az Or szá gos Kép -
zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt szin tû vagy fel sõ fo kú
szak ké pe sí tés,

ah) in for má ció-tech no ló gi ai esz kö zök nyúj tot ta elõ -
nyök tel jes körû ki hasz ná lá sa ér de ké ben, az in for ma ti kai
írás tu dást szol gá ló Eu ró pai Szá mí tó gép-hasz ná lói Jo go sít -
vány: ECDL vagy ECDL Se lect el vég zé sét iga zo ló ok irat
meg szer zé sé vel;

b) a kö vet ke zõ, bár me lyik to vább kép zé sen
ba) két ta ní tá si nyel vû is ko lai ok ta tás ban cél nyel ven

ta ní tó pe da gó gus a cél nyelv sze rin ti or szág ban, ide gen
nyel vet ok ta tó pe da gó gus a nyelv sze rin ti or szág ban, nyel -
vi fel ké szí tés ben,

bb) nem ze ti, et ni kai ki sebb sé gi óvo dai ne ve lés ben, is -
ko lai ne ve lés ben-ok ta tás ban, kol lé gi u mi ne ve lés ben-ok ta -
tás ban részt vevõ pe da gó gus a ki sebb ség nyel ve sze rin ti
or szág ban, to váb bá a ki sebb sé gek nyel vén ok ta tó, kul tú rá -
ju kat ápo ló kül föl di in téz mé nyek ben nyel vi fel ké szí tés -
ben, va la mint nép is me ret, or szág is me ret ok ta tá sá val
össze füg gõ to vább kép zés ben,

bc) hé ber nyel ven ne ve lõ, ta ní tó pe da gó gus Iz ra el ben
nyel vi fel ké szí tés ben, il let ve nép is me ret, or szág is me ret
ok ta tá sá val össze füg gõ to vább kép zés ben,

bd) az Eu ró pa Ta nács Pes ta loz zi prog ram já ban, az Eu -
ró pa Ta nács Élõ Nyel vek Eu ró pai Köz pont ja prog ram já -
ban, az Eu ró pai Unió Egész éle ten át tar tó ta nu lás prog -
ram já ban meg hir de tett, va la mint a két ol da lú kor mány kö zi
mun ka ter vek alap ján szer ve zett to vább kép zés ben
való rész vé tel lel;

c) az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv Tár sa dal mi
Meg úju lás Ope ra tív Prog ram ban (a továb biak ban: Új Ma -
gyar or szág Fej lesz té si Terv) részt vevõ in téz mé nyek ben
szer ve zett to vább kép zé sek so rán szer zett ta pasz ta la tok
(szak mai an ké tok, fó ru mok, pe da gó gi ai na pok, be mu ta tó
órák ke re té ben tör té nõ) át adá sá val, a pe da gó gi ai gya kor lat 
ta pasz ta la ta i nak elem zé sé vel, a be vált el já rá sok meg is -

mer te té sét szol gá ló komp lex, gya kor la ti ta pasz ta lat cse re
út ján, amennyi ben az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv
prog ram já ban részt vevõ, a ta pasz ta la to kat át adó (re fe ren -
cia) köz ok ta tá si in téz mény és a ta pasz ta la to kat át ve võ (in -
no va tív) köz ok ta tá si in téz mény pe da gó gu sai kö zö sen
szer ve zik meg a to vább kép zést, és azon az in no va tív köz -
ok ta tá si in téz mény pe da gó gu sa i nak leg alább het ven
százaléka részt vesz.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt hét éven kén ti to vább kép -
zés leg fel jebb hu szon öt szá za lé ka tel je sít he tõ az e be kez -
dés ben fog lal tak út ján együt te sen:

a) köz ok ta tá si ku ta tást tá mo ga tó ösz tön dí jas prog ram -
ban  való rész vé tel lel,

b) gya kor no ki fel ké szí tés ben szak mai se gí tõ ként  való
rész vé tel lel,

c) nem szer ve zett, a szak mai fel ké szült ség gya ra pí tá -
sát, ké pes ség fej lesz té sét cél zó te vé keny ség gel (a továb -
biak ban: ön kép zés), amely meg valósulhat má sok ta pasz ta -
la ta i nak meg fi gye lé sé vel (óra lá to ga tás) vagy mun ka for -
mák, el já rá sok, tech ni kák, mód sze rek sa ját gya kor lat ban
 való ki pró bá lá sá val és be mu ta tá sá val (be mu ta tó óra),

d) har minc fog lal ko zá si órá nál rö vi debb, nem akk re di -
tált kép zés ben  való rész vé tel lel, amennyi ben a kép zé si idõ
leg alább az öt órát el éri,

e) a köz ok ta tá si in téz mény fel ké ré sé re szer ve zett szak -
ta nács adói te vé keny ség ke re té ben az érin tett ne ve lõ tes tü -
let, il let ve pe da gó gus kö zös ség szá má ra nyúj tott szak ta -
nács adá son tör té nõ rész vé tel lel, fel té ve, hogy az elem zõ
ér té ke lõ te vé keny ség az érin tett pe da gó gu sok rész vé te lé -
vel tör té nik.

(4) A (2) be kez dés b) pont já ban fel so rol ta kon  való rész -
vé tel lel ak kor le het tel je sí te ni a to vább kép zés kö ve tel mé -
nye it, ha a mun kál ta tó az el vég zést ta nú sí tó ok irat vagy
a kép zé si prog ram és a részt ve võ írás be li be szá mo ló ja
alap ján a to vább kép zést el fo gad ja, fel té ve, ha an nak ide je
leg alább öt hét. Ha a to vább kép zés ide je nem éri el az öt
he tet, a rész vé te li idõt na pon ként hat tan órai fog lal ko zás -
ként kell be szá mí ta ni a hét éven kén ti to vább kép zés tel je sí -
té sé be.

(5) A (2) be kez dés c) pont já ban fog lalt ta pasz ta la tok át -
adá sá val meg valósuló to vább kép zé sen  való rész vé tel ese -
té ben a to vább kép zés tel je sí té sé nek el fo ga dá sá hoz a mun -
kál ta tó ál tal a prog ram le zá rá sa kor ké szí tett, a je len lé tet
iga zo ló, a re fe ren cia in téz mény ré szé rõl el len jegy zett be -
szá mo ló szük sé ges.

(6) A (3) be kez dés ben fel so rol ta kon  való rész vé tel ese -
té ben a to vább kép zés be szá mí tá sá hoz az szük sé ges, hogy
a mun kál ta tó a rész vé tel rõl ki ál lí tott ok irat vagy a kép zé si
prog ram, il let ve a részt ve võ írás be li be szá mo ló ja vagy
a ku ta tást ve ze tõ in téz mény, ku ta tó hely iga zo lá sa, a szak -
ta nács adó ér té ke lé se, elem zé se alap ján a to vább kép zést el -
fo gad ja.

(7) Az (1) be kez dés sze rin ti to vább kép zés tel je sít he tõ
a hét éven kén ti to vább kép zés tel je sí té sé be be szá mí tó kép -
zé se ken elõ adó ként  való rész vé tel lel, a kép zés szer ve zõ je
ál tal ki ál lí tott iga zo lás alap ján.
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(8) Szak mai meg újí tó kép zés nek mi nõ sül nek – az ag) és
ah) pont ki vé te lé vel – a (2) be kez dés ben és a (3) be kez dés
a) pont já ban fel so rol tak. Szak mai meg újí tó kép zés le het
a mun ka kör el lá tá sá hoz szük sé ges is ko lai vég zett ség hez
és szak kép zett ség hez kap cso ló dó leg alább hat van órás fel -
ké szí tést biz to sí tó min den olyan kép zés, ame lyet pe da gó -
gus kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz mény szer vez, vagy
a pe da gó gus kép zést foly ta tó fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel
kö tött meg ál la po dás alap ján szer ve zik, és biz to sít ja a 4.  §
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak meg valósítását. A pe da -
gó gus tel je sít mény ér té ke lés alap ján a mun kál ta tó az e be -
kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül más to vább kép zést is
el fo gad hat szak mai meg újí tó kép zés nek.

(9) Ve ze tõ kép zés a pe da gó gus-szak vizs gá ra tör té nõ fel -
ké szí tés, pe da gó gus-szak vizs ga meg lé te ese tén má sik
olyan pe da gó gus-szak vizs gá ra tör té nõ fel ké szí tés, amely -
nek so rán in téz mény ve ze tõi szak kép zett sé get le het sze rez -
ni. Ve ze tõ kép zés le het a fel sõ ok ta tás ke re té ben fo lyó,
a jogi, a köz gaz da sá gi, a pénz ügyi szak kép zett ség meg -
szer zé sé re irá nyu ló fel ké szí tõ kép zés, va la mint a leg alább
hat van órás fel ké szí tést biz to sí tó min den olyan kép zés,
amely biz to sít ja a köz ok ta tá si in téz mé nyek ve ze té sé hez
szük sé ges tan ügy-igaz ga tá si, kor sze rû pe da gó gi ai szer ve -
zé si, kor sze rû pe da gó gi ai tan esz köz al kal ma zá si is me re tek 
elsajátítását.”

4.  §

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

„(3) Az ala pí tá si en ge dély ki adá sa irán ti ké rel met az
e ren de let 2. szá mú mel lék le té nek meg fe le lõ adat la pon
kell be nyúj ta ni négy pél dány ban az Ok ta tá si Hi va tal hoz.
A ké re lem hez csa tol ni kell az e ren de let 1. szá mú mel lék -
let I. rész 1.c) pont sze rin ti mel lék le te ket.”

5.  §

Az R. 8.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8.  § (1) A to vább kép zés in dí tá sá hoz az e ren de let
1. szá mú mel lék le té nek II. ré szé ben meg ha tá ro zott el já rás
ke re té ben ki adott en ge dély szük sé ges (a továb biak ban: in -
dí tá si en ge dély). Az in dí tá si en ge délyt az ok ta tá si és kul tu -
rá lis mi nisz ter adja ki. Az in dí tá si en ge dély öt évre szól.

(2) Az in dí tá si en ge dély ki adá sa irán ti ké rel met az e ren -
de let 2. szá mú mel lék le té nek meg fe le lõ adat la pon kell be -
nyúj ta ni négy pél dány ban az Ok ta tá si Hi va tal hoz. A ké re -
lem hez csa tol ni kell az e ren de let 1. szá mú mel lék let
II. rész 1.d) pont sze rin ti mel lék le te ket.

(3) Az ala pí tá si en ge dély, il let ve az in dí tá si en ge dély
irán ti ké re lem egy el já rás ban is el bí rál ha tó, és az en ge dé -
lyek egy ha tá ro zat ban is ki ad ha tók, ha a ké rel me ket
együtt, ugyan az az ügy fél nyúj tot ta be.

(4) Az Ok ta tá si Hi va tal ké szí ti el a to vább kép zé sek hi -
va ta los jegy zé két (a továb biak ban: to vább kép zé si jegy -
zék), és te szi köz zé azt a sa ját és az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um hon lap ján, to váb bá gon dos ko dik a to vább -
kép zé si jegy zék fo lya ma tos fe lül vizs gá la tá ról és fris sí té -
sé rõl. A to vább kép zé si jegy zék be fel kell ven ni az in dí tá si
en ge déllyel ren del ke zõ to vább kép zé se ket. A to vább kép -
zé si jegy zék be tör té nõ fel vé tel fo lya ma tos és ingyenes.

(5) A to vább kép zé si jegy zék be tör té nõ fel vé telt az in dí -
tá si en ge déllyel ren del ke zõ nek kell kér nie, az e ren de let
2. szá mú mel lék le té nek meg fe le lõ adat la pon.

(6) A to vább kép zé si jegy zék nek tar tal maz nia kell: a to -
vább kép zés meg ne ve zé sét, cél ját, a to vább kép zé si prog -
ram rö vid tar tal mi is mer te té sét, az ala pí tá si és az in dí tá si
en ge dély szá mát, az in dí tá si en ge dély ér vé nyes sé gé nek
idõ sza kát, a to vább kép zés szer ve zõ jé nek ne vét és el ér he -
tõ sé gét, azt a mun ka kört, te vé keny sé get, ame lyet el lá tók
ré szé re a rész vé telt ja va sol ják, az elõ írt tar tal mi kö ve tel -
mé nyek is mer te té sét, az is me re tek szá mon ké ré sé nek mód -
ját, a szak vizs gá ba tör té nõ be szá mí tás le he tõ sé gét, a tan -
órai fog lal ko zá sok szá mát, a to vább kép zés szer ve zé sé nek
for má ját (tan fo lyam vagy táv ok ta tás), a to vább kép zés idõ -
be ni meg szer ve zé sé nek le he tõ sé gét (dél elõtt, dél után, pi -
he nõ na pon stb.), a to vább kép zés hely szí nét, a je lent ke zés
fel té te le it és mód ját, a rész vé te li díj össze gét, to váb bá
a 8/A.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt, a to vább kép zés mi nõ -
ség biz to sí tá sá val kap cso la tos te vé keny ség ta pasz ta la ta i -
nak összegzését.

(7) A to vább kép zé si jegy zék ré sze ként köz zé kell ten ni
a to vább kép zés ben figye lembe ve he tõ,

a) az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ben sze rep lõ emelt
szin tû és fel sõ fo kú szak kép zé se ket,

b) a két ol da lú kor mány kö zi mun ka ter vek alap ján szer -
ve zett to vább kép zé se ket, to váb bá

c) a szak vizs gá ra fel ké szí tõ kép zé sek lis tá ját is.
(8) A to vább kép zé si jegy zék ben fel kell tün tet ni, ha

a to vább kép zés val lás hoz, vi lág né zet hez kö tõ dik.
(9) Meg szû nik az ala pí tá si en ge dély, il let ve az in dí tá si

en ge dély ér vé nyes sé ge, ha el telt az az idõ szak, amely re az
en ge délyt ki ad ták, il let ve az en ge délyt a 8/B., il let ve
a 8/C.  §-ban fog lal tak sze rint vissza von ták. Az in dí tá si en -
ge dély ér vé nyes sé gé nek ide je alatt a to vább kép zé si prog -
ra mot – a jegy zék re tör té nõ fel vé tel irán ti is mé telt ké re lem
nél kül – sze re pel tet ni kell a to vább kép zé si jegy zék ben. Az 
in dí tá si en ge déllyel ren del ke zõ azon ban kér he ti a to vább -
kép zé si prog ram nak a to vább kép zé si jegy zék bõl tör té nõ
idõ sza kos vagy vég le ges törlését.

(10) Az ala pí tá si en ge dély, to váb bá az en nek alap ján ki -
adott in dí tá si en ge dély a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi
CI. tör vény (a továb biak ban: fel nõtt kép zés rõl  szóló tör -
vény) 19.  §-ának (3) be kez dé se alap ján – a pe da gó gus-to -
vább kép zés te kin te té ben – prog ra makk re di tá ci ót ta nú sít
a ha tá ro zat ban meg je lölt kép zõ in téz mény vo nat ko zá sá -
ban, a ha tá ro zat ban meg je lölt idõ pon tig.

(11) Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um az ala pí tá si
en ge dély és az in dí tá si en ge dély tár gyá ban ho zott jog erõs
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ha tá ro za tot meg kül di a fel nõtt kép zés rõl  szóló tör vény ben
sza bá lyo zott Fel nõtt kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let nek.”

6.  §

Az R. 8/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„8/A.  § (1) A to vább kép zés so rán a jó vá ha gyott, az ala -
pí tá si en ge déllyel ren del ke zõ prog ram meg ne ve zé se,
a prog ram tel je sí té sé re meg ha tá ro zott összes óra szám,
a prog ram cél ja és tel je sí té sé nek tar tal mi kö ve tel mé nyei
nem vál toz tat ha tók meg.

(2) A to vább kép zés szer ve zõ je a to vább kép zés he lyét és 
ide jét a to vább kép zés meg kez dé se elõtt leg alább har minc
nap pal kö te les be je len te ni az Ok ta tá si Hi va tal nak.

(3) A to vább kép zés szer ve zõ je to vább kép zé si nap lót,
je len lé ti ívet, az is me re tek szá mon ké ré sé rõl jegy zõ köny -
vet, a sor szá mo zott ta nú sít vá nyok ki adá sá ról nyil ván tar -
tást ve zet. A to vább kép zés szer ve zõ je a hon lap ján a prog -
ram részt ve võ i nek a prog ram tar tal má val és le bo nyo lí tá sá -
val kap cso la tos elé ge dett sé gé rõl  szóló össze sí tést a prog -
ram be fe je zé sét köve tõen har minc na pon be lül nyil vá nos -
ság ra hozza.

(4) Az Ok ta tá si Hi va tal jo go sult a hely szí nen el len õriz -
ni a to vább kép zés – prog ram sze rin ti – meg szer ve zé sét,
ille tõ leg meg te kin te ni a már meg tar tott to vább kép zé sek
ira ta it. A to vább kép zés szer ve zõ je kö te les – a meg bí zó le -
vél lel ren del ke zõ ré szé re – a to vább kép zé sek ok má nya it
ren del ke zés re bo csá ta ni, il let ve a szük sé ges fel vi lá go sí tást 
meg ad ni. Amennyi ben az el len õr zés so rán az Ok ta tá si Hi -
va tal a 8/C.  §-ban fog lal ta kat ta pasz tal ja, meg ke re si az ok -
ta tá sért fe le lõs mi nisz tert az in dí tá si en ge dély vissza vo ná -
sa érdekében.

(5) A to vább kép zés ke re té ben

a) el mé le ti fog lal ko zá son elõ adó az le het, aki az adott
is me re tek kö ré ben fel sõ fo kú is ko lai vég zett ség gel és szak -
kép zett ség gel,

b) gya kor la ti fog lal ko zást az tart hat, aki az adott is me -
re tek kö ré ben leg alább kö zép is ko lai vég zett ség gel és
szak irá nyú szak ké pe sí tés sel [a továb biak ban: a)–b) pont
alat ti ak együtt: ké pe sí té si kö ve tel mény]

ren del ke zik.

(6) A to vább kép zés szer ve zõ je – a to vább kép zés in dí tá -
sá nak elsõ éve ki vé te lé vel – min den év már ci us 31-éig el -
ké szí ti a to vább kép zés mi nõ ség biz to sí tá sá val kap cso la tos
te vé keny ség ta pasz ta la ta i nak össze ge zé sét, és elekt ro ni -
kus for má ban, a 2. szá mú mel lék let sze rin ti adat la pot ki -
tölt ve meg kül di az Ok ta tá si Hi va tal ré szé re. Az össze ge -
zés nek tar tal maz nia kell a to vább kép zé sek szá mát és a to -
vább kép zés ben részt ve võk lét szá mát, va la mint azo kat az
in for má ci ó kat, ame lyek bõl a részt ve võk elé ge dett sé ge
meg ál la pít ha tó.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ 8/B. és 8/C.  §-sal, és azt meg elõ zõ en
a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Az ala pí tá si és az in dí tá si en ge dély vissza vo ná sa

8/B.  § (1) Az ala pí tá si en ge délyt a to vább kép zé si prog -
ram ké szí tõ jé nek ké rel mé re le het vissza von ni.

(2) Vissza kell von ni az ala pí tá si en ge délyt, ha az Ok ta -
tá si Hi va tal el len õr zé se so rán meg ál la pít ja, hogy az elõ írt
fel té te le ket nem tel je sí tet ték, il let ve utóbb olyan kö rül -
mény me rül fel, amely re te kin tet tel az en ge dély nem len ne
ki ad ha tó.

(3) Vissza le het von ni az ala pí tá si en ge délyt ak kor is, ha 
in dí tá si en ge dély nél kül szer vez tek a prog ram alap ján to -
vább kép zést.

8/C.  § (1) Vissza kell von ni az in dí tá si en ge délyt, ha

a) a to vább kép zést nem a to vább kép zé si prog ram ban
fog lal tak sze rint szer vez ték meg, figye lembe véve az
e ren de let 8/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lal ta kat,

b) az ala pí tá si en ge dély ér vé nyes sé ge meg szûnt,

c) a to vább kép zés szer ve zõ je nem ve zet te a to vább kép -
zés sel kap cso la tos ok má nyo kat,

d) a to vább kép zés szer ve zõ je nem tet te le he tõ vé a to -
vább kép zés sel kap cso la tos el len õr zés le foly ta tá sát,

e) az elõ írt fel té te le ket nem tel je sí tet ték, il let ve utóbb
olyan kö rül mény me rül fel, amely re te kin tet tel az en ge -
dély nem len ne ki ad ha tó.

(2) Vissza le het von ni az in dí tá si en ge délyt, ha

a) a to vább kép zés szer ve zõ je nem je len tet te be a to -
vább kép zés he lyét és ide jét,

b) a to vább kép zést nem azok kal a fel té te lek kel szer -
vez ték meg, ame lyek az in dí tá si en ge dély ben, va la mint
a to vább kép zé si jegy zék ben sze re pel nek,

c) a to vább kép zés szer ve zõ je kéri.”

8.  §

(1) Az R. 18.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 7–8.  §-ban sza bá lyo zott en ge dély ki adá sá val
össze füg gõ el já rás meg in dí tó já nak min den eset ben el já rá -
si dí jat kell fi zet nie. Az el já rá si díj mér té két e ren de let
3. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg.”

(2) Az R. 18.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A be fi ze tett el já rá si díj nem igé nyel he tõ vissza, ki -
vé ve az egy el já rás ban is el bí rál ha tó ké re lem ese té ben, ha
az ala pí tá si ké re lem el uta sí tás ra ke rült, az in dí tá si en ge -
dély el já rá si díja vissza igé nyel he tõ.”
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9.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19/A.  §-sal egé szül ki:
„19/A.  § Az EDUCATIO Tár sa dal mi Szol gál ta tó Kht.

a köz ok ta tá si pá lyá za tok fej lesz tés ko or di ná ci ós tá mo ga tá -
sa ér de ké ben sze mé lyes ada to kat nem tar tal ma zó szak mai
prog ram kö ve tõ tá mo ga tó rend szert és adat bá zist mû köd -
tet, az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv ál tal nyúj tott pá -
lyá za ti for rá sok gya kor lat ban tör té nõ szak mai és tar tal mi
fel hasz ná lá sát nap ra kész nyo mon kö ve té se céljából.”

10.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19/B.  §-sal egé szül ki:
„19/B.  § A to vább kép zé si jegy zék be – kü lön el já rás nél -

kül – fel kell ven ni azt a pe da gó gus-to vább kép zé si prog ra -
mot, ame lyet az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség va la mely ál la -
má nak joga sze rint pe da gó gus-to vább kép zés ként el is mer -
tek, és ezt a tényt a ké rel me zõ hi telt ér dem lõ mó don bi zo -
nyít ja. Ezt a tényt a pe da gó gus-to vább kép zés nek az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség va la mely ál la má ban tör tént nyil ván -
tar tás ba vé te lét ta nú sí tó ok irat hi te les má so la tá val, és an -
nak hi te les for dí tá sá val kell bi zo nyí ta ni.”

11.  §

(1) Az R. 20.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) 2010. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en köz ok ta tá si in téz -
mény ve ze té sé re, 2015. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ en pe dig ve ze -
tõ ta ná ri (gya kor lat ve ze tõ, óvó nõi, ta ní tói) fel adat el lá tá sá -
ra új meg bí zást az kap hat, aki ren del ke zik pe da gó -
gus-szak vizs gá val.”

(2) Az R. 20.  §-a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -

vény 88.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pénz -
ügyi-gaz da sá gi vég zett ség nek vagy ké pe sí té sé nek a köz -
ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõi ese té ben a pe da gó gus-szak -
vizs ga tel je sí té se fe lel meg.”

12.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21. § (1) Az Ok ta tá si Hi va tal 2009. au gusz tus 31-éig

el ké szí ti és a köz zé te szi a 8.  § (4)–(7) be kez dé se sze rin ti
hi va ta los jegy zé ket az zal, hogy a to vább kép zé si jegy zék be 
a 93/2009. (IV. 24.) Korm. ren de let hatályba lépése elõt ti
jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek alap ján fel vet te ket meg ke re si
a jegy zék nek az új kö ve tel mé nyek sze rin ti ada tok kal  való
ki egé szí té se ér de ké ben.

(2) A to vább kép zé si jegy zék ré sze ként köz zé kell ten ni
a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal meg hir de tett pe da gó -
gus-szak vizs gá ra fel ké szí tõ szak irá nyú to vább kép zé sek

lis tá ját is. A to vább kép zé si jegy zék ben utol já ra tün tet he tõ
fel a fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény sze -
rin ti szak irá nyú to vább kép zé si sza ko kon a 2009/2010-es
tan év ben in dí tott új év fo lyam. Fel tün tet he tõ a to vább kép -
zé si jegy zék ben a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény sze rint in dít ha tó kép zés, ha az Ok ta tá si
Hi va tal a szak nak a szak irá nyú to vább kép zés szer ve zé sé -
nek ál ta lá nos fel té te le i rõl  szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM
ren de let sze rint ki dol go zott kép zé si és ki me ne ti kö ve tel -
mé nye it nyil ván tar tás ba vet te, és az adott fel sõ ok ta tá si in -
téz mény az ez alap ján el ké szí tett tan ter vét hon lap ján köz -
zé tet te, to váb bá a tan ter vet el fo ga dó sze ná tu si ha tá ro za tot
az Ok ta tá si Hivatalnak megküldte.

(3) A hét éven kén ti to vább kép zés tel je sí té sé be egy óra
elõ adást vagy egy óra kon zul tá ci ót – a kép zés szer ve zõ je
ál tal ki ál lí tott iga zo lás alap ján – egy to vább kép zé si óra -
ként be kell szá mí ta ni azok nál az ok ta tók nál, akik
a 93/2009. (IV. 24.) Korm. ren de let ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ két éven be lül a kö vet ke zõ to vább kép zé sek bár me -
lyi kén elõ adó ként részt vet tek:

a) Nem ze ti Fej lesz té si Terv I. Hu mán erõ for rás Fej lesz -
tés Ope ra tív Prog ram (a továb biak ban: HEFOP) 3.1.1.
a ,,Pe da gó gu sok és ok ta tá si szak ér tõk fel ké szí té se a kom -
pe ten cia ala pú kép zés és ok ta tás fel ada ta i ra”,

b) HEFOP 3.1.2. „Tér sé gi Is ko la- és Óvo da fej lesz tõ
Köz pon tok meg ala pí tá sa a kom pe ten cia ala pú ta ní tá si ta -
nu lá si prog ra mok el ter jesz té se ér de ké ben”,

c) HEFOP 3.1.3. „Fel ké szí tés a kom pe ten cia-ala pú ok -
ta tás ra”,

d) HEFOP 2.1. a ,,Hát rá nyos hely ze tû ta nu lók esély -
egyen lõ sé gé nek biz to sí tá sa az ok ta tá si rend szer ben fel ké -
szí tés”.

(4) Azo kat a to vább kép zé se ket, ame lyek nek az in dí tá si
en ge dé lyét a 93/2009. (IV. 24.) Korm. ren de let hatályba -
lépése elõtt ki ad ták, az ala pí tá si en ge dély ben meg ha tá ro -
zott idõ pon tig le het fel ven ni a to vább kép zé si jegy zék be.

(5) Ha az in dí tá si en ge dély irán ti ké rel met a 93/2009.
(IV. 24.) Korm. ren de let hatályba lépése elõtt be nyúj tot ták
az Ok ta tá si Hi va tal hoz, a ké rel met a be nyúj tás ko ri jog sza -
bá lyi kö ve tel mé nyek sze rint kell el bí rál ni.

(6) A fel sõ ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény
sze rin ti szak irá nyú to vább kép zés ben szer zett, a pe da gó -
gus-szak vizs ga kö ve tel mé nye i nek tel je sí té sét iga zo ló ok -
le ve let pe da gó gus-szak vizs ga ként, az egye te mi és fõ is ko -
lai szin tû alap kép zés ben vagy szak irá nyú to vább kép zés -
ben meg szer zett szak kép zett sé ge ket a hét éven kén ti pe da -
gó gus-to vább kép zés ként el kell fogadni.

(7) A 8/A.  § (6) be kez dé se sze rin ti adat la pot elsõ íz ben
2010. már ci us 31-ig kell meg kül de ni az Ok ta tá si Hi va tal
ré szé re.”

13.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te I. Rész 1. pont já nak a) al -
pont ja he lyé be e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép.
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(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te II. Ré szé nek 2. pont ja he -
lyé be e ren de let 2. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek IV. Ré sze he lyé be
e ren de let 3. szá mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. szá -
mú mel lék le te lép.

14.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 31-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésének nap ján ha tá lyát vesz ti
az R. 10.  §-ának (3) be kez dé se, 11.  §-a, 12.  §-ának (1) be -
kez dé se, 12.  §-ának (3) be kez dé sé ben a ,,vizs ga el nö ki,”
szö veg, 20.  §-ának (1) be kez dé se, 22.  §-ának (2) be kez dé -
se, (3) be kez dé sé nek a) és b) pont ja, (4)–(6) be kez dé se, az
1. szá mú mel lék let I. ré szé nek 7. pont ja és II. ré szé nek
4. pont ja, to váb bá a 3. szá mú mel lék le té nek 4. pont ja.

(3) Az R. 10.  §-ának (5) be kez dé sé ben „a ké pe sí té si kö -
ve tel mé nyek” szö veg rész he lyé be „a kép zé si és ki me ne ti
kö ve tel mé nyek” szö veg rész lép.

(4) Az R. 1. szá mú mel lék le te I. rész 4. pont já ban az
„ok ta tá si mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért
fe le lõs mi nisz ter nek” szö veg rész lép.

(5) Az R. 1. szá mú mel lék le te I. rész 5. pont já ban az
„Ok ta tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be az „ok ta tá sért fe le -
lõs mi nisz ter” szö veg rész lép.

(6) E ren de let 2009. szep tem ber 2-án ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

„1.

a) A to vább kép zé si prog ram jó vá ha gyá sá ról, az ala pí -
tá si en ge dély ki adá sá ról az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
a Pe da gó gus-to vább kép zé si Akk re di tá ci ós Tes tü let el já rá -
sa után dönt. A Pe da gó gus-to vább kép zé si Akk re di tá ci ós
Tes tü let ja vas la tát a ké re lem meg kül dé sé tõl szá mí tott ki -
lenc ven na pon be lül ala kít ja ki.”

2. számú melléklet
a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

„2.

Az in dí tá si en ge dély ki adá sá ról az ok ta tá sért fe le lõs mi -
nisz ter az Ok ta tá si Hi va tal ja vas la ta alap ján és a szak mai

el mé le ti és szak mai elõ ké szí tõ tan tár gya kat ok ta tó pe da -
gó gu sok, gya kor la ti kép zést vég zõ pe da gó gu sok to vább -
kép zé se ese tén a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter rel
egyet ér tés ben dönt.”

3. számú melléklet
a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

„IV. Rész

A) BÍRÁLATI SZEMPONTOK 
A PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK

ÉRTÉKELÉSÉHEZ

1. A program tartalmi kidolgozottságának foka

A ki dol go zott ság szak ér tõi vizs gá la ta el sõ sor ban a ké -
re lem ûr lap kér dé se i re adott vá la szok ért he tõ sé gét, ki fej -
tett sé gét, egy ér tel mû sé gét vizs gál ja.

Kri té ri u mok

1.1. A to vább kép zé si prog ram meg ne ve zé sé nek (2.1.)
pon tos sá ga:

A prog ram meg ne ve zé se pon to san ért he tõ, nyelv ta ni lag 
he lyes, és egy ér tel mû en utal a to vább kép zés tar tal má ra.

1.2. A to vább kép zés cél já nak (2.2.) meg fe le lõ ki fej té -
se:

A to vább kép zés cél já nak ki fej té se pon to san ér tel mez -
he tõ, nyelv ta ni lag he lyes, és ki fe je zi azt a sa já tos több le tet, 
hoz zá adott ér té ket.

1.3. A fej lesz te ni kí vánt mun ka kör/mun ka kö rök (2.3.)
pon tos meg ha tá ro zá sa:

A ké re lem pon to san és egy ér tel mû en meg ne ve zi a fej -
lesz te ni kí vánt mun ka kö rö ket, be osz tá so kat, funk ci ó kat.

1.4. A to vább kép zés cél cso port já nak (2.4.) meg fe le lõ
meg ha tá ro zá sa:

A ké re lem pon to san és egy ér tel mû en meg ne ve zi a to -
vább kép zés cél cso port ját.

1.5. A je lent ke zés fel té te le i nek (2.5.) pon tos meg ha tá -
ro zá sa:

A ké re lem fel tün te ti a szük sé ges is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get, a meg elõ zõ szak mai gya kor lat szak te rü -
le tét, en nek idõ tar ta mát és az egyéb fel té te le ket, ame lyek
pon to san ér tel mez he tõk.

1.6. A to vább kép zés tar tal mi kö ve tel mé nye i nek (2.7.)
meg fe le lõ ki fej té se:

A to vább kép zés tar tal mi kö ve tel mé nyei pon to san és
egy ér tel mû en meg fo gal maz zák a to vább kép zés el vár ha tó
ered mé nye it, a konk rét is me re te ket, ame lye ket a rész ve -
võk nek el kell sa já tí ta ni uk; a jár tas sá go kat, kész sé ge ket,
ké pes sé ge ket, ame lyek nek a bir to ká ba kell jut ni uk; a [tu -
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dást,] kom pe ten ci át (is me re tet, ké pes sé get, at ti tû döt),
amellyel ren del kez ni ük kell.

1.7. A to vább kép zé sen el sa já tí tot tak záró el len õr zé si
mód já nak meg ne ve zé se, le írá sa, va la mint az ér té ke lés
szem pont jai meg ha tá ro zá sá nak (2.8.) meg fe le lõ ki fej té se:

A to vább kép zé sen el sa já tí tott is me re tek, tu dás, ké pes -
sé gek el len õr zé si mód jai pon to san ér tel mez he tõ ek, és
a meg valósításhoz kel lõ en ki fej tet tek.

1.8. A prog ram te ma ti kai egy sé ge i nek (3.1.1.) meg fe -
le lõ ki dol go zott sá ga (a táb lá zat 1. osz lo pa):

A to vább kép zés te ma ti kai egy sé ge i nek meg ne ve zé se,
egyes rész té má i nak és al té má i nak ta go lá sa, tar tal mi ki fej -
té se alap ján a prog ram egy ér tel mû en ki vi te lez he tõ.

1.9. A prog ram te ma ti kai egy sé ge i hez tar to zó mód sze -
rek, mun ka for mák (3.1.1.) meg fe le lõ ki dol go zott sá ga (a
táb lá zat 2. osz lo pa):

A to vább kép zés te ma ti kai egy sé ge i hez tar to zó mód sze -
rek, mun ka for mák meg fe le lõ meg ha tá ro zá sa és ki fej té se
alap ján a prog ram egy ér tel mû en ki vi te lez he tõ. A ké re lem
kü lön fel tün te ti a részt ve võk ered mé nyes ta nu lá sát se gí tõ
el mé le ti és gya kor la ti mód sze re ket, mun ka for má kat, va la -
mint azok ará nya it.

1.10. A prog ram te ma ti kai egy sé ge i hez kap cso ló dó se -
géd esz kö zök, tan esz kö zök (3.1.1.) meg fe le lõ ki dol go zott -
sá ga (a táb lá zat 3. osz lo pa):

A to vább kép zés te ma ti kai egy sé ge i hez tar to zó se géd -
esz kö zök, tan esz kö zök meg fe le lõ meg ha tá ro zá sa és ki fej -
té se alap ján a prog ram egy ér tel mû en ki vi te lez he tõ.

1.11. A prog ram rész le tes te ma ti ká já ban (3.1.1.) a te -
ma ti kai egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó dok meg fe le lõ
ki fej té se (a táb lá zat 4. osz lo pa):

A te ma ti kai egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó dok
egy ér tel mû ek, és a meg valósításhoz meg fele lõen ki dol go -
zot tak.

1.12. A prog ram rész le tes te ma ti ká já ban (3.1.1.) a te -
ma ti kai egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó dok hoz tar to -
zó ér té ke lé si szem pon tok meg fe le lõ ki fej té se (a táb lá zat
5. osz lo pa):

A te ma ti kai egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó dok hoz
tar to zó ér té ke lé si szem pon tok egy ér tel mû ek, és a meg -
valósításhoz meg fele lõen ki dol go zot tak.

1.13. A prog ram rész le tes te ma ti ká já ban (3.1.1.) a te -
ma ti kai egy sé gek hez ren delt idõ ke re tek pon tos meg ha tá -
ro zá sa (a táb lá zat 6–7. osz lo pa):

A to vább kép zés te ma ti kai egy sé ge i hez tar to zó fog lal -
ko zá sok hoz, mun ka for mák hoz meg fele lõen hoz zá ren delt
idõ ke re tek alap ján a prog ram egy ér tel mû en ki vi te lez he tõ.

1.14. A to vább kép zés tel je sí té sé nek for mai kö ve tel mé -
nyei (3.1.2.) és ezek meg fe le lõ ki fej té se:

A to vább kép zés tel je sí té sé nek for mai kö ve tel mé nyei (a
fog lal ko zá so kon  való mi ni mum rész vé tel, a te ma ti kai egy -

sé gen kén ti és a záró el len õr zés) egy ér tel mû ek és meg fele -
lõen rész le te zet tek.

1.15. A részt ve võk szá má ra elõ írt kö te le zõ iro da lom
(3.1.3.) és az aján lott iro da lom (3.1.4.) meg fe le lõ meg ha -
tá ro zá sa:

A fel so rolt szak iro da lom a jel zett ada tok alap ján egy ér -
tel mû en azo no sít ha tó. A ké rel me zõ jel zi, ha nincs szük ség
kö te le zõ vagy aján lott iro da lom ra.

1.16. A tel jes prog ram le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges sze -
mé lyi fel té te lek (3.2.) pon tos meg ha tá ro zá sa:

A ké re lem te ma ti kai egy sé gen ként egy ér tel mû en és tel -
jes kö rû en meg ha tá roz za az ok ta tók kal (elõ adók, tré ne rek,
fog lal ko zás ve ze tõk stb.) és a to vább kép zés egyéb köz re -
mû kö dõ i vel szem ben elv árt kép zett sé gi (vég zett ség, szak -
ké pe sí tés) és szak te rü le ti, gya kor la ti ta pasz ta lat be li kö ve -
tel mé nye ket.

1.17. A tel jes prog ram meg valósításához szük sé ges ál -
ta lá nos tár gyi fel té te lek (3.3.) meg fe le lõ meg ha tá ro zá sa:

A to vább kép zés ki vi te le zé sé hez szük sé ges tár gyi alap -
fel té te lek, in for má ció hor do zók, in for ma ti kai alap fel té te -
lek, a to vább kép zés hely szí né nek jel lem zõi, alap fel sze -
relt sé gé nek meg ha tá ro zá sa és jel lem zé se meg fele lõen
konk rét és pon tos, en nek alap ján a tár gyi fel té tel rend szer
egy ér tel mû en be azo no sít ha tó.

A ké re lem egy ér tel mû vé te szi, hogy mely esz kö zö ket,
se géd anya go kat és tan anya go kat biz to sít ja az ala pí tó, me -
lye ket az in dí tó és me lye ket a részt ve võk.

1.18. A mi nõ ség biz to sí tá si esz kö zök és el já rá sok (4.2.)
meg fe le lõ meg ha tá ro zá sa és ki fej té se:

A ké re lem egy ér tel mû en meg ne ve zi és meg fe le lõ rész -
le te zett ség gel ki fej ti a mi nõ ség biz to sí tás esz kö ze i re, el já -
rá sa i ra vo nat ko zó ala pí tói igé nye ket.

1.19. A mi nõ ség biz to sí tás ke re té ben az ala pí tó tá jé koz -
ta tá sá nak (4.3.) pon tos meg ha tá ro zá sa:

A ké re lem egy ér tel mû en meg ne ve zi és meg fe le lõ rész -
le te zett ség gel ki fej ti a be gyûj tött in for má ci ók kal kap cso -
la tos tá jé koz ta tás for má i ra és gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó
ala pí tói igé nye ket.

1.20. A prog ram ja ví tá si, mó do sí tá si el já rá sá nak (4.4.)
és a mi nõ ség biz to sí tás egyéb fel té te le i nek (4.5.) pon tos
meg ha tá ro zá sa:

A ké re lem egy ér tel mû en meg ne ve zi és meg fe le lõ rész -
le te zett ség gel ki fej ti azon el já rást, amellyel az ala pí tó
a prog ra mot fo lya ma to san mó do sít ja, ja vít ja a részt ve võk,
ok ta tók és in dí tók vissza jel zé sei alap ján.

A ké re lem egy ér tel mû en meg ne ve zi és meg fe le lõ rész -
le te zett ség gel ki fej ti azon egyéb fel té te le ket, ame lyek biz -
to sít ják a to vább kép zés egyen le tes mi nõ sé gét és a mi nõ ség 
ja ví tá sát.

1.21. A prog ram rö vid tar tal mi össze fog la ló já nak (5.)
meg fe le lõ ki dol go zott sá ga:

Az össze fog la ló tar tal maz za a to vább kép zés in do kolt sá -
gá nak és szük sé ges sé gé nek a be mu ta tá sát; a te ma ti kai

2009/57. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15509



egy sé gek nek, az azok hoz tar to zó mód sze rek nek, mun ka -
for mák nak, el len õr zé si mó dok nak, ér té ke lé si szem pon tok -
nak és azok gya ko ri sá gá nak, a to vább kép zés egyes spe ci a -
li tá sa i nak (pl. te rep gya kor lat, hos pi tá lás, spe ci á lis esz kö -
zök[, szak iro da lom] stb.) az össze fog la lá sát; a ta nú sít vány
ki adá sá nak fel té te le it.

2. A program vizsgálata a célnak  való megfelelés
szempontjából

A prog ram cél ja fe je zi ki leg tö mö reb ben mind azt, ami -
ért a prog ram lét re jött. Meg ha tá roz za azt a több le tet, hoz -
zá adott ér té ket, me lyet a prog ram nyújt. Ezért a prog ram
meg íté lé sé ben a cél nak ki emelt je len tõ sé ge van: egy ér tel -
mû nek, a prog ram töb bi kulcs fon tos sá gú ele mé vel is
össze han golt nak kell len nie. A ko he ren cia-vizs gá lat elsõ
lé pé se a cél lal  való össze ve tés. En nek kö zép pont já ban el -
sõ sor ban a rész le tes tar tal mi kö ve tel mé nyek és a cél nak
 való meg fe le lés vizs gá la ta áll.

Kri té ri u mok

2.1. A meg ne ve zett mun ka kö rök nek (2.3.) a cél lal
(2.2.)  való ko he ren ci á ja:

A to vább kép zés cél ja il lesz ke dik a meg ne ve zett mun ka -
kö rök höz, be osz tá sok hoz.

2.2. A to vább kép zés cél cso port já nak (2.4.) a cél lal
(2.2.)  való ko he ren ci á ja:

A to vább kép zés cél ja il lesz ke dik a to vább kép zés cél -
cso port já hoz.

2.3. A to vább kép zés tar tal mi kö ve tel mé nye i nek (2.7.)
és a to vább kép zés cél já nak ko he ren ci á ja (2.2.):

A prog ram meg fo gal ma zott cél jai és a tar tal mi kö ve tel -
mé nyek egy más nak egy ér tel mû en meg fe lel tet he tõ ek.

2.4. A meg ne ve zett is ko la tí pus nak, év fo lya mok nak
(2.10.) a to vább kép zés cél já val  való (2.2.) ko he ren ci á ja:

A to vább kép zés cél ja il lesz ke dik a meg ne ve zett is ko la -
tí pus hoz, év fo lya mok hoz.

2.5. A meg je lölt tan ter vi kap cso ló dás nak (2.11.) a to -
vább kép zés cél já val  való (2.2.) ko he ren ci á ja:

A to vább kép zés cél ja il lesz ke dik a meg je lölt tan ter vi
kap cso ló dás hoz.

2.6. A prog ram te ma ti kai egy sé ge i nek le írá sá ban
(3.1.1.) és rö vid tar tal mi össze fog la ló já ban (5.) ki fej tett
tar ta lom és a to vább kép zés cél já nak (2.2.) ko he ren ci á ja:

A prog ram rész le tes te ma ti ká ja és tar tal má nak rö vid is -
mer te té se alap ján a to vább kép zés tar tal ma meg fe lel
a prog ram cél já nak.

2.7. A to vább kép zés sze mé lyi fel té te le i nek (3.2.) és
cél já nak (2.2.) ko he ren ci á ja:

Az ok ta tók kal (elõ adók, tré ne rek, fog lal ko zás ve ze tõk
stb.) és a to vább kép zés egyéb köz re mû kö dõ i vel szem ben
elv árt kép zett sé gi (vég zett ség, szak ké pe sí tés) és szak te rü -

le ti, gya kor la ti ta pasz ta lat be li kö ve tel mé nyek tel je sí té sé -
vel a prog ram cél ja meg valósítható.

2.8. A to vább kép zés ál ta lá nos tár gyi fel té te le i nek
(3.3.) és cél já nak (2.2.) ko he ren ci á ja:

A to vább kép zés ki vi te le zé sé hez meg adott tár gyi alap -
fel té te lek, in for má ció hor do zók, in for ma ti kai alap fel té te -
lek, a to vább kép zés hely szí né nek jel lem zõi, alap fel sze -
relt sé gé nek biz to sí tá sa mel lett a prog ram cél ja meg -
valósítható.

3. A program vizsgálata a követelményeknek  való
megfelelés szempontjából

A prog ram tar tal mi kö ve tel mé nyei fog lal ják össze azt
a tu dást/kom pe ten ci át, ame lyet a részt ve võ nek a prog ram
meg valósítása so rán el kell sa já tí ta nia. En nek pon tos meg -
ha tá ro zá sa és il lesz ke dé se a prog ram tar tal mi és mód szer -
ta ni ele me i hez kulcs fon tos sá gú. A prog ram meg -
valósítását le író ré szek nek a kö ve tel mé nyek el éré sét kell
iga zol ni uk. A vizs gá lat ezen lé pé se össze ve ti a prog ram
meg valósításának összes fon tos ele mét az el éren dõ tar tal -
mi kö ve tel mé nyek kel kü lön hang súlyt fek tet ve az ered mé -
nyes ta nu lás tá mo ga tá sá ra.

Kri té ri u mok

3.1. A to vább kép zés cél cso port já nak (2.4.) a tar tal mi
kö ve tel mé nyek kel  való (2.7.) ko he ren ci á ja:

A to vább kép zés cél cso port ja meg fe lel tet he tõ a to vább -
kép zés tar tal mi kö ve tel mé nye i nek.

3.2. A je lent ke zés fel té te le i nek (2.5.) a tar tal mi kö ve -
tel mé nyek kel  való (2.7.) ko he ren ci á ja:

A je lent ke zés fel té te lei il lesz ked nek a to vább kép zés tar -
tal mi kö ve tel mé nye i hez.

3.3. A to vább kép zés össz óra szá má nak (2.6.) a tar tal mi
kö ve tel mé nyek kel  való (2.7.) ko he ren ci á ja:

A to vább kép zés össz óra szá ma ele gen dõ a to vább kép zés 
tar tal mi kö ve tel mé nye i nek tel je sí té sé hez.

3.4. A to vább kép zés so rán el sa já tí tot tak el len õr zé si
mód já nak és ér té ke lé si szem pont ja i nak (2.8.) a tar tal mi
kö ve tel mé nyek kel  való (2.7.) ko he ren ci á ja:

A to vább kép zé sen el sa já tí tot tak el len õr zé sé nek mód ja
és ér té ke lé si szem pont jai al kal ma sak a tar tal mi kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé nek meg ál la pí tá sá ra.

3.5. A prog ram te ma ti kai egy sé ge i nek (3.1.1.) és a to -
vább kép zés tar tal mi kö ve tel mé nye i nek (2.7.) ko he ren ci á -
ja:

A te ma ti kai egy sé gek tar tal mi ki fej té se ré szen ként és
egé szé ben össze egyez tet he tõ a to vább kép zés tar tal mi kö -
ve tel mé nye i vel.

3.6. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) be mu ta tott
mód sze rek, mun ka for mák, ezen be lül az el mé let és gya -
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kor lat és a to vább kép zés tar tal mi kö ve tel mé nye i nek (2.7.)
ko he ren ci á ja:

Az aján lott mód sze rek kel és mun ka for mák kal a to vább -
kép zés tar tal mi kö ve tel mé nyei tel je sít he tõk.

A mód sze rek és mun ka for mák a to vább kép zés tar tal mi
kö ve tel mé nye i hez mér ten az el mé let mel lett meg fe le lõ
arány ban biz to sí ta nak ta nu lást se gí tõ gya kor la to kat.

3.7. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) be mu ta tott
se géd esz kö zök, tan esz kö zök és a to vább kép zés tar tal mi
kö ve tel mé nye i nek (2.7.) ko he ren ci á ja:

Az aján lott se géd esz kö zök, tan esz kö zök al kal ma zá sa
mel lett a to vább kép zés tar tal mi kö ve tel mé nyei tel je sít he -
tõ ek.

3.8. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) be mu ta tott
az egyes te ma ti kai egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó dok 
és ér té ke lé si szem pon tok ko he ren ci á ja a tar tal mi kö ve tel -
mé nyek kel (2.7.):

A prog ram rész le tes te ma ti ká já ban a te ma ti kai egy ség -
hez ren delt el len õr zé si mó dok és ér té ke lé si szem pon tok
har mo ni zál nak a to vább kép zés tar tal mi kö ve tel mé nye i vel.

3.9. A to vább kép zés so rán el sa já tí tot tak el len õr zé si
mód já nak és ér té ke lé si szem pont ja i nak (2.8.) a for mai kö -
ve tel mé nyek kel  való (3.1.2.) ko he ren ci á ja:

A to vább kép zé sen el sa já tí tot tak el len õr zé sé nek mód ja
és ér té ke lé si szem pont jai meg fe lel nek a to vább kép zés for -
mai kö ve tel mé nye i nek.

3.10. A prog ram rész le tes le írá sá ban be mu ta tott az
egyes te ma ti kai egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó dok -
nak és ér té ke lé si szem pon tok nak (3.1.1.) a for mai kö ve tel -
mé nyek kel  való (3.1.2.) ko he ren ci á ja:

Az egyes te ma ti kai egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó -
dok és ér té ke lé si szem pon tok meg fe lel nek a to vább kép zés
for mai kö ve tel mé nye i nek.

3.11. A to vább kép zés tel je sí té sé nek for mai (3.1.2.) és
tar tal mi kö ve tel mé nyei kö zöt ti (2.7.) ko he ren cia:

A fog lal ko zá so kon  való mi ni mum rész vé tel, va la mint
a te ma ti kai egy sé gen kén ti és záró el len õr zé sen-ér té ke lé -
sen  való rész vé tel össz hang ban van a tar tal mi kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé vel.

4. A program részletes tematikájának belsõ és külsõ
összhangja

A prog ram rész le tes te ma ti ká ja tar tal maz za a prog ram
meg valósíthatóságára vo nat ko zó leg fon to sabb ada to kat. A 
prog ram rész le tes le írá sa a meg valósítás öt ki emelt te rü le -
té re kér dez rá: (1) a tar ta lom ra, (2) a mód sze rek re és mun -
ka for mák ra, (3) a hasz ná lan dó tan esz kö zök re és se géd esz -
kö zök re, (4) az el len õr zés-ér té ke lés te vé keny sé ge i re, il let -
ve (5) a fog lal ko zá sok óra szá ma és mun ka for mái il lesz -
ked nek a prog ram egé szé hez. 

Kri té ri u mok

4.1–4.8. A prog ram rész le tes le írá sá nak bel sõ ko he ren -
ci á ja

4.1. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) be mu ta tott
te ma ti kai egy sé gek meg fe le lõ egy más ra épü lé se:

Az egyes te ma ti kai egy sé gek a tar ta lom nak meg fele -
lõen egy más ra épül nek.

4.2. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) be mu ta tott
te ma ti kai egy sé gek tar tal ma és a kap cso ló dó mód sze rek,
mun ka for mák köz ti ko he ren cia:

Az egyes mo du lok mód sze rei, mun ka for mái össz hang -
ban van nak az adott te ma ti kai egy ség tar tal má val.

4.3. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) be mu ta tott
te ma ti kai egy sé gek tar tal ma, a kap cso ló dó mód sze rek,
mun ka for mák és az ezek hez ren delt se géd esz kö zök, tan -
esz kö zök köz ti ko he ren cia:

A te ma ti kai egy sé gek hez ren delt se géd esz kö zök, tan -
esz kö zök meg fe lel nek a te ma ti kai egy ség tar tal má nak és
a kap cso ló dó mód sze rek nek, mun ka for mák nak.

4.4. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) be mu ta tott
mód sze rek, mun ka for mák bel sõ ko he ren ci á ja:

Az el mé le ti és gya kor la ti mód sze rek, mun ka for mák
har mo ni zál nak egy más sal, meg fele lõen épül nek egy más -
ra, ki egé szí tik egy mást.

4.5. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) be mu ta tott
te ma ti kai egy sé gek tar tal ma, a kap cso ló dó mód sze rek,
mun ka for mák és az ezek hez ren delt el len õr zé si mó dok, ér -
té ke lé si szem pon tok köz ti ko he ren cia:

Az egyes te ma ti kai egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó -
dok, ér té ke lé si szem pon tok meg fe lel nek a te ma ti kai egy -
ség tar tal má nak és a kap cso ló dó mód sze rek nek, mun ka -
for mák nak.

4.6. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) be mu ta tott
te ma ti kai egy sé gek tar tal ma, a kap cso ló dó mód sze rek,
mun ka for mák és az ezek hez ren delt idõ ke re tek/óra szá mok 
köz ti ko he ren cia:

Az egyes te ma ti kai egy sé gek hez ren delt idõ ke re tek/óra -
szá mok meg fe lel nek a tar ta lom nak és a kap cso ló dó mód -
sze rek nek, mun ka for mák nak.

A mód sze rek, mun ka for mák vál to zá sa it kö ve tik az óra -
szá mok vál to zá sai.

4.7. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) a te ma ti kai
egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó dok és ér té ke lé si
szem pon tok köz ti ko he ren cia:

A prog ram rész le tes le írá sá ban a te ma ti kai egy sé gek hez 
ren delt el len õr zé si mó dok és a hoz zá juk ren delt ér té ke lé si
szem pon tok har mo ni zál nak egy más sal.

4.8. A prog ram rész le tes le írá sá ban (3.1.1.) a te ma ti kai
egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó dok és ér té ke lé si
szem pon tok ko he ren ci á ja az óra szá mok kal:
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A te ma ti kai egy sé gek meg valósításánál al kal ma zott
óra szá mok meg fe lel nek a te ma ti kai egy sé gek hez ren delt
el len õr zé si mó dok nak és az ér té ke lé si szem pon tok nak. Az
el len õr zé si mó dok vál to zá sa it kö ve tik az óra szá mok vál to -
zá sai.

4.9–4.17. A prog ram rész le tes le írá sá nak kül sõ ko he -
ren ci á ja

4.9. A prog ram rész le tes le írá sá nak (3.1.1.) koheren -
ciája a ja va solt mun ka kö rök kel (2.3.), a to vább kép zés cél -
cso port já val (2.4.) és a je lent ke zés fel té te le i vel (2.5.):

Az ala pí tó a prog ram tar tal má nak, mód sze re i nek, mun -
ka for má i nak, se géd esz kö ze i nek, tan esz kö ze i nek meg fele -
lõen ha tá roz za meg a ja va solt mun ka kö rö ket, a cél cso por -
tot és a je lent ke zés fel té te le it.

4.10. A prog ram rész le tes le írá sá nak (3.1.1.) ko he ren -
ci á ja a to vább kép zés össz óra szá má val (2.6.):

A prog ram tar tal má nak és az al kal ma zott mód sze rek,
mun ka for mák ki vá lasz tá sa kor figye lembe vet ték az össz -
óra szá mot.

4.11. A prog ram rész le tes le írá sá nak (3.1.1.) ko he ren -
ci á ja a to vább kép zé sen el sa já tí tot tak el len õr zé sé nek mód -
já val és ér té ke lé sé nek szem pont ja i val (2.8.):

A prog ram tar tal má nak, mód sze re i nek, mun ka for má i -
nak, se géd esz kö ze i nek, tan esz kö ze i nek meg fele lõen ha tá -
roz ta meg a to vább kép zé sen el sa já tí tot tak el len õr zé sé nek
mód ját és ér té ke lé sé nek szem pont ja it.

4.12. A prog ram rész le tes le írá sá nak (3.1.1.) ko he ren -
ci á ja a meg je lölt is ko la tí pus sal (2.10.), év fo lya mok kal
(2.10.) és a tan ter vi kap cso ló dás sal (2.11.):

A ké rel me zõ a to vább kép zés rész té má i nak tar tal mi ki -
fej té se alap ján meg fele lõen ha tá roz ta meg az is ko la tí pust,
az év fo lya mo kat és a tan ter vi kap cso ló dást.

4.13. A prog ram rész le tes le írá sá nak (3.1.1.) ko he ren -
ci á ja az in dít ha tó cso port lét szám mal (2.12.):

A te ma ti kai egy sé gek tar tal ma, az al kal ma zott mód sze -
rek, mun ka for mák ki vá lasz tá sa kor figye lembe vet ték
a meg ha tá ro zott cso port lét szá mot.

A mód sze rek, mun ka for mák vál to zá sa it kö ve tik a cso -
port lét szám vál to zá sai.

4.14. A prog ram rész le tes le írá sá nak (3.1.1.) ko he ren -
ci á ja a to vább kép zés tel je sí té sé nek for mai kö ve tel mé nye i -
vel (3.1.2.):

Az ala pí tó a to vább kép zés tar tal má nak és an nak el sa já -
tí tá sá hoz szük sé ges mód sze rek nek, mun ka for mák nak
meg fele lõen ha tá roz ta meg a mi ni mum rész vé tel óra szá -
mát, a to vább kép zés tel je sí té sé nek for mai kö ve tel mé nye it.

4.15. A prog ram rész le tes le írá sá nak (3.1.1.) ko he ren -
ci á ja a részt ve võk szá má ra kö te le zõ és aján lott szak iro da -
lom mal (3.1.3., 3.1.4.):

A részt ve võk szá má ra meg ha tá ro zott (kö te le zõ és aján -
lott) szak iro da lom il lesz ke dik a to vább kép zés te ma ti kai
egy sé ge i nek tar tal má hoz, a mód sze rek hez, mun ka for mák -

hoz, se géd esz kö zök höz, tan esz kö zök höz, tár gyi esz kö -
zök höz, el len õr zé si mó dok hoz és ér té ke lé si szem pon tok -
hoz.

4.16. A prog ram rész le tes le írá sá nak (3.1.1.) ko he ren -
ci á ja a sze mé lyi fel té te lek kel (3.2.):

Az ok ta tók kal (elõ adók, tré ne rek, fog lal ko zás ve ze tõk
stb.) és a to vább kép zés egyéb köz re mû kö dõ i vel szem ben
elv árt kép zett sé gi (vég zett ség, szak ké pe sí tés) és szak te rü -
le ti, gya kor la ti ta pasz ta lat be li kö ve tel mé nyek il lesz ked -
nek a to vább kép zés te ma ti kai egy sé ge i nek tar tal má hoz,
a mód sze rek hez, mun ka for mák hoz, se géd esz kö zök höz,
tan esz kö zök höz, tár gyi esz kö zök höz, el len õr zé si mó dok -
hoz, ér té ke lé si szem pon tok hoz.

4.17. A prog ram rész le tes le írá sá nak (3.1.1.) ko he ren -
ci á ja az ál ta lá nos tár gyi fel té te lek kel (3.3.):

A to vább kép zés ki vi te le zé sé hez meg adott tár gyi alap -
fel té te lek, in for má ció hor do zók, in for ma ti kai alap fel té te -
lek, a to vább kép zés hely szí né nek jel lem zõi, alap fel sze -
relt sé ge il lesz ked nek a to vább kép zés te ma ti kai egy sé ge i -
nek tar tal má hoz, a mód sze rek hez, mun ka for mák hoz, se -
géd esz kö zök höz, tan esz kö zök höz, el len õr zé si mó dok hoz,
ér té ke lé si szem pon tok hoz.

A meg ha tá ro zott tár gyi fel té te lek ki elé gí tõk a tel jes
prog ram le bo nyo lí tá sá hoz, a to vább kép zés tar tal mi egy sé -
ge i hez tar to zó mód sze rek, mun ka for mák meg -
valósításához.

4.18–4.22. A to vább kép zés cél cso port já nak és a je lent -
ke zés fel té te le i nek kül sõ ko he ren ci á ja

4.18. A to vább kép zés cél cso port já nak (2.4.) és a je lent -
ke zés fel té te le i nek (2.5.) ko he ren ci á ja:

A je lent ke zés fel té te lei il lesz ked nek a cél cso port hoz.

4.19. A to vább kép zés cél cso port já nak (2.4.) és a je lent -
ke zés fel té te le i nek (2.5.) ko he ren ci á ja a meg adott szak iro -
da lom mal (3.1.3., 3.1.4.):

A kö te le zõ és aján lott szak iro da lom har mo ni zál a cél -
cso port tal és a je lent ke zés fel té te le i vel. A részt ve võk ké -
pe sek a szak iro da lom el sa já tí tá sá ra.

4.20. A to vább kép zés cél cso port já nak (2.4.) és a je lent -
ke zés fel té te le i nek (2.5.) ko he ren ci á ja a meg adott sze mé -
lyi fel té te lek kel (3.2.):

Az ok ta tók kal (elõ adók, tré ne rek, fog lal ko zás ve ze tõk
stb.) és a to vább kép zés egyéb köz re mû kö dõ i vel szem ben
elv árt kép zett sé gi (vég zett ség, szak ké pe sí tés) és szak te rü -
le ti, gya kor la ti ta pasz ta lat be li kö ve tel mé nyek il lesz ked -
nek a to vább kép zés cél cso port já hoz és a je lent ke zés fel té -
te le i hez. Az ok ta tók al kal ma sak a részt ve võk ta ní tá sá ra.

4.21. A to vább kép zés cél cso port já nak (2.4.) és a je lent -
ke zés fel té te le i nek (2.5.) ko he ren ci á ja a meg adott ál ta lá -
nos tár gyi fel té te lek kel (3.3.):

A to vább kép zés ki vi te le zé sé hez meg adott tár gyi alap -
fel té te lek, in for má ció hor do zók, in for ma ti kai alap fel té te -
lek, a to vább kép zés hely szí né nek jel lem zõi, alap fel sze -
relt sé ge il lesz ked nek a to vább kép zés cél cso port já hoz és
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a je lent ke zés fel té te le i hez. A részt ve võk ké pe sek a tár gyi
fel té te lek meg fe le lõ hasz ná la tá ra.

4.22. A to vább kép zés cél cso port já nak (2.4.) és a je lent -
ke zés fel té te le i nek (2.7.) ko he ren ci á ja a meg ne ve zett
mun ka kö rök kel (2.3.), a vá lasz tott is ko la tí pus sal, év fo lya -
mok kal (2.10.) és a meg je lölt tan ter vi kap cso ló dás sal
(2.11.):

A cél cso port és a je lent ke zés fel té te lei il lesz ked nek
a meg ne ve zett mun ka kö rök höz, a vá lasz tott is ko la tí pus -
hoz, év fo lya mok hoz és a meg je lölt tan ter vi kap cso ló dás -
hoz.

4.23–4.26. A je lent ke zés fel té te le i nek, az el sa já tí tot tak
el len õr zé si mód ja i nak és ér té ke lé si szem pont ja i nak, a sze -
mé lyi fel té te lek nek és az ál ta lá nos tár gyi fel té te lek nek
a bel sõ ko he ren ci á ja

4.23. A je lent ke zés fel té te le i nek (2.5.) bel sõ koheren -
ciája:

A részt ve võk is ko lai vég zett sé ge és szak ké pe sí té se,
a meg kö ve telt meg elõ zõ szak mai gya kor lat és az egyéb
fel té te lek meg fe lel nek egy más nak.

4.24. Az el sa já tí tot tak el len õr zé si mód ja i nak és ér té ke -
lé si szem pont ja i nak (2.8.) bel sõ ko he ren ci á ja:

Az el sa já tí tot tak el len õr zé sé hez tar to zó ér té ke lé si szem -
pon tok meg fe lel nek az el len õr zé si mód nak.

4.25. A sze mé lyi fel té te lek (3.2.) bel sõ ko he ren ci á ja:
Az ok ta tók kal (elõ adók, tré ne rek, fog lal ko zás ve ze tõk

stb.) és a to vább kép zés egyéb köz re mû kö dõ i vel szem ben
elv árt kép zett sé gi (vég zett ség, szak ké pe sí tés) és szak te rü -
le ti, gya kor la ti ta pasz ta lat be li kö ve tel mé nyek il lesz ked -
nek egy más hoz.

4.26. Az ál ta lá nos tár gyi fel té te lek (3.3.) bel sõ ko he -
ren ci á ja:

A to vább kép zés ki vi te le zé sé hez meg adott tár gyi alap -
fel té te lek, in for má ció hor do zók, in for ma ti kai alap fel té te -
lek, a to vább kép zés hely szí né nek jel lem zõi, alap fel sze -
relt sé ge il lesz ked nek egy más hoz.

5. A mi nõ ség biz to sí tá si kö te le zett sé gek és te vé keny sé gek
meg fe le lé se

Min den prog ram nak ren del kez nie kell olyan mi nõ ség -
biz to sí tá si rend szer rel, amely ga ran tál ja a prog ram meg -
valósítása so rán szer zett ta pasz ta la tok be épü lé sét a prog -
ram le írá sá ba a ké sõb bi ha té ko nyabb mun ka ér de ké ben. A
a ké re lem adat la pon meg ha tá ro zott leg fon to sabb in for má -
ció te rü le tek rõl az ala pí tó nak – az in dí tó se gít sé gé vel – fo -
lya ma to san vissza jel zé se ket kell gyûj te nie a részt ve võk
kö ré bõl. A vá lasz tan dó esz kö zök és el já rás ren dek ki vá -
lasz tá sa a prog ram sa já tos sá ga alap ján az ala pí tó fel ada ta.
Az akk re di tá ció azt vizs gál ja, hogy a vá lasz tott mi nõ ség -
biz to sí tá si esz kö zök és el já rá sok mennyi ben ga ran tál ják
a fo lya ma tos és szer ve zett javítást.

Kri té ri u mok

5.1. Az Ala pí tó ál tal vá lasz tott mi nõ ség biz to sí tá si esz -
kö zök (4.2.) meg fe le lõ sé ge:

A vá lasz tott esz kö zök biz to sít ják a mi nõ ség ügyi te vé -
keny sé gek ob jek ti vi tá sát.

A vá lasz tott esz kö zök al kal ma sak a vissza csa to lás ra,
a leg szük sé ge sebb in for má ci ók be gyûj té sé re.

5.2. A mi nõ ség biz to sí tá si te vé keny ség el já rás rend jé -
nek (4.3., 4.4.) biz to sí tá sa:

A mi nõ ség ügyi te vé keny sé gek egy más sal össz hang ban
van nak.

A prog ram ala pí tó szá má ra a be mu ta tott el já rás meg -
valósulása ese tén biz to sí tott a vissza csa to lás be épí té se
a prog ram fej lesz tés be, bár ki le gyen is a prog ram meg -
valósítója.

B) BÍRÁLATI SZEMPONTOK A TÁVOKTATÓ
PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMOK

ÉRTÉKELÉSÉHEZ

1. A programtervezet kidolgozottságának foka és egyes
elemeinek belsõ megfelelõsége

A ki dol go zott ság szak ér tõi vizs gá la ta el sõ sor ban a ké -
re lem ûr lap egyes pont ja i ban az ala pí tó ál tal meg fo gal ma -
zott prog ram ele mek egy ér tel mû sé gét, pon tos sá gát, ért he -
tõ sé gét, ki fej tett sé gét vizs gál ja.

Kri té ri u mok

1.1. A to vább kép zé si prog ram meg ne ve zé sé nek (2.1.)
pon tos sá ga és meg fe le lõ sé ge:

A prog ram meg ne ve zé se tö mör, pon to san ért he tõ,
nyelv ta ni lag he lyes és egy ér tel mû en ki fe je zi a prog ram
tar tal mát.

1.2. A to vább kép zés cél já nak (2.2.) meg fe le lõ ki fej té se 
és bel sõ meg fe le lõ sé ge

A to vább kép zés cél já nak ki fej té se pon to san ér tel mez -
he tõ, nyelv ta ni lag he lyes és vi lá go san ki de rül be lõ le
a konk rét tár sa dal mi igény, a táv ok ta tó prog ram meg ter ve -
zett ered mé nye, ame lyet a to vább kép zés fel ada tá nak tel je -
sí té sé vel az ala pí tó el akar érni. A to vább kép zés konk rét,
 valóságos tár sa dal mi igé nye ket cé loz meg, ame lyek köz -
vet le nül kö tõd nek a pe da gó gus sal, az is ko lá val szem ben
tá masz tott igé nyek hez. Az egyes cé lok össz hang ban van -
nak egy más sal, egy más ra épül nek, meg fe lel nek a pe da gó -
gus-to vább kép zés sa já tos sá ga i nak.

1.3. A fej lesz te ni kí vánt mun ka kör/mun ka kö rök (2.3.)
pon tos meg ha tá ro zá sa:

A ké re lem pon to san és egy ér tel mû en meg ne ve zi a fej -
lesz te ni kí vánt mun ka kö rö ket, be osz tá so kat, funk ci ó kat.

1.4. A to vább kép zés cél cso port já nak (2.4.) meg fe le lõ
meg ha tá ro zá sa:
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A ké re lem pon to san és egy ér tel mû en meg ne ve zi a kép -
zés cél cso port ját. Az egyes cél cso por tok össz hang ban
van nak egy más sal.

1.5. A je lent ke zés fel té te le i nek (2.5.) meg fe le lõ meg -
ha tá ro zá sa:

A ké re lem fel tün te ti a szük sé ges is ko lai vég zett sé get,
szak kép zett sé get, a meg elõ zõ szak mai gya kor lat szak te rü -
le tét és idõ tar ta mát és az egyéb fel té te le ket, ame lyek kel
a je lent ke zõ nek ren del kez nie kell, és ezek egy ér tel mû en,
pon to san ér tel mez he tõk. A je lent ke zés fel té te lei össz hang -
ban van nak egy más sal.

1.6. A táv ok ta tó prog ram tar tal mi kö ve tel mé nye i nek
(2.7.) meg fe le lõ ki fej té se és bel sõ meg fe le lõ sé ge:

Az ala pí tó pon to san és egy ér tel mû en meg fo gal maz za
a táv ok ta tó prog ram meg ter ve zett ered mé nye it, össze fog -
lal ja a konk rét is me re te ket, ame lye ket a prog ram a rész ve -
võk nek nyújt, jár tas sá go kat, kész sé ge ket, ké pes sé ge ket,
ame lye ket ki ala kít, fej leszt. Meg ha tá roz za azt a konk rét
tu dást, kom pe ten ci át, ame lyet a részt ve võk szá má ra tar tal -
mi kö ve tel mény ként elõ ír. A fel ada tok a meg ítél he tõ ség
szint jén ki dol go zot tak. Az egyes fel ada tok, kö ve tel mé -
nyek össz hang ban van nak egy más sal, egy más ra épül nek,
ki egé szí tik egy mást, elõ se gí tik egy más meg valósulását. A
prog ram re á lis, meg valósítható fel ada to kat, el ér he tõ ered -
mé nye ket, szá mon kér he tõ, eg zakt mó don ér té kel he tõ kö -
ve tel mé nye ket határoz meg.

1.7. A to vább kép zé sen el sa já tí tot tak záró el len õr zé si
mód já nak meg ne ve zé se, le írá sa, va la mint az ér té ke lés
szem pont ja i nak (2.8.) meg fe le lõ meg ha tá ro zá sa:

A to vább kép zé sen el sa já tí tott tu dás, kom pe ten ci ák záró
el len õr zé si mód jai és ér té ke lé si szem pont jai pon to san ér -
tel mez he tõ ek és a meg fe le lés meg ítél he tõ sé gé hez kel lõ en
ki fej tet tek. Biz to sít ják a meg fe le lõ tá jé ko zó dást és vissza -
jel zést a részt ve võ tu dá sá ról. Az el sa já tí tot tak el len õr zé sé -
hez tar to zó ér té ke lé si szem pon tok meg fe lel nek az el len õr -
zé si mód nak. A mód sze rek és szem pon tok biz to sít ják az
ér té ke lés ob jek ti vi tá sát, a tel je sít mé nyek össze mér he tõ sé -
gét.

1.8. A prog ram (3.1.) meg fe le lõ szer ke ze ti ki dol go zott -
sá ga:

A prog ram cso mag tar tal maz za a táv ok ta tó tan anya got
vagy tan anya got és ta nu lá si út mu ta tót, a ta nu lá si ütem ter -
vet. A prog ram tar tal maz za a prog ram cso mag mû kö dé sét
biz to sí tó részt ve või szol gál ta tá sok rend sze ré nek le írá sát.

Ezek meg ha tá ro zá sa, ki fej té se alap ján a prog ram meg -
fe le lõ sé ge meg ítél he tõ. Az egyes szer ke ze ti ele mek prog -
ram ba épü lé se funk ci ó juk nak meg fe le lõ.

1.9. A táv ok ta tó tan anyag (3.1.1.1.) meg fe le lõ szer ke -
ze ti ki dol go zott sá ga:

A táv ok ta tó tan anyag meg fe le lõ rész le te zett ség gel tar -
tal maz za a kö te le zõ szer ke ze ti ele me ket:

1. Be ve ze tés (kö szön tõ, cél cso port, cél ki tû zés, fel -
adat-meg ha tá ro zás, a prog ram cso mag ré szei, a tan anyag
struk tú rá já nak is mer te té se, ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat is -

mer te té se – a részt ve võ ta nu lá si útja, ta nu lá si idõ szük ség -
let, ta nu lá si ta ná csok)

2. Tar ta lom jegy zék

3. A tan anyag ta nu lá si egy sé gen kén ti fel dol go zá sa

A ta nu lá si egy ség címe

Be ve ze tés

A téma/rész té ma/al té ma ki fej té se, rész össze fog la lá -
sok/össze fog la lás, (tan anyag pre zen tá ció)

Gya kor ló/ön el len õr zõ fel ada tok, (aján lott) meg ol dás

A be kül den dõ el len õr zõ fel ada tok és az azok hoz tar to zó 
fel adat la pok, az ér té ke lés szem pont jai

A táv ok ta tó prog ram alap mé di u má hoz kap cso ló dó ki -
egé szí tõ mé di u mok, szem lél te tõ anya gok, esz kö zök

A kö te le zõ és aján lott iro da lom fel so ro lá sa a pon tos
köny vé sze ti ada tok kal (szer zõ, cím, ki adó, hely ség, év -
szám), az el ol va san dó ol da lak szá má nak és az el ér he tõ ség
pon tos meg adá sá val, egyéb is me ret hor do zók (film, hang -
anyag, kép anyag stb.) meg ha tá ro zá sa és el ér he tõ sé gük
pon tos meg adá sa

4. Össze fog la lás a tel jes tan anyag hoz

5. Zár szó

Ezek ki fej té se alap ján a prog ram meg fe le lõ sé ge meg -
ítél he tõ. Az egyes szer ke ze ti ele mek egy más ra épü lé se
funk ci ó juk nak meg fe le lõ.

1.10. A ta nu lá si egy sé gek tan anya gá nak (3.1.1.1.)
meg fe le lõ tar tal mi ki dol go zott sá ga:

A táv ok ta tó táv ok ta tó prog ram ta nu lá si egy sé ge i nek
meg ne ve zé se, eze ken be lül az egyes rész té má i nak és al té -
má i nak ta go lá sa, tar tal mi ki fej té se alap ján a prog ram meg -
fe le lõ sé ge meg ítél he tõ.

1.11. A táv ok ta tó prog ram alap mé di u má hoz kap cso ló -
dó ki egé szí tõ mé di u mok, szem lél te tõ anya gok, esz kö zök,
(3.1.1.1.) meg fe le lõ ki dol go zott sá ga:

A táv ok ta tó táv ok ta tó prog ram ta nu lá si egy sé ge i hez tar -
to zó mé di u mok, a ta nu lást se gí tõ esz kö zök meg fe le lõ
meg ha tá ro zá sa, pre zen tá lá sa alap ján a prog ram meg fe le lõ -
sé ge meg ítél he tõ. Az egyes mé di u mok, esz kö zök il lesz -
ked nek egy más hoz, prog ram be li sze re pük meg fe lel funk -
ci ó juk nak.

1.12. A táv ok ta tó prog ram tan anya gá nak (3.1.1.1.) ta -
nu lá si egy sé ge i hez kap cso ló dó el len õr zé si mó dok meg fe -
le lõ ki dol go zott sá ga:

A ta nu lá si egy sé gek hez ren delt el len õr zé si mó dok (ön -
el len õr zõ és el len õr zõ fel ada tok, azok meg ol dá sa) egy ér -
tel mû ek, és a meg ítél he tõ ség hez meg fele lõen ki dol go zot -
tak.

1.13. A ta nu lá si egy sé gek (3.1.1.1.) el len õr zé si mód ja i -
hoz tar to zó ér té ke lé si szem pon tok meg fe le lõ meg ha tá ro -
zá sa:

Az el len õr zé si mó dok hoz tar to zó ér té ke lé si szem pon tok 
egy ér tel mû ek, és a meg ítél he tõ ség hez meg fele lõen ki dol -
go zot tak.
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1.14. A részt ve võk szá má ra elõ írt kö te le zõ iro da lom,
vagy egyéb – más mé di um ál tal hor do zott is me ret anyag és
az aján lott iro da lom, vagy egyéb – más mé di um ál tal hor -
do zott is me ret anyag (3.1.1.1.) meg fe le lõ meg ha tá ro zá sa:

A fel so rolt szak iro da lom vagy egyéb, más mé di um ál tal
hor do zott is me ret anyag a jel zett ada tok alap ján egy ér tel -
mû en azo no sít ha tó, és ezek meg fe le lõ sé ge meg ítél he tõ. A
ké rel me zõ jel zi, ha nincs szük ség ezek re.

1.15. Ta nu lá si út mu ta tó nem táv ok ta tó tan anyag hoz
(tan könyv, jegy zet, szak könyv, ké zi könyv stb. (3.1.1.2.)
meg fe le lõ ki dol go zott sá ga:

A ta nu lá si út mu ta tó meg fe le lõ rész le te zett ség gel tar tal -
maz za a kö te le zõ szer ke ze ti ele me ket:

1. Be ve ze tés (a táv ok ta tó prog ram cél cso port ja, cél ja,
fel ada ta, összes ta nu lá si idõ szük ség let, a tan anyag és a ta -
nu lá si út mu ta tó együt tes hasz ná la ta, a ta ní tá si, ta nu lá si fo -
lya mat le írá sa, ja va solt ta nu lá si mód sze rek)

2. A tan anyag tar tal má nak ta nu lá si egy sé gek re bon tá sa
3. Gya kor ló/ön el len õr zõ fel ada tok és meg ol dá sa ik
4. El len õr zõ fel ada tok és ér té ke lé si szem pon tok
5. A ta nu lás ja va solt üte me zé se
6. A ta nu lá si idõ szük ség let meg ha tá ro zá sa ta nu lá si

egy sé gen ként és fel ada ton ként
7. Ta nu lá si, fel adat-meg ol dá si inst ruk ci ók, ta ná csok

a tan anyag fel dol go zá sá hoz ta nu lá si egy sé gen ként, fel ada -
ton ként

8. A két ol da lú kom mu ni ká ció mód ja, for mái
9. A sze mé lyes meg je le nést igény lõ al kal mak, azok te -

vé keny sé gi for mái, az azok ra  való fel ké szü lés
10. Össze fog la lás, zár szó
Ezek ki fej té se alap ján a prog ram meg fe le lõ sé ge meg -

ítél he tõ. Az egyes szer ke ze ti ele mek egy más ra épü lé se
funk ci ó juk nak meg fe le lõ.

1.16. A táv ok ta tó prog ram ta nu lá si idõ szük ség le té nek
és hosszá nak (idõ tar ta má nak) (3.1.1.2.) pon tos meg ha tá -
ro zá sa:

A prog ram pon to san és egy ér tel mû en meg ha tá roz za
a táv ok ta tó prog ram hosszát, a fel ada tok el vég zé sé hez
meg ha tá ro zott ha tár idõ ket, a ta nu lás hoz, il let ve a fel ada -
tok tel je sí té sé hez szük sé ges idõt (a tan anyag, szak iro da -
lom el ol va sá sa, ki egé szí tõ anya gok meg te kin té se, meg -
hall ga tá sa, ta nul má nyo zá sa, ezek meg ér té se, rög zí té se,
gya kor lá sa, a fel ada tok meg ol dá sa, ja ví tá sa, a két ol da lú
kom mu ni ká ció és a sze mé lyes meg je le nést igény lõ fog lal -
ko zá sok, az azok ra  való fel ké szü lés), ezek meg fe le lõ sé ge
megítélhetõ.

1.17. A részt ve või ütem terv (3.1.1.3.) meg fe le lõ ki dol -
go zott sá ga:

A részt ve või ütem terv kel lõ rész le te zett ség gel tar tal -
maz za a kö te le zõ szer ke ze ti ele me ket:

A táv ok ta tó prog ram kez dõ és be fe je zõ idõ pont já nak
meg ha tá ro zá sa

Fel adat le adá sá nak/be kül dé sé nek idõ pont ja és mód ja
A vizs gák idõ pont ja, hely szí ne

A két ol da lú kom mu ni ká ció elõ re meg ha tá ro zott idõ -
pont jai, a kon zu lens neve, el ér he tõ sé ge

A kö te le zõ és nem kö te le zõ sze mé lyes meg je le nést
igény lõ al kal mak idõ pont ja, vár ha tó idõ tar ta ma, hely szí ne

Ezek ki fej té se alap ján a prog ram meg fe le lõ sé ge meg -
ítél he tõ. Az egyes szer ke ze ti ele mek egy más ra épü lé se
funk ci ó juk nak meg fe le lõ.

1.18. A táv ok ta tó táv ok ta tó prog ram meg -
valósításához, a prog ram cso mag mû köd te té sé hez szük sé -
ges részt ve või szol gál ta tá sok rend sze ré nek (3.1.1.4.) meg -
ha tá ro zá sa és le írá sa:

A prog ram pon to san meg ha tá roz za a részt ve või szol gál -
ta tás rend sze rét és a meg fe le lõ ség meg ítél he tõ sé gé nek
szint jén ki dol goz za az aláb bi ele me it:

a) A részt ve võ és a táv ok ta tá si in téz mény kap cso lat -
rend sze re:

In for má ci ós szol gál ta tás (tá jé koz ta tás, az ér dek lõ dés és
je lent ke zés fo ga dá sa, be i rat ko zás stb.)

Kon zu len si szol gál ta tás (el len õr zõ fel ada tok ér té ke lé se, 
egyé ni kon zul tá ci ók, cso por tos fog lal ko zá sok)

Ta nács adói/men to ri szol gál ta tás
Egyéb sze mé lyi szol gál ta tá sok (in for ma ti kus, szer ve zõ, 

könyv tá ros stb.)
Szer ve zé si szol gál ta tá sok (a fel ada tok meg ha tá ro zott

útja, a sze mé lyes meg je le nést igény lõ for mák szer ve zé se
stb.)

Ad mi niszt rá ci ós szol gál ta tá sok (részt ve võk/tel je sít -
mény nyil ván tar tá sa stb.)

b) A kon zu len si út mu ta tó:
Fel ada tok, fel ké szí tés, al kal ma zá si fel té te lek, a be kül -

den dõ el len õr zõ fel ada tok le het sé ges meg ol dá sa stb.
A részt ve või szol gál ta tás ele mei meg fele lõen egy más ra

épül nek.

1.19. A to vább kép zés tel je sí té sé nek for mai kö ve tel mé -
nyei (3.1.2.) és ezek meg fe le lõ meg ha tá ro zá sa:

A ta nú sít vány ki adá sá nak fel té te le it je len tõ for mai kö -
ve tel mé nyek (mi ni má lis rész vé tel a sze mé lyes meg je le -
nést igény lõ kö te le zõ fog lal ko zá so kon, a ta nu lá si egy sé -
gek hez kö tõ dõ el len õr zõ fel ada tok ra, va la mint a záró el -
len õr zés re/ér té ke lés re vo nat ko zó for mai el vá rá sok) egy ér -
tel mû ek és kel lõ en rész le te zet tek, meg fe le lõ sé gük meg -
ítél he tõ.

1.20. A táv ok ta tó táv ok ta tó prog ram le bo nyo lí tá sá hoz
szük sé ges sze mé lyi fel té te lek (3.2.) pon tos meg ha tá ro zá -
sa:

A ké re lem egy ér tel mû en és tel jes kö rû en meg ha tá roz za
a tan anyag fej lesz tõk kel, kon zu len sek kel, il let ve más,
a szol gál ta tás ban köz vet le nül részt vevõ sze mé lyek kel
szem ben elv árt kép zett sé gi (vég zett ség, szak ké pe sí tés)
szak te rü le ti, gya kor la ti ta pasz ta lat be li kö ve tel mé nye ket,
szám sze rû en meg ha tá roz za a szol gál ta tók szá má nak és
a részt ve võk szá má nak meg kö ve telt ará nyát (részt ve -
võ/kon zu lens; részt ve võ/egyéb szol gál ta tó), en nek alap ján 
a sze mé lyi fel té te lek meg fe le lõ sé ge meg ítél he tõ.
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1.21. A táv ok ta tó táv ok ta tó prog ram meg valósításához
szük sé ges tár gyi fel té te lek (3.3.) meg fe le lõ meghatáro -
zása:

A to vább kép zés ki vi te le zé sé hez szük sé ges aláb bi tár gyi 
alap fel té te lek meg ha tá ro zá sa, mennyi sé gi és tar tal mi jel -
lem zé se meg fele lõen konk rét és pon tos, en nek alap ján
a tár gyi fel té tel rend szer egy ér tel mû en be azo no sít ha tó,
meg fe le lõ sé ge meg ítél he tõ:

A részt ve võ és az in téz mény szá má ra, a két ol da lú kom -
mu ni ká ci ó hoz szük sé ges esz kö zök (hír köz lés, szá mí tás -
tech ni ka stb.).

A ta ní tás-ta nu lás fo lya ma tá nak meg valósításához szük -
sé ges (a prog ram cso mag ré szét nem ké pe zõ) in for ma ti kai
és egyéb tár gyi alap fel té te lek, a sze mé lyes meg je le nést
igény lõ fog lal ko zá sok, vizs gák hely szí né nek jel lem zõi,
fel sze relt sé ge, szem lél te tõ- és tan esz kö zei meg ha tá ro zá sa, 
mennyi sé gi és tar tal mi jel lem zé se.

A ké re lem egy ér tel mû vé te szi, hogy a tár gyi fel té te lek
kö zül me lye ket biz to sít ja az ala pí tó, me lye ket az in dí tó és
me lye ket a részt ve võk.

1.22. A mi nõ ség biz to sí tá si esz kö zök és el já rá sok (4.2.)
meg fe le lõ meg ha tá ro zá sa és ki fej té se:

A ké re lem egy ér tel mû en meg ne ve zi, és meg fe le lõ rész -
le te zett ség gel ki fej ti a mi nõ ség biz to sí tás esz kö ze i re, el já -
rá sa i ra vo nat ko zó ala pí tói igé nye ket.

1.23. A mi nõ ség biz to sí tás ke re té ben az ala pí tó tá jé koz -
ta tá sá nak (4.3.) pon tos meg ha tá ro zá sa:

A ké re lem egy ér tel mû en meg ne ve zi, és meg fe le lõ rész -
le te zett ség gel ki fej ti a be gyûj tött in for má ci ók kal kap cso -
la tos tá jé koz ta tás for má i ra és gya ko ri sá gá ra vo nat ko zó
ala pí tói igé nye ket.

1.24. A mi nõ ség biz to sí tás ke re té ben a prog ram ja ví tá -
si, mó do sí tá si el já rá sá nak (4.4.) és a mi nõ ség biz to sí tás
egyéb fel té te le i nek (4.5.) pon tos meg ha tá ro zá sa

A ké re lem egy ér tel mû en meg ne ve zi és meg fe le lõ rész -
le te zett ség gel ki fej ti azon el já rást, amellyel az ala pí tó
a prog ra mot fo lya ma to san mó do sít ja, ja vít ja a részt ve võk,
ok ta tók és in dí tók vissza jel zé sei alap ján.

A ké re lem egy ér tel mû en meg ne ve zi és meg fe le lõ rész -
le te zett ség gel ki fej ti azon egyéb fel té te le ket, ame lyek biz -
to sít ják a to vább kép zés egyen le tes mi nõ sé gét és a mi nõ ség 
ja ví tá sát.

2. A program vizsgálata a célnak  való megfelelés
szempontjából

A prog ram cél ja fe je zi ki leg tö mö reb ben mind azt, ami -
ért a prog ram lét re jött. Meg ha tá roz za a konk rét tár sa dal mi
igényt, amely nek ki elé gí té sét az ala pí tó meg cé loz za, a táv -
ok ta tó prog ram meg ter ve zett ered mé nyét, ame lyet a to -
vább kép zés fel ada tá nak tel je sí té sé vel az ala pí tó el akar
érni.

A prog ram meg íté lé sé ben a cél nak ki emelt je len tõ sé ge
van, hisz a táv ok ta tó prog ram va la mennyi ele mét dön tõ en

meg ha tá roz za, azok nak a cé lok kal össz hang ban kell len -
niük. A ko he ren cia-vizs gá lat elsõ lé pé se a cé lok meg fe le -
lé sé nek vizs gá la ta és a töb bi elem cél lal  való össze ve té se.
En nek kö zép pont já ban el sõ sor ban a fel adat és a prog ram -
cso mag tar tal mi, pe da gó gi ai ele mei sze re pel nek.

Kri té ri u mok

2.1. A cé lok nak a cél cso port tal (2.4.)  való koheren -
ciája:

A to vább kép zés cél ja il lesz ke dik a to vább kép zés cél -
cso port já hoz. A meg ha tá ro zott cél cso port to vább kép zé sé -
vel ér he tõ el a cé lok ban meg ha tá ro zott tár sa dal mi igény
ma ga sabb szin ten tör té nõ ki elé gí té se.

2.2. A cé lok nak a kö ve tel mé nyek kel (2.7.)  való ko he -
ren ci á ja:

A prog ram ter ve zet ben meg fo gal ma zott cé lok és a fel -
ada tok egy más nak egy ér tel mû en meg fe lel tet he tõ ek. A
táv ok ta tó prog ram meg ter ve zett ered mé nyé nek el éré se,
a konk rét tár sa dal mi igény ki elé gí té se a meg ha tá ro zott fel -
ada tok el vég zé sé vel meg fele lõen biz to sít ha tó. A fel ada tok 
a meg ha tá ro zott cé lok ból kö vet kez nek, és azok el éré sét
szol gál ják.

2.3. A cé lok nak a tan anyag tar tal má val, pe da gó gi ai
struk tú rá já val (3.1.1.)  való ko he ren ci á ja:

A táv ok ta tó prog ram tan anya gá nak tar tal ma, pedagó -
giai struk tú rá ja meg fe lel a prog ram cél já nak. A tan anyag
pre zen tá ci ó ban meg je le nõ tar ta lom a prog ram ki tû zött cél -
ja it szol gál ja, a tan anyag tar tal ma, fel épí té se alap ján al kal -
mas a cé lok el éré sé re.

3. A program vizsgálata a követelményeknek  való
megfelelés szempontjából

A prog ram fel ada tai fog lal ják össze a táv ok ta tó prog ram 
meg ter ve zett ered mé nye it, a konk rét is me re te ket, ame lye -
ket a prog ram a rész ve võk nek nyújt, azo kat a jár tas sá go -
kat, kész sé ge ket, ké pes sé ge ket, ame lye ket ki ala kít, fej -
leszt. Meg ha tá roz za a konk rét tu dást, kom pe ten ci át, ame -
lyet a részt ve võk szá má ra tar tal mi kö ve tel mény ként elõír.

Ezek pon tos meg ha tá ro zá sa és il lesz ke dé se a prog ram
tar tal mi, struk tu rá lis és tech ni kai ele me i hez szin tén kulcs -
fon tos sá gú. A prog ram meg valósítását, a prog ram cso mag
mû köd te té sét cél zó egyes rész ele mek nek a fel ada tok ból
kell kö vet kez ni ük, azok hoz kell iga zod ni uk. A vizs gá lat
ezen lé pé se össze ve ti a prog ram meg valósításának összes
fon tos ele mét a táv ok ta tó prog ram fel ada tá val, a tel je sí ten -
dõ tar tal mi kö ve tel mé nyek kel, kü lön hang súlyt fek tet ve az 
ered mé nyes ta nu lást elõ se gí tõ szol gál ta tás ra.

Kri té ri u mok

3.1. A fel ada tok nak a je lent ke zés fel té te le i vel (2.5.)
 való ko he ren ci á ja:
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A je lent ke zés fel té te lei alá tá maszt ják a fel ada tok tel je -
sít he tõ sé gét. A meg ha tá ro zott vég zett ség, kép zett ség
szak mai gya kor lat el en ged he tet len a fel ada tok tel je sí té sé -
hez. A fel ada tok a részt ve võ vel szem ben olyan kö ve tel mé -
nye ket tá masz ta nak, ame lyek a meg ha tá ro zott vég zett sé gi, 
kép zett sé gi, gya kor la ti ta pasz ta lat be li fel té te lek mel lett re -
á li san tel je sít he tõ ek.

3.2. A fel ada tok nak a to vább kép zés so rán el sa já tí tot tak 
el len õr zé si mód já val és ér té ke lé si szem pont ja i val (2.8.)
 való ko he ren ci á ja:

A to vább kép zé sen el sa já tí tot tak el len õr zé sé nek mód jai
és ér té ke lé si szem pont jai al kal ma sak a to vább kép zés fel -
ada tai tel je sü lé sé nek, a tar tal mi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé -
nek meg ál la pí tá sá ra. A fel ada tok, tar tal mi kö ve tel mé nyek
a meg ha tá ro zott mód sze rek kel el len õriz he tõ ek, a meg -
adott szem pon tok sze rint ob jek tí ven és össze mér he tõ mó -
don ér té kel he tõk.

3.3. A fel ada tok nak a táv ok ta tó prog ram tan anya gá ban
meg je le nõ tar tal má val (3.1.1.1.)  való ko he ren ci á ja:

A táv ok ta tó prog ram tan anya gá nak tar tal ma meg fele -
lõen meg ala poz za a fel ada tok meg valósítását. A tan anyag
tar tal ma a meg ha tá ro zott fel ada tok tu dás- és kom pe ten cia -
ele me i nek tar tal mi össze te võ it ké pe zi. A fel ada tok kö zött
meg ha tá ro zott tar tal mi kö ve tel mé nyek a prog ram cso mag -
ban meg je le nõ tan anyag tar tal má nak el sa já tí tá sá val tel je -
sít he tõk.

3.4. A fel ada tok nak a tan anyag pe da gó gi ai struk tú rá já -
val (3.1.1.1.)  való ko he ren ci á ja:

A tan anyag ban meg je le nõ pe da gó gi ai struk tú ra ha té ko -
nyan szol gál ja a meg ha tá ro zott fel ada tok meg valósítását,
a tar tal mi kö ve tel mé nyek tel je sí té sét.

3.5. A fel ada tok nak a táv ok ta tó prog ram alap mé di u má -
val és az ah hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ mé di u mok kal,
szem lél te tõ anya gok kal, esz kö zök kel (3.1.1.1.)  való ko he -
ren ci á ja:

A táv ok ta tó prog ram ta nu lá si egy sé ge i hez tar to zó alap -
mé di um és ki egé szí tõ mé di u mok, a ta nu lást szol gá ló esz -
kö zök al kal ma sak arra, hogy meg fe le lõ ala pot je lent se nek
a meg ha tá ro zott fel ada tok meg valósításához. A prog ram -
ban le írt al kal ma zá suk mel lett a kép zés tar tal mi kö ve tel -
mé nyei tel je sít he tõk. A meg ha tá ro zott fel ada tok kal össz -
hang ban van nak a mé di u mok, esz kö zök funkciói.

3.6. A fel ada tok nak a ta nu lá si út mu ta tó val (3.1.1.2.)
 való ko he ren ci á ja:

A ta nu lá si út mu ta tó ban rög zí tet tek meg fele lõen szol -
gál ják a fel ada tok vég re haj tá sát, biz to sít ják a ta nu lá si fo -
lya mat irá nyí tá sát, ha té ko nyan hoz zá se gí tik a részt ve võt
a tar tal mi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé hez.

3.7. A fel ada tok nak a táv ok ta tó prog ram ta nu lá si idõ -
szük ség le té vel és hosszá val (idõ tar ta má val) (3.1.1.2.)  való 
ko he ren ci á ja:

A ta nu lá si idõ szük ség let – a fel ada tok, a tar tal mi kö ve -
tel mé nyek tel je sí té sé hez – re á li san ter ve zett. A prog ram

meg ha tá ro zott hossza (idõ tar ta ma) és a ta nu lá si idõ szük -
ség let ele gen dõ a táv ok ta tó prog ram fel ada ta i nak meg -
valósításához, a tar tal mi kö ve tel mé nye i nek tel je sí té sé hez.

3.8. A fel ada tok és a részt ve või ütem terv (3.1.1.3.) egy -
más sal  való ko he ren ci á ja:

A részt ve või ütem terv ben rög zí tet tek meg fele lõen szol -
gál ják a fel ada tok vég re haj tá sát, biz to sít ják a ta nu lá si fo -
lya mat irá nyí tá sát, ha té ko nyan hoz zá se gí tik a részt ve võt
a tar tal mi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé hez.

3.9. A fel ada tok nak a táv ok ta tó táv ok ta tó prog ram
meg valósításához, a prog ram cso mag mû köd te té sé hez
szük sé ges részt ve või szol gál ta tá sok rend sze ré vel
(3.1.1.4.)  való ko he ren ci á ja:

A részt ve või szol gál ta tás ele mei kü lön-kü lön és együt -
te sen a fel ada tok meg valósítását meg fele lõen szol gál ják,
al kal ma sak arra, hogy a részt ve võt a tar tal mi kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sé hez ha té ko nyan hoz zá se gít sék.

3.10. A fel ada tok nak a to vább kép zés for mai kö ve tel -
mé nye i vel (3.1.2.)  való ko he ren ci á ja:

A ta nú sít vány ki adá sá nak fel té te le it je len tõ for mai kö -
ve tel mé nyek (a sze mé lyes meg je le nést igény lõ fog lal ko -
zá so kon  való mi ni mum rész vé tel, az el len õr zé si és vizs ga -
fel ada tok tel je sí té se) meg fe le lõ biz to sí té kot je len te nek
a fel ada tok meg valósításához, a tar tal mi kö ve tel mé nyek
tel je sí té sé hez.

3.11. A fel ada tok nak a táv ok ta tó táv ok ta tó prog ram le -
bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi fel té te lek kel (3.2.)
 való ko he ren ci á ja:

A tan anyag fej lesz tõk kel, kon zu len sek kel, il let ve más,
a szol gál ta tás ban köz vet le nül részt vevõ sze mé lyek kel
szem ben elv árt lét szám be li, kép zett sé gi (vég zett ség, szak -
ké pe sí tés) szak te rü le ti, gya kor la ti ta pasz ta lat be li kö ve tel -
mé nyek meg fe le lõ biz to sí té kot je len te nek a fel ada tok
meg valósításához. A sze mé lyi fel té te lek ele gen dõk, al kal -
ma sak arra, hogy a részt ve võt ered mé nye sen hoz zá se gít -
sék a tar tal mi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé hez.

3.12. A fel ada tok nak a táv ok ta tó táv ok ta tó prog ram
meg valósításához szük sé ges tár gyi fel té te lek kel (3.3.)
 való ko he ren ci á ja:

A to vább kép zés ki vi te le zé sé hez szük sé ges tár gyi alap -
fel té te lek meg fe le lõ ek, és ga ran tál tan biz to sí tot tak ah hoz,
hogy a fel ada tok meg valósíthatóak le gye nek.

A tár gyi fel té te lek mennyi sé gi és mi nõ sé gi szem pont ból 
egy aránt al kal ma sak a tar tal mi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé -
nek ha té kony elõ se gí té sé re.

4. A program részletes tematikájának belsõ és külsõ
koherenciája

A prog ram cso mag a táv ok ta tó for ma egyik fõ mi nõ sé gi
meg ha tá ro zó ja, a ter ve zett, irá nyí tott, el len õr zött egyé ni
ta nu lás alap fel té te le. Tar tal maz za mind azon esz kö zö ket,
ame lyek a tan anyag-pre zen tá ci ó hoz, a két ol da lú kom mu -
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ni ká ci ó hoz és a ta nu lá si fo lya mat jól szer ve zett meg -
valósulásához szük sé ge sek.

A prog ram cso mag tar tal maz za a tan anya got, ta nu lá si
út mu ta tót, részt ve võ i ü tem ter vet.

A táv ok ta tó tan anyag ta nu lá si egy sé gen ként (a tan -
anyag az alap mé di u mon, a tan anyag ki e gé szí tõi az alap -
mé di u mon, il let ve ki egé szí tõ mé di u mo kon) az aláb bi a kat
tar tal maz za:

1. Be ve ze tés (kö szön tõ, cél cso port, cél ki tû zés, fel -
adat-meg ha tá ro zás, a prog ram cso mag ré szei, a tan anyag
struk tú rá já nak is mer te té se, ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat is -
mer te té se – a részt ve võ ta nu lá si útja, ta nu lá si idõ szük ség -
let, ta nu lá si ta ná csok)

2. Tar ta lom jegy zék
3. A tan anyag ta nu lá si egy sé gen kén ti fel dol go zá sa
A ta nu lá si egy ség címe
Be ve ze tés
A téma/rész té ma/al té ma ki fej té se, rész össze fog la lá -

sok/össze fog la lás, (tan anyag-pre zen tá ció)
Gya kor ló/ön el len õr zõ fel ada tok, (aján lott) meg ol dás
A be kül den dõ el len õr zõ fel ada tok és az azok hoz tar to zó 

fel adat la pok, az ér té ke lés szem pont jai
A táv ok ta tó prog ram alap mé di u má hoz kap cso ló dó ki -

egé szí tõ mé di u mok, szem lél te tõ anya gok, esz kö zök
A kö te le zõ és aján lott iro da lom fel so ro lá sa a pon tos

köny vé sze ti ada tok kal (szer zõ, cím, ki adó, hely ség, év -
szám), az el ol va san dó ol da lak szá má nak és az el ér he tõ ség
pon tos meg adá sá val, egyéb is me ret hor do zók (film, hang -
anyag, kép anyag stb.) meg ha tá ro zá sa és el ér he tõ sé gük
pon tos meg adá sa

4. Össze fog la lás a tel jes tan anyag hoz
5. Zár szó
A Ta nu lá si út mu ta tó – nem táv ok ta tó tan anyag hoz (tan -

könyv, jegy zet, szak könyv, ké zi könyv stb. tar tal maz za az
aláb bi ele me ket:

Be ve ze tés (a táv ok ta tó prog ram cél cso port ja, cél ja, fel -
ada ta, összes ta nu lá si idõ szük ség let, a tan anyag és a ta nu -
lá si út mu ta tó együt tes hasz ná la ta, a ta ní tá si, ta nu lá si fo lya -
mat le írá sa, ja va solt ta nu lá si mód sze rek)

A tan anyag tar tal má nak ta nu lá si egy sé gek re bon tá sa
Gya kor ló/ön el len õr zõ fel ada tok és meg ol dá sa ik
El len õr zõ fel ada tok és ér té ke lé si szem pon tok
A ta nu lás ja va solt üte me zé se
A ta nu lá si idõ szük ség let meg ha tá ro zá sa ta nu lá si egy sé -

gen ként és fel ada ton ként
Ta nu lá si, fel adat-meg ol dá si inst ruk ci ók, ta ná csok a tan -

anyag fel dol go zá sá hoz ta nu lá si egy sé gen ként, fel ada ton -
ként

A két ol da lú kom mu ni ká ció mód ja, for mái
A sze mé lyes meg je le nést igény lõ al kal mak, azok te vé -

keny sé gi for mái, az azok ra  való fel ké szü lés
Össze fog la lás, zár szó
A részt ve või ütem terv (a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat nap -

tá ri üte me zé se) tar tal maz za az aláb bi a kat:
1. A táv ok ta tó prog ram kez dõ és be fe je zõ idõ pont já nak 

meg ha tá ro zá sa

2. Fel adat le adá sá nak/be kül dé sé nek idõ pont ja és
 módja

3. A vizs gák idõ pont ja, hely szí ne

4. A két ol da lú kom mu ni ká ció elõ re meg ha tá ro zott idõ -
pont jai, a kon zu lens neve, el ér he tõ sé ge

5. A kö te le zõ és nem kö te le zõ sze mé lyes meg je le nést
igény lõ al kal mak idõ pont ja, vár ha tó idõ tar ta ma, hely szí ne

A prog ram ter ve zet nek tar tal maz nia kell e prog ram cso -
mag mû kö dé sét biz to sí tó részt ve või szol gál ta tá sok rend -
sze ré nek le írá sát az aláb bi ak sze rint:

a) A részt ve võ és a táv ok ta tá si in téz mény kap cso lat -
rend sze re:

In for má ci ós szol gál ta tás (tá jé koz ta tás, az ér dek lõ dés és
je lent ke zés fo ga dá sa, be i rat ko zás stb.)

Kon zu len si szol gál ta tás (el len õr zõ fel ada tok ér té ke lé se, 
egyé ni kon zul tá ci ók, cso por tos fog lal ko zá sok)

Ta nács adói/men to ri szol gál ta tás

Egyéb sze mé lyi szol gál ta tá sok (in for ma ti kus, szer ve zõ, 
könyv tá ros stb.)

Szer ve zé si szol gál ta tá sok (a fel ada tok meg ha tá ro zott
útja, a sze mé lyes meg je le nést igény lõ for mák szer ve zé se
stb.)

Ad mi niszt rá ci ós szol gál ta tá sok (részt ve võk/tel je sít -
mény nyil ván tar tá sa stb.)

b) A kon zu len si út mu ta tó:

Fel ada tok, fel ké szí tés, al kal ma zá si fel té te lek, a be kül -
den dõ el len õr zõ fel ada tok le het sé ges meg ol dá sa stb.

Kri té ri u mok

4.1. A tan anyag bel sõ és kül sõ meg fe le lõ sé ge:

A tan anyag tar tal mi szem pont ból kor sze rû, hasz nál ha tó
tu dást köz ve tít, és al kal mas a táv ok ta tá si for má ban  való el -
sa já tí tás ra. A ta nu lá si egy sé gek tan anya ga és azon be lül
a tar tal mi egy sé gei meg fele lõen egy más ra épül nek. A tan -
anyag szer ke ze te, meg je le ní té se, ta go lá sa, rész le te zett sé ge 
a tar ta lom nak és a táv ok ta tás pe da gó gi ai kri té ri u ma i nak
meg fe le lõ. A tan anyag ki e gé szí tõi meg fele lõen kap cso -
lód nak a ta nu lá si egy sé gek tar tal má hoz. A tan anyag és ki -
e gé szí tõi mennyi sé gi és mi nõ sé gi szem pont ból össz hang -
ban van nak a meg adott ta nu lá si idõ szük ség let tel, a táv ok -
ta tó prog ram hosszá val, a cél cso port tal, a je lent ke zés
feltételeivel.

4.2. A szak iro da lom, il let ve az egyéb is me ret hor do zók
bel sõ és kül sõ meg fe le lõ sé ge:

A meg adott kö te le zõ és aján lott iro da lom, il let ve más is -
me ret hor do zó meg fe le lõ szak mai szín vo na lú, kor sze rû és
hasz nál ha tó is me re te ket köz ve tít, el ér he tõ sé ge biz to sí tott.
Mennyi sé gi és tar tal mi szem pont ból meg fele lõen il lesz ke -
dik a tan anyag hoz és a pe da gó gi ai struk tú rá hoz, a ta nu lá si
idõ szük ség let hez, a táv ok ta tó prog ram hosszá hoz, a cél -
cso port hoz és a je lent ke zés fel té te le i hez, se gít sé get je lent
az el len õr zõ fel ada tok meg ol dá sá ban.
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4.3. A ta nu lá si út mu ta tó és a részt ve või ütem terv meg -
fe le lõ sé ge:

A ja va solt ta nu lá si inst ruk ci ók és ta ná csok, a ta nu lás
üte me zé se, az idõ szük ség let, a fel ada tok, és el vég zé sük
idõ be osz tá sa egy más sal össz hang ban van nak, egy más ra
épül nek és meg fele lõen szol gál ják a ta nu lá si fo lya ma tot.
Meg fe le lõ en il lesz ked nek a tan anyag tar tal má hoz, a gya -
kor ló és az el len õr zõ fel ada tok egy más hoz, a két ol da lú
kom mu ni ká ció for má i hoz, egyéb sze mé lyes meg je le nést
igény lõ te vé keny sé gi for mák hoz, a cél cso port hoz és a je -
lent ke zés fel té te le i hez.

4.4. Gya kor ló, ön el len õr zõ, el len õr zõ fel ada tok és ér té -
ke lé si szem pont ja ik meg fe le lõ sé ge:

A gya kor ló/ön el len õr zõ fel ada tok és aján lott meg ol dá -
sa ik, va la mint az el len õr zõ fel ada tok és az azok hoz tar to zó 
ér té ke lé si szem pon tok ha té ko nyan se gí tik a ter ve zett és
irá nyí tott ta nu lás fo lya ma tát, a ta ní tást, biz to sít ják a tu dás
meg fe le lõ, fo lya ma tos el len õr zé sét, le he tõ vé te szik az eg -
zakt ér té ke lést. A fel ada tok mennyi sé gi és tar tal mi, bo nyo -
lult sá gi, ne héz sé gi szem pont ból il lesz ked nek a tan anyag
tar tal má hoz, a pe da gó gi ai struk tú rá hoz, az idõ szük ség let -
hez, a sze mé lyes meg je le nést igény lõ te vé keny sé gek hez,
a cél cso port hoz és a je lent ke zés feltételeihez.

4.5. A sze mé lyes meg je le nést igény lõ al kal mak meg fe -
le lõ sé ge:

A táv ok ta tó prog ram meg fe le lõ szám ban biz to sít kö te -
le zõ, il let ve vá laszt ha tó al kal ma kat, ame lyek a részt ve -
võk nek le he tõ sé get kí nál nak a kon zu lens sel, il let ve más
köz re mû kö dõk kel, va la mint az egy más sal  való ta lál ko zá -
sá ra. Az al kal mak prog ram ja, te vé keny sé gi for mái ha té ko -
nyan se gí tik a ta nu lást, a ta ní tást, az el len õr zést, ér té ke lést. 
Össz hang ban van nak a tan anyag gal, az el len õr zé si for -
mák kal, a táv ok ta tó prog ram idõ tar ta má val

4.6. A részt ve või szol gál ta tás meg fe le lõ sé ge:
A részt ve võ és a táv ok ta tá si in téz mény kap cso lat rend -

sze re egy más ra épül nek, il lesz ked nek egy más hoz, funk -
ciójuknak meg fele lõen biz to sít ják a prog ram mû kö dé sét.

A kon zu len si út mu ta tó (fel ada tok, fel ké szí té se, al kal -
ma zá si fel té te lek, a be kül den dõ el len õr zõ fel ada tok le het -

sé ges meg ol dá sa stb.) össz hang ban van a részt ve või szol -
gál ta tás töb bi ele mé vel.

5. A minõségbiztosítási kötelezettségek és tevékenységek
megfelelése

Min den prog ram nak ren del kez nie kell olyan mi nõ ség -
biz to sí tá si rend szer rel, mely ga ran tál ja a prog ram meg -
valósítása so rán szer zett ta pasz ta la tok be épü lé sét a prog -
ram le írá sá ba a ké sõb bi ha té ko nyabb mun ka ér de ké ben. A
ké re lem adat la pon meg ha tá ro zott leg fon to sabb in for má -
ció te rü le tek rõl az ala pí tó nak – az in dí tó se gít sé gé vel – fo -
lya ma to san vissza jel zé se ket kell gyûj te nie a részt ve võk
kö ré bõl. A vá lasz tan dó esz kö zök és el já rás ren dek ki vá -
lasz tá sa a prog ram sa já tos sá ga alap ján az ala pí tó fel ada ta.
Az akk re di tá ció azt vizs gál ja, hogy a vá lasz tott mi nõ ség -
biz to sí tá si esz kö zök és el já rá sok mennyi ben ga ran tál ják
a fo lya ma tos és szer ve zett ja ví tást, mi lyen ké pet nyúj ta nak 
az ala pí tó mó do sí tó, ja ví tó tevékenységérõl.

Kri té ri u mok

5.1. Az Ala pí tó ál tal vá lasz tott mi nõ ség biz to sí tá si esz -
kö zök (4.2.) meg fe le lõ sé ge:

A vá lasz tott esz kö zök biz to sít ják a mi nõ ség ügyi te vé -
keny sé gek ob jek ti vi tá sát.

A vá lasz tott esz kö zök al kal ma sak a vissza csa to lás ra,
a leg szük sé ge sebb in for má ci ók be gyûj té sé re.

5.2. A mi nõ ség biz to sí tá si te vé keny ség el já rás rend jé -
nek (4.3., 4.4.) biz to sí tá sa:

A mi nõ ség ügyi te vé keny sé gek egy más sal össz hang ban
van nak.

A prog ram ala pí tó szá má ra a be mu ta tott el já rás meg -
valósulása ese tén biz to sí tott a vissza csa to lás be épí té se
a prog ram fej lesz tés be, bár ki le gyen is a prog ram meg -
valósítója.”
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4. számú melléklet a 93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez
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KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ
Kérjük, hogy:  

feltétlenül használja a tájékoztatót és a kritériumrendszert;

és számítógéppel töltse ki! 

 Új program 

 Hosszabbításra benyújtott program 

1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 

1.1. A továbbképzési program alapítója 

1.2. A programalapító címe 

Irányítószám:     Helység:

Utca, házszám: 

Telefon: Fax:

E-mail cím: 

1.3. A programalapító besorolása 
Fels oktatási intézmény 

f iskola 
egyetem 

Közoktatási intézmény 
Óvoda 
Általános iskola 
Szakiskola 
Középiskola 
Alapfokú m vészetoktatási intézmény 
Gyógypedagógiai intézmény 
Konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 
Pedagógiai szakszolgálat intézménye 
Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény 
Többcélú közoktatási intézmény 

Gazdasági társaság 

Nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány stb.)

Egyház, egyházi intézmény 

Magánszemély 

Egyéb:   
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1.4. A továbbképzési program egyeztetésére kijelölt személy neve 

Címe

Irányítószám:     Helység:

Utca, házszám: 

Telefon: Fax:

E-mail cím: 

1.5. Az eljárási díj befizetésének módja 
(A befizetési bizonylat másolatát meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak!)

készpénz-átutalási megbízás 

banki átutalás 

A továbbképzés teljes óraszáma:    

Dátum:

A programalapító cégszer  aláírása 

P. H.
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2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK 

2.1. A továbbképzési program megnevezése 

2.2. A továbbképzés célja 

2.3. Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára 
javasolják a részvételt 

Munkakörök szerint: Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: 

Óvodapedagógus Intézményvezet

Tanító Intézményvezet -helyettes

Tanár Diákönkormányzatot segít  pedagógus 

Gyógypedagógus Gyermekvédelmi felel s

Konduktor Munkaközösség vezet

Logopédus Osztályf nök 

Kollégiumi nevel Rendszergazda 

Pszichológus Szabadid -szervez

Szociálpedagógus Gyakorlóiskolai vezet  tanár, óvodai 
szakvezet

Könyvtáros tanár (tanító) Más:

Szakoktató, gyakorlati oktató 

Más:    

2.4. A továbbképzés célcsoportja 



2009/57. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15523

2.5. A jelentkezés feltételei 

- Végzettség:  egyetem és/vagy  f iskola

- Szak:

- Szakképzettség: 

- Megel z  szakmai gyakorlat:  nem szükséges 

 szükséges, éspedig: 

- Egyéb jelentkezési feltételek:  nincs 

 van, éspedig: 

2.6. A továbbképzés összóraszáma:    

2.7. A továbbképzés végére teljesítend  tartalmi követelmények 

2.8. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellen rzési módjának megnevezése, leírása, 
valamint az értékelés szempontjainak meghatározása 
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2.9. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása 

Diákönkormányzat, diákjog Napközis és tanulószobai foglalkozás 
Egészségnevelés, mentálhigiéné Nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés-

oktatás 
Európai tanulmányok OKJ-ban szerepl  szakok, szakmák 
Feln ttoktatás Óvodai nevelés 
Gyermek- és ifjúságvédelem Pedagógia 
Gyógypedagógia:  Szakképzés:   
Iskolai könyvtár Szaktárgyi oktatás:   
Iskolai testnevelés és sport Tanító (általános iskola kezd  szakasz) 
Kollégiumi és gyermekotthoni 
nevelés/foglalkozás 

Tanügyigazgatás 

M vészeti nevelés:  Vezet képzés 
Környezettudatosságra nevelés   
Egyéb:     

2.10. Intézménytípus megjelölése, amelyben dolgozó pedagógusok számára 
ajánlott a továbbképzés 

 Óvoda 

 Általános iskola 

 Szakiskola 

 Gimnázium 

 Szakközépiskola 

 Alapfokú m vészetoktatási intézmény 

 Kollégium 

 Egyéb:  

Ezen belül mely évfolyamokon tanító pedagógusok számára ajánlott a 
továbbképzés? 

Nem jellemz

2.11. A továbbképzés köt dik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez? 

 nem jellemz

 igen, éspedig:
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A továbbképzés ismeretanyaga köt dik-e valláshoz, világnézethez?

 nem jellemz

 igen, éspedig: 

2.12. A továbbképzés során indítható csoport létszáma 

- A csoportlétszám minimuma:   F

- A csoportlétszám maximuma: F
 (A maximum felett csoportbontásra van szükség!) 

2.13. A tanúsítvány kiadója 

 Az alapító 

 Az indító 

 Az alapító és az indító közösen 

Egyéb, a tanúsítvány kiadására vonatkozó formai követelmények

2.14. A szakvizsgába történ  beszámítás lehet sége
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3.1.2. A továbbképzés teljesítésének formai követelményei 

Minimum részvétel a továbbképzésen: az összóraszám  ______ százaléka. 

Egyéb formai követelmények 

(Tematikai egységenkénti valamint a záróértékelésre vonatkozó alapítói formai elvárások, melyek a 
tanúsítvány kiadásának feltételeit képezik – ellen rz  feladatok elvégzése, munkaformákon való 
részvétel)

3.1.3. A résztvev k számára kötelez  szakirodalom jegyzéke 

(Felsorolás a pontos könyvészeti adatok és az elolvasandó oldalak számának 
megadásával.)

Szerz  Cím Évszám Kiadó Elolvasandó oldalak száma (-tól –ig)

3.1.4. A résztvev k számára ajánlott szakirodalom jegyzéke 

(Felsorolás a pontos könyvészeti adatok megadásával.)

Szerz  Cím Évszám Kiadó 
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3.2. A teljes program lebonyolításához szükséges személyi feltételek meghatározása (tantervi egységenként):

El adók, trénerek, foglalkozás-vezet k További közrem köd k

A program részletes leírásában feltüntetett 
tematikai egységek megnevezése Iskolai

végzettsége 
Szakképzett-

sége
Szakterülete 

Gyakorlati 
tapasztalata 

Továbbképzés-
beli feladata 

A további 
közrem köd k

képzettsége 

A további 
közrem köd k

feladata
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3.3. A teljes program lebonyolításához szükséges általános tárgyi feltételek megnevezése 
(3.3.1., 3.3.2, 3.3.3., 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6.)

3.3.1. Az infrastrukturális alapfeltételek és információhordozók jellemzése 

3.3.2. Az informatikai alapfeltételek jellemzése 
(Számítástechnikai hardverek és szoftverek jellemzése és darabszáma) 

3.3.3. A továbbképzés helyszínének jellemz i, alapfelszereltsége 

3.3.4. Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, 
amelyeket az alapító biztosít az indító és a résztvev  számára 

3.3.5. Azoknak az eszközöknek, segédanyagoknak és tananyagoknak a megnevezése, 
amelyeket az indítónak kell biztosítania a résztvev  számára 

3.3.6. Azoknak az eszközöknek a megnevezése, amelyeket a résztvev k biztosítanak 
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4. MIN SÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 
A következ  a 4.1. pontban foglaltakat a program alapítója a Kérelem rlap hivatalos aláírásával tudomásul 

veszi, és kötelezettséget vállal azok betartására. (Ezzel a ponttal kapcsolatosan a program alapítójának nincs 

kitöltési tennivalója.) 

4.1. Az alábbi információkat kötelez  rendszeresen gy jteni a résztvev kt l:

- a program résztvev inek a program tartalmával kapcsolatos véleményér l (megvalósította-e a 
célokat, megfelelt-e az elvárásoknak), 

- mennyire voltak újszer ek a képzésen megismertek, 
- milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése, 
- mennyire voltak megfelel ek az alkalmazott oktatási módszerekr l,
- teljesíthet k voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények, 
- megfelel  volt-e az ismeretek ellen rzésének módja, 
- hogyan ítélték meg a résztvev k az oktatók, gyakorlatvezet k munkáját, szaktudását, 
- megfelel ek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelez

irodalom), 
- megfelel  volt-e a továbbképzés szervezettsége. 

Az indító tájékoztatási kötelezettsége az alapító részére: 

- a program résztvev inek a program tartalmával kapcsolatos elégedettségér l,
- az oktatás tárgyi feltételeinek megfelelésér l (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelez

irodalom), 
- az oktatási módszerek megfelelésér l,
- a részvev k ellen rzésér l és a követelmények teljesítésének módjáról. 

4.2. Milyen eszközöket és eljárásokat használjon a program indítója a továbbképzésr l szóló 
visszajelzések gy jtésében? 

4.3. Milyen formában és milyen gyakorisággal tájékoztassa az indító az alapítót a begy jtött
információkról? 

4.4. Milyen eljárást követ az alapító, amikor a programot folyamatosan javítja, módosítja a 
továbbképzés résztvev inek, oktatóinak és indítóinak visszajelzései alapján? 
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4.5. Egyéb feltételek, amelyek biztosítják a továbbképzés egyenletes min ségét és a 
min ség javítását 

5. A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE
(A terjedelem maximum: 1800 karakter, 30 sor) 

Vázlat:

a továbbképzés indokoltságának, szükségességének bemutatása;

a tematikai egységek és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák rövid összefoglalása; 

a továbbképzés specialitásainak kiemelése (terepgyakorlat, hospitálás, utazás, iskolai 
munka, stb.); 

az ellen rzés, értékelés módja, gyakorisága, a tanúsítvány kiadásának feltételei. 

A vázlatpontok a program tartalmának leírása után törlend k!
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KÉRELEM TÁVOKTATÓ PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ
Kérjük, hogy:  

feltétlenül használja a tájékoztatót és a kritériumrendszert;

és számítógéppel töltse ki! 

 Új program 

 Hosszabbításra benyújtott program 

1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 

1.1. A továbbképzési program alapítója 

1.2. A programalapító címe 

Irányítószám:     Helység:

Utca, házszám: 

Telefon: Fax:

E-mail cím: 

1.3. A programalapító besorolása 

Fels oktatási intézmény 

F iskola 

Egyetem 

Közoktatási intézmény 

Óvoda 

Általános iskola 

Szakiskola 

Középiskola 

Alapfokú m vészetoktatási intézmény 

Gyógypedagógiai intézmény 

Konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény 

Pedagógiai szakszolgálat intézménye 

Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény 

Többcélú közoktatási intézmény 

Gazdasági társaság 

Nonprofit szervezet (egyesület, alapítvány stb.)

Egyház, egyházi intézmény 

Magánszemély 

Egyéb:   
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1.4. A továbbképzési program egyeztetésére kijelölt személy neve 

Címe

Irányítószám:     Helység:

Utca, házszám: 

Telefon: Fax:

E-mail cím: 

1.5. Az eljárási díj befizetésének módja 
(A befizetési bizonylat másolatát meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak!)

készpénz-átutalási megbízás 

banki átutalás 

A továbbképzés teljes óraszáma:    

Dátum:

A programalapító cégszer  aláírása 

P. H.
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2. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK 

2.1. A továbbképzési program megnevezése 

2.2. A továbbképzés célja 

2.3. Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára 
javasolják a részvételt 

Munkakörök szerint: Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: 

Óvodapedagógus Intézményvezet

Tanító Intézményvezet -helyettes

Tanár Diákönkormányzatot segít  pedagógus 

Gyógypedagógus Gyermekvédelmi felel s

Konduktor Munkaközösség vezet

Logopédus Osztályf nök 

Kollégiumi nevel Rendszergazda 

Pszichológus Szabadid -szervez

Szociálpedagógus Gyakorlóiskolai vezet  tanár, óvodai 
szakvezet

Könyvtáros tanár (tanító) Más:

Szakoktató, gyakorlati oktató 

Más:    

2.4. A továbbképzés célcsoportja 
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2.5. A jelentkezés feltételei 

- Végzettség:  egyetem és/vagy  f iskola

- Szak:

- Szakképzettség: 

- Megel z  szakmai gyakorlat:  nem szükséges 

 szükséges, éspedig: 

- Egyéb jelentkezési feltételek:  nincs 

 van, éspedig: 

2.6. A továbbképzés hossza (id tartama) (nap/hét/ hónap) 

- A továbbképzés tanulási id szükséglete órában: 

- A továbbképzés besorolásához szükséges, hagyományos formának megfelel
óraszám:

   

2.7. A továbbképzés végére teljesítend  tartalmi követelmények 

2.8. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellen rzési módjának leírása, valamint az 
értékelés szempontjainak meghatározása 
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2.9. A továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása 

Diákönkormányzat, diákjog Napközis és tanulószobai foglalkozás 
Egészségnevelés, mentálhigiéné Nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés-

oktatás 
Európai tanulmányok OKJ-ban szerepl  szakok, szakmák 
Feln ttoktatás Óvodai nevelés 
Gyermek- és ifjúságvédelem Pedagógia 
Gyógypedagógia:  Szakképzés:   
Iskolai könyvtár Szaktárgyi oktatás:   
Iskolai testnevelés és sport Tanító (általános iskola kezd  szakasz) 
Kollégiumi és gyermekotthoni 
nevelés/foglalkozás 

Tanügyigazgatás 

M vészeti nevelés:  Vezet képzés 
Környezettudatosságra nevelés   
Egyéb:     

2.10. Intézménytípus megjelölése, amelyben dolgozó pedagógusok 
számára ajánlott a továbbképzés 

Óvoda

 Általános iskola 

 Szakiskola 

 Gimnázium 

 Szakközépiskola 

 Alapfokú m vészetoktatási intézmény 

 Kollégium 

 Egyéb:  

Ezen belül mely évfolyamokon tanító pedagógusok számára ajánlott 
a továbbképzés? 

Nem jellemz

2.11. A továbbképzés köt dik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez? 

 nem jellemz

 igen, éspedig:
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A továbbképzés ismeretanyaga köt dik-e valláshoz, világnézethez?

 nem jellemz

 igen, éspedig: 

2.12. Az a minimum résztvev i létszám, amelynél a továbbképzés 
elindul:

F

 A személyes megjelenést igényl  foglalkozások csoportlétszáma

- A csoportlétszám minimuma:   F

- A csoportlétszám maximuma: F
 (A maximum felett csoportbontásra van szükség!) 

2.13. A tanúsítvány kiadója 

Az alapító

 Az indító 

 Az alapító és az indító közösen 

Egyéb, a tanúsítvány kiadására vonatkozó formai követelmények

2.14. A szakvizsgába történ  beszámítás lehet sége
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3. A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMÁRA, SZERKEZETÉRE, PEDAGÓGIAI 
STRUKTÚRÁJÁRA VONATKOZÓ RÉSZLETES INFORMÁCIÓK 

3.1. A program tartalmának és pedagógiai struktúrájának kidolgozottsága 
3.1.1. A kérelem rlaphoz mellékelt programcsomag részei és a résztvev i szolgáltatás 

rendszere

3.1.1.1. A távoktató tananyag tanulási egységenként 
(a tananyag az alapmédiumon, a tananyag kiegészít i az alapmédiumon, illetve kiegészít
médiumokon)

Kötelez  szerkezeti elemek: 
6. Bevezetés (köszönt , célcsoport, célkit zés, feladat-meghatározás, a programcsomag 

részei, a tananyag struktúrájának ismertetése, tanítási-tanulási folyamat ismertetése – a 
résztvev  tanulási útja, tanulási id szükséglet, tanulási tanácsok) 

7. Tartalomjegyzék 
8. A tananyag tanulási egységenkénti feldolgozása 

- A tanulási egység címe 
- Bevezetés
- A téma/résztéma/altéma kifejtése, részösszefoglalások/összefoglalás, (tananyag-

prezentáció)
- Gyakorló/önellen rz  feladatok, (ajánlott) megoldás 
- A beküldend  ellen rz  feladatok és az azokhoz tartozó feladatlapok, az értékelés 

szempontjai
- A továbbképzés alapmédiumához kapcsolódó kiegészít  médiumok, szemléltet

anyagok, eszközök 
- A kötelez  és ajánlott irodalom felsorolása a pontos könyvészeti adatokkal (szerz ,

cím, kiadó, helység, évszám), az elolvasandó oldalak számának és az elérhet ség
pontos megadásával, egyéb ismerethordozók (film, hanganyag, képanyag stb.) 
meghatározása és elérhet ségük pontos megadása 

9. Összefoglalás a teljes tananyaghoz 
10. Zárszó

3.1.1.2. Tanulási útmutató nem távoktató tananyaghoz (tankönyv, jegyzet, szakkönyv, 
kézikönyv stb. 

Kötelez  szerkezeti elemek: 
11. Bevezetés (a továbbképzés célcsoportja, célja, feladata, összes tanulási id szükséglet, a 

tananyag és a tanulási útmutató együttes használata, a tanítási, tanulási folyamat leírása, 
javasolt tanulási módszerek) 

12.  A tananyag tartalmának tanulási egységekre bontása 
13. Gyakorló/önellen rz  feladatok és megoldásaik 
14. Ellen rz  feladatok és értékelési szempontok 
15. A tanulás javasolt ütemezése 
16. A tanulási id szükséglet meghatározása tanulási egységenként és feladatonként 
17. Tanulási, feladat-megoldási instrukciók, tanácsok a tananyag feldolgozásához tanulási 

egységenként, feladatonként 
18. A kétoldalú kommunikáció módja, formái 
19. A személyes megjelenést igényl  alkalmak, azok tevékenységi formái, az azokra való 

felkészülés
20. Összefoglalás, zárszó 
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3.1.1.3. Résztvev i ütemterv (a tanítási-tanulási folyamat naptári ütemezése) 

Kötelez  szerkezeti elemek: 
1. A továbbképzés kezd  és befejez  id pontjának meghatározása 
2. Feladat leadásának/beküldésének id pontja és módja 
3. A vizsgák id pontja, helyszíne 
4. A kétoldalú kommunikáció el re meghatározott id pontjai, a konzulens neve, 

elérhet sége
5. A kötelez  és nem kötelez  személyes megjelenést igényl  alkalmak id pontja, várható 

id tartama, helyszíne 

3.1.1.4. A programcsomag m ködését biztosító résztvev i szolgáltatások rendszerének 
leírása

a) A résztvev  és a távoktatási intézmény kapcsolatrendszere: 

- Információs szolgáltatás (tájékoztatás, az érdekl dés és jelentkezés fogadása, 
beiratkozás stb.) 

- Konzulensi szolgáltatás (ellen rz  feladatok értékelése, egyéni konzultációk, 
csoportos foglalkozások) 

- Tanácsadói/mentori szolgáltatás 
- Egyéb személyi szolgáltatások (informatikus, szervez , könyvtáros stb.) 
- Szervezési szolgáltatások (a feladatok meghatározott útja, a személyes megjelenést 

igényl  formák szervezése stb.) 
- Adminisztrációs szolgáltatások (résztvev k/teljesítmény nyilvántartása stb.) 

b) A konzulensi útmutató:

- Feladatok, felkészítés, alkalmazási feltételek, a beküldend  ellen rz  feladatok 
lehetséges megoldása stb. 

3.1.2. A továbbképzés teljesítésének formai követelményei 
Minimális részvétel a személyes megjelenést igényl  kötelez  foglalkozásokon:
(A teljes id tartam százaléka vagy az alkalmak száma, bizonyos munkaformákon való kötelez
részvétel.)

_________________________________________________________________________

Egyéb formai követelmények (a tanulási egységekhez köt d  ellen rz  feladatokra 
valamint a záró ellen rzésre/értékelésre vonatkozó formai elvárások, amelyek a tanúsítvány 
kiadásának feltételeit képezik) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.2. A teljes program lebonyolításához szükséges személyi feltételek 

A tananyagfejleszt kkel, konzulensekkel, illetve más, a szolgáltatásban közvetlenül részt 
vev  személyekkel szemben elvárt képzettségi (végzettség, szakképzettség) szakterületi, 
gyakorlati tapasztalatbeli követelmények pontos meghatározása: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________



15540 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/57. szám

A szolgáltatók számának és a résztvev k számának aránya (résztvev /konzulens; 
résztvev /egyéb szolgáltató) számszer  meghatározása: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.3. A távoktató továbbképzés megvalósításához szükséges tárgyi feltételek 
meghatározása

A továbbképzés kivitelezéséhez szükséges tárgyi alapfeltételek: 

_________________________________________________________________________

A résztvev  és az intézmény számára a kétoldalú kommunikációhoz szükséges eszközök 
(hírközlés, számítástechnika stb.): 

_________________________________________________________________________

A tanítás-tanulás folyamatának megvalósításához szükséges (a programcsomag részét nem 
képez ) informatikai és egyéb tárgyi alapfeltételek: 

_________________________________________________________________________

A személyes megjelenést igényl  foglalkozások, vizsgák helyszínének jellemz i,
felszereltsége, szemléltet - és taneszközei) meghatározása, mennyiségi és tartalmi 
jellemzése:

_________________________________________________________________________

Annak egyértelm  meghatározása, hogy a tárgyi feltételek közül melyekr l gondoskodik az 
alapító, melyekr l az indító és melyr l a résztvev :

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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4. MIN SÉGBIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGEK ÉS TEVÉKENYSÉGEK 

A következ  a 4.1. pontban foglaltakat a program alapítója a Kérelem rlap hivatalos aláírásával tudomásul 

veszi, és kötelezettséget vállal azok betartására. (Ezzel a ponttal kapcsolatosan a program alapítójának nincs 

kitöltési tennivalója.) 

4.1. Az alábbi információkat kötelez  rendszeresen gy jteni a résztvev kt l:

- a program résztvev inek a program tartalmával kapcsolatos véleményér l (megvalósította-e a 
célokat, megfelelt-e az elvárásoknak), 

- mennyire voltak újszer ek a képzésen megismertek, 
- milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése, 
- mennyire voltak megfelel ek az alkalmazott oktatási módszerekr l,
- teljesíthet k voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények, 
- megfelel  volt-e az ismeretek ellen rzésének módja, 
- hogyan ítélték meg a résztvev k az oktatók, gyakorlatvezet k munkáját, szaktudását, 
- megfelel ek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelez

irodalom), 
- megfelel  volt-e a továbbképzés szervezettsége. 

Az indító tájékoztatási kötelezettsége az alapító részére: 

- a program résztvev inek a programcsomaggal kapcsolatos véleményér l,
- az oktatás tárgyi feltételeir l,
- a meghatározott tanítási-tanulási folyamat alkalmasságáról, 
- a továbbképzés szervezettségér l,
- a konzulensek és egyéb közrem köd k (a szervezet) munkájáról, 
- a résztvev k ellen rzésér l és a követelmények teljesítésér l.

4.2. Milyen eszközöket és eljárásokat használjon a program indítója a továbbképzésr l szóló 
visszajelzések gy jtésében? 

4.3. Milyen formában és milyen gyakorisággal tájékoztassa az indító az alapítót a begy jtött
információkról? 

4.4. Milyen eljárást követ az alapító, amikor a programot folyamatosan javítja, módosítja a 
továbbképzés résztvev inek, oktatóinak és indítóinak visszajelzései alapján? 
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4.5. Egyéb feltételek, amelyek biztosítják a továbbképzés egyenletes min ségét és a 
min ség javítását 

5. A PROGRAM TARTALMÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE  
(A terjedelem maximum: 1800 karakter, 30 sor) 

Vázlat:
a továbbképzés indokoltságának, szükségességének bemutatása;

a tematikai egységek és a hozzájuk tartozó módszerek, munkaformák rövid összefoglalása; 

a továbbképzés specialitásainak kiemelése (terepgyakorlat, hospitálás, utazás, iskolai 
munka, stb.); 

az ellen rzés, értékelés módja, gyakorisága, a tanúsítvány kiadásának feltételei. 

A vázlatpontok a program tartalmának leírása után törlend k!
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KÉRELEM PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM INDÍTÁSI 

ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ

Kérjük, hogy számítógéppel töltse ki az rlapot!

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZ I

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

1.2. A továbbképzési program alapítója 

1.3. A továbbképzési program alapítási engedélyének száma 
(az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozatának száma)

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZ JE

2.1. A továbbképzést szervez  megnevezése 

2.2. A szervez  székhelye 

Irányítószám:     Helység:

Utca, házszám: 

Telefon: Fax:

E-mail cím: 

2.3. A továbbképzési programról tájékoztatást adó személy neve 

Címe

Irányítószám:     Helység:

Utca, házszám: 

Telefon: Fax:

E-mail cím: 
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2.4. Megegyezik-e a továbbképzési program alapítója a továbbképzési program indítójával? 
(az indítási kérelem 1.2. és 2.1. pontjának összevetése alapján) 

igen nem igen, más néven az alapító jogutódja 

3. A TOVÁBBKÉPZÉS HELYSZÍNE 

3.1. Az indítási kérelem benyújtásakor ismert helyszín megjelölése 

Az intézmény pontos címe 
Az intézmény megnevezése 

Irányítósz. Helység Utca Házsz.

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

3.2. Ha a kérelmez  a továbbképzés helyszínét a kérelem benyújtásakor nem ismeri, a 
program indítása el tt legkés bb 30 nappal bejelenti. 

 Az indítási engedély iránti kérelem aláírásával a fenti pont (3.2) betartására a kérelmez
kötelezettséget vállal. 
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4. A TOVÁBBKÉPZÉSBEN FOGLALKOZÁST TARTÓK JEGYZÉKE 

El adók, trénerek, foglalkozás-vezet k

Név
A program részletes leírásában 
feltüntetett tematikai egységek 

megnevezése 
Iskolai

végzettsége 
Szakképzett-

sége
Szakterülete 

Gyakorlati 
tapasztalata 

Továbbképzés-
beli feladata 



15546 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/57. szám

5. A TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁJA

5.1. A továbbképzés összóraszáma:    

5.2. A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami oktatás 

távoktatás

5.3. A továbbképzés szervezésének módja, id beosztása
(délel tt, délután, pihen napokon stb.) 

6. AZ OKTATÁS MEGFELEL  SZÍNVONALÁNAK BIZTOSÍTÁSA 

6.1. Azoknak az eszközöknek a felsorolása (pl. kérd ív, interjú-vázlat, stb.), amelyekkel 
a programban részt vev  pedagógusok értékelik a továbbképzési programot. 

A mellékelt eszközök felhasználásának módja 

6.2. Azoknak az eszközöknek a felsorolása, amelyekkel a továbbképzés indítója értékeli 
a tanfolyam egészét, ezen belül az el adók, a trénerek, a szervez k stb. tevékenységét.

A mellékelt eszközök felhasználásának módja 

6.3. Más eszközök, módszerek
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7. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ADATOK

7.1. Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára 
javasolják a részvételt 

Munkakörök szerint: Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: 

Óvodapedagógus Intézményvezet

Tanító Intézményvezet -helyettes

Tanár Diákönkormányzatot segít  pedagógus 

Gyógypedagógus Gyermekvédelmi felel s

Konduktor Munkaközösség vezet

Logopédus Osztályf nök 

Kollégiumi nevel Rendszergazda 

Pszichológus Szabadid -szervez

Szociálpedagógus Gyakorlóiskolai vezet  tanár, óvodai 
szakvezet

Könyvtáros tanár (tanító) Más:

Szakoktató, gyakorlati oktató 

Más:    

7.2. A továbbképzés célcsoportja 

7.3. Intézménytípus megjelölése, amelyben dolgozó pedagógusok 
számára ajánlott a továbbképzés 

Óvoda

 Általános iskola 

 Szakiskola 

 Gimnázium 

 Szakközépiskola 

 Alapfokú m vészetoktatási intézmény 

 Kollégium 

 Egyéb:  

Ezen belül mely évfolyamokon tanító pedagógusok számára 
ajánlott a továbbképzés? 

Nem jellemz
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7.4. A jelentkezés feltételei 

- Végzettség:  egyetem és/vagy  f iskola

- Szak:

- Szakképzettség: 

- Megel z  szakmai gyakorlat:  nem szükséges 

 szükséges, éspedig: 

- Egyéb jelentkezési feltételek:  nincs 

 van, éspedig: 

   

7.5. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellen rzési módjának megnevezése, leírása, 
valamint az értékelés szempontjainak meghatározása 

7.6. A továbbképzés köt dik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez? 

 nem jellemz

 igen, éspedig:

A továbbképzés ismeretanyaga köt dik-e valláshoz, világnézethez?

 nem jellemz

 igen, éspedig: 

7.7. A továbbképzés során indítható csoport létszáma 

- A csoportlétszám minimuma:   f

- A csoportlétszám maximuma: f
 (A maximum felett csoportbontásra van szükség!) 
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7.8. A tanúsítvány kiadója 

Az alapító

 Az indító 

 Az alapító és az indító közösen 

Egyéb, a tanúsítvány kiadására vonatkozó formai követelmények

8. A TANFOLYAM VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI 

- Minimum:   ,- Ft 

- Maximum:   ,- Ft 

- A részvételi díjon felül a résztvev ket terhel  egyéb költségek felsorolása: 
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Kérelem
A TOVÁBBKÉPZÉSI JEGYZÉKRE TÖRTÉN  FELVÉTELHEZ

A kérelmet az indítási engedély kiadását követ  évt l kezd d en kell benyújtani. 
Kérjük, hogy számítógéppel töltse ki az rlapot!

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZ I

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

1.2. A továbbképzési program alapítási engedélyének száma 
(az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozatának száma) 

1.3. A továbbképzési program indítási engedélyének száma 
(az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozatának száma)

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZ JE

2.1. A továbbképzést szervez  megnevezése 

2.2. A szervez  székhelye 

Irányítószám:     Helység:

Utca, házszám: 

Telefon: Fax:

E-mail cím: 

2.3. A továbbképzési programról tájékoztatást adó személy neve 

Címe

Irányítószám:     Helység:

Utca, házszám: 

Telefon: Fax:

E-mail cím: 
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3. A TOVÁBBKÉPZÉS HELYSZÍNE 
3.1. A kérelem benyújtásakor ismert helyszín megjelölése 

Az intézmény pontos címe 
Az intézmény megnevezése 

Irányítószám Helység Utca Házszám 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

3.2. Ha a kérelmez  a továbbképzés helyszínét a kérelem benyújtásakor nem ismeri, a 
program indítása el tt legkés bb 30 nappal bejelenti. 

4. A TOVÁBBKÉPZÉS FORMÁJA

4.1. A továbbképzés összóraszáma:    

4.2. A továbbképzés szervezésének formája: tanfolyami oktatás 

távoktatás

4.3. A továbbképzés szervezésének módja, id beosztása
(délel tt, délután, pihen napokon stb.) 

5. A TOVÁBBKÉPZÉS TARTALMÁRA VONATKOZÓ ADATOK 

5.1. A program tartalmának rövid ismertetése 
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5.2. Azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára 
javasolják a részvételt 

Munkakörök szerint: Megbízatások, funkciók, beosztások szerint: 

Óvodapedagógus Intézményvezet

Tanító Intézményvezet -helyettes

Tanár Diákönkormányzatot segít  pedagógus 

Gyógypedagógus Gyermekvédelmi felel s

Konduktor Munkaközösség vezet

Logopédus Osztályf nök 

Kollégiumi nevel Rendszergazda 

Pszichológus Szabadid -szervez

Szociálpedagógus Gyakorlóiskolai vezet  tanár, óvodai 
szakvezet

Könyvtáros tanár (tanító) Más:

Szakoktató, gyakorlati oktató 

Más:    

5.3. A továbbképzés célcsoportja 

5.4. Intézménytípus megjelölése, amelyben dolgozó pedagógusok 
számára ajánlott a továbbképzés 

Óvoda

 Általános iskola 

 Szakiskola 

 Gimnázium 

 Szakközépiskola 

 Alapfokú m vészetoktatási intézmény 

 Kollégium 

 Egyéb:  

Ezen belül mely évfolyamokon tanító pedagógusok számára 
ajánlott a továbbképzés? 

Nem jellemz
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5.5. A jelentkezés feltételei 

- Végzettség:  egyetem és/vagy  f iskola

- Szak:

- Szakképzettség: 

- Megel z  szakmai gyakorlat:  nem szükséges 

 szükséges, éspedig: 

- Egyéb jelentkezési feltételek:  nincs 

 van, éspedig: 

5.6. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellen rzési módjának megnevezése, leírása, 
valamint az értékelés szempontjainak meghatározása 

5.7. A továbbképzés köt dik-e meghatározott kerettantervhez vagy helyi tantervhez? 

 nem jellemz

 igen, éspedig:

A továbbképzés ismeretanyaga köt dik-e valláshoz, világnézethez?

 nem jellemz

 igen, éspedig: 

5.8. A szakvizsgába történ  beszámítás lehet sége

5.9. A továbbképzés során indítható csoport létszáma 

- A csoportlétszám minimuma:   f

- A csoportlétszám maximuma: f
 (A maximum felett csoportbontásra van szükség!) 
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6. A TANFOLYAM VÁRHATÓ KÖLTSÉGEI 

- Minimum:   ,- Ft 

- Maximum:   ,- Ft 

- A részvételi díjon felül a résztvev ket terhel  egyéb költségek felsorolása: 

Dátum:

szervez  aláírása 
P. H.
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A továbbképzés min ségbiztosításával
kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése 

1. A TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ÁLTALÁNOS JELLEMZ I

1.1. A továbbképzési program megnevezése 

1.2. A továbbképzési program alapítási

engedélyének száma 
(az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozatának száma)

1.3. A továbbképzési program indítási  

engedélyének száma 
(az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozatának száma)

2. A TOVÁBBKÉPZÉS SZERVEZ JE

2.1. A továbbképzést szervez  megnevezése 

2.2. A szervez  székhelye 

Irányítószám:     Helység:

Utca, házszám: 

Telefon: Fax:

E-mail cím: 

2.3. A továbbképzési programról tájékoztatást adó személy neve 

Címe

Irányítószám:     Helység:

Utca, házszám: 

Telefon: Fax:

E-mail cím: 
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3. AZ INDÍTOTT TOVÁBBKÉPZÉSEK TAPASZTALATAINAK ÖSSZEGZÉSE 

3.1.  Általános jellemz k

A min ségbiztosítási összesítés mely id szakra vonatkozik? 13.1.1.

A vizsgált id szakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására? 3.1.2.

A vizsgált id szakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen? 3.1.3.

______ f

3.2.  A továbbképzési program tartalmát érint  információk 2

                                                    

1 Kérjük, adja meg a vizsgált id szak kezdetét és végét! 
2 A 3.2. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvev k által kitöltött min ségbiztosítási kérd ívek
összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb,  
az 5-ös a legjobb! 

Megvalósította-e a továbbképzés a kit zött célokat? Megfelelt-e az

elvárásoknak? 1 2 3 4 5 

3.2.1.

Mennyire voltak újszer ek a képzésen megismert információk? 

1 2 3 4 5 

3.2.2.

Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? 

1 2 3 4 5 

3.2.3.

Mennyire voltak megfelel ek az alkalmazott oktatási módszerek? 

1 2 3 4 5 

3.2.4.
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3.3.  A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai3

Megfelel ek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök,  

segédletek, kötelez  irodalom? 1 2 3 4 5 

3.3.1.

Megfelel  volt-e a továbbképzés szervezettsége? 

1 2 3 4 5 

3.3.2.

Dátum:

szervez  aláírása 
P. H.

                                                    

3 A 3.3. kérdéseket röviden (néhány mondatban) kell megválaszolni a résztvev k által kitöltött min ségbiztosítási kérd ívek
összesítése alapján. Az elégedettséget kérjük, jelezze színkiemeléssel az ötös skálán is, ahol az 1-es a leggyengébb,  
az 5-ös a legjobb!

Teljesíthet k voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények? 

1 2 3 4 5 

3.2.5.

Megfelel  volt-e az ismeretek ellen rzésének módja? 

1 2 3 4 5 

3.2.6.

Hogyan ítélték meg a résztvev k az oktató(k)/gyakorlatvezet (k)

munkáját, szaktudását? 1 2 3 4 5 

3.2.7.



A Kormány
94/2009. (IV. 24.) Korm.

rendelete

az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési
célokat szolgáló hazai támogatási elõirányzatokról

 szóló kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl
 szóló 1996. évi XXI. tör vény 27.  § (1) be kez dés k) pont já -
ban és a Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2007. évi CLXIX. tör vény 66.  § (3) 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 el jár va
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A 2008. évi te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat 
fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 148/2008.
(V. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R1.) 9.  § (7) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) Adó zás elõt ti ered mény nö ve lé sé re vál lalt kö te le -
zett ség ke re té ben – a fenn tar tá si kö te le zett ség mel lett –
a 8.  § (1) be kez dés b) pont já nak ba) és bb) al pont jai alap -
ján tá mo ga tás ban ré sze sí tett pro jek tet, va la mint a 37.  §
(1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt jog cí mek alap ján tá -
mo ga tás ban ré sze sí tett, jö ve de lem ter me lõ pro jek tet meg -
valósító ked vez mé nye zett arra vo nat ko zó an vál lal kö te le -
zett sé get, hogy a pro jekt be fe je zé sét kö ve tõ elsõ üz le ti év
elsõ nap já tól szá mí tott 3 üz le ti éven át – kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok ese tén 2 üz le ti éven át – a szám vi tel rõl  szóló
2000. évi C. tör vény (a továb biak ban: szám vi te li tör vény)
70.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adó zás elõt ti ered -
mé nyét a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint nö ve li. Az adó zás elõt ti ered mény nö ve lé sé re vál lalt
kö te le zett ség ak kor te kint he tõ tel je sí tett nek, ha a vál lalt
nö ve ke dé si ér ték a kö te le zett ség tel jes idõ tar ta má ra szá mí -
tott át lag ban tel je sül, és az egyes üz le ti évek adó zás elõt ti
ered mé nye a kö te le zett ség idõ tar ta má nak min den évé ben
meg ha lad ja a tá mo ga tá si szer zõ dés ben sze rep lõ vál la lás
mér té ké nek 75%-át. A tel je sí tés mér té két a tény le ge sen
tel je sült és a vál lalt nö vek mény há nya do sá nak szá za lék -
ban ki fe je zett ér té ke adja. A kö te le zett ség mér té ké nek
meg ha tá ro zá sa so rán bá zis ér ték nek a pá lyá zat be nyúj tá sát
meg elõ zõ utol só le zárt üz le ti év be szá mo ló já nak ada ta it
kell te kin te ni.”

(2) Az R1. 9.  § (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(9) Fog lal koz ta tá si kö te le zett ség ke re té ben – a fenn tar -
tá si kö te le zett ség mel lett – a 8.  § (1) be kez dés b) pont já nak 
ba) al pont já ban, va la mint a 35.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban fog lalt jog cí mek sze rint tá mo ga tás ban ré sze -
sí tett ked vez mé nye zett arra vál lal kö te le zett sé get, hogy
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett fog lal koz ta tot ti több -

let lét szá mot 3 éven, kis- és kö zép vál lal ko zá sok ese tén
2 éven át fenn tart sa. A kö te le zett ség tel je sí té se meg ha tá ro -
zá sá nak alap ját az át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mok 
ad ják. A kö te le zett ség tel je sí té sét leg ha ma rabb a pro jekt
be fe je zé sét kö ve tõ hó nap ban, leg ké sõbb a pro jekt be fe je -
zé sét kö ve tõ ha to dik hó nap ban meg kell kez de ni (fel töl té si 
idõ szak). A kö te le zett ség tel je sü lé se mér té ké nek meg ha tá -
ro zá sa so rán bá zis lét szám nak a pá lyá zat be nyúj tá sát meg -
elõ zõ 12 hó nap át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mát
kell te kin te ni fi gye lem mel a cél elõ irány zat ko ráb bi évi
for rá sa i ból, va la mit egyéb for rá sok ból meg ítélt tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó fog lal koz ta tá si kö te le zett sé gek re. Az
egyes évek fog lal koz ta tot ti több let lét szá ma alatt az adott
év át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá má nak és a bá zis lét -
szám nak a kü lönb sé gét kell ér te ni. A kö te le zett ség tel je sí -
té sé nek mér té két a tény le ge sen tel je sült és a vál lalt fog lal -
koz ta tot ti több let lét szám há nya do sá nak szá za lék ban ki fe -
je zett ér té ke adja. A kö te le zett ség tel je sí té sé nek mér té két
an nak kez dõ idõ pont já tól szá mí tott, egyen ként 12 hó na pos 
idõ sza kok ra vo nat ko zó an, kü lön meg kell ha tá roz ni. A
fog lal koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se so rán az át la gos
sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szám ban a rész mun ka idõ ben fog -
lal koz ta tot tak a tel jes mun ka idõ ben al kal ma zot tak tört ré -
szé nek fe lel nek meg. A fog lal koz ta tá si kö te le zett ség ak -
kor te kint he tõ tel je sí tett nek, ha a vál lalt több let lét szám
a kö te le zett ség tel jes idõ tar ta má ra szá mí tott át lag ban tel je -
sül, és az egyes évek át la gos több let lét szá ma a kö te le zett -
ség idõ tar ta má nak min den évé ben meg ha lad ja a szer zõ -
dés ben sze rep lõ több let lét szám 60%-át. A fog lal koz ta tá si
kö te le zett ség tel je sí té sé re vo nat ko zó ha tár ér té ket arra
a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség gel ter helt idõ szak ra kell
elõ ször al kal maz ni, ame lyik be 2009. már ci us 31. esik.”

2.  §

Az R1. 24.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) Amennyi ben a ked vez mé nye zett ál tal be nyúj tott,
a ta nács ál tal tá mo ga tás ban ré sze sí tett pá lyá zat mel lék le tét 
ké pe zõ ár aján lat költ ség té te lei nem fo rint ban meg ha tá ro -
zot tak, és a pá lyá zat be fo ga dá sa, va la mint a szer zõ dés kö -
tés kö zött el telt idõ szak ban az ár aján lat de vi za ne me és
a fo rint hi va ta los ke reszt ár fo lya má ban be kö vet ke zett vál -
to zás alap ján a fo rint gyen gü lé se a 15%-ot meg ha lad ta,
úgy – a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té se vagy mó do sí tá sa
ke re té ben – a ked vez mé nye zett a pro jekt cél já nak, va la -
mint a tá mo ga tás össze gé nek és in ten zi tá sá nak vál to zat la -
nul ha gyá sa mel lett kez de mé nyez he ti a ta nács nál a mû sza -
ki tar ta lom ará nyos csök ken té sét.”

3.  §

Az R1. 25.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:
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„(2) Amennyi ben a ter ve zett mó do sí tás sal a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben rög zí tett mû sza ki tar ta lom meg valósulása
sé rül ne, a tá mo ga tá si dön tést hozó szerv csak a tá mo ga tás
ará nyos ré szé nek vissza vo ná sá val já rul hat hoz zá a tá mo -
ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá hoz. Amennyi ben a ter ve zett
mó do sí tás sal a vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí té se sé rül ne,
de a kö te le zett sé gek tel jes idõ tar ta má ra ve tít ve 75%-ot
– fog lal koz ta tá si kö te le zett ség ese tén 60%-ot – meg ha la dó 
mér té kû tel je sí tés vár ha tó, a tá mo ga tá si dön tést hozó szerv 
csak a tá mo ga tás ará nyos ré szé nek vissza vo ná sá val já rul -
hat hoz zá a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá hoz. A kö te -
le zett sé gek 75%, fog lal koz ta tá si kö te le zett ség ese tén 60%
alat ti vár ha tó tel je sí té sé vel járó szer zõ dés mó do sí tá si kez -
de mé nye zés hez a tá mo ga tá si dön tést hozó szerv nem já -
rul hat hoz zá.”

4.  §

Az R1. a 25.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ új 25/A.  §-sal
egé szül ki:

„25/A.  § (1) Amennyi ben a ked vez mé nye zett az elõ re
nem ter vez he tõ, je len tõ sen meg vál to zott kül sõ gaz da sá gi
kör nye zet  miatt idõ le ge sen nem tud ja tel je sí te ni a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it, úgy a tá mo ga tá si 
dön tést hozó szerv tõl írás ban ké rel mez he ti a 9.  § (7) és
(9)–(11) be kez dé se sze rin ti kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek
fel füg gesz té sét. A ké re lem ben meg kell je löl ni, hogy az
me lyik tá mo ga tá si szer zõ dés hez kap cso ló dik, mely kö te -
le zett ség fel füg gesz té sé re irá nyul, va la mint a fel füg gesz -
tés ké rel me zett kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját. Emel lett
rész le te sen be kell mu tat ni a vál lalt kö te le zett sé gek tel je sí -
té sét meg aka dá lyo zó oko kat, va la mint a ked vez mé nye zett
ál tal a fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt ter ve zett azon in téz -
ke dé se ket, ame lyek biz to sít ják a vál lalt kö te le zett sé gek
ere de ti szer zõ dé ses fel té te lek sze rin ti tel je sí té sét a fel füg -
gesz tés le jár tát köve tõen.

(2) A tá mo ga tá si dön tést hozó szerv dön té sét megelõ -
zõen – az Ál lam kincs tár ral együtt mû köd ve, szük ség sze -
rint hely szí ni el len õr zés sel egy be köt ve – meg kell vizs gál -
ni, hogy biz to sí tott-e a ked vez mé nye zett mû kö dõ ké pes sé -
ge, a ké re lem ben be mu ta tott okok alap ján meg ál la pít ha -
tó-e a ked vez mé nye zett fe le lõs sé ge, va la mint a fel füg -
gesz tés le jár tát köve tõen re á li san tel je sít he tõk-e a vál lalt
kö te le zett sé gek.

(3) A kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek fel füg gesz té sé rõl
a tá mo ga tá si dön tést hozó szerv a ké re lem be ér ke zé sét kö -
ve tõ 60 na pon be lül dönt. A fel füg gesz tés idõ tar ta ma nem
le het rö vi debb 6, és nem le het hosszabb 16 hó nap nál. A
fel füg gesz tés kez dõ és be fe je zõ idõ pont ját nap tá ri na pok
sze rint kell a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ban rögzí -
teni.

(4) A tá mo ga tá si dön tést hozó szerv nem füg geszt he ti
fel a kö te le zett sé gek tel je sí té sét azon ked vez mé nye zet tek
ese té ben, akik – a kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek fel füg -
gesz té sé re irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en –

a tá mo ga tá si szer zõ dés bõl fa ka dó kö te le zett sé ge i ket nem
tel je sí tet ték.

(5) Amennyi ben a ked vez mé nye zett szá má ra a 26.  §
(6) be kez dé se sze rint tá mo ga tá si elõ le get ítélt meg a tá mo -
ga tá si dön tést hozó szerv, úgy a ked vez mé nye zett azon
pro jekt je kap csán, amely hez a tá mo ga tá si elõ le get igény be 
vet te, fel füg gesz tés csak ab ban az eset ben al kal maz ha tó,
ha a meg ítélt és fel hasz nált elõ leg gel a ked vez mé nye zett
ma ra dék ta la nul el szá molt a tá mo ga tá si dön tést hozó szerv
felé.

(6) A kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek fel füg gesz té se tá -
mo ga tá si szer zõ dé sen ként csak egy al ka lom mal en ge dé -
lyez he tõ, a fel füg gesz tés idõ tar ta mát nem le het meg -
hosszab bí ta ni. A fel füg gesz tés idõ tar ta má nak le jár tát
köve tõen a ked vez mé nye zett kö te les a kö te le zett sé ge it
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben vál lalt fel té te lek sze rint tel je sí -
te ni.

(7) A tá mo ga tá si dön tést hozó szerv az ál ta la kö tött,
2009. ja nu ár 1-jén még fo lya mat ban lévõ tá mo ga tá si szer -
zõ dé sek szá má nak leg fel jebb 40%-ában él het a kö te le zett -
sé gek tel je sí té sé nek fel füg gesz té sé vel. Ezen kor lát ér vé -
nye sí té se so rán a kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek fel füg -
gesz té sé re irá nyu ló ké rel mek be ér ke zé si sor rend jét kell
figye lembe ven ni.”

5.  §

(1) Az R1. 26.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás igény be vé te le – elõ leg ese tén az elõ -
leg fel hasz ná lá sá val tör té nõ el szá mo lást köve tõen – for -
rás- és tel je sít mény ará nyo san, szám la el le né ben vagy fej -
lesz té si célú pénz esz köz át adá sá ra lét re jött meg ál la po dás
alap ján, ter mé sze tes sze mély tõl tör té nõ in gat lan vá sár lás
ese té ben adás vé te li szer zõ dés alap ján, a pénz ügyi tel je sí -
tést köve tõen, utó la go san tör tén het. A sa ját vál lal ko zás ban 
vég zett be ru há zás ese tén az el szá mo lás a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott bi zony lat alap ján tör tén het. Az
igény be vett elõ leg fel hasz ná lá sa szám la, fej lesz té si célú
pénz esz köz át adá sá ra lét re jött meg ál la po dás, ter mé sze tes
sze mély tõl tör té nõ in gat lan vá sár lás ese té ben adás vé te li
szer zõ dés alap ján iga zol ha tó, amennyi ben ezek pénz ügyi
tel je sí té se meg tör tént.”

(2) Az R1. 26.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(6) A cél elõ irány zat 2008. évi de cent ra li zált ke re té bõl
pá lyá za ti rend szer ben tá mo ga tott pro jek tek lik vi di tá sá nak
biz to sí tá sá hoz – a ta nács hoz be nyúj tott ké re lem alap ján és
in do kolt eset ben – tá mo ga tá si elõ leg nyújt ha tó, a pro jekt
meg ítélt tá mo ga tá sá nak leg fel jebb 40%-a mér té ké ig. A ta -
nács nak a tá mo ga tá si elõ leg fo lyó sí tá sá ról  szóló dön té se
so rán kö te le zõ elõbb re so rol ni azo kat a pro jek te ket, ame -
lyek meg valósításának fel té te lé ül a ked vez mé nye zett fog -
lal koz ta tá si kö te le zett sé get vál lalt. A tá mo ga tá si elõ le get
a tá mo ga tá si szer zõ dés meg fe le lõ mó do sí tá sát köve tõen
le het fo lyó sí ta ni.”
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6.  §

(1) Az R1. 28.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás ban ré sze sült jö ve de lem ter me lõ pro -
jek tek, va la mint for ga lom ké pes in gat la non meg valósuló
ön kor mány za ti fej lesz té sek ese té ben leg alább a tá mo ga -
tás sal meg egye zõ össze gû in gat lan jel zá log jog be jegy zé -
sé vel, bank vagy más, ga ran cia vál la lás ra jo go sult in téz -
mény ga ran cia vál la lá sá val kell biz to sí té kot nyúj ta ni. Elõ -
leg jó vá ha gyá sa ese tén az elõ leg össze gé re a fel hasz ná lás -
ról tör té nõ el szá mo lás idõ pont já ig biz to sí té kot kell nyúj ta -
ni ak kor is, ha e ren de let a tá mo ga tott pro jekt hez nem ír elõ 
biz to sí ték nyúj tá si kö te le zett sé get.

(2) A tá mo ga tás biz to sí té ka ként be jegy zett jel zá log jog
és az eset le ge sen azt meg elõ zõ rang he lyek re be jegy zett
jel zá log jo gok össze ge együt te sen nem ha lad hat ja meg az
in gat lan for gal mi ér té ké nek 90%-át. A har ma dik, vagy azt
kö ve tõ rang he lyek re fel aján lott in gat lan jel zá log jo gok el -
fo gad ha tó sá gá ról a tá mo ga tá si dön tést hozó szerv – az in -
gat lan ér té ke sít he tõ sé ge, for gal mi ér té ke, va la mint a fel -
aján lott rang he lyet meg elõ zõ rang he lye ken be jegy zett jel -
zá log jo gok össze gé nek mér le ge lé sét köve tõen – dönt. A
jel zá log szer zõ dés meg kö té se és a jel zá log szer zõ dés hez
kap cso ló dó an be nyúj tott mó do sí tá si kez de mé nye zé sek rõl
 szóló dön té sek meg ho za ta la so rán az in gat lan for gal mi ér -
té két há rom hó nap nál nem ré geb bi, be jegy zett ér ték becs lõ
ál tal ki ál lí tott ér ték becs lés alap ján kell meg ál la pí ta ni.”

(2) Az R1. 28.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A cél elõ irány zat 39.  § (3) be kez dés sze rin ti jog elõd
elõ irány za tai ter hé re nyúj tott tá mo ga tás kap csán meg kö -
tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek mel lék le tét ké pe zõ jel zá log -
szer zõ dé sek hez kap cso ló dó ké re lem el bí rá lá sa, az eset le -
ge sen szük sé ges sé váló szer zõ dés mó do sí tás so rán a mi -
nisz té ri um ne vé ben a tá mo ga tá si dön tést hozó szerv, a biz -
to sí té kok ér vé nye sí té se so rán pe dig az Ál lam kincs tár
jár el.”

7.  §

(1) Az R1. 30.  § (1) be kez dés b) és c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az igény be vett tá mo ga tás ará nyos ré sze ka mat tal nö -
velt össze gé nek vissza fi ze té sé vel és az igény be nem vett tá -
mo ga tás vissza vo ná sá val és tör lé sé vel jár, ha]

„b) az adó zás elõt ti ered mény nö ve lé sé re irá nyu ló kö -
te le zett ség a kö te le zett ség tel jes idõ tar ta mát te kint ve csak
rész ben, de 75%-ot meg ha la dó mér ték ben tel je sül olyan
mó don, hogy a tel je sí tés mér té ke a kö te le zett ség min den
évé ben meg ha lad ja a 75%-ot, vagy

c) a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség a kö te le zett ség tel jes
idõ tar ta mát te kint ve csak rész ben, de 60%-ot meg ha la dó
mér ték ben tel je sül, olyan mó don, hogy a tel je sí tés mér té ke 

a kö te le zett ség min den évé ben meg ha lad ja a 60%-ot,
vagy”

(2) Az R1. 30.  § (2) be kez dés d) és e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az igény be vett tá mo ga tás tel jes, (3) be kez dés sze rin ti
ka mat tal nö velt vissza fi ze té sé vel és az igény be nem vett tá -
mo ga tás vissza vo ná sá val és tör lé sé vel jár, ha]

„d) az adó zás elõt ti ered mény nö ve lé sé re irá nyu ló kö -
te le zett ség a kö te le zett ség bár me lyik évé ben 75%-ot meg
nem ha la dó mér ték ben tel je sül, vagy

e) a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség a kö te le zett ség bár -
me lyik évé ben 60%-ot meg nem ha la dó mér ték ben tel je -
sül, vagy”

(3) Az R1. 30.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A ka mat a vissza vo nás kor ér vé nyes jegy ban ki alap -
ka mat két sze re se, nem ön kor mány za tok ked vez mé nye -
zett sé ge ese tén a vissza vo nás kor ér vé nyes jegy ban ki alap -
ka mat más fél sze re se. A ka ma tot a tá mo ga tás igény be vé te -
lé tõl a tá mo ga tá si dön tést hozó szerv nek vagy az ügy nök -
ség nek a tá mo ga tá si szer zõ dés nem meg fe le lõ tel je sí té sé -
rõl  való ér te sü lé sét iga zo ló do ku men tum kel te zé sé ig ter je -
dõ idõ szak ra kell fel szá mí ta ni. A tá mo ga tá si szer zõ dés
nem meg fe le lõ tel je sí té sé rõl  való ér te sü lést iga zo ló do ku -
men tum kel te zé sé nek hely szí ni el len õr zé si jegy zõ könyv
ese tén a jegy zõ könyv alá írá sá nak dá tu mát, a (2) be kez dés
g) pont já ban sze rep lõ el já rá sok ese tén az el já rás meg in du -
lá sá ról tá jé koz ta tó Cég köz löny dá tu mát kell te kin te ni. A
ka mat össze gét – az ügy nök ség gel együtt mû köd ve – az
Ál lam kincs tár ha tá roz za meg.”

(4) Az R1. 30.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Ab ban az eset ben, ha a tá mo ga tás és ka ma tai be fi -
ze té sé re a (4) be kez dés ben rög zí tett ha tár idõn túl ke rül sor, 
a kö te le zett ség tel jes össze gé re a ha tár idõ tõl a 31.  § sze rin -
ti rész let fi ze té si kez de mé nye zés tá mo ga tá si dön tést hozó
szerv hez vagy ügy nök sé gé hez tör té nõ iga zol ha tó be ér ke -
zé sé ig, ilyen kez de mé nye zés hi á nyá ban a vissza fi ze té si
kö te le zett ség ma ra dék ta lan tel je sí té sé ig a ké se de lem mel
érin tett nap tá ri fé lé vet meg elõ zõ utol só na pon ér vé nyes
jegy ban ki alap ka mat fe lé vel meg egye zõ mér té kû ké se del -
mi ka ma tot kell fel szá mí ta ni. Ab ban az eset ben, ha a ked -
vez mé nye zett nem ön kor mány zat, a vissza fi ze té si kö te le -
zett ség ma ra dék ta lan tel je sí té sé ig a ké se de lem mel érin tett
nap tá ri fé lé vet meg elõ zõ utol só na pon ér vé nyes jegy ban ki
alap ka mat har ma dá val meg egye zõ mér té kû ké se del mi ka -
ma tot kell fel szá mí ta ni.”

8.  §

Az R1. 31.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) A 39.  § (3) be kez dés sze rin ti jog elõd elõ irány za tok

ter hé re nyúj tott tá mo ga tás rész le ges vagy tel jes vissza vo -
ná sá ból adó dó vissza fi ze té si kö te le zett ség rész le tek ben
tör té nõ tel je sí té se iránt be nyúj tott ké rel mek el fo ga dá sá ról, 
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va la mint a vissza fi ze tés idõ be li üte me zé sé rõl a tá mo ga tá si
dön tést hozó szerv sa ját ha tás kö ré ben el jár va, az e §-ban
fog lal tak nak meg fele lõen dönt.”

9.  §

Az R1. 34.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A pá lyá za ti rend sze rek mû köd te té sé re for dít ha tó

(1) be kez dés sze rin ti for rás 90%-a a (2) be kez dés sze rin ti
meg ál la po dás meg kö té sét köve tõen, 10%-a a meg ál la po -
dás ban sze rep lõ be szá mo lá si kö te le zett ség tel je sí té sét
köve tõen fo lyó sít ha tó.”

10.  §

Az R1. 35.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A cél elõ irány zat 2008. évi köz pon ti ke re té nek ter -

hé re elõ leg fo lyó sít ha tó
a) az (1) be kez dés a)–d) pont ja sze rin ti jog cí mek alap -

ján meg ítélt tá mo ga tá sok hoz a meg ítélt tá mo ga tás leg fel -
jebb 40%-a mér té ké ig;

b) az (1) be kez dés i) pont ja alap ján a le bo nyo lí tó part -
ner szer ve zet ré szé re a tá mo ga tás leg fel jebb 100%-a mér -
té ké ig.”

11.  §

(1) Az R1. 36.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A mi nisz ter az 1.  § (2) be kez dé sé nek e) pont ja alap -
ján, a köz pon ti ke ret bõl a 35.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján biz to sí tott for rá sok ter hé re JES SI CA-tí pu sú,
vissza for gó rend sze rû tá mo ga tást nyújt hat me gyei jogú
vá ro sok és fõ vá ro si ke rü le tek ön kor mány za ta i nak több sé -
gi tu laj do ná ban álló, az In teg rált Vá ros fej lesz té si Straté -
giákhoz il lesz ke dõ fej lesz té sek meg valósításáért fe le lõs
gaz da sá gi tár sa sá gok ré szé re gaz da sá gi, kö zös sé gi funk -
ciókat, vá ro si funk ci ó kat, va la mint a köz szfé ra funk ci ó i -
nak meg erõ sí té sét szol gá ló, min ta pro jekt jel le gû pro jekt -
je i nek meg valósítása ér de ké ben, ame lyek cél ja:

a) ke res ke del mi, gaz da sá gi sze rep lõk ösz tön zé se a vá -
ros sal  való szer ves együtt mû kö dés és együtt élés cél já ból
a fenn tart ha tó sá got szem elõtt tart va;

b) a he lyi iden ti tást, kö zös ség for má lást erõ sí tõ te rek,
lé te sít mé nyek fej lesz té se;

c) az él he tõ vá ros vagy vá ros rész köz pon ti te rü le tek
meg te rem té se, a vá ros épí té szet és az épí tett kör nye zet mi -
nõ sé gé nek fej lesz té se;

d) a köz szfé ra ügy fél ba rát szol gál ta tó funk ci ó já nak
erõ sí té se;

e) a kör nye zet tu da tos sá got erõ sí tõ és a he lyi fog lal koz -
ta tást ja ví tó fej lesz té sek meg valósítása.”

(2) Az R1. 36.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„For rá sok ren del ke zés re ál lá sa ese tén, má so dik for du ló
ke re té ben a mi nisz ter a fel hí vást 2009. jú ni us 30-ig is mé -
tel ten köz zé te he ti. A má so dik for du ló ban a pá lyá za tok be -
nyúj tá si ha tár ide je 2009. szep tem ber 30.”

(3) Az R1. 36.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Má so dik for du ló ese tén a mi nisz ter – a Szak ér tõi Bi -
zott ság ja vas la ta alap ján – 2009. no vem ber 15-ig dönt
a for rá sok oda íté lé sé rõl.”

(4) Az R1. 36.  § (5) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont tal
egé szül ki:

[A vissza té rí ten dõ tá mo ga tá sok ra a 6.  § (6) be kez dé sé -
ben sze rep lõ sza bá lyo kat kell al kal maz ni az aláb bi el té ré -
sek kel:]

„c) a min ta pro jek tek lik vi di tá sá nak biz to sí tá sá hoz
a 35.  § (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti tá mo ga tá si elõ leg
ké re lem alap ján igé nyel he tõ. A ké re lem rõl a (3) be kez dés
sze rin ti te vé keny sé ge so rán a Szak ér tõi Bi zott ság dön té si
ja vas la tot ké szít.”

(5) Az R1. 36.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) A (3) be kez dés alap ján meg ítélt tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá ra a mi nisz té ri um és a ked vez mé nye zett szer zõ dést
köt. A szer zõ dés ben ren del kez ni kell a tá mo ga tá sok le hí -
vá sá nak üte me zé sé rõl, va la mint a tá mo ga tá sok ké se del -
mes igény be vé te le ese tén a jog kö vet kez mé nyek rõl, be le -
ért ve je len tõs mér té kû ké se de lem ese tén a tá mo ga tó el ál lá -
si jo gát.”

12.  §

Az R1. 39.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A cél elõ irány zat jog elõd elõ irány za tai az aláb bi ak:

a) te rü let- és ré gió fej lesz té si cél elõ irány zat;

b) vál lal ko zá si öve ze tek tá mo ga tá sa cél elõ irány zat;

c) kis tér sé gi tá mo ga tá si alap;

d) tér ség- és te le pü lés-fel zár kóz ta tás cél elõ irány zat;

e) te rü let fej lesz té si cél elõ irány zat.

(4) A jog elõd elõ irány za tok ter hé re ho zott, mun ka -
hely-meg tar tá si kö te le zett ség gel járó tá mo ga tá si dön té sek
ese té ben a fog lal koz ta tá si kö te le zett ség ak kor te kint he tõ
tel je sí tett nek, ha a vál lalt lét szám a kö te le zett ség tel jes
idõ tar ta má ra szá mí tott át lag ban tel je sül, és az egyes évek
át la gos lét szá ma a kö te le zett ség idõ tar ta má nak min den
évé ben meg ha lad ja a szer zõ dés ben sze rep lõ lét szám
85%-át.

(5) A jog elõd elõ irány za tok köz pon ti ke re te ter hé re
meg ítélt tá mo ga tá sok ese té ben a kö te le zett sé gek tel je sí té -
sé nek 25/A.  § sze rin ti fel füg gesz té sé rõl a mi nisz ter dönt.”
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13.  §

A de cent ra li zált he lyi ön kor mány za ti fej lesz té si tá mo -
ga tá si prog ra mok elõ irány za tai, va la mint a vis ma i or tar ta -
lék fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 47/2008.
(III. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R2.) 7.  §-a a kö -
vet ke zõ (8)–(10) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) Ha jog sza bály vál to zás vagy ha tó sá gi in téz ke dés
 miatt a tá mo ga tás sal fo lya mat ban lévõ be ru há zás mû sza ki
tar tal má nak meg vál toz ta tá sa szük sé ges, úgy in do kolt eset -
ben a ked vez mé nye zett kér he ti a be ru há zás mû sza ki tar tal -
má nak mó do sí tá sát. A ké rel mek en ge dé lye zé sé rõl a tá mo -
ga tá si dön tést hozó szerv dönt. E dön té se i rõl a tá mo ga tá si
dön tést hozó szerv a dön tést kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül
írás ban tá jé koz tat ja a mi nisz tert.

(9) A (8) be kez dés sze rin ti mû sza ki tar ta lom mó do sí tá -
sá ra irá nyu ló ké re lem ben az ön kor mány zat, tár su lás

a) is mer te ti a be ru há zás mû sza ki tar tal má nak meg vál -
toz ta tá sát elõ idé zõ oko kat és kö rül mé nye ket,

b) be mu tat ja a tá mo ga tá si szer zõ dés mel lék le tét ké pe -
zõ, a fej lesz tés tá mo ga tott mû sza ki tar tal mát és költ sé ge it,
a fej lesz tés pénz ügyi for rá sa it be mu ta tó táb lá za tok mó do -
sí tott, té te le sen ki töl tött tar tal mát, va la mint mel lé ke li

c) a ha tó sá gi in téz ke dést alá tá masz tó do ku men tu mot, és
d) szük ség ese tén az ille té kes ha tó ság en ge dé lyé nek hi -

te les má so la tát.
(10) A be ru há zás mû sza ki tar tal má nak vál toz ta tá sá ból

szár ma zó több let költ ség  miatt a ked vez mé nye zet tet a be -
ru há zás el fo ga dott össz költ sé gé hez ké pest to váb bi tá mo -
ga tás nem il le ti meg.”

14.  §

Az R2. 9.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zett
a) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett ter ve zett kez -

dés hez ké pest, vagy
b) a tá mo ga tá si szer zõ dés mind két fél ál tal tör té nõ alá -

írá sá hoz ké pest (ha ez ké sõb bi, mint a tá mo ga tá si szer zõ -
dés ben rög zí tett ter ve zett kez dé si idõ pont)
3 hó na pon be lül nem kez di meg a be ru há zást, vagy nem
kez de mé nye zi a tá mo ga tás – vagy a tá mo ga tás egy ré szé -
nek – igény be vé te lét, és ké se del mét ezen idõ alatt iga zol -
ha tó mó don írás ban a Ta nács nál nem men ti ki, a tá mo ga tá -
si dön tés ér vé nyét vesz ti. A Ta nács er rõl mind a ked vez -
mé nye zet tet, mind az Igaz ga tó sá got ér te sí ti. Ki vé telt ké -
pez nek ez alól a köz be szer zé si el já rás kap csán fo lya mat -
ban lévõ jog or vos la ti el já rás  miatt, vagy az el hú zó dó köz -
be szer zé si el já rás  miatt meg nem kezd he tõ be ru há zá sok.

(3) A fej lesz tés be fe je zé si idõ pont ját úgy kell meg ál la -
pí ta ni, hogy a fej lesz tés be fe je zé se és az azt kö ve tõ el szá -
mo lás a 12.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el szá mo lá si
ha tár idõ re biz to sít va le gyen.”

15.  §

Az R2. 11.  § (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(8) A HÖF CÉDE, HÖF TEKI, LEKI és TEUT elõ -
irány za tok ese té ben tá mo ga tá si elõ leg ad ha tó a meg ítélt
tá mo ga tás leg fel jebb 40%-a mér té ké ig. A tá mo ga tás
igény be vé te le – elõ leg ese tén az elõ leg fel hasz ná lá sá val
tör té nõ el szá mo lást köve tõen – for rás- és tel je sít mény ará -
nyo san, szám la el le né ben vagy fej lesz té si célú pénz esz köz 
át adá sá ra lét re jött meg ál la po dás alap ján, a pénz ügyi tel je -
sí tést köve tõen, utó la go san tör tén het. A sa ját vál lal ko zás -
ban vég zett be ru há zás ese tén az el szá mo lás a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott bi zony lat alap ján tör tén het.
Az igény be vett elõ leg fel hasz ná lá sa szám la, fej lesz té si
célú pénz esz köz át adá sá ra lét re jött meg ál la po dás alap ján
iga zol ha tó, amennyi ben ezek pénz ügyi tel je sí té se meg tör -
tént.”

16.  §

Az R2. 14.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(11) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Amennyi ben a (2) vagy (4) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rin ti vissza vo nás ból adó dó vissza fi ze té si kö te le zett ség
egy összeg ben tör té nõ tel je sí té se a ked vez mé nye zett gaz -
dál ko dá sát sú lyo san ve szé lyez tet né, a ked vez mé nye zett
a vissza vo nás ról  szóló ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül be nyúj tott ké rel me ese tén le he tõ ség van
a kö te le zett ség rész le tek ben tör té nõ tel je sí té sé re. A rész -
let fi ze té si ké re lem el fo ga dá sá ról, va la mint a tör lesz tés
idõ be li üte me zé sé rõl a tá mo ga tá si dön tést hozó szerv dönt.

(9) A vissza fi ze tés fu tam ide je nem le het hosszabb
36 hó nap nál. A tör lesz té si üte me zés hez kap cso ló dó an
meg ho zott dön té se so rán a tá mo ga tá si dön tést hozó szerv
el fo gad hat tü rel mi idõ sza kot, a tör lesz tés fu tam ide je azon -
ban ez zel együtt sem ha lad hat ja meg a 36 hó na pot.

(10) A vissza fi ze tés üte me zé sét a tá mo ga tá si szer zõ dés
mó do sí tá sá ban kell rög zí te ni. A tá mo ga tá si szer zõ dés
ilyen irá nyú mó do sí tá sá ban sze re pel nie kell, hogy
a vissza fi ze té si kö te le zett ség egy sze ri, 30 na pot meg nem
ha la dó ké se del mes tel je sí té se ese tén a ké se de lem mel érin -
tett összeg után a (7) be kez dés sze rin ti ké se del mi ka mat
ke rül a ké se de lem idõ tar ta má ra fel szá mí tás ra.

(11) A tel jes fenn ál ló tar to zás ese dé kes sé vá lik, és an -
nak össze gét a be fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra szá mí -
tott (7) be kez dés sze rin ti ké se del mi ka mat ter he li,
amennyi ben a dön tés tõl szá mí tott 30 na pon be lül a (10) be -
kez dés sze rin ti, ka mat tal nö velt össze gû rész let vissza fi ze -
té sé re nem ke rül sor, vagy a ked vez mé nye zett má so dik al -
ka lom mal ké se de lem be esik.”
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17.  §

Az R2. 28.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az e ren de let ha tá lya alá tar to zó elõ irány za tok jog -

elõd elõ irány za tai az aláb bi ak:
a) ön kor mány za ti fej lesz té sek tá mo ga tá sa te rü le ti kö -

tött ség nél kül (cél jel le gû de cent ra li zált tá mo ga tás) elõ -
irány zat;

b) te rü le ti ki egyen lí tést szol gá ló ön kor mány za ti fej -
lesz té sek tá mo ga tá sa elõ irány zat;

c) a leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek fel zár kóz ta -
tá sá nak tá mo ga tá sa elõ irány zat;

d) te le pü lé si ön kor mány za ti szi lárd bur ko la tú bel te rü -
le ti köz utak bur ko lat-fel újí tá sá nak tá mo ga tá sa elõ irány -
zat;

e) te le pü lé si hul la dék köz szol gál ta tás fej lesz té se i nek
tá mo ga tá sa elõ irány zat.”

18.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 10. na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az R1. és R2. e ren de let tel meg ál la pí tott ren del ke zé -
se it a fo lya mat ban lévõ tá mo ga tá si ügyek re is al kal maz ni
kell.

(3) Az R1. e ren de let
a) 3.  §-ával meg ál la pí tott 25.  § (2) be kez dé sé ben,
b) 4.  §-ával meg ál la pí tott 25/A.  §-ában,
c) 5.  §-ával meg ál la pí tott 26.  § (2) be kez dé sé ben,
d) 6.  §-ával meg ál la pí tott 28.  § (1), (2) és (7) be kez dé -

sé ben,
e) 7.  §-ával meg ál la pí tott 30.  § (1) be kez dés c) pont já -

ban, (2) be kez dés e) pont já ban, va la mint (3) és (5) be kez -
dé sé ben,

f) 8.  §-ával meg ál la pí tott 31.  § (7) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zé se it az R1. e ren de let 12.  §-ával meg ál la -
pí tott 39.  § (3) be kez dé se sze rin ti jog elõd elõ irány za tok -
hoz kap cso ló dó fo lya mat ban lévõ tá mo ga tá si ügyek re is
meg fele lõen al kal maz ni kell.

(4) Az R2. e ren de let
a) 13.  §-ával meg ál la pí tott 7.  § (8)–(10) be kez dé sé ben,
b) 16.  §-ával meg ál la pí tott 14.  § (8)–(11) be kez dé sé ben

fog lalt ren del ke zé se it az R2. e ren de let 17.  §-ával meg ál la -
pí tott 28.  § (3) be kez dé se sze rin ti jog elõd elõ irány za tok -
hoz kap cso ló dó fo lya mat ban lévõ tá mo ga tá si ügyek re is
meg fele lõen al kal maz ni kell.

(5) Az 1–17.  § e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti. E be kez dés e ren de let ha tály ba lé pé sét kö -
ve tõ má so dik na pon ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
95/2009. (IV. 24.) Korm.

rendelete

a katasztrófák elleni védekezés irányításáról,
szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

súlyos balesetek elleni védekezésrõl  szóló 
1999. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról  szóló

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány 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 51.  § a)–b), va la mint j)–k) pont já ban, to -
váb bá a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
17.  § (5) 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 el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

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
(a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.  § (1) A Kat. 9.  §-ának meg fele lõen a Kor mány ka -
taszt ró fa vé de lem mel kap cso la tos dön té sei elõ ké szí té sé ért, 
a dön té sek össze han go lá sá ért a Kor mány za ti Koordiná -
ciós Bi zott ság (a továb biak ban: KKB) mint 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
25.  § (1) be kez dé se sze rin ti tár ca kö zi bi zott ság a felelõs.

(2) Az Al kot mány 40/B.  § (3) be kez dé sé nek, va la mint
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.) 46.  §-ának
meg fele lõen a KKB ha tás kö re nem ter jed ki a Ma gyar
Hon véd ség re, a pol gá ri vé de lem és a pol gá ri ve szély hely -
ze ti ter ve zés hon vé del mi fel ada ta i ra, a hon vé del mi szem -
pont ból fon tos kri ti kus inf ra struk tú rák vé del mé re, il let ve
az Al kot mány ban és a Hvt.-ben meg ha tá ro zott egyéb hon -
vé del mi fel adat ra.”

2.  §

Az R. 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § (1) A KKB:
a) el nö ke: a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs

mi nisz ter,
b) tag jai: az ag rár po li ti ká ért, az ál lam ház tar tá sért, a bá -

nyá sza ti ügye kért, az egész ség ügyért, az elekt ro ni kus hír -
köz lé sért, az élel mi szer lánc-fel ügye le tért, az ener gia po li -
ti ká ért, a gaz da ság po li ti ká ért, a ha tár ren dé sze tért, a hon -

2009/57. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15563



véd ele mért, az ide gen ren dé sze tért és me ne kült ügyért, az
ipar ügye kért, a ke res ke de le mért, a kor mány za ti, köz igaz -
ga tá si in for ma ti ká ért, a kör nye zet vé de le mért, a köz le ke -
dé sért, a kül po li ti ká ért, az ok ta tá sért, a pol gá ri nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok irá nyí tá sá ért, a ren dé sze tért, va la mint
a víz gaz dál ko dá sért fe le lõs mi nisz ter, vagy az ál ta la meg -
bí zott állami vezetõ.

(2) A KKB ülé sén ál lan dó jel leg gel, ta nács ko zá si jog gal 
részt vesz:

a) a KKB Tit kár sá ga ve ze tõ je,
b) a KKB Tu do má nyos Ta nács el nö ke,
c) az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság

(a továb biak ban: OKF) fõ igaz ga tó ja.
(3) A KKB ülé sén a KKB el nö ké nek meg hí vá sa alap ján

ta nács ko zá si jog gal vesz(nek) részt:
a) a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal fõ igaz -

ga tó ja,
b) a bün te tés-vég re haj tás or szá gos pa rancs no ka,
c) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke,
d) a KKB Ope ra tív Törzs ve ze tõ je,
e) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá nak el nö ke,
f) a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság el nö ke,
g) az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal (a továb biak ban:

OAH) fõ igaz ga tó ja,
h) az or szá gos fõ ál lat or vos,
i) az Or szá gos Me te o ro ló gi ai Szol gá lat el nö ke,
j) az Or szá gos Men tõ szol gá lat fõ igaz ga tó ja,
k) az or szá gos rend õrfõkapitány,
l) az or szá gos tisz ti fõ or vos,
m) a vám- és pénz ügy õr ség or szá gos pa rancs no ka,
n) a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó -

ság fõ igaz ga tó ja,
o) azon me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ke, akit 

a KKB na pi rend jén sze rep lõ kér dés érint, to váb bá
p) a KKB el nö ke ál tal meg hí vott szak em be rek.
(4) A (3) be kez dés ben fel so rol tak meg hí vá sá ra a na pi -

rend ál tal érin tett KKB-tag kez de mé nye zé sé re, és a KKB
el nö ké nek dön té se alap ján is sor ke rül het.

(5) A KKB el nö két aka dá lyoz ta tá sa ese tén – ál ta lá nos
he lyet te sí té si jog kör rel – a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter
he lyet te sí ti. A ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter az ál ta lá nos
he lyet te sí té si jog kö ré ben vég zett te vé keny sé gé rõl a KKB
el nö két tá jé koz tat ja.

(6) A KKB tag ja it aka dá lyoz ta tá suk ese tén 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 tör vény sze rin ti ál la mi
ve ze tõ, a ta nács ko zá si jog gal ren del ke zõ sze mé lye ket
szer ve zet sze rû he lyet te sük kép vi se li, aki ket a KKB ülé sén
a he lyet te sí tett sze méllyel azo nos jo gok il let nek meg.”

3.  §

(1) Az R. 3.  § (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A KKB ál lan dó jel leg gel Tit kár sá got, Ve szély hely -
ze ti Köz pon tot, va la mint ka taszt ró fa hely zet ben Ope ra tív
Tör zset és vé de ke zé si mun ka bi zott sá got mû köd tet.

(2) A KKB Tit kár sá ga és a KKB Ope ra tív Tör zse a ka -
taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze -
tett mi nisz té ri um bá zi sán, Ve szély hely ze ti Köz pont ja az
OKF bá zi sán mû kö dik. A KKB Tit kár sá ga mû kö dé sé hez
szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket a ka taszt ró fák el -
le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té -
ri um, a KKB Ve szély hely ze ti Köz pont mû kö dé sé hez
szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket az OKF, míg
a KKB Ope ra tív Törzs mû kö dé sét együt te sen biz to sít ják.
A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a KKB Ope ra tív 
Törzs az OKF-en is mû köd het.

(3) A KKB Tit kár sá ga és a KKB Ope ra tív Törzs ve ze tõ -
jét a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter,
a KKB Ve szély hely ze ti Köz pont ve ze tõ jét az OKF fõ igaz -
ga tó ja ne ve zi ki.

(4) A KKB Tit kár sá ga:

a) elõ ké szí ti a KKB ülé se it, gon dos ko dik az érin tet tek
tá jé koz ta tá sá ról,

b) fi gye lem mel kí sé ri a jog sza bá lyok ban és a KKB
éves fel adat terv ében meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá -
sá nak hely ze tét, mely rõl ha von ta tá jé koz tat ja a KKB el nö -
két és az ülé se ken a KKB-t,

c) össze ál lít ja a KKB el nö ké nek a Kor mány ré szé re
 szóló éves be szá mo ló ját.”

(2) Az R. 3.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(7) A KKB Ope ra tív Törzs a vé de ke zé si mun ka bi zott -
ság mû kö dé sé nek meg kez dé sé ig vég zi a ka taszt ró fa kö -
vet kez mé nye i nek el há rí tá sá ra vo nat ko zó ope ra tív dön té -
sek elõ ké szí té sét, és ja vas la tot tesz a vég re haj tás ra az érin -
tett mi nisz te rek ré szé re.”

(3) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:

„(8) A KKB Ope ra tív Törzs a vé de ke zé si mun ka bi zott -
ság mû kö dé sé nek meg kez dé sét köve tõen a KKB el nö ke
ál tal meg ha tá ro zott, a ka taszt ró fák kal össze füg gõ la kos -
ság vé del mi fel ada tok ko or di ná lá sá val kap cso la tos fel ada -
to kat lát ja el.”

4.  §

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

„(1) Ka taszt ró fa hely zet ben a KKB dön tés-elõ ké szí tõ
szer ve ként a szak mai fel ada tok el lá tá sát vé de ke zé si mun -
ka bi zott ság ko or di nál ja.

(2) Az a mi nisz ter, aki nek az adott ka taszt ró fa tí pus ke -
ze lé se az elsõ he lyi fe le lõs sé gé be tar to zik, vé de ke zé si
mun ka bi zott sá got hoz lét re és mû köd tet – kü lö nö sen –
a kö vet ke zõ ese tek ben:
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a) az ár- és bel vi zek el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ra,
a víz ügyi inf ra struk tú rát ért ká rok fel szá mo lá sá ra a víz gaz -
dál ko dá sért,

b) a rend kí vü li idõ já rá si hely zet ben tör té nõ vé de ke zés
irá nyí tá sá ra a köz le ke dé sért,

c) a ve szély hely ze ti szin tet el érõ kör nye zet ká ro so dás
– fel szí ni, a fel szín alat ti vi zek és a föld ta ni kö zeg szennye -
zõ dé se, lég szennye zett ség, ve szé lyes hul la dé kok – fel szá -
mo lá sá nak irá nyí tá sá ra a kör nye zet vé de le mért,

d) a nuk le á ris bal eset-el há rí tás ra a ka taszt ró fák el le ni
vé de ke zé sért,

e) a föld ren gés kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sá ra
a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért,

f) a Kat. 3.  § w) pont ja sze rin ti ve szé lyes ipa ri üzem
mû kö dé se so rán ke let ke zett ka taszt ró fa kö vet kez mé nyei
fel szá mo lá sá nak irá nyí tá sá ra a ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zé sért,

g) a Kat. 3.  § w) pont ja ha tá lya alá nem tar to zó ipa ri
üze mek kel kap cso la tos – ipa ri lé te sít mé nyek ben, ve szé -
lyes anyag tá ro lá sa és szál lí tá sa köz ben be kö vet ke zõ – ve -
szély hely ze ti szin tet el érõ ese mény (ipa ri ka taszt ró fa) kö -
vet kez mé nyei fel szá mo lá sá nak irá nyí tá sá ra az ipar ügye -
kért,

h) a Kat. 3.  § w) pont ja ha tá lya alá nem tar to zó ipa ri
üze mek kel kap cso la tos – szén hid ro gén ki ter me lés ben be -
kö vet ke zõ – ve szély hely ze ti szin tet el érõ ese mény (ipa ri
ka taszt ró fa) kö vet kez mé nyei fel szá mo lá sá nak irá nyí tá sá ra 
a bá nyá sza ti ügye kért,

i) a tö me ges mé re tû mig rá ció ke ze lé sé re az ide gen ren -
dé sze tért és me ne kült ügyért,

j) a hu mán jár vá nyok meg elõ zé sé nek és fel szá mo lá sá -
nak irá nyí tá sá ra az egész ség ügyért,

k) a ve szély hely ze ti szin tû hõ hul lám idõ sza ká ra az
egész ség ügyért,

l) az ál la ti ere de tû jár vá nyok, va la mint az élel mi szer -
biz ton ság gal kap cso la tos ese mé nyek meg elõ zé sé nek és
fel szá mo lá sá nak irá nyí tá sá ra az élel mi szer lánc-fel ügye le -
tért,

m) a ve szély hely ze ti szin tet el érõ légi, köz úti, vas úti,
vízi köz le ke dé si bal ese tek, va la mint a ka taszt ró fák ke ze lé -
se és a nem zet kö zi se gít ség nyúj tás so rán szük sé ges szá raz -
föl di, vízi és légi szál lí tá si fel ada tok, ka pa ci tá sok biz to sí -
tá sá ra és a köz le ke dé si, hír köz lé si inf ra struk tú rát ért ká rok
fel szá mo lá sá ra a köz le ke dé sért,

n) a kor mány za ti, köz igaz ga tá si in for ma ti kai rend sze -
rek za va rai, le ál lá sa vagy össze om lá sa  miatt be kö vet ke zõ
ese mé nyek ke ze lé sé re, va la mint kö vet kez mé nyei fel szá -
mo lá sá nak irá nyí tá sá ra a kor mány za ti, köz igaz ga tá si in -
for ma ti ká ért
 való fe le lõs sé ge kö ré ben.”

5.  §

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

„(1) A vé de ke zé si mun ka bi zott ság ve ze tõ je az 5.  § sze -
rint vé de ke zé si mun ka bi zott sá got lét re ho zó és mû köd te tõ
mi nisz ter ál tal ki je lölt ve ze tõ be osz tá sú sze mély. Az 5.  §
(2) be kez dés d) pont ja sze rin ti vé de ke zé si mun ka bi zott sá -
got az OAH fõ igaz ga tó ja, az 5.  § (2) be kez dés e)–f) pont ja
sze rin ti vé de ke zé si mun ka bi zott sá got az OKF fõ igaz ga tó -
ja ve ze ti. A vé de ke zé si mun ka bi zott ság tag jai az érin tett
mi nisz té ri u mok és más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek
ve ze tõi ál tal ki je lölt szak em be rek.”

(2) Az R. 6.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(5) A vé de ke zé si mun ka bi zott ság és a KKB Ope ra tív
Törzs nuk le á ris ve szély hely zet ben a KKB el nö ké nek in -
téz ke dé sé re a KKB össze hí vá sa nél kül is mû köd het.”

(3) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:

„(6) A vé de ke zés re  való fel ké szü lés ér de ké ben a KKB
Ope ra tív Törzs és a vé de ke zé si mun ka bi zott sá gok a KKB
ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint gya kor la tot, il let ve a tel jes
ka taszt ró fa vé del mi irá nyí tá si rend szert érin tõ en rend szer -
gya kor la tot tar ta nak.”

6.  §

Az R. a 6.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és 6/A.  §-sal 
egé szül ki:

„A KKB mûködése. A KKB elnökének és tagjainak
a KKB mûködésével kapcsolatos feladatai

6/A.  § (1) A KKB – tag jai két har ma dá nak sza va za tá val
– maga ha tá roz za meg ügy rend jét.

(2) A KKB szük ség sze rint, de éven te leg alább két al ka -
lom mal tart ülést.

(3) A KKB te vé keny sé gét a KKB el nö ke irá nyít ja.

(4) A KKB el nö ke:

a) ve ze ti a KKB ülé se it,

b) fel ügye li a ren del ke zé sé re bo csá tott költ ség ve té si
for rá sok fel hasz ná lá sát, irá nyít ja a bi zott sá gi szin tû nem -
zet kö zi együtt mû kö dést,

c) fi gye lem mel kí sé ri

ca) a KKB ha tá ro za ta i nak és az érin tett szer vek, szer -
ve ze tek együtt mû kö dé sé nek meg valósulását,

cb) a Ma gyar Köz tár sa ság ka taszt ró fa-ves zé lyez te tett -
sé gé re, a ka taszt ró fák ha tá sai el le ni vé de ke zés re vo nat ko -
zó nem ze ti stra té gia, va la mint a meg elõ zés és a fel ké szü lés 
éves nem ze ti ter ve elõ ké szí té sét, a kap cso ló dó költ ség ve -
té sek ter ve zé sét,

cc) az or szá gos ka taszt ró fa vé del mi in for má ci ós rend -
szer lét re ho zá sá ról, a KKB Kom mu ni ká ci ós és Informá -
ciós Köz pont já nak ki épí té sé rõl és mû köd te té sé rõl  szóló
ja vas la tok meg valósulását,
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cd) a tu do má nyos ku ta tó, elem zõ és ér té ke lõ te vé keny -
sé get,

ce) a vé de ke zés irá nyí tá sa so rán a ki ala kult ve szély -
hely zet rõl be ér ke zõ in for má ci ók fo lya ma tos elem zé sét és
az ezek alap ján tett in téz ke dé se ket,

cf) a kö vet kez mé nyek fel szá mo lá sa és a hely re ál lí tás
so rán je lent ke zõ fel ada tok vég re haj tá sát, a kár fel mé rést,
to váb bá a kor mány za ti pénz esz kö zök, va la mint a se gé lyek 
ha té kony fel hasz ná lá sát,

cg) az Or szá gos Su gár fi gye lõ Jel zõ és El len õr zõ Rend -
szer te vé keny sé gét,

ch) a la kos sá gi tá jé koz ta tá si fel ada tok vég re haj tá sát,
kü lö nös te kin tet tel a mé di á val  való együtt mû kö dés re.

(5) A KKB tag jai:
a) irá nyít ják szak te rü le tü kön a meg elõ zés vé del mi fel -

ada tai ága za ti vég re haj tá sát, a vé de ke zé si ter vek el ké szí té -
sét,

b) a költ ség ve té si ter ve zés rend sze ré ben ja vas la tot
tesz nek az ága za ti ka taszt ró fa vé del mi rend szer és szer vek
mû kö dé sé hez szük sé ges pénz ügyi fel té te lek biz to sí tá sá ra,

c) biz to sít ják a ka taszt ró fa vé del mi célú táv köz lé si, in -
for ma ti kai, va la mint ága za ti mé rõ- és el len õr zõ rend sze rek 
össze han golt mû köd te té sét,

d) ja vas la tot tesz nek az ága zat ka taszt ró fa vé de lem ben
részt vevõ szer ve i nek és a ka taszt ró fa vé de lem be be von ha -
tó gaz dál ko dó, va la mint az ön kén te sen je lent ke zõ ci vil
szer ve ze tek kö zül a te vé keny sé gé nél és szer ve ze té nél fog -
va ál lan dó együtt mû kö dés re al kal mas és a he lyi rész vé tel -
nél át fo góbb te vé keny ség re is ké pes szer ve ze tek nek a ki je -
lö lé sé re, a ka taszt ró fa vé de lem mel kap cso la tos fel ada ta ik
meg ha tá ro zá sá ra,

e) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé rik a szak te rü le tü kön
je lent ke zõ ka taszt ró fa ve szélyt je len tõ je len sé ge ket, fo lya -
ma to kat, in téz ked nek a ve szély el há rí tá sá ról, ille tõ leg
meg te szik a szük sé ges in téz ke dé se ket a fel ada tok ki mun -
ká lá sá ra, vég re haj tá sá ra, és ezek rõl tá jé koz tat ják a KKB
el nö két,

f) fo lya ma to san el len õr zik ága za tuk ka taszt ró fa el há rí -
tás sal kap cso la tos fel ada ta i nak vég re haj tá sát,

g) irá nyít ják az ága zat ka taszt ró fa vé del mi te vé keny sé -
gé vel kap cso la tos nem zet kö zi együtt mû kö dést,

h) ki je lö lik a vé de ke zé si mun ka bi zott sá gok ve ze tõ it,
i) in téz ked nek az adott mi nisz té ri um ban lét re ho zott vé -

de ke zé si mun ka bi zott sá gok mû kö dé si ok má nya i nak el ké -
szí té sé re,

j) biz to sít ják a vé de ke zé si mun ka bi zott sá gok mû kö dé -
sé nek fel té te le it, és meg ha tá roz zák mû kö dé sük he lyét.”

7.  §

Az R. 8.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A vé de ke zés re  való fel ké szü lés és a meg elõ zés so rán
a KKB:)

„c)  ér té ke li az elõ zõ év sú lyos bal ese tei, ka taszt ró fái
ke ze lé sé nek, a nem zet kö zi együtt mû kö dés nek és a köl csö -
nös se gít ség nyúj tás nak, va la mint az elõ zõ évi fel ké szü lés
ta pasz ta la ta it, er rõl, il let ve a kö vet ke zõ év ka taszt ró fa vé -
del mi, fel ké szü lé si, meg elõ zé si fel ada ta i ról, a köz pon ti ál -
lam igaz ga tá si szer vek ka taszt ró fa vé del mi gya kor la ta i ról,
a kö vet ke zõ évek ezi rá nyú te vé keny sé gé nek fõ irá nya i ról
éven te elõ ter jesz tést ké szít a Kor mány ré szé re,”

8.  §

Az R. 11.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A KKB-t a vé de ke zés re  való fel ké szü lés idõ sza ká -
ban az éves fel adat terv nek meg fele lõen a KKB el nö ke hív -
ja össze.”

9.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján 
lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 18.  §-a és az azt meg elõ zõ cím, va la mint a vi -
zek kár té te lei el le ni vé de ke zés sza bá lya i ról  szóló
232/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. ren de let) 4.  § (4) be kez dé se.

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

10.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 8.  §
(1) be kez dés a) pont já ban, 13.  § (2) be kez dés k) pont já ban
„az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si” szö veg rész he lyé -
be „a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs” szö veg,
12.  § (1) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben „Az ön kor mány -
za ti és te rü let fej lesz té si” szö veg rész he lyé be

„A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs” szö veg,
17.  § (1) be kez dé sé ben, 17.  § (2) be kez dés f)–g) és j) pont -
já ban az „az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz -
té ri um” szö veg rész he lyé be „a ka taszt ró fák el le ni vé de ke -
zé sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um” szö -
veg, 17.  § (2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben „Az Ön kor -
mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um” szö veg rész
he lyé be „A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um” szö veg, 4.  §-ában az
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„Or szá gos Atom ener gia Hi va tal (a továb biak ban: OAH)
ve ze tõ je” szö veg rész he lyé be az „OAH fõ igaz ga tó ja” szö -
veg, 6.  § (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos Atom ener gia Hi -
va tal” szö veg rész he lyé be az „OAH” szö veg, 11.  § (3) be -
kez dés a) pont já ban a ,,Ko or di ná ci ós Tit kár sá gon” szö -
veg rész he lyé be a ,,KKB Tit kár sá gán” szö veg, 17.  §
(2) be kez dés i) pont já ban a ,,KKB ál lan dó Ko or di ná ci ós
Tit kár sá gá nak” szö veg rész he lyé be a ,,KKB Tit kár sá gá -
nak” szö veg, 8.  § (2) be kez dés d) pont já ban a ,,miniszté -
riumok, or szá gos ha tás kö rû szer vek” szö veg rész he lyé be
a ,,mi nisz té ri u mok és más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek” szö veg, 17.  § (1) be kez dé sé ben, 17.  § (3) be kez dés
fel ve ze tõ szö ve gé ben „az or szá gos ha tás kö rû szer vek”
szö veg rész he lyé be a ,,más köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek” szö veg, 17.  § (3) be kez dés a) pont já ban az „(or szá gos 
ha tás kö rû szer vek) és” szö veg rész he lyé be a ,, ,más köz -
pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek, va la mint” szö veg, 14.  §
(1) be kez dés c) pont já ban „a me gyei” szö veg rész he lyé be
„az ille té kes” szö veg, 3.  § (5) be kez dé sé ben a ,,Ve szély -
hely ze ti Köz pont” szö veg rész he lyé be a ,,KKB Ve szély -
hely ze ti Köz pont” szö veg, 3.  § (6) be kez dé sé ben „Az Ope -
ra tív Törzs” szö veg rész he lyé be „A KKB Ope ra tív Törzs”
szö veg, 10.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 11.  § (5) be kez dé sé -
ben „az Ope ra tív Törzs” szö veg rész he lyé be „a KKB Ope -
ra tív Törzs” szö veg lép.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Korm.
ren de let 4.  §-át meg elõ zõ „A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós
Bi zott ság ve ze tõ jé nek ille té kes he lyet te se” cím he lyé be
„A mi nisz ter (kor mány biz tos) fel ada tai” cím, 4.  § (1) be -
kez dé sé ben „a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
(a továb biak ban: ár víz vé del mi biz tos)” szö veg rész he lyé -
be „a kor mány biz tos” szö veg, 4.  § (3) be kez dés fel ve ze tõ
szö ve gé ben „a mi nisz ter – aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál -

lam tit kár – mint a KKB ve ze tõ je ille té kes he lyet te sé nek”
szö veg rész he lyé be „a kor mány biz tos” szö veg lép.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
96/2009. (IV. 24.) Korm.

rendelete

a 2008–2012 közötti idõszakra vonatkozó Nemzeti
Kiosztási Lista kihirdetésérõl

Az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá tá si egy sé ge i nek ke -
res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör vény 20.  § (5) be -
kez dés a) 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 ál la pí tott fel -
adat kör ében el jár va, a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Nem ze ti Ki osz tá si Lis tát e ren de let mel lék le te tar tal -
maz za.

2.  §

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

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 96/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

Nemzeti Kiosztási Lista

I. A vil la mos ener gia ter me lés re vo nat ko zó Nem ze ti Ki osz tá si Lis ta a 2008–2009 kö zöt ti évek re

Üze mel te tõ ne ve Lé te sít mény ne ve Lé te sít mény cí me
Ki bo csá tá si 
en ge dély-
azo no sí tó

Ki bo csá tá si
egy ség

I/a. VILLAMOS ENERGIA TERMELÉS 11 993 122

AES Bor so di Ener ge ti kai Kft. AES Bor so di Ener ge ti kai Kft.
Ti sza pal ko nyai Erõmû

3580 Ti sza új vá ros, 
Jed lik Ányos u.

UHG5377-1-04 233 185

AES Bor so di Ener ge ti kai Kft.
Bor so di Hõ erõ mû

AES Bor so di Ener ge ti kai Kft.
Bor so di Hõ erõ mû

3704 Ka zinc bar ci ka, Ipa ri u. 4. UHG5288-1-04 156 306

AES Ti sza Erõ mû Kft. AES Ti sza Erõ mû Kft. 3580 Ti sza új vá ros, Ve re bély u. 2. UHG5332-1-04 790 781

Ba ko nyi Bio ener gia Kft. Ba ko nyi Bio ener gia Kft. 
11–12. sz. ka zán

8400 Ajka, Gyár te lep UHG5322-1-04 16 558

Ba ko nyi Erõ mû ZRt. Ba ko nyi Erõ mû ZRt. Aj kai
Hõ erõ mû

8401 Ajka, Gyár te lep UHG5317-1-04 302 996

Bu da pes ti Erõ mû ZRt. Bu da pes ti Erõ mû ZRt. Ke len föl di 
Kom bi nált Cik lu sú Gáz tur bi nás
Hõ szol gál ta tó Erõmû

1117 Bu da pest, Bu da fo ki u. 52. UHG5182-1-04 332 714

Bu da pes ti Erõ mû ZRt. Bu da pes ti Erõ mû ZRt. Kis pes ti
Kom bi nált Cik lu sú Gáz tur bi nás
Hõ szol gál ta tó Erõmû

1182 Bu da pest, Ne fe lejcs u. 2. UHG5248-1-04 253 308

Bu da pes ti Erõ mû ZRt. Bu da pes ti Erõ mû ZRt. Új pes ti
Kom bi nált Cik lu sú Gáz tur bi nás
Hõ szol gál ta tó Erõmû

1045 Bu da pest, Tó u. 7. UHG5250-1-04 270 628

Cse pe li Áram ter me lõ Kft. Cse pel II. KCGT Erõ mû 1211 Bu da pest, Gyep sor u. 1. UHG5197-1 469 500

Deb re ce ni Kom bi nált Cik lu sú
Erõ mû Kft.

Deb re ce ni Kom bi nált Cik lu sú
Erõ mû Kft.

4030 Deb re cen, Mi ke pér csi út 1. UHG5210-1 228 771

Du na men ti Erõ mû ZRt. Du na men ti Erõ mû ZRt. 2440 Száz ha lom bat ta, 
Erõ mû u. 2.

UHG5300-1-04 1 715 819

ISD POWER Ener gia ter me lõ és
Szol gál ta tó Kft.

ISD POWER Erõ mû 2400 Du na új vá ros, 
Vas mû tér 1–3.

UHG5295-1 1 077 155

Ma gyar Vil la mos Mû vek ZRt. Lõ rin ci Gáz tur bi nás Erõ mû 3022 Lõ rin ci, Kül te rü let. UHG5235-1-04 1 637

Ma gyar Vil la mos Mû vek ZRt. Li té ri Gáz tur bi nás Erõ mû 8196 Li tér, Kül te rü let. UHG5245-1-04 1 064

Ma gyar Vil la mos Mû vek ZRt. Sa jó szö ge di Gáz tur bi nás Erõmû 3599 Sa jó szö ged, Kül te rü let. UHG5246-1-04 939

Mát rai Erõ mû ZRt. Mát rai Erõ mû ZRt. Vi son tai
Erõ mû

3272 Vi son ta, Erõ mû u. 11. UHG5119-1-04 4 610 036

Pan non Hõ erõ mû Ener gia ter me lõ, 
Ke res ke del mi és Szol gál ta tó ZRt.

Pan non Hõ erõ mû ZRt. Pé csi
Erõ mû

7630 Pécs, Edi son u. 1. UHG5154-1-04 265 611

Vér te si Erõ mû ZRt. Vér te si Erõ mû ZRt. Orosz lá nyi
Erõ mû

2841 Orosz lány, Kül te rü let, 
Pf. 23.

UHG5198-1-04 1 266 114
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II. A vil la mos ener gia ter me lés ki vé te lé vel az egyes ága za tok ra vo nat ko zó Nem ze ti Ki osz tá si Lis ta a 2008–2012 kö -
zöt ti évek re

Üze mel te tõ ne ve Lé te sít mény ne ve Lé te sít mény cí me
Ki bo csá tá si 
en ge dély-
azo no sí tó

Ki bo csá tá si
egy ség

I/b. LAKOSSÁGI ÉS KÖZÜLETI TÁVHÕ TERMELÉS 1 518 933

Al fa-No va Ener ge ti kai Fej lesz tõ,
Ter ve zõ és Vál lal ko zó Kft.

Al fa-No va Kft. Szek szár di
Te rü le ti Igaz ga tó ság Déli Fûtõmû

7100 Szek szárd, Sár víz u. 4. UHG5256-1-04 12 669

Al fa-No va Ener ge ti kai Fej lesz tõ,
Ter ve zõ és Vál lal ko zó Kft.

Al fa-No va Kft. Szol no ki Te rü le ti
Igaz ga tó ság Szé che nyi Fûtõmû

5000 Szol nok, Szé che nyi Krt. 2. UHG5258-1-04 7 145

Al fa-No va Ener ge ti kai Fej lesz tõ,
Ter ve zõ és Vál lal ko zó Kft.

Al fa-No va Kft. Szol no ki Te rü le ti
Igaz ga tó ság Jó zsef At ti la Fûtõmû

5000 Szol nok, Ba ross G. út 70. UHG5259-1-04 4 727

ALFEN Al más fü zi tõi Ener ge ti kai 
és Szol gál ta tó Kft.

ALFEN Al más fü zí tõi Ener ge ti kai 
és Szol gál ta tó Kft.

2931 Al más fü zi tõ, Fõ út 1. UHG5149-1 8 976

Bu da ör si Te le pü lés gaz dál ko dá si
Kft.

Fû tõ mû 2040 Bu da örs, Lé vai u. 37. UHG0288-1 6 712

Bu da pes ti Erõ mû ZRt. Bu da pes ti Erõ mû ZRt. Ré vész
Fû tõ mû

1138 Bu da pest, Ré vész u. 18. UHG5251-1-04 43 446

Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. Észak-bu dai Fû tõ mû 1030 Bu da pest, 
Ku ni gun da utca 49.

UHG5163-1 77 741

Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. Ó bu dai Fû tõ mû 1032 Bu da pest, Zá por utca 70. UHG5165-1 52 819

Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. Új pa lo tai Fû tõ mû 1158 Bu da pest, 
Kés márk utca 8–10.

UHG5166-1 39 701

Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. Rá kos ke reszt úri Fû tõ mû 1173 Bu da pest, Gyö kér utca
63–65.

UHG5167-1 9 872

Bu da pes ti Táv hõ szol gál ta tó Rt. Fü re di úti Fû tõ mû 1144 Bu da pest, Fü re di út 53–63. UHG5168-1 42 651

Call lis-R Ener ge ti kai Rt. Rá kos ke reszt úri Gáz mo to ros
Fû tõ erõ mû

1173 Bu da pest, Gyö kér u. 45. UHG0352-1 24 431

CHP Erõ mû Kft. Új pa lo tai Gáz mo to ros Erõ mû 1158 Bu da pest, Kés márk u. 2/4 UHG0247-1-05 54 696

Cse pe li Erõ mû Kft. PTVM ka zán ház 1211 Bu da pest, Gyep sor u. 1. UHG5312-1 2 432

Csor na hõ Csor nai Hõ szol gál ta tó
Kft.

Csor na hõ Csor nai Hõ szol gál ta tó
Kft.

9300 Csor na, Bar ba csi út 1. UHG5289-1-04 7 310

E.ON. Ener gia ter me lõ Kft. E.ON. Ener gia ter me lõ Kft. 4030 Deb re cen, Mi ke pér csi út 1. UHG5232-1-04 72 223

E.ON. Ener gia ter me lõ Kft. E.ON. Ener gia ter me lõ Kft. 9027 Gyõr, Kan dó Kál mán u. 13. UHG5224-1-04 39 187

E.ON. Ener gia ter me lõ Kft. E.ON. Ener gia ter me lõ Kft. 9400 Sop ron, Som fal vi út 3. UHG5221-1-04 32 159

E.ON. Ener gia ter me lõ Kft. E.ON. Ener gia ter me lõ Kft. 4400 Nyír egy há za, 
Beth len Gá bor u. 92.

UHG5339-1-04 84 006

Egri Va gyon ke ze lõ és Táv fû tõ
ZRt.

EVAT ZRt. Fû tõ erõ mû 3300 Eger, Ma lom árok u. 28. UHG5375-1-04 8 946

Gyõr hõ Gyõ ri Hõ szol gál ta tó Kft. Gyõr hõ Kft. Roz go nyi u.-i
fû tõ erõ mû

9028 Gyõr, Roz go nyi u. 44. UHG5228-1-04 126 944

Hõ szol gál ta tó és Ener ge ti kai
Be ren de zé se ket Üze mel te tõ Kft.

HEBÜ Kft. Sze ge di Te lep hely 6724 Sze ged, Dam ja nich u. 21. UHG5394-1 7 244

Ka pos vá ri Ön kor mány za ti
Va gyon ke ze lõ és Szol gál ta tó ZRt.

Ka ni zsai ut cai Fû tõ mû 7400 Ka pos vár, Ka ni zsai utca 27. UHG5326-1-04 14 307

Ka zinc Therm Fû tõ erõ mû Kft. Ka zinc bar ci ka Fû tõ erõ mû 3700 Ka zinc bar ci ka, Gor kij u. 1. UHG5234-1 47 803

Kecs ke mé ti TERMOSTAR
Hõ szol gál ta tó Kft.

TERMOSTAR Hõ szol gál ta tó Kft. 
Szul tán ut cai fû tõ mû

6000 Kecs ke mét, Szul tán u. 1. UHG5488-1 15 449

Kecs ke mé ti TERMOSTAR
Hõ szol gál ta tó Kft.

Széchenyivárosi fûtõmû 6000 Kecskemét, 
Akadémia krt. 4.

UHG5713-1 30 877

Komlói Fûtõerõmû ZRt. Komlói Fûtõerõmû ZRt. 7300 Komló, Bem József u. 24 UHG5388-1-04 29 791

Magyar Villamos Mûvek ZRt. Tatár utcai Gázmotoros Erõmû 3531 Miskolc, Tatár utca 27. UHG5236-1-04 61 024

MESZ Mosonmagyaróvár
Energia Szolgáltató Kft.

MESZ Mosonmagyaróvár Kft.
Erõmûve

9200 Mosonmagyaróvár,
Timföldgyári u. 1.

UHG5292-1 29 707

Miskolci Hõszolgáltató Kft. Miskolci Hõszolgáltató Kft.
Diósgyõri Fûtõmû

3535 Miskolc, 
Bánki Donát u. 15–17.

UHG5379-1 5 239
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Miskolci Hõszolgáltató Kft. Miskolci Hõszolgáltató Kft.
Hõtermelõ üzem

3530 Miskolc, Tatár u. 29/a. UHG5522-1 60 025

Ózdi Távhõtermelõ és Szolgáltató 
Kft.

Ózdi Távhõ Kft. 3600 Ózd, Zrínyi út 3. UHG5325-1 24 109

Tisza-Therm Fûtõerõmû Kft. Tiszaújvárosi Fûtõerõmû 3580 Tiszaújváros, Tisza út 1/D. UHG1814-1-05 32 322

SINESCO Energiaszolgáltató Kft. SOTÁV Kft. telephelyén mûködõ 
gázmotoros erõmû

9400 Sopron, Hõközpont u. 2. UHG5589-1 36 096

Sopron Holding Vagyonkezelõ
ZRt.

Sopron Holding Vagyonkezelõ
ZRt. Kõfaragó téri Fûtõmû

9400 Sopron, Hõközpont u. 2. UHG5237-1-04 7 266

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Észak I/A fûtõmû 6724 Szeged, Vág u. 4. UHG2662-1-05 5 749

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Észak I/B fûtõmû 6723 Szeged, Temetõ u. UHG2663-1-05 11 477

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Felsõváros I. fûtõmû 6723 Szeged, Vajda u. UHG2664-1-05 4 980

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szeged Felsõváros II. fûtõmû 6723 Szeged, Tápai u. UHG2665-1-05 12 611

Szegedi Hõszolgáltató Kft. Szegedi Hõszolgáltató Kft.
Rókusi Fûtõmû

6723 Szeged, Fûtõmû u. UHG2666-1-05 7 447

Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. Székesfehérvári Fûtõerõmû Kft. 8000 Székesfehérvár, 
Királysor 1/b

UHG5145-1-04 56 610

Szombathelyi Távhõszolgáltató
Kft.

Szombathelyi Távhõszolgáltató
Kft. – Vízöntõ u.

9700 Szombathely, Vízöntõ u. 7. UHG5214-1-04 19 792

Tarjánhõ Szolgáltató Elosztó Kft. Városi Fûtõmû 3100 Salgótarján, Salgó út 52. UHG5304-1 15 634

Tatabánya Erõmû Kft. Tatabánya Erõmû Kft. 2800 Tatabánya, Vájár köz 2. UHG5180-1 137 616

Termidor Kft. Termidor Kft. Tallér úti
Fûtõmûve

2120 Dunakeszi, Tallér u. 1. UHG2783-1-05 4 474

Váci Távhõszolgáltató Kft. Alsóvárosi Fûtõmûve 2600 Vác, Vásár u. 4. UHG0131–1 6 067

Várpalotai Közüzemi Kft. Várpalota Hétvezér utcai Fûtõmû 8100 Várpalota, Hétvezér u. 6. UHG5320-1-04 16 142

VKSZ Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt.

Fûtõmû 8200 Veszprém, 
Haszkovó u. 11/a

UHG5115-1 10 726

Zugló-Therm Energiaszolgáltató
Kft.

Füredi úti Gázmotoros
Blokkfûtõerõmû

1144 Budapest, Füredi u. 53–63. UHG1151-1 49 556

I/c. SAJÁT CÉLÚ TÜZELÕBERENDEZÉSEK ÉS IPARI TÁVHÕ 3 159 659

Agrana-Juice-Magyarország Kft. Agrana-Juice-Magyarország Kft.
Vásárosnaményi almalé üzem

4800 Vásárosnamény,
Nyíregyházi út 3.

UHG5268-1-04 5 882

Agrana-Juice-Magyarország Kft. Agrana-Juice-Magyarország Kft.
Anarcsi Almaléüzem

4546 Anarcs, Széchenyi út 72. UHG5269-1-04 2 752

Riegel Pharma Gyógyszer és
Vegyészeti Termékeket Gyártó és 
Forgalmazó Kft. „FA”

Riegel Pharma Kft. „FA”
Energiaüzem kazánház

1225 Budapest, Bányalég u. 2. UHG5431–1 6 661

EVONIK Agroferm
Fermentációipari ZRt.

EVONIK Agroferm ZRt.
Energiaellátás

4183 Kaba, Nádudvari útfél UHG5150–1 24 012

Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. Alkaloida Vegyészeti Gyár Zrt. 4440 Tiszavasvári, 
Kabay János u. 29.

UHG5144-1-04 34 040

Alcoa-Köfém Székesfehérvári
Könnyûfémmû Kft.

Alcoa-Köfém Kft. összes
tüzelõberendezése (Köfém)

8000 Székesfehérvár, 
Verseci u. 1–15

UHG5314-1-04 98 085

BC-Erõmû Kft. BC-Erõmû Kft. 3702 Kazincbarcika, Bólyai tér 1. UHG5142-1-04 219 174

Borsodchem NyRt. Borsodchem NyRt. 3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1. UHG5141-1-04 60 837

Borsodi Sörgyár Zrt. Borsodi Sörgyár Zrt. Gyártelep 3574 Bõcs, Rákóczi Ferenc u. 81. UHG5230-1-04 14 744

Budapest Airport ZRt. Budapest Airport ZRt. 1185 Budapest, Ferihegy UHG5534-1-04 19 799

Bunge Növényolajipari Rt. Martfûi Növényolajgyár kazánjai 5435 Martfû, Szolnoki út 201. UHG5466-1 1 085

Columbian Tiszai Koromgyártó
Kft.

Columbian Tiszai Koromgyártó
Kft.

3581 Tiszaújváros, TVK Ipartelep UHG4949-1-07 155 279

ISD POWER Energiatermelo és
Szolgáltató Kft.

ISD Power Kft. fióktelepe 3540 Miskolc, Vasgyári út 43. UHG5434-1-04 16 701
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Dalkia Energia Energetikai
Szolgáltató Zrt.

MÁV Rt. Bp. Nyugati pu.
kazánház

1062 Budapest, Teréz krt. 55–57. UHG5476-1-04 6 757

Dalkia Energia Zrt. Dalkia Energia Zrt. Békéscsabai
kirendeltség

5600 Békéscsaba, Bocskai u. 31. UHG5396-1-04 8 934

Dorogi Erõmû Kft. Dorogi Erõmû Kft. 2510 Dorog, Esztergomi út 17. UHG5147-1 79 094

Dotenergo Energetikai és
Épületgépészeti Rt.

DEOEC Kazánház 4012 Debrecen, 
Nagyerdei Krt. 98.

UHG5335-1 5 752

Dreher Sörgyárak Rt. Dreher Sörgyárak Rt.- Erõtelep 1106 Budapest, 
Jászberényi út 7–11.

UHG5143-1 13 110

EGIS Gyógyszergyár NyRt. EGIS Gyógyszergyár NyRt.,
Központi Telep

1106 Budapest, 
Keresztúri út 30–38.

UHG5231-1-04 25 040

EGIS Gyógyszergyár NyRt. EGIS Gyógyszergyár NyRt.,
Lacta Gyógyszergyár

9900 Körmend, 
Mátyás király út 65.

UHG5398-1-04 4 110

E.ON Energiatermelõ Kft. Debreceni Gázmotoros Erõmû 4030 Debrecen, 
Szabó Kálmán u. 1.

UHG5311-1-04 26 736

Electrolux Lehel Kft. Electrolux Lehel Kft. 5100 Jászberény, 
Fémnyomó út. 1.

UHG0656-1-05 11 740

ESZAT Kft. ESZAT Kft. Almafeldolgozó
üzem

4700 Mátészalka, Jármi u. 57. UHG5156-1 1 525

Falco Forgácslapgyártó ZRt. Falco ZRt. Forgácslapgyára 9700 Szombathely, Zanati út. 26. UHG5331-1-04 14 737

Fõvárosi Önkormányzat Szent
János Kórház és Rendelõintézet

Szent János Kórház 1125 Budapest, Diós Árok 1–3. UHG5120-1 11 241

Fûzfõi Erõmû Kft. Fûzfõi Erõmû Kft. 8184 Fûzfõgyártelep, Nike krt. 1. UHG5215-1-04 43 824

Globus Konzervipari Rt. Globus Konzervipari Rt.
Energiaszolgáltató üzem,
gázkazánok

1106 Budapest, Maglódi u. 47. UHG5161-1-04 6 540

Gyõri Szeszgyár és Finomító Rt. Gyõri Szeszgyár és Finomító Rt.
Kazánház

9027 Gyõr, Budai u. 7. UHG5140-1-04 34 922

HMN Energia Termelo,
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

HMN Gödöllõi Fióktelep 2100 Gödöllõ, 
Táncsics Mihály u. 82.

UHG5223-1-04 10 379

INTERSPAN Faipari Kft. INTERSPAN Faipari Kft. 4800 Vásárosnamény, Ipar u. 1. UHG5336-1 5 839

ISD Dunaferr Zrt. DUNAFERR Lõrinci Hengermû
Kft.

1184 Budapest, Hengersor út 38. UHG5386-5 38 661

Kecskeméti Konzervgyár ZRt. Kecskeméti Konzervgyár ZRt.
Kazánháza

6000 Kecskemét, Szolnoki út 35. UHG4828-1-04 6 143

Kõbányahõ Távhõtermelõ és
Szolgáltató Kft.

Kõbányai Kogenerációs Erõmû 1107 Budapest, Fertõ út 2. UHG5200-1 87 432

Kronospan-Mofa Hungary Kft. Kronospan-Mofa Hungary Kft. 7700 Mohács, Budapesti országút UHG5290-1-04 24 817

Magyar Alumínium Termelõ és
Kereskedelmi ZRt.

MAL ZRt. Ajkai telephelye 8401 Ajka, Gyártelep UHG5297-1-04 78 744

Magyar Aszfalt Keverékgyártó és 
Építõipari Kft.

MASZ Kft. Illatos úti
Keverõüzeme

1097 Budapest, Illatos út 8. UHG0144-1-05 3 610

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. KTD Kiskunhalas
Fõgyûjtõ

6400 Kiskunhalas külterület 
hrsz.: 0782/10

UHG1216-1 8 613

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. KTD
Észak-Magyarországi Termelési
Egység Hajdúszoboszló Déli
Telep

4064 Nagyhegyes külterület 
hrsz.: 0159/3

UHG1218-1-05 13 688

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Tiszai Finomító 3580 Tiszaújváros, 
Mezõcsáti út 1.

UHG5472-1-04 22 524

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Füzesgyarmati
Termelési Egység

5525 Füzesgyarmat, Külterület
hrsz.: 0416/35

UHG5475-1-04 10 014

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Algyõ Gázüzem 6750 Algyõ, Hrsz.: 01884/4–5. UHG5480-1-04 137 790

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. TKD. Szanki
Földgázüzem-Dúsító

6131 Szank, hrsz.: 1161/2 UHG5481-1-04 22 696
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Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Algyõ C kazánház 6750 Algyõ, Hrsz.: 01884/11. UHG5482-1-04 26 444

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Zalai Finomító 8900 Zalaegerszeg, 
Zrínyi M. u. 6.

UHG5619-1-04 40 844

Magyar Suzuki Rt. Magyar Suzuki Rt. 2500 Esztergom, 
Schweidel József u. 52.

UHG5287-1-04 17 302

Magyaróvári Timföld és
Mûkorund (MOTIM) ZRt.

MOTIM ZRt. Timföldgyára 9200 Mosonmagyaróvár, 
Timföld út 1.

UHG5353-1-04 5 566

MÁV Vasjármû Jármûjavító és
Gyártó Kft.

MÁV Vasjármû Kft.
Szombathelyi telephely

9700 Szombathely, Szövõ u. 85. UHG0041-1-04 4 125

Nestlé Hungária Kft. Fûtõberendezések (kazánok,
szárítók)

9737 Bük, Darling u. 1. UHG5436-1-04 11 901

Nitrogénmûvek ZRt. Földgáztüzelésû kazánüzem 8105 Pétfürdõ, Hõsök tere 14. UHG5216-1-04 12 854

PICK SZEGED Szalámigyár és
Húsüzem Zrt.

Pick Szeged Zrt. Központi telepe
(tüzelõberendezések)

6725 Szeged, Szabadkai út 18. UHG5378-1-04 13 515

Rába Energiaszolgáltató Kft. Reptéri Kazántelep 9027 Gyõr, Budai út 1–5. UHG5323-1-04 35 226

RÁBA Futómû Gyártó és
Kereskedelmi Kft.

Rába Futómû Kft. Reptéri
telephely

9027 Gyõr, Martin u. 1. UHG5568-5 16 045

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
Rt.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
Rt. Kazántelep

1103 Budapest, 
Gyömrõi út 19–21.

UHG5218-1 15 431

Rockwool Hungary Szigetelõ
Gyártó és Kereskedelmi Kft.

Rockwool Hungary Kft.Tapolcai
gyár

8300 Tapolca, Keszthelyi u. 53. UHG6120-1-08 20 724

Samsung SDI Magyarország ZRt. Samsung SDI Magyarország ZRt. 
képcsõgyára

2132 Göd, Ipartelep hrsz.: 6901. UHG5604-1-04 9 215

Swietelsky Építõ Kft. Swietelsky Építõ Kft. Dunakeszi
Aszfatlkeverõ Üzem

2120 Székesdûlõ 135 UHG2350-1-05 3 938

TEVA Gyógyszergyár ZRt. TEVA Gyógyszergyár ZRt.
Kazánháza

4042 Debrecen, Pallagi út 13. UHG5162-1-04 36 759

Tiszai Vegyi Kombinát NyRt. Tiszaújvárosi TVK Ipartelep 3580 Tiszaújváros, Gyári út UHG5479-1-04 77

Tiszai Vegyi Kombinát Rt.
(Pirolízis üzem)

Tiszaújvárosi TVK Ipartelep 3580 Tiszaújváros, Gyári út UHG5479-1-04 1 224 868

Tolna Megyei Önkormányzat
Balassa János Kórháza

Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Bródy S. u. 1. UHG5114-1-04 5 301

TVK Erõmû Kft. TVK Erõmû Kft. 3580 Tiszaújváros,
TVK-Ipartelep, Gyári út

UHG5392-1-04 169 894

Videoton Holding Rt. Videoton Holding Rt. 8000 Székesfehérvár, 
Berényi út 72–100.

UHG5467-1 12 967

Zoltek ZRt. Zoltek ZRt. 2537 Nyergesújfalu, 
Varga József tér 1.

UHG5305-1-04 52 600

I/d. CUKORGYÁRTÁS 310 680

Hungrana Keményítõ és
Izocukorgyártó Kft.

Hungrana Kft.
Tüzelõberendezések

2432 Szabadegyháza, Ipartelep UHG5328-1-04 159 418

Magyar Cukor Rt. Kaposvári
Cukorgyára

Tüzelõberendezések (gõzkazán,
mészkemence, szeletszárító)

7400 Kaposvár, Pécsi u. 10–14. UHG5243-1 29 266

Magyar Cukor Rt. Petõházi
Cukorgyára

Tüzelõberendezések (gõzkazán,
mészkemence)

9443 Petõháza, Kinizsi u. 6. UHG5238-1 36 804

Mátra Cukor Mátravidéki
Cukorgyárak ZRt.

Tüzelõberendezések (gõzkazán,
mészkemence, szeletszárító)

5000 Szolnok, Gyökér út 10. UHG5307-1-04 41 548

Mátra Cukor Mátravidéki
Cukorgyárak ZRt.

Tüzelõberendezések (gõzkazán,
mészkemence)

3900 Szerencs, Gyár út 1. UHG5385-1-04 43 644

I/e. FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS 204 696

E.ON. Földgáz Storage Zrt. E.ON. Földgáz Storage Zrt.
Hajdúszoboszlói Földgáztároló
Déli-telep

4064 Nagyhegyes, Külterület UHG1217-1-05 15 011
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MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt.
Beregdaróc Kompresszorállomás

4934 Beregdaróc, Külterület UHG5477-1-04 87 082

MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt.
Mosonmagyaróvári
Kompresszorállomás

9221 Mosonmagyaróvár,
Külterület

UHG5765-1 11 130

MOL Földgázszállító ZRt. MOL Földgázszállító ZRt.
Nemesbikk Kompresszorállomás

3592 Nemesbikk, Külterület UHG5766-1-04 43 194

MOL Földgázszállító ZRt. MOL ZRt. Földgázszállító ZRt.
Hajdúszoboszló
Kompresszorállomás

4200 Hajdúszoboszló,
Balmazújvárosi útszél

UHG5767-1-04 27 280

MOL Földgázszállító ZRt. MOL ZRt. Földgázszállító ZRt. 6033 Városföld, Külterület UHG5768-1-04 20 999

I/f. BIOÜZEMANYAG GYÁRTÁS 5 122

Hungrana Keményítõ és
Izocukorgyártó Kft.

Hungrana Kft.
Tüzelõberendezések

2432 Szabadegyháza Ipartelep UHG5328-1-04 5 122

II. ÁSVÁNYOLAJ-FELDOLGOZÁS 1 282 403

Magyar Olaj- és Gázipari NyRt. MOL NyRt. Dunai Finomító 2440 Százhalombatta,
Olajmunkás u. 2.

UHG5620-2-04 1 282 403

III. KOKSZOLÁS 98 707

DUNAFERR DBK. Kokszoló
Kft.

Dunaferr DBK Kokszoló Kft. 2400 Dunaújváros, 
Vasmû tér 1–3.

UHG5242-3 98 707

IV–V. FÉMÉRCEK PÖRKÖLÉSE ÉS ZSUGORÍTÁSA; VAS ÉS ACÉLTERMELÉS 1 568 984

BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és
Hulladék Hasznosító Mû Zrt.

BÉM Borsodi Érc, Ásvány- és
Hulladék Hasznosító Mû Zrt.

3791 Sajókeresztúr, Ipartelep UHG5756-4-04 49 450

DAM 2004 Acél- és Hengermû
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

DAM 2004 Acél- és Hengermû
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3540 Miskolc, Vasgyári út 43. UHG0595-5 39 909

DUNAFERR Dunai Vasmû ZRt. Dunaferr Meleghengermû 2400 Dunaújváros, 
Vasmû tér 1–3.

UHG5406-1 87 345

DUNAFERR Dunai Vasmû ZRt. Dunaferr Nagyolvasztó és
Konverteres Acélgyártómû

2400 Dunaújváros, 
Vasmû tér 1–3.

UHG5408-5 1 015 303

DUNAFERR Dunai Vasmû ZRt. DUNAFERR Zsugorítómû 2400 Dunaújváros, 
Vasmû tér 1–3.

UHG5401-4 244 089

ISD POWER Energiatermelõ és
Szolgáltató Kft.

ISD POWER Erõmû 2400 Dunaújváros Vasmû tér 1–3. UHG5295-1-04 98 954

Ózdi Acélmûvek Kft. Ózdi Acélmûvek Kft. 3600 Ózd, 
Kovács Hagyó Gyula út 7.

UHG5382-5-04 33 934

VI/a. CEMENTGYÁRTÁS 2 125 516

Duna-Dráva Cement Kft. Duna-Dráva Cement Kft. Váci
Cementgyár

2600 Vác, Kõhídpart dûlõ 2. UHG5260-6a-04 655 826

Duna-Dráva Cement Kft. Duna-Dráva Cement Kft.
Beremendi Cementgyár

7827 Beremend, Külterület UHG5381-6a-04 573 726

Holcim Hungária Cementipari
ZRt.

Holcim Hungária Cementipari
ZRt. Lábatlani Cementgyár

2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. UHG5293-6a-04 320 587

Holcim Hungária Cementipari
ZRt.

Holcim Hungária Cementipari
ZRt. Hejõcsabai Cementgyár

3508 Miskolc, Fogarasi u. 6. UHG5384-6a-04 575 377

VI/b. MÉSZGYÁRTÁS 429 401

Calmit Hungária Mészmûvek Kft. Mészüzem 2541 Lábatlan, Rákóczi u. 60. UHG5330-6b-04 128 739

Carmeuse Hungária Kft. Beremendi Mészüzem 7827 Beremend, 064/1 hrsz. UHG5155-6b-04 154 286

Kalcinátor Kft. Kalcinátor Kft. Mész- és
mészhidrát üzem

3508 Miskolc, Fogarasi u. 6. UHG5294-6b-04 146 376

VII. ÜVEGGYÁRTÁS 306 952

GE Hungary Ipari és
Kereskedelmi ZRt.

GE Hungary Zrt. Váci
Fényforrásgyár (fióktelep)

5600 Vác, Honvéd u. 21–23. UHG5426-7-04 27 656

GE Hungary Ipari és
Kereskedelmi ZRt.

Alkatrészgyár Zalaegerszeg
Üvegolvasztó Kemence

8900 Zalaegerszeg, 
Alsóerdei út 3.

UHG5427-7-04 2 713
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GE Hungary Ipari és
Kereskedelmi ZRt.

GE Hungary ZRt. Budapesti
Fényforrásgyár Üvegolvasztó
kemence

1340 Budapest, Váci út 77. UHG5428-7-04 10 385

GE Hungary Ipari és
Kereskedelmi ZRt.

GE Hungary ZRt. 8800 Nagykanizsa, Kinizsi út 97. UHG5429-7-04 31 025

Guardian Orosháza Üvegipari
Kft.

Guardian Orosháza Üvegipari
Kft.

5900 Orosháza, Csorvási út 31. UHG5327-7-04 127 773

Lighttech Lámpatechnológiai Kft. LIGHTTECH Kft. Üveggyár
Telephely

2120 Dunakeszi, Mezõ u. 1. UHG5329-7-04 5 794

O-I Manufacturing Magyarország 
Üvegipari Kft.

O-I Manufacturing Magyarország 
Üvegipari Kft.

5900 Orosháza, Csorvási út 5. UHG5310-7-04 66 896

R-Glass Hungary Kft. R-Glass Hungary Kft. 3100 Salgótarján, Huta u. 1. UHG5261-7-05 23 920

URSA Salgótarjáni Üveggyapot
ZRt.

URSA Salgótarjáni Üveggyapot
ZRt.

3104 Salgótarján, 
Budapesti út 31.

UHG5112-7-04 10 790

VIII/a. BURKOLÓLAPOK GYÁRTÁSA 67 996

Villeroy & Boch Magyarország
Kft.

Villeroy & Boch Magyarország
Kft.

6800 Hódmezõvásárhely,
Erzsébeti út 7.

UHG5151-8b-04 29 564

ZALAKERÁMIA ZRt. ZALAKERÁMIA ZRt.
Romhányi Gyáregysége

2654 Romhány, Zrínyi út 17. UHG5348-8b-04 13 083

ZALAKERÁMIA ZRt. ZALAKERÁMIA ZRt. Tófeji
Gyáregysége

8946 Tófej, Rákóczi u. 44. UHG5350-8b-04 25 349

VIII/b. TETÕCSEREPEK, TÉGLÁK, TÛZÁLLÓ TÉGLÁK GYÁRTÁSA 669 560

ALTEK-Tégla és Cserépipari Kft. Kunszentmártoni téglagyár 5440 Kunszentmárton, 
Szentesi út 39.

UHG0341-8a-05 5 617

Baranya-Tégla Ipari és
Kereskedelmi Kft.

Alsómocsoládi Téglagyár 7345 Alsómocsoládi, Külterület
(033 hrsz.)

UHG5474-8a 7 795

Berényi Téglaipari Kft. Berényi téglagyár 5650 Mezõberény, Gyár u. 1. UHG5211-8a-05 8 666

Creaton Hungary Kft. Creaton Hungary Kft. 8960 Lenti, Cerépgyár u. 1. UHG4108-8a-05 6 259

Fertõszéplaki Téglaipari Kft. Fertõszéplaki Téglaipari Kft.
Agyagtégla Égetõ

9436 Fertõszéplak, Gyártelep UHG5324-8a-05 6 139

Hajdú Tégla Kft. Hajdúnánási Téglagyár 4080 Hajdúnánás, 
Bellegelõ u. 32.

UHG5213-8a-04 6 397

IMERYS Magyarország
Tûzállóanyaggyártó Kft.

IMERYS Magyarország
Tûzállóanyaggyártó Kft.

6800 Hódmezõvásárhely,
Erzsébeti út 7.

UHG5160-8a-04 9 599

Kisterenyei Bányászati
Építõanyag-gyártó és
Kereskedelmi Kft.

Kisterenyei Kft. Téglagyára 3078 Bátonyterenye, 
Zrínyi u. 137.

UHG0328-8a-05 962

Leier Hungária Építõanyaggyártó
Kft.

Mátraderecskei Téglagyár 3246 Mátraderecske, 
Baross Gábor út 51.

UHG5299-8a-04 37 749

Leier Hungária Építõanyaggyártó
Kft.

Devecseri Téglagyár Fióktelep 8460 Devecser, Sümegi út 079/1 UHG4180-8a-05 46 843

Mályi Tégla Kft. Mályi Téglagyár 3434 Mályi, Fõ út 1. UHG5306-8a-04 12 350

Mázai Téglagyár Ipari és
Kereskedelmi Kft.

Mázai Téglagyár Ipari és
Kereskedelmi Kft.

7351 Máza Téglagyár u. 5. UHG5913-8a 5 287

Nagykanizsa Burkoló- és
Falazóanyaggyártó Kft.

Nagykanizsa Burkoló- és
Falazóanyaggyártó Kft.
Nagykanizsai Téglagyár

8800 Nagykanizsa, 
Csengery u. 89

UHG5152-8a 6 794

Paksi Téglagyár Kft. Paksi Téglagyár Kft. 7030 Paks, Dunaföldvári u. 8. UHG3549-8a-05 1 506

Pannon Tégla Kft. Pannon Tégla Kft. Bonyhádi
Gyáregysége

7150 Bonyhád, Berekalja dûlõ 8. UHG5301-8a-04 2 181

Pannon Tégla Kft. Pannon Tégla Kft. Dombóvári
Gyáregysége

7200 Dombóvár, Kórház u. 11. UHG5334-8a-04 3 822

Pápateszéri Téglaipari Kft. Pápateszéri Téglagyár 8556 Pápateszér, Téglagyári út 1. UHG5244-8a-04 6 673
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RATH Hungária Tûzálló ZRt. Rath Hungária Tûzálló
ZRt.Téglagyár

1106 Budapest, Porcelán u. 1. UHG5220-8a-04 8 616

Szema Makó Téglagyártó Kft. Szema Makó Téglagyártó Kft. 6900 Makó, Járandó u. 124/4. UHG5229-8a-04 5 209

Szentesi Téglagyár Kft. Szentesi Téglagyár Ipari és
Kereskedelmi Kft.

6600 Szentes, Téglagyár út 6. UHG5302-8a-04 6 996

Tapolcafõi Téglaipari Kft. Téglagyár Tapolcafõ 8598 Tapolcafõ, 
Tóradûlõ u. 9075/2

UHG5411-8a 7 350

Tondach Magyarország Rt. Csornai Gyáregység 9300 Csorna, Soproni út 66. UHG5380-8a 8 143

Tondach Magyarország ZRt. Jamina Gyáregység 5600 Békéscsaba, Orosházi út 88. UHG5523-8a-04 30 289

Tondach Magyarország Rt. Tatai Gyáregység 2890 Tata, Faller Jenõ u. 9. UHG5524-8 20 674

Tondach Magyarország Rt. Csabai Gyáregység 5600 Békéscsaba, 
Kétegyházi út 2631.

UHG5525-8a 21 911

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Tiszavasvári Téglagyár

4440 Tiszavasvár, Nánási út,
külterület

UHG0211-8a-05 17 711

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Solymár I. Téglagyár

1037 Budapest, Solymárvölgy UHG5126-8a-04 45 804

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Õrbottyáni Téglagyára

2162 Õrbottyán, Pf. 16. UHG5128-8a-04 41 549

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Kõszeg Téglagyára

9730 Kõszeg, Csepregi út 2. UHG5130-8a-04 4 781

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Bátaszéki Téglagyár

7140 Bátaszék, Kövesdpuszta UHG5132-8a-04 55 130

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Abonyi Téglagyár

2740 Abony, Kécskei út 35. UHG5134-8a-04 29 648

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Balatonszentgyörgyi Téglagyár

8710 Balatonszentgyörgy, Pf. 2 UHG5135-8a-04 39 345

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Kisbéri Téglagyár

2870 Kisbér, Pf. 47. UHG5136-8a-04 49 971

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Sopron Téglagyár

9400 Sopron, Ravazd u. 63. UHG5129-8a-04 23 205

Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Mezõtúri Téglagyár

5401 Mezõtúr, Szolnoki út
külterület

UHG5131-8a-04 16 217

Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Békéscsabai Téglagyár

5600 Békéscsaba, Kétegyházi út. UHG5133-8a-04 30 997

Wienerberger Téglaipari Rt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Pannonhalmi Téglagyár

9090 Pannonhalma, 
Arany J. u. 30.

UHG5137-8a-04 14 250

Wienerberger Téglaipari ZRt. Wienerberger Téglaipari ZRt.
Törökbálinti Téglagyár

2045 Törökbálint, 
Bajcsy-Zsilinszky út 19.

UHG5125-8a-04 17 125

IX–X. CELLULÓZ, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁS GYÁRTÁS 170 231

Dunacell Dunaújvárosi
Cellulózgyár Kft.

Dunacell Dunaújvárosi Papírgyár- 
lúgregeneráló kazán

2400 Dunaújváros, 
Papírgyári u. 42–46.

UHG5153-9 20 290

Dunapack Papír és
Csomagolóanyag ZRt.

Dunapack
ZRt.Csomagolópapírgyár Csepel

1215 Budapest, Duna utca 42. UHG5181-10-04 57 716

Hartmann-Bábolna Packaging
Kft.

Csomagolóanyag gyártó üzem 2941 Ács, Ipari út 1. UHG5286-10-04 15 310

Mondi Business Paper Hungary
Papírgyár Rt.

Mondi Business Paper Hungary
Papírgyár Rt.

5000 Szolnok, Tószegi 2 UHG5430-10-04 51 767

Piszkei Papír ZRt. Piszkei Papír ZRt. Kazánház 2541 Lábatlan, Rákóczi út 161. UHG5561-10-04 25 148
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A Kormány
97/2009. (IV. 24.) Korm.

rendelete

az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmus végrehajtási rendjérõl

 szóló 242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány, fi gye lem mel a 201/2005. (IX. 27.) Korm.
ren de let tel ki hir de tett, a Nor vég Ki rály ság Kor má nya és
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött 2005. jú ni us
10-én lét re jött, a Nor vég Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus
2004–2009 kö zöt ti vég re haj tá sá ról  szóló, va la mint egy -
rész rõl az Iz lan di Köz tár sa ság Kor má nya, a Li ech tens te i ni
Nagy her ceg ség Kor má nya, a Nor vég Ki rály ság Kor má -
nya, más rész rõl a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya kö zött
2005. jú li us 7-én lét re jött, az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha -
niz mus 2004–2009 kö zöt ti vég re haj tá sá ról  szóló együtt -
mû kö dé si meg ál la po dá sok ban fog lal tak ra, az Al kot mány
35.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog al -
ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a)–b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va,
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég
Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus vég re haj tá si rend jé rõl  szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren -
de let) 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„a) ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Kö zös sé get létre -

hozó Szer zõ dés (a továb biak ban: EK Szer zõ dés) 87. cik -
ké nek (1) be kez dé se és az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké -
nek a cse kély össze gû tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról
 szóló 2006. de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren -
de let sze rin ti tá mo ga tás;”

(2) A Ren de let 3.  § (1) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„i) vég sõ ked vez mé nye zett: pá lyá za ti alap ese té ben a tá -

mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet ál tal meg hir de tett pá lyá za ton
nyer tes szer ve zet – az ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó
sza bá lyok ese tén azon ban ked vez mé nye zet ten a pro jekt -
gaz dát is ér te ni kell;”

(3) A Ren de let 3.  § (1) be kez dé sé nek u) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„u) tá mo ga tá si szer zõ dés: adott pá lyá za ti alap tá mo ga -

tás köz ve tí tõ szer ve ze te és az ál ta la to váb bi pá lyáz ta tás sal
ki vá lasz tott nyer tes pá lyá zók (vég sõ ked vez mé nye zet tek)
ál tal kö tött, a pá lyá za ti alap ból el nyert tá mo ga tás fel hasz -
ná lást sza bá lyo zó szer zõ dés;”

2.  §

A Ren de let 3.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(2) E ren de let ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sei al kal ma zá sá ban

1. alap ku ta tás: a Szer zõ dés 87. és 88. cik ke al kal ma zá -
sá ban a tá mo ga tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac cal
össze egyez tet he tõ nek nyil vá ní tá sá ról  szóló 2008. au gusz -
tus 9-i 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban:
800/2008/EK bi zott sá gi ren de let) 30. cikk 2. pont já ban
meg ha tá ro zott fo ga lom;

2. ál ta lá nos kép zés: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
38. cikk 2. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

3. bér költ ség: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk
15. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

4. bio üzem anya gok: a bio masszá ból elõ ál lí tott fo lyé -
kony vagy gáz hal maz ál la po tú, a köz le ke dés ben hasz nált
üzem anya gok;

5. disz kont ka mat láb: a 85/2004. Korm. ren de let 1.  §
20. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

6. ener gia-meg ta ka rí tá si in téz ke dé sek: azok az in téz -
ke dé sek, ame lyek ré vén a vál lal ko zá sok csök ken te ni tud -
ják a ter me lé si fo lya mat ban fel me rü lõ energiafelhasz -
nálást;

7. fenn tart ha tó bio üzem anya gok: a 800/2008/EK bi -
zott sá gi ren de let 17. cikk 6. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga -
lom;

8. fo gya ték kal élõ mun ka vál la ló: a 800/2008/EK bi -
zott sá gi ren de let 2. cikk 20. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga -
lom;

9. hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la ló: a 800/2008/EK
bi zott sá gi ren de let 2. cikk 18 pont já ban meg ha tá ro zott
 fogalom;

10. im ma te ri á lis ja vak: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren -
de let 2. cikk 11. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

11. ipar i ku ta tás: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
30. cikk 3. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

12. ki ren de lés: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
30. cikk 6. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

13. kí sér le ti fej lesz tés: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren -
de let 30. cikk 4. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

14. kis- és kö zép vál lal ko zás (a továb biak ban együt te -
sen: KKV): az a vál lal ko zás, amely a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá nak idõ pont já ban meg fe lel a 800/2008/EK bi -
zott sá gi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vállal -
kozások va la me lyi ké nek;

15. kör nye zet vé de lem: min den olyan in téz ke dés, amely 
fi zi kai kör nye ze tünk nek vagy ter mé sze ti erõ for rá sa ink nak 
a ked vez mé nye zett sa ját te vé keny sé gei ál tal tör té nõ ká ro -
so dá sá nak fel szá mo lá sá ra vagy meg aka dá lyo zá sá ra, e ká -
ro so dás be kö vet ke zé se koc ká za tá nak csök ken té sé re, il let -
ve a ter mé sze ti erõ for rá sok ha té ko nyabb fel hasz ná lá sá ra
irá nyul, be le ért ve az ener gia meg ta ka rí tá si in téz ke dé se ket
és a meg úju ló ener gia for rá sok hasz ná la tát is;
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16. kör nye zet vé del mi tá mo ga tá sok ese té ben „tár gyi
esz kö zök”: a kör nye zet vé del mi cél ki tû zé sek meg va ló sí tá -
sá hoz fel tét le nül szük sé ges föld te rü let-be ru há zás, a szeny -
nyezés, il let ve az ár ta lom csök ken té sé re vagy fel szá mo lá -
sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek be, üze mek be és be ren de zé -
sek be tör té nõ be ru há zás, va la mint a ter me lé si el já rá sok
 kiigazítását szol gá ló kör nye zet vé del mi be ru há zá sok;

17. kö zös sé gi szab vány:
a) olyan kö te le zõ kö zös sé gi szab vány, amely kör nye -

ze ti mu ta tók ra ír elõ a vál lal ko zá sok ál tal el éren dõ szin te -
ket,vagy

b) a kör nye zet szennye zés in teg rált meg elõ zé sé rõl és
csök ken té sé rõl  szóló 2008. ja nu ár 15-i 2008/1/EK eu ró pai
par la men ti és ta ná csi irány elv 2. cik ké nek 12 pont já ban
meg ha tá ro zott, az el ér he tõ leg jobb tech ni kák hasz ná la tá ra
vo nat ko zó kö te le zett ség, ame lyet a Bi zott ság az irány elv
17. cik ke (2) be kez dé sé nek meg fele lõen a leg újabb erre
vo nat ko zó tá jé koz ta tá sá ban tett köz zé;

18. köz szol gál ta tás: az EK Szer zõ dés 86. cikk (2) be -
kez dé se sze rin ti ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tás;

19. köz vet le nül a be ru há zá si pro jekt ál tal te rem tett
mun ka he lyek: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk
14. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

20. ku ta tá si szer ve zet: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de -
let 30. cikk 1. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

21. K+F pro jekt tá mo ga tás: alap ku ta tás ra, ipar i ku ta -
tás ra vagy kí sér le ti fej lesz tés re irá nyu ló pro jekt hez nyúj -
tott tá mo ga tás;

22. ma ga san kép zett mun ka erõ: a 800/2008/EK bi zott -
sá gi ren de let 30. cikk 5. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

23. meg úju ló ener gia for rá sok: a meg úju ló, nem fosszi -
lis ener gia for rá sok, kü lö nö sen: szél ener gia, nap ener gia,
geo ter mi kus ener gia, hul lám ener gia, ár apály-ener gia, víz -
ener gia , bio massza, hul la dék le ra kó-gáz, a szenny víz tisz -
tí tó te le pek rõl szár ma zó gáz és bio gá zok;

24. meg úju ló ener gia for rá sok ból szár ma zó ener gia:
a ki zá ró lag meg úju ló ener gia for rá so kat fel hasz ná ló erõ -
mû vek ál tal vég zett ener gia ter me lés, va la mint ha gyo má -
nyos ener gia for rá so kat is al kal ma zó ve gyes lé te sít mé -
nyek ben meg úju ló ener gia for rá sok ból nyert, az energia-
 mennyiség alap ján szá mí tott ener gia rész, be le ért ve a tá ro -
ló rend sze rek fel töl té sé re hasz nált meg úju ló vil la mos ener -
gi át, a tá ro ló rend sze rek ered mé nye ként nyert vil la mos
ener gia ki vé te lé vel;

25. me zõ gaz da sá gi ter mék: a 800/2008/EK bi zott sá gi
ren de let 2. cikk 22. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

26. me zõ gaz da sá gi ter mék fel dol go zá sa: a 800/2008/EK
bi zott sá gi ren de let 2. cikk 23. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga -
lom;

27. nagy be ru há zás: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
2. cikk 12. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

28. ne héz hely zet ben lévõ vál lal ko zás: a 85/2004.
Korm. ren de let 8. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vállal -
kozás;

29. re fe ren cia alap ka mat láb: a 85/2004. Korm. ren de -
let 1.  § 20. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

30. sa ját for rás: a Pro jekt Vég re haj tó ál tal a fej lesz té si
prog ram hoz igény be vett, tá mo ga tás nak nem mi nõ sü lõ
for rás;

31. sú lyo san hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la ló:
a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let 2. cikk 19. pont já ban
meg ha tá ro zott fo ga lom;

32. spe ci á lis kép zés: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
38. cikk 1. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

33. tá mo ga tá si in ten zi tás: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re -
ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi
tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis
 támogatási tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren -
de let ben meg ha tá ro zott fo ga lom;

34. tá mo ga tás tar ta lom: az Eu ró pai Kö zös sé get létre -
hozó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi
tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis
 támogatási tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren -
de let ben meg ha tá ro zott fo ga lom;

35. tá mo ga tás szem pont já ból el szá mol ha tó költ ség
(a továb biak ban: el szá mol ha tó költ ség): a tá mo ga tás alap -
já nak meg ha tá ro zá sa kor figye lembe vett, a tá mo ga tás tár -
gyá val össze füg gés ben köz vet le nül fel me rült vagy ah hoz
köz ve tett mó don hoz zá ren del he tõ költ sé gek, rá for dí tá sok
és be szer zett esz kö zök be ke rü lé si ér té ke, ame lyek fi nan -
szí ro zá sá ra a tá mo ga tás fel hasz nál ha tó;

36. tá mo ga tott te rü le tek:
– az EK Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez dés a) pont ja

 szerint tá mo ga tott ré gi ók: Észak-Ma gyar or szág, Észak-
 Alföld, Dél-Al föld, Dél-Du nán túl, Kö zép-Du nán túl, Nyu -
gat-Du nán túl;

– az EK Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez dés c) pont ja sze -
rint tá mo ga tott ré gió: Kö zép-Ma gyar or szág;

37. tár gyi esz köz: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let
2. cikk 10. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

38. vé dett mun ka hely: a 800/2008/EK bi zott sá gi ren -
delet 2. cikk 21. pont já ban meg ha tá ro zott fo ga lom.”

3.  §

A Ren de let 11. Fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

„11. Fejezet

Alkalmazandó állami támogatási és a rendezett
munkaügyi kapcsolatokkal összefüggõ szabályok

92.  § (1) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben
meg valósuló pro jek tek hez ál la mi tá mo ga tás az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez -
dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról
és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. ren de let tel, va la mint a 4/2009 (I. 10.)
Korm. ren de let elõ írásaival össz hang ban nyújt ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl az adott
tá mo ga tá si ka te gó ri á ra vo nat ko zó an az aláb bi elõ írásokat,
az ott meg ha tá ro zot tak sze rint kell al kal maz ni:
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a) re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás és fog lal koz ta tá si
tá mo ga tás ese té ben e ren de let 92/A–92/F.  §-ában, il let ve
az 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let I. fe je ze té ben, va la -
mint a II. fe je zet 1. sza ka szá ban fog lal tak az irány adók,

b) kör nye zet vé del mi tá mo ga tás ese té ben, az e ren de let
92/A.  §-ában és 92/I–92/M §-ában fog lal tak, va la mint
a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak az irány -
adók,

c) kul tu rá lis tá mo ga tás ese té ben, amennyi ben az erre
vo nat ko zó tá mo ga tá si prog ra mot az Eu ró pai Bi zott ság az
EK Szer zõ dés 88. cikk (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 eljárásban en ge dé lyez te az EK Szer zõ dés 87. cikk
(3)  bekezdés d) pont já ban, va la mint e ren de let
92/G–92/H.  §-ában fog lal tak az irány adók,

d) hát rá nyos hely ze tû és fo gya ték kal élõ munkavál -
lalók fog lal koz ta tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tás ese té ben az
e ren de let 92/A.  §-ában és 92/N–92/P.  §-ában, va la mint
a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let I. fe je ze té ben, va la mint
a II. fe je zet 9. sza ka szá ban fog lal tak az irány adók,

e) ku ta tá si és fej lesz té si tá mo ga tás ese té ben, e ren de let
92/A.  §-ában és 92/Q–92/V.  §-ában fog lal tak, il let ve
a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let I. fe je ze té ben, va la mint
a II. fe je zet 7. sza ka szá ban fog lal tak az irány adók,

f) kép zé si tá mo ga tá sok ese té ben az e ren de let
92/A.  §-ában és 92/X.  §-ában fog lal ta, il let ve a 800/2008/EK
bi zott sá gi ren de let I. Fe je ze té ben, va la mint a II. fe je zet
8.  szakaszában fog lal tak az irány adók,

g) cse kély össze gû tá mo ga tá sok ese té ben az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ke i ben
 foglaltaknak a cse kély össze gû (de mi ni mis) támogatá -
sokra  való al kal ma zá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK Bi zott sá gi ren de let ben, va la mint e ren de let 
92/Y.  §-ában fog lal tak az irány adók,

h) köz szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sa ese tén tá mo ga tás
az EK Szer zõ dés 86. cik ke (2) be kez dé sé nek az ál ta lá nos
gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá sok mû köd te té sé vel meg bí -
zott vál lal ko zá sok nak köz szol gál ta tá sért járó el len té te le -
zés for má já ban nyúj tott ál la mi tá mo ga tá sok ra tör té nõ
 alkalmazásáról  szóló 2005/842/EK bi zott sá gi ha tá ro zat
sza bá lya i val, va la mint e ren de let 92/Z.  §-ában fog lal tak kal 
össz hang ban nyújt ha tó.

(3) A ked vez mé nye zet tek nek és a tá mo ga tást nyúj tó
szerv nek a tá mo ga tás igény lé sét, fel hasz ná lá sát, el len õr -
zé sét alá tá masz tó bi zony la to kat, do ku men tu mo kat és nyil -
ván tar tá so kat, va la mint min den olyan nyil ván tar tást,
amely az el szá mol ha tó költ sé ge ket és a meg en ged he tõ
 maximális tá mo ga tá si in ten zi tás be tar tá sá ra vo nat ko zó
 információkat tar tal maz za, a tá mo ga tás oda íté lé sé tõl szá -
mí tott 10 évig –, il let ve amennyi ben más jog sza bály en nél
hosszabb meg õr zé si idõt rend el, an nak meg fe le lõ ide ig –
meg kell õriz ni ük. Írás be li ké re lem re az érin tett tag ál lam
20 mun ka na pon be lül vagy a ké re lem ben meg ha tá ro zott
en nél hosszabb idõ tar ta mon be lül min den olyan in for má -
ci ó ról tá jé koz ta tást nyújt a Bi zott ság ré szé re, ame lyet
a  Bizottság szük sé ges nek tart e ren de let al kal ma zá sá nak
el len õr zé sé hez.

92/A.  § (1) E ren de let alap ján nem nyújt ha tó tá mo ga tás:
a) a 800/2008/EK ren de let 1. cikk (2) be kez dé sé ben

fog lalt te vé keny sé gek hez;
b) a 800/2008/EK ren de let 1. cikk (3) be kez dé sé ben

fog lalt te vé keny sé gek hez;
c) a 800/2008/EK ren de let 1. cikk (4) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott cél ra;
d) a 800/2008/EK ren de let 1. cikk (6) be kez dé sé ben

meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ra.
(2) E ren de let alap ján nem le het tá mo ga tást ki fi zet ni

olyan vál lal ko zás ré szé re, amellyel szem ben egy tá mo ga -
tást jog el le nes nek és a kö zös pi ac cal össze egyez tet he tet -
len nek nyil vá ní tó bi zott sá gi ha tá ro za ton ala pu ló vissza -
fizetésre kö te le zõ ha tá ro zat van ér vény ben.

(3) E ren de let alap ján vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tást
le het nyúj ta ni.

(4) E ren de let alap ján tá mo ga tás csak ak kor ítél he tõ
meg, ha a ked vez mé nye zett még a be ru há zás meg kez dé se
elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja. Egye di tá mo -
ga tás meg íté lé sét meg elõ zõ en nagy vál lal ko zá sok ese té ben 
a fen ti e ken kí vül a ked vez mé nye zet tek kö te le sek bi zo nyí -
ta ni azt hogy az aláb bi ak kö zül egy vagy több kri té ri um
tel je sül:

a) a tá mo ga tás se gít sé gé vel lé nye ge sen meg nö vek szik
a pro jekt mé re te,

b) ki szé le se dik a te vé keny ség köre,
c) nö vek szik a ked vez mé nye zett ál tal a pro jekt re for -

dítandó összeg,
d) lé nye ge sen fel gyor sult a pro jekt vég re haj tá si üte me,
e) vagy re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás ese té ben

a pro jekt a tá mo ga tás hi á nyá ban nem az érin tett tá mo ga tott 
ré gi ó ban  valósult vol na meg.

(5) Az e ren de let ben sze rep lõ, a 800/2008/EK bi zott sá gi 
ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott
tá mo ga tás kü lön bö zõ el szá mol ha tó költ sé gek ese tén hal -
moz ha tó más a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya
alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga tás sal.
Azo nos, vagy rész ben azo nos el szá mol ha tó költ sé gek ese -
té ben a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar -
tozó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo ga tás ab ban az
eset ben hal moz ha tó más a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de -
let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men nyúj tott tá mo -
ga tás sal, il let ve cse kély össze gû tá mo ga tás sal, ha az nem
ve zet a 800/2008/EK bi zott sá gi ren de let sze rin ti leg ma ga -
sabb tá mo ga tá si in ten zi tás, il let ve tá mo ga tá si összeg túl lé -
pé sé hez.

(6) Az (5) be kez dés tõl el té rõ en fo gya ték kal élõ mun ka -
vál la lók nak nyúj tott tá mo ga tás az ugyan azon el szá mol ha -
tó költ sé gek vo nat ko zá sá ban hal moz ha tó a 800/2008/EK
bi zott sá gi ren de let ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si jog cí men 
nyúj tott egyéb tá mo ga tás sal, amennyi ben az nem ve zet az
érin tett mun ka vál la lók al kal ma zá si ide jé nek bár mely idõ -
sza ká ban a vo nat ko zó költ sé gek 100%-át meg ha la dó
 támogatási in ten zi tás hoz.
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Regionális támogatás

A beruházási és foglalkoztatási támogatásokra
vonatkozó szabályok

A támogatás célja

92/B.  § (1) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás
csak ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha a be ru há zás költ sé gei
az aláb bi költ sé gek bõl te võd nek össze:

a) tár gyi esz köz be vagy im ma te ri á lis ja vak ba tör té nõ
be ru há zás, amely új lé te sít mény lét re ho zá sá hoz, meg lé võ
lé te sít mény bõ ví té sé hez, egy lé te sít mény ter me lé sé nek
 további új ter mé kek kel tör té nõ di ver zi fi ká ci ó já hoz vagy
egy meg lé võ lé te sít mény ter me lé si fo lya ma tá nak alap ve tõ
meg vál toz ta tá sá hoz kap cso ló dik, vagy

b) egy lé te sít mény hez köz vet le nül kap cso ló dó be fek te -
tett esz kö zök be szer zé se, amennyi ben a lé te sít mény be zá -
rás ra ke rült vagy be zá rás ra ke rült vol na, ha nem vá sá rol ták 
vol na fel és az esz kö zö ket füg get len be ru há zó ve szi meg.

(2) A tá mo ga tá si in ten zi tás a tár gyi esz kö zök be és im -
ma te ri á lis ja vak ba tör té nõ be ru há zás el szá mol ha tó költ sé -
ge i nek há nya da ként, il let ve – köz vet le nül a be ru há zá si
pro jekt tel lét re ho zott mun ka he lyek ese tén – az új mun ka -
vál la ló két éves be csült bér költ sé gé nek há nya da ként, vagy 
e fen ti két mód szer együt tes al kal ma zá sá val kell ki szá mí -
ta ni, fel té ve, hogy a tá mo ga tás nem lépi túl a a két faj ta
 számítás al kal ma zá sá ból ere dõ ked ve zõbb ér té ket.

(3) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, tá mo ga tás in ten zi tá sa nem
ha lad hat ja meg az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá -
sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si
tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
30.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ke ket.

(4) Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás az
(1) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás:

a) 100 szá za lé ka, je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint össze gig;

b) 50 szá za lé ka, je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti rész re;

c) 34 szá za lé ka, a je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re.

(5) Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor
a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága zat

és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – a tá mo ga tá si in ten zi tás
20 szá za lék pont tal,

b) kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága -
zat és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – 10 szá za lék pont tal nö -
velt ér té ke a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ték nek,

c) A me zõ gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sá hoz, il let ve
for gal ma zá sá hoz kap cso ló dó be ru há zá sok ese tén a ma xi -
má lis tá mo ga tá si in ten zi tá sok az aláb bi ak:

ca) amennyi ben a ked vez mé nye zett KKV, az EK Szer -
zõ dés 87. cikk (3) be kez dés a) pont ja alap ján tá mo ga tott
te rü le tek ese té ben a tá mo ga tá si in ten zi tás 50%, az EK
Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez dés c) pont ja alap ján tá mo ga -
tott te rü le tek ese té ben pe dig 40%;

cb) amennyi ben a ked vez mé nye zett ál tal a
800/2008/EK bi zott sá gi ren de let I. mel lék le té nek meg -
fele lõen szá mí tott fog lal koz ta tot ta i nak szá ma ke ve sebb
mint 750 fõ és ár be vé te le ke ve sebb, mint 200 mil lió eu ró -
nak meg fe le lõ fo rint összeg az EK Szer zõ dés 87. cikk
(3) be kez dés a) pont ja alap ján tá mo ga tott te rü le tek ese té -
ben a tá mo ga tá si in ten zi tás 25%, az EK Szer zõ dés 87. cikk 
(3) be kez dés c) pont ja alap ján tá mo ga tott te rü le tek ese té -
ben pe dig 20%.

A támogatott beruházás elszámolható költségei

92/C.  § (1) A tá mo ga tást a tár gyi vagy im ma te ri á lis
 beruházási költ sé gek, il let ve lé te sít mény fel vá sár lá sa ese -
tén a fel vá sár lás költ sé gei alap ján kell ki szá mí ta ni.

(2) El szá mol ha tó költ sé gek:
a) A be ru há zás cél ját szol gá ló
aa) tár gyi esz köz nek a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi

C. tör vény (a továb biak ban: Sztv.) sze rin ti be ke rü lé si ér -
téke;

ab) tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;
ac) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da -

lom, a li cenc és a know-how Sztv. sze rin ti be ke rü lé si ér -
téke, (a továb biak ban: tá mo gat ha tó im ma te ri á lis ja vak);
vagy

b) a be ru há zás üzem be he lye zé sét kö ve tõ har ma dik év
vé gé ig új on nan lét re ho zott mun ka kö rök ben fog lal koz ta -
tott mun ka vál la lók – a Sztv. 79.  §-a sze rint el szá mol ha tó –
sze mé lyi jel le gû rá for dí tá sá nak 24 havi össze ge, a mun ka -
kör lét re ho zá sá nak nap já tól szá mít va.

(3) A (2) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
 elszámolható költ sé gek rész le tes fel so ro lá sát a pá lyá za ti
do ku men tá ció tar tal maz za. A pá lyá za ti do ku men tá ció az
el szá mol ha tó költ sé gek kö rét az (1)–(2) be kez dé sek ben
meg ha tá ro zot tak tól szû keb ben is meg ha tá roz hat ja.

(4) A tá mo ga tott pro jekt kap csán be szer zett esz köz nek
új nak kell len nie, ki vé ve a fel vá sár lás ese tét, vagy
amennyi ben KKV ré sze sül tá mo ga tás ban. Fel vá sár lás,
 illetve KKV ál tal vá sá rolt hasz nált esz köz tá mo ga tá sa ese -
tén az ügy let, vagy az esz köz vá sár lá sa ki zá ró lag pi a ci
 értéken tör tén het.

(5) A föld te rü let tõl és épü let tõl el té rõ esz kö zök lí zing jé -
vel kap cso la tos költ sé ge ket csak ak kor le het figye lembe
ven ni, ha az pénz ügyi lí zing for má já ban  valósul meg, és
a szer zõ dés tar tal maz za az esz köz nek a fu tam idõ le jár ta
utá ni meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé get. Föld te rü -
let és épü le tek bér lé se ese tén a be ru há zá si pro jekt be fe je -
zé sé nek vár ha tó idõ pont ját köve tõen a bér let nek nagy vál -
la la tok ese té ben még leg alább öt évig, míg KKV-k ese té -
ben há rom évig kell foly ta tód nia.

A beruházási támogatás igénybevételének
alapvetõ feltételei

92/Cs.  § (1) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be,
amennyi ben a ked vez mé nye zett kö te le zett sé get vál lal
arra, hogy a be ru há zást an nak be fe je zé sé tõl (üzem be
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 helyezés idõ pont já tól) szá mí tott leg alább öt évig – kis- és
kö zép vál lal ko zá sok ese té ben leg alább há rom évig – fenn -
tart ja (kö te le zõ üze mel te té si idõ szak) az érin tett ré gi ó ban.

(2) Az (1) be kez dés ben meg fo gal ma zott kö ve tel mény
nem aka dá lyoz za a gyors tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt
a meg ha tá ro zott fenn tar tá si idõ szak alatt kor sze rût len né
vált esz köz cse ré jét, amennyi ben a fenn tar tá si idõ szak
alatt a gaz da sá gi te vé keny ség fenn tar tá sa az érin tett ré gi ó -
ban biz to sí tott. A kor sze rût len né vált üzem, il let ve esz köz
és an nak cse ré jét kö ve tõ fenn tar tá si idõ szak ban a ked vez -
mé nye zett az üzem vagy a fej lesz tés cse ré jé re tá mo ga tás -
ban nem ré sze sül het.

(3) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett a tár gyi esz kö zök be szer zé se kor az el szá mol ha tó
költ sé gek leg alább 25%-át sa ját for rás ból biz to sít ja.

(4) Az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell
figye lembe ven ni, ha az a ked vez mé nye zett és a vele kap -
csolt vál lal ko zá si vi szony ban lévõ sze mély kö zött a szo ká -
sos pi a ci ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült
fel.

(5) Az im ma te ri á lis esz kö zök költ ség ként csak ak kor
szá mol ha tó ak el, ha

a) ki zá ró lag a re gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te -
sít mény ben hasz nál ják fel;

b) amor ti zál ha tó esz köz nek mi nõ sül nek;
c) pi a ci fel té te lek mel lett olyan tár sa ság tól sze rez ték

be, amely fe lett a ked vez mé nye zett nek kü lön jog sza bály
sze rin ti sem köz vet len, sem köz ve tett be fo lyá sa nincs;

d) a ked vez mé nye zett im ma te ri á lis esz kö ze ként tart ják
nyil ván, a ked vez mé nye zett tu laj do nát ké pe zik nagy vál la -
la tok ese tén leg alább öt, KKV-k ese té ben leg alább há rom
éven ke resz tül.

(6)Nagy vál lal ko zá sok ese té ben az im ma te ri á lis ja vak
ará nya nem ha lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek
50%-át.

(7) A be ru há zás hoz kap cso ló dó an csak az an nak meg -
valósításához fel tét le nül szük sé ges in gat lan megvásár -
lásának költ sé ge el szá mol ha tó.

(8) A vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás igény be vé te lé vel
be szer zett tár gyi esz kö zök a zá ró jegy zõ könyv fel vé te lé ig
(a fenn tar tá si idõ szak vé gé ig) ki zá ró lag a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben és a pá lyá zat ban meg ha tá ro zott cé lok nak meg -
fele lõen hasz no sít ha tók. Az elõ irány zat ból tá mo ga tott be -
ru há zás sal lét re ho zott va gyon – amennyi ben az a tá mo ga -
tá si dön tés ked vez mé nye zett jé nek tu laj do ná ba ke rül – az
Ámr. 89.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek mel lett, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lalt kötelezett -
ségek le jár tá ig csak a tá mo ga tást nyúj tó, elõ ze tes jó vá ha -
gyá sá val ide ge nít he tõ el vagy ad ha tó bér be. Ha az el ide ge -
ní tés hez a Tá mo ga tó hoz zá já rult, a tá mo ga tá si dön tés ked -
vez mé nye zett je men te sül a tá mo ga tá si összeg vissza fi ze -
té sé nek kö te le zett sé ge alól. Hoz zá já ru lás hi á nyá ban a tá -
mo ga tá si dön tés ked vez mé nye zett je kö te les a tár gyi esz -
köz ér té ké re esõ tá mo ga tást a fo lyó sí tás(ok) idõ pont já tól
a tá mo ga tás össze gé nek tény le ges vissza fi ze té se ide jé ig
fel szá mí tott ka mat tal nö vel ve az el ide ge ní tés idõ pont já -

ban ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt
összeg ben vissza fi zet ni.

(9) Amennyi ben a tá mo ga tás ki szá mí tá sa a bér költ sé -
gek alap ján tör té nik, a tá mo gat ha tó ság fel té te le, hogy
a mun ka he lye ket köz vet le nül a be ru há zá si pro jekt hoz za
lét re, va la mint a mun ka he lye ket a be ru há zás be fe je zé sé tõl
szá mí tott 3 éven be lül lét re kell hoz ni és a mun ka he lye ket
leg alább öt évig, kis- és kö zép vál lal ko zá sok ese tén 3 évig
fenn kell tar ta ni.

92/D.  § (1) Be ru há zá si tá mo ga tás nem nyújt ha tó e ren -
de let alap ján azon pro jek tek hez, ame lyek ese té ben (az elõ -
ké szí tõ ta nul má nyok ki vé te lé vel) a prog ram In ter ne ten
tör té nõ, a 92/E.  § (3) be kez dé se sze rin ti köz zé té te le elõtt
me rül tek fel költ sé gek.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás to váb bá az aláb bi költ -
ségekre:

a) a szint en tar tást szol gá ló tár gyi esz kö zök be ke rü lé si
ér té ke, il let ve vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;

b) a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett olyan tár gyi esz köz
be ke rü lé si ér té ke, amely nek alap ján a ked vez mé nye zett,
más gaz da sá gi tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó tá mo ga tást 
vett igény be;

c) olyan tár gyi esz köz be ke rü lé si ér té ke, ame lyet a ked -
vez mé nye zett csõd el já rás vagy fel szá mo lás alatt álló tár sa -
ság tól szer zett be;

d) a tá mo ga tá si prog ra mot ke ze lõ szer ve zet ál tal
a 92/A.  § (2) be kez dé se alap ján ki adott írá sos meg erõ sí tést 
tar tal ma zó ok irat kel te elõtt fel me rült költ ség, rá for dí tás;

e) sze mély gép ko csi be ke rü lé si ér té ke.

92/E.  § (1) A tá mo ga tott pro jek tek meg kez dé se idõ -
pont já nak az aláb bi idõ pon tok mi nõ sül nek:

a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén:
aa) az épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja

(épí té si nap ló val iga zol va),
ab) olyan épí té si jel le gû mun kák ese té ben, ahol épí té si

nap ló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a ki vi te le zõi szer zõ dés
alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za ta a mun ká la tok meg kez dé -
sé re vo nat ko zó an;

b) gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sét tar tal -
ma zó pro jekt ese tén az elsõ be szer zen dõ gép, be ren de zés,
anyag, ter mék stb. meg ren de lé se;

c) egyéb te vé keny ség hez kap cso ló dó pro jekt ese tén
amennyi ben a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en meg ren de lés re 
ke rül sor, en nek idõ pont ja, elõ ze tes meg ren de lés hi á nyá -
ban pe dig a meg valósításra meg kö tött elsõ szer zõ dés lét re -
jöt té nek nap ja;

d) amennyi ben a pá lyá zat ban is mer te tett pro jek tet több
cél te rü let re (épí tés, gép be szer zés vagy egyéb) ki ter je dõ en
 valósítják meg, a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja az
egyes cél te rü le tek nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kez dé si
idõ pont jai kö zül a leg ko ráb bi idõ pont.

(2) A pro jekt elõ ké szí tõ ta nul má nyok meg ren de lé se, el -
ké szí té se nem mi nõ sül a fej lesz tés, be ru há zás (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott meg kez dé sé nek.
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(3) A tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá nak nö ve lé se cél já ból
e ren de let re gi o ná lis tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó elõ írásai az 
NFÜ hon lap ján is köz zé té tel re ke rül nek. A tá mo ga tá si
prog ra mot nem le het az in ter ne ten  való köz zé té tel elõtt
 elindítani.

Újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott
támogatásokra vonatkozó szabályok

A támogatás mértéke

92/F.  § (1) E ren de let alap ján
a) az EK Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez dés a) pont ja

alap ján tá mo ga tott te rü le te ken új on nan lét re ho zott kis vál -
lal ko zá sok ré szé re 2 mil lió eu ró nak meg fe le lõ forintösz -
szegû,

b) az EK Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez dés c) pont ja
alap ján tá mo ga tott te rü le te ken új on nan lét re ho zott kis vál -
lal ko zá sok ré szé re pe dig 1 mil lió eu ró nak meg fe le lõ
 forintösszegû tá mo ga tás nyújt ha tó.

(2) A tá mo ga tás éves össze ge nem ha lad hat ja meg a fen -
ti össze gek 33%-át.

(3) A tá mo ga tá si in ten zi tás az (1) be kez dés a) pont já ban 
sza bá lyo zott eset ben a vál lal ko zás meg ala ku lá sát kö ve tõ
há rom év ben nem ha lad hat ja meg a az el szá mol ha tó költ -
sé gek 35%-át, az azt kö ve tõ két év ben pe dig 25%-ot. Az
(1) be kez dés b) pont já ban sza bá lyo zott eset ben pe dig a tá -
mo ga tá si in ten zi tás a vál lal ko zás meg ala ku lá sát kö ve tõ
há rom év ben nem ha lad hat ja meg a az el szá mol ha tó költ -
sé gek 25%-át, az azt kö ve tõ két év ben pe dig 15%-ot.

(4) A fen ti tá mo ga tá si in ten zi tá sok 5%-kal nö vel he tõ ek, 
amennyi ben az EK Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez dés
a) pont ja alap ján tá mo ga tott azon te rü le te ken, ahol az egy
fõre jutó GDP ke ve sebb, mint az EU 25 át la gá nak 60%-a,
il let ve ahol a nép sû rû ség ala cso nyabb 12,5 la kos négy zet -
ki lo mé te ren ként.

(5) Tá mo gat ha tó költ sé gek a kis vál lal ko zás lét re ho zá -
sá hoz köz vet le nül kap cso ló dó jogi, ta nács adói, kon zul tá -
ci ós és ad mi niszt ra tív költ sé gek, va la mint – amennyi ben
a kis vál lal ko zás lét re ho zá sát kö ve tõ öt év ben me rül nek
fel – az aláb bi költ sé gek:

a) a kül sõ fi nan szí ro zás ka ma ta és a sa ját tõ ké re jutó
osz ta lék, amennyi ben re fe ren cia-ka mat láb bal szá molt
osz ta lé kot nem ha lad ja meg,

b) ter me lé si lé te sít mény, il let ve fel sze re lés bér le ti díja,
c) ener gia-, víz és fû té si díj, va la mint adók – ki vé ve

ÁFA és tár sa sá gi adó – és ad mi niszt ra tív dí jak,
d) ér ték csök ke nés, a ter me lé si lé te sít mény, il let ve fel -

sze re lés bér le ti díja, va la mint a bér költ sé gek, amennyi ben
a be ru há zás vagy mun ka hely-te rem té si in téz ke dés egyéb
tá mo ga tás ban nem ré sze sült.

A kulturális támogatásokra vonatkozó szabályok

92/G.  § (1) E ren de let alap ján kul tu rá lis célú tá mo ga tás
ki zá ró lag olyan te vé keny ség hez nyújt ha tó, amely iga zol -
tan elõ se gí ti a kul tú ra és a kul tu rá lis örök ség meg õr zé sét,
ame lyek kul tu rá lis örök ség vé del mi szem pont ból meg kü -

lön böz te tett je len tõ sé gû ek, va la mint olyan te vé keny sé gek, 
ame lyek cél ja a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ve szé lyez te tett
em lé ke i nek meg men té se.

(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá tar toz nak, így kul tu rá lis
célú tá mo ga tás ra pá lyáz hat nak, kü lö nö sen:

a) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal nyil ván tar tá sá -
ban sze rep lõ mû em lék in gat la nok tu laj do no sai, vagyon -
kezelõi;

b) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal nyil ván tar tá sá -
ban sze rep lõ ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá ra, ré gé sze ti be -
mu ta tó he lyek ál lag meg óvá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, ki ala kí tá -
sá ra, a ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá nak, il let ve a ré gé sze ti
le lõ hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let sze -
rint ré gé sze ti fel tá rás ra jo go sult in téz mé nyek tu laj do no sai, 
va gyon ke ze lõi;

c) azok a te vé keny sé gek, me lyek cél ja a mû em lé ki tér
örök ség vé del mi szem pon tú res ta u rá lá sa, ere de ti ál la po tá -
nak hely re ál lí tá sa, ere de ti ál la pot ku ta tá sa (föld-, fal-,
 padló-, mennye zet-ku ta tás);

d) a kul tu rá lis örök ség ápo lá sát, meg õr zé sét, ter jesz té -
sét szol gá ló ren dez vé nyek;

e) a mú ze á lis in téz mé nyek tu laj do no sai, va gyon ke ze lõi;
f) mû tár gyak vé del mét cél zó te vé keny sé gek;
g) az örök ség vé de lem te rü le tén mû kö dõ szer ve ze tek.

A támogatás mértéke

92/H.  § (1) A kul tu rá lis célú tá mo ga tá sok al kal ma zá sá -
ban az el szá mol ha tó költ sé gek köre a kul tú ra és a kul tu rá -
lis örök ség, a kul tu rá lis ér té kek meg óvá sa so rán közvet -
lenül fel me rü lõ, iga zol tan e cél ra for dí tott költ sé gek.

(2) Az igény be ve he tõ tá mo ga tás ma xi má lis mér té ke az
egyéb for rá sok ból nyúj tott tá mo ga tá sok kal együtt sem ha -
lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek 100%-át.

(3) A tá mo ga tás mér té ké nek fel sõ ha tá rát és az el szá -
mol ha tó költ sé gek kö rét a pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal -
maz za.

A környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó szabályok

A vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi
szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok

hiányában a környezetvédelem szintjének emelését
lehetõvé tevõ beruházási támogatás

92/I.  § (1) A tá mo ga tott be ru há zás nak meg kell fe lel nie
a kö vet ke zõ fel té te lek egyi ké nek:

a) a be ru há zás a kö zös sé gi szab vá nyok túl tel je sí té se
 révén le he tõ vé te szi a ked vez mé nye zett szá má ra a te vé -
keny sé ge i bõl ere dõ kör nye zet vé del mi szint eme lé sét, füg -
get le nül az al kal ma zan dó kö zös sé gi szab vá nyok nál szi go -
rúbb kö te le zõ nem ze ti szab vá nyok meg lé té tõl;

b) a be ru há zás le he tõ vé te szi a ked vez mé nye zett szá -
má ra a te vé keny sé ge i bõl ere dõ kör nye zet vé del mi szint
eme lé sét a kö zös sé gi szab vá nyok hi á nyá ban.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás, ha a ter ve zett fej lesz té sek 
an nak biz to sí tá sá ra irá nyul nak, hogy a tár sa ság meg fe lel -
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jen a már el fo ga dott, de még ha tály ban nem lévõ kö zös sé gi 
szab vá nyok nak.

(3) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a tá mo -
gat ha tó költ sé gek 35%-át. A tá mo ga tá si in ten zi tás azon -
ban 20 szá za lék pont tal nö vel he tõ a kis vál lal ko zá sok nak,
il let ve 10 szá za lék pont tal a kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj -
tott tá mo ga tá sok ese tén.

(4) A tá mo gat ha tó költ sé gek a vo nat ko zó kö zös sé gi
szab vá nyok ál tal elõ írt nál ma ga sabb szin tû kör nye zet vé -
de lem el éré sé hez szük sé ges több let költ sé gek, a mû kö dé si
elõ nyök és mû kö dé si költ sé gek figye lembevétele nél kül.

(5) A (4) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból a be ru -
há zás nak a kör nye zet vé de lem hez köz vet le nül kap cso ló dó
költ sé ge it az al ter na tív hely zet bõl ki in dul va kell meg ha tá -
roz ni:

a) amennyi ben a be ru há zás össz költ sé gén be lül a kör -
nye zet vé del mi be ru há zás költ sé ge egy sze rû en meg ha tá -
roz ha tó, a kör nye zet vé de lem hez szo ro san kap cso ló dó
e költ ség a tá mo gat ha tó költ ség;

b) min den más eset ben úgy kell meg ál la pí ta ni a be ru -
há zás több let költ sé ge it, hogy a be ru há zást össze kell
 hasonlítani az ál la mi tá mo ga tás nél kü li al ter na tív hely zet -
tel; az al ter na tív hely zet egy, mû sza ki szem pont ból ha son -
ló, ala cso nyabb kör nye zet vé del mi szin tet kép vi se lõ be ru -
há zás (amely meg fe lel a kö te le zõ kö zös sé gi szab vá nyok -
nak, ha van nak ilye nek), amely hi telt ér dem lõ en meg -
valósítható len ne tá mo ga tás nél kül (a továb biak ban: re fe -
ren cia-be ru há zás); a mû sza ki szem pont ból ha son ló be ru -
há zás olyan be ru há zást je len t, amely nek termelõkapaci -
tása és min den egyéb mû sza ki jel lem zõ je azo nos a be ru há -
zá sé val (ki vé ve azon jel lem zõ ket, ame lyek köz vet le nül
a kör nye zet vé del mi több let be ru há zás hoz kap cso lód nak);
az ilyen re fe ren cia-be ru há zás nak to váb bá üz le ti leg hi te les
al ter na tí vát kell je len te nie az ér té ke lés tár gyát ké pe zõ be -
ru há zás hoz ké pest.

(6) A tá mo gat ha tó be ru há zást tár gyi esz kö zök be, il let ve 
im ma te ri á lis ja vak ba tör té nõ be ru há zás for má já ban kell
meg valósítani.

(7) A kö zös sé gi szab vá nyok ál tal elõ írt szint nél ma ga -
sabb kör nye zet vé de le mi szint meg valósítását cél zó be ru -
há zá sok ese té ben az al ter na tív hely ze tet az aláb bi ak sze -
rint kell meg ha tá roz ni:

a) ha a vál lal ko zás a kö zös sé gi szab vá nyok hi á nyá ban
el fo ga dott nem ze ti szab vá nyok hoz iga zo dik, a tá mo gat ha -
tó költ sé gek a nem ze ti szab vá nyok ál tal elõ írt szin tû kör -
nye zet vé de lem meg valósításához szük sé ges be ru há zá si
több let költ sé get fog lal ják ma guk ban;

b) ha a vál lal ko zás olyan nem ze ti szab vá nyok hoz iga -
zo dik vagy olya no kat tel je sít túl, ame lyek szi go rúb bak
a kö zös sé gi szab vá nyok nál, vagy túl tel je sí tik a kö zös sé gi
szab vá nyo kat, a tá mo gat ha tó költ sé gek a kö zös sé gi szab -
vá nyok ál tal elõ írt szint nél ma ga sabb kör nye zet vé de le mi
szint meg valósításához szük sé ges be ru há zá si több let költ -
sé get fog lal ják ma guk ban. A kö zös sé gi szab vá nyok ál tal
elõ írt szin tû kör nye zet vé de lem meg valósításához szük -
séges be ru há zá sok költ sé gei nem szá mol ha tók el;

c) szab vá nyok hi á nyá ban a tá mo gat ha tó költ sé gek
azon be ru há zá si költ sé gek, ame lyek szük sé ge sek ah hoz,
hogy ma ga sabb kör nye zet vé del mi szin tet  valósítsanak
meg an nál, mint ame lyet a kör nye zet vé del mi tá mo ga tás
hi á nyá ban az érin tett vál lal ko zás vagy vál lal ko zá sok el ér -
né nek.

(8) Más vál lal ko zás hul la dé ká nak gaz dál ko dá sá val kap -
cso la tos be ru há zá sok hoz nyúj tott tá mo ga tás nem men te -
sül het e cikk alap ján.

A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi
szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének

emelését lehetõvé tevõ, új szállítóeszközök beszerzéshez
nyújtott támogatás

92/J.  § (1) Az el fo ga dott kö zös sé gi szab vá nyok nak
meg fe le lõ köz úti, vas úti, bel ví zi ha jó uta kon és ten ge ren
tör té nõ szál lí tást szol gá ló új jár mû vek be szer zé sé hez nyúj -
tott tá mo ga tást men te sí te ni kell, ha a be szer zés a kö zös sé gi 
szab vá nyok ha tály ba lé pé se elõtt tör té nik, és kö te le zõ vé
vá lá suk kor azok nem al kal maz ha tók vissza me nõ le ges
 hatállyal a már meg vá sá rolt jár mû vek re.

(2) E § alap ján nyúj tott tá mo ga tás nak meg kell fe lel nie
a 92/I. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(3) A kör nye zet vé del mi vissza me nõ le ges mû ve le tek hez 
nyúj tott tá mo ga tást men te sí te ni kell, amennyi ben a meg -
lévõ szál lí tá si esz kö zö ket a szál lí tá si esz köz for ga lom ba
he lye zé se kor még nem ha tá lyos kör nye zet vé del mi szab vá -
nyok nak meg fele lõen át ala kí tot ták, vagy ha e szál lí tá si
esz kö zök re nem vo nat koz nak kör nye zet vé del mi szab vá -
nyok.

(4) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a tá mo -
gat ha tó költ sé gek 35%-át. A tá mo ga tá si in ten zi tás azon -
ban nö vel he tõ kis vál lal ko zá sok nak nyúj tott tá mo ga tá sok
ese té ben 20 szá za lék pont tal, kö ze pes vál lal ko zá sok nak
nyúj tott tá mo ga tá sok ese té ben pe dig 10 szá za lék pont tal.

(5) A tá mo gat ha tó költ sé gek a kö zös sé gi szab vá nyok
ál tal elõ írt kör nye zet vé del mi szint meg ha la dá sát le he tõ vé
tevõ be ru há zá si több let költ sé gek. A tá mo gat ha tó költ sé -
gek ki szá mí tá sá hoz a 92. /I. § (5) és (6) be kez dé sé ben rög -
zí tett mód szert kell al kal maz ni, a mû kö dé si elõ nyö ket és
a mû kö dé si költ sé ge ket pe dig fi gyel men kí vül kell hagy ni.

Az energia megtakarítási intézkedésekhez nyújtott
környezetvédelmi beruházási támogatás

92/K.  § (1) Ener gia meg ta ka rí tá si in téz ke dé sek hez
nyúj tott kör nye zet vé del mi be ru há zá si tá mo ga tást a (2) és
(3) be kez dé sé ben rög zí tett fel té te lek, il let ve a (4) és (5) be -
kez dé sé ben rög zí tett fel té te lek alap ján le het nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a tá mo -
gat ha tó költ sé gek 60%-át. A tá mo ga tá si in ten zi tás azon -
ban 20 szá za lék pont tal nö vel he tõ a kis vál lal ko zá sok nak,
il let ve 10 szá za lék pont tal a kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj -
tott tá mo ga tá sok ese tén.

(3) A tá mo gat ha tó költ sé gek a kö zös sé gi szab vá nyok
ál tal elõ írt nál ma ga sabb szin tû ener gia meg ta ka rí tás meg -

15582 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/57. szám



valósításához szük sé ges be ru há zá si több let költ sé gek. A
tá mo gat ha tó költ sé gek ki szá mí tá sá hoz a 92/I.  § (5) és
(6) be kez dé sé ben rög zí tett mód szert kell al kal maz ni. A tá -
mo gat ha tó költ sé gek ki szá mí tá sa so rán, fi gyel men kí vül
kell hagy ni az ener gia meg ta ka rí tás hoz, szük sé ges több let -
be ru há zás hoz kap cso ló dó költ sé ge ket és mû kö dé si elõ -
nyö ket, ame lyek KKV-k ese té ben e be ru há zás elsõ há rom
éve alatt, az EU szén di oxid ki bo csá tás-ke res ke del mi rend -
sze ré ben részt nem vevõ nagy vál la la tok ese té ben a be ru -
há zás elsõ négy éve alatt, az EU széndioxidkibocsátás-
 kereskedelmi rend sze ré ben részt vevõ nagy vál la la tok ese -
té ben pe dig a be ru há zás elsõ öt éve alatt je lent kez tek.
Nagy vál lal ko zá sok ese tén ez az idõ szak csök kent he tõ
e be ru há zás élet tar ta má nak elsõ há rom évé re, amennyi ben
bi zo nyít ha tó, hogy a be ru há zás ér ték csök ke nés-le írá si ide -
je nem ha lad ja meg a há rom évet. A tá mo gat ha tó költ sé gek 
szá mí tá sát füg get len könyv vizs gá ló val kell hi te le sít tet ni.

(4) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a tá mo -
gat ha tó költ sé gek 20%-át. A tá mo ga tá si in ten zi tás azon -
ban 20 szá za lék pont tal nö vel he tõ a kis vál lal ko zá sok nak,
il let ve 10 szá za lék pont tal a kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj -
tott tá mo ga tá sok ese tén.

(5) A be ru há zás nak a kör nye zet vé de lem hez köz vet le nül 
kap cso ló dó költ sé ge it az al ter na tív hely zet bõl ki in dul va
kell meg ha tá roz ni:

a) amennyi ben be ru há zás össz költ sé gén be lül a kör -
nye zet vé del mi be ru há zás költ sé ge egy sze rû en meg ha tá -
roz ha tó, a kör nye zet vé de lem hez szo ro san kap cso ló dó
költ ség az el szá mol ha tó költ ség;

b) min den más eset ben úgy kell meg ál la pí ta ni a be ru -
há zás több let költ sé ge it, hogy a be ru há zást össze kell ha -
son lí ta ni az ál la mi tá mo ga tás nél kü li al ter na tív hely zet tel;
az al ter na tív hely zet egy, mû sza ki szem pont ból ha son ló,
ala cso nyabb kör nye zet vé del mi szin tet kép vi se lõ be ru há -
zás (amely meg fe lel a kö te le zõ kö zös sé gi szab vá nyok nak,
ha van nak ilye nek), amely hi telt ér dem lõ en megvalósít -
ható len ne tá mo ga tás nél kül (a továb biak ban: re fe ren -
cia-be ru há zás); a mû sza ki szem pont ból ha son ló be ru há zás 
olyan be ru há zást je len t, amely nek ter me lõ ka pa ci tá sa és
min den egyéb mû sza ki jel lem zõ je azo nos a be ru há zá sé val
(ki vé ve azon jel lem zõ ket, ame lyek köz vet le nül a kör nye -
zet vé del mi több let be ru há zás hoz kap cso lód nak); az ilyen
re fe ren cia-be ru há zás nak to váb bá üz le ti leg hi te les al ter na -
tí vát kell je len te nie az ér té ke lés tár gyát ké pe zõ be ru há zás -
hoz ké pest.

(6) A tá mo gat ha tó be ru há zást tár gyi esz kö zök be, il let ve 
im ma te ri á lis ja vak ba tör té nõ be ru há zás for má já ban kell
meg valósítani, a mû kö dé si elõ nyö ket és mû kö dé si költ sé -
ge ket pe dig fi gyel men kí vül kell hagy ni

A KKV-k jövõbeni közösségi szabványokhoz idõ elõtt
történõ alkalmazkodáshoz nyújtott támogatás

92/L.  § (1) E § alap ján nyúj tott tá mo ga tás le he tõ vé te szi
a KKV-k szá má ra, hogy meg fe lel je nek a kör nye zet vé de -
lem szint jét eme lõ, de még nem ha tá lyos kö zös sé gi szab -
vá nyok nak. A kö zös sé gi szab vá nyok ha tály ba lé pé se elõtt

leg alább egy év vel kell a szab vá nyo kat el fo gad ni és a be -
ru há zást vég re haj ta ni és be fe jez ni.

(2) A tá mo ga tá si in ten zi tás a kis vál lal ko zá sok ese té ben
nem ha lad hat ja meg a tá mo gat ha tó költ sé gek 15%-át,
a kö zép vál lal ko zá sok ese té ben pe dig a tá mo gat ha tó költ -
sé gek 10%-át, ha a vég re haj tás és a be fe je zés több mint
 három év vel a szab vány ha tály ba lé pé se elõtt tör té nik, kis -
vál lal ko zá sok ese té ben pe dig a tá mo gat ha tó költ sé gek
10%-át, ha a vég re haj tás és a be fe je zés egy-há rom év vel
a szab vány ha tály ba lé pé se elõtt tör té nik.

(3) A tá mo gat ha tó költ sé gek a kö zös sé gi szab vány ha -
tály ba lé pé se elõt ti kör nye zet vé de le mi szint hez vi szo nyít -
va, a kö zös sé gi szab vány ál tal elõ írt kör nye zet vé del mi
szint meg valósításához szük sé ges be ru há zá si több let költ -
sé gek. A tá mo gat ha tó költ sé gek ki szá mí tá sá hoz a 92/I.  §
(5) és (6) be kez dé sé ben rög zí tett mód szert kell al kal maz ni, 
a mû kö dé si elõ nyö ket és mû kö dé si költ sé ge ket pe dig
 figyelmen kí vül kell hagy ni.

A megújuló energiaforrásokból származó energia
elõmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási

támogatás

92/Ly.  § (1) A meg úju ló ener gia for rá sok ból szár ma zó
ener gia elõ moz dí tá sá ra irá nyu ló kör nye zet vé del mi be ru -
há zá si tá mo ga tást, e § alap ján le het nyúj ta ni a (2), (3) és
(4) be kez dés ben fog lalt fel té te lek sze rint.

(2) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a tá mo -
gat ha tó költ sé gek 45%-át. A tá mo ga tá si in ten zi tás azon -
ban 20 szá za lék pont tal nö vel he tõ a kis vál lal ko zá sok nak,
il let ve 10 szá za lék pont tal a kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj -
tott tá mo ga tá sok ese tén.

(3) A tá mo gat ha tó költ sé gek azok a több let költ sé gek,
ame lyek a ked vez mé nye zet tet ter he lik egy ha gyo má nyos,
a tény le ges ener gia ter me lés szem pont já ból ugyan olyan
ka pa ci tá sú erõ mû höz vagy fû tõ rend szer hez ké pest. A tá -
mo gat ha tó költ sé gek ki szá mí tá sá hoz a 92/I.  § (4) és (5) be -
kez dé sé ben rög zí tett mód szert kell al kal maz ni.

(4) A bio üzem anyag elõ ál lí tá sá hoz nyúj tott kör nye zet -
vé del mi be ru há zá si tá mo ga tás csak annyi ban men te sül az
EK Szer zõ dés 88. cik ke (3) be kez dé sé ben fog lalt be je len -
té si kö te le zett ség alól, amennyi ben a tá mo ga tott be ru há zá -
so kat ki zá ró lag fenn tart ha tó bio üzem anya gok elõ ál lí tá sá ra 
hasz nál ják fel.

Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás

92/M.  § (1) Az olyan ta nul má nyok ra nyúj tott tá mo ga -
tást, ame lyek köz vet le nül kap cso lód nak a 92/I.  §-ban meg -
ha tá ro zott be ru há zá sok hoz, a 92/K.  §-ban meg ha tá ro zott
fel té te lek sze rin ti ener gia meg ta ka rí tá si in téz ke dé sek be
tör té nõ be ru há zás hoz, il let ve a 92/Ly.  §-ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rin ti meg úju ló ener gia for rás ból szár ma -
zó ener gia elõ moz dí tá sá ra irá nyu ló be ru há zá sok hoz nyújt -
ha tó, fel té ve, hogy tel je sül nek a (2) és a (3) be kez dés ben
rög zí tett fel té te lek.
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(2) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a tá mo -
gat ha tó költ sé gek 50%-át. A tá mo ga tá si in ten zi tás azon -
ban 20 szá za lék pont tal nö vel he tõ a kis vál lal ko zá sok nak
ké szí tett, il let ve 10 szá za lék pont tal a kö zép vál lal ko zá sok -
nak ké szí tett ta nul má nyok ese tén.

(3) A tá mo gat ha tó költ sé gek a ta nul mány költ sé gei.

A hátrányos helyzetû és fogyatékkal élõ munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtott támogatásokra vonatkozó

szabályok

92/N.  § A hát rá nyos hely ze tû, il let ve fo gya ték kal élõ
mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá hoz nyúj tott tá mo ga tást
hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók fel vé te lé hez, fo gya ték -
kal élõ mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá hoz, va la mint
 fogyatékkal élõ mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sa több let -
költ sé ge i nek el len té te le zé sé re le het nyúj ta ni.

A hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók fel vé te lé hez
bér támogatás for má já ban nyúj tott tá mo ga tá sok ra

vo nat ko zó sza bá lyok

92/Ny.  § (1) A hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók fel vé -
te lé hez bér tá mo ga tás for má já ban nyúj tott tá mo ga tás tá mo -
ga tá si in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg a fel vé telt kö ve tõ
leg fel jebb 12 hó nap, sú lyo san hát rá nyos hely ze tû mun ka -
vál la lók ese té ben 24 hó nap bér költ sé gé nek 50%-át. Ha
a fog lal koz ta tás a fen ti idõ sza kok nál rö vi debb, a tá mo ga -
tást ará nyo san csök ken te ni kell.

(2) A hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la ló fel vé te lé nek az
érin tett vál lal ko zás mun ka vál la lói lét szá má nak net tó nö -
ve ke dé sét kell ered mé nyez nie az elõ zõ 12 hó nap át la gá hoz 
vi szo nyít va, ki vé ve, ha a mun ka hely meg üre se dé se ön kén -
tes ki lé pés, mun ka kép te len né vá lás, öreg sé gi nyug dí ja zás,
ön kén tes mun ka idõ csök ken tés vagy kö te le zett ség sze gés
 miatti jog sze rû el bo csá tás és nem lét szám le épí tés kö vet -
kez té ben tör tént.

A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatásához
bértámogatás formájában nyújtott támogatás

92/O.  § (1) A fo gya ték kal élõ mun ka vál la lók fog lal koz -
ta tá sá hoz bér tá mo ga tás for má já ban nyúj tott tá mo ga tás tá -
mo ga tá si in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg a bár mely adott
idõ szak – amely alatt a fo gya ték kal élõ mun ka vál la ló fog -
lal koz ta tás ban van – bér költ sé gé nek 75%-át. Ha a fog lal -
koz ta tás a 12 hó nap nál rö vi debb, a tá mo ga tást ará nyo san
csök ken te ni kell.

(2) A hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la ló fel vé te lé nek az
érin tett vál lal ko zás mun ka vál la lói lét szá má nak net tó nö -
ve ke dé sét kell ered mé nyez nie az elõ zõ 12 hó nap át la gá hoz 
vi szo nyít va, ki vé ve, ha a mun ka hely meg üre se dé se ön kén -
tes ki lé pés, mun ka kép te len né vá lás, öreg sé gi nyug dí ja zás,
ön kén tes mun ka idõ csök ken tés vagy kö te le zett ség sze gés
 miatti jog sze rû el bo csá tás és nem lét szám le épí tés kö vet -
kez té ben tör tént.

A fogyatékkal élõ munkavállalók foglalkoztatása
többletköltségeinek ellentételezésére nyújtott támogatás

92/P.  § (1) A fo gya ték kal élõ mun ka vál la lók fog lal koz -
ta tá sa több let költ sé ge i nek el len té te le zé sé re nyúj tott tá mo -
ga tás tá mo ga tá si in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg az el szá -
mol ha tó költ sé gek 100%-át.

(2) El szá mol ha tó költ ség nek mi nõ sül nek a bér költ sé ge -
ket ki vé ve azok a költ sé gek, amely a nem fo gya ték kal élõ
mun ka vál la lók fog lal koz ta tá sá nak költ sé ge in fe lül me rül -
nek fel.

(3) A tá mo gat ha tó költ sé gek a kö vet ke zõk:
a) a he lyi sé gek át ala kí tá sá nak költ sé gei,
b) a ki zá ró lag a fo gya ték kal élõ mun ka vál la lók segí -

tésével fog lal ko zó sze mé lyek al kal ma zás hoz kap cso ló dó
költ sé gek,

c) a fo gya ték kal élõ mun ka vál la lók ál tal hasz nált be -
ren de zé sek át ala kí tá sá nak vagy be szer zé sé nek, vagy
a szoft ve rek be szer zé sé nek és ér vé nye sí té sé nek költ sé gei
– be le ért ve az át ala kí tott vagy se gít ség nyúj tá sá ra al kal -
mas tech no ló gi ai fel sze re lé sek költ sé ge it is – ame lyek
azo kon a költ sé ge ken fe lül je lent kez nek, ame lyek ak kor
me rül né nek fel, ha a ked vez mé nye zett nem fo gya ték kal
élõ mun ka vál la ló kat fog lal koz tat na,

d) amennyi ben a ked vez mé nye zett vé dett mun ka he lye -
ket biz to sít, az érin tett lé te sít mény lét re ho zá sá nak, üzem -
be he lye zé sé nek vagy ki bõ ví té sé nek költ sé gei, to váb bá
min den, a fo gya ték kal élõ mun ka vál la lók al kal ma zá sá ból
köz vet le nül ere dõ ad mi niszt rá ci ós és szál lí tá si költ ség.

Kutatás-fejlesztési és innovációs támogatás

92/Q.  § Ku ta tás-fej lesz té si és in no vá ci ós tá mo ga tás az
aláb bi ka te gó ri ák sze rint nyújt ha tó:

a) K+F pro jekt tá mo ga tás;
b) A mû sza ki meg valósíthatósági ta nul má nyok hoz

nyúj tott tá mo ga tás;
c) A me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti ága zat ban nyúj tott

 kutatási és fej lesz té si tá mo ga tás;
d) Kez dõ in no va tív vál lal ko zá sok ré szé re nyúj tott

 támogatás;
e) Az in no vá ci ós ta nács adá si szol gál ta tá sok hoz és az

in no vá ci ós tá mo ga tó szol gál ta tá sok hoz nyúj tott támo -
gatás;

f) A ma ga san kép zett mun ka erõ köl csön zé sé hez nyúj -
tott tá mo ga tás.

K+F projekttámogatás

92/R.  § (1) A K+F pro jekt tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tott 
rész nek tel jes egé szé ben a kö vet ke zõ ku ta tás-fej lesz tés
adott faj tá já nak egyi ké be kell tar toz nia:

a) alap ku ta tás;
b) ipar i ku ta tás;
c) kí sér le ti fej lesz tés.
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(2) Ab ban az eset ben, ha egy pro jekt több fel ada tot fog -
lal ma gá ban, az egyes fel ada to kat mi nõ sí te ni kell asze rint,
hogy az elsõ al be kez dés ben fel so rolt ku ta tás faj ták va la me -
lyi ké be tar toz nak-e, vagy nem tar toz nak azok egyi ké be
sem.

(3) A tá mo ga tá si in ten zi tást kü lön kell meg ál la pí ta ni az
egyes ked vez mé nye zet tek re, ide ért ve az (5) be kez dés
b) pont já nak ba) al pont ja sze rin ti együtt mû kö dé si pro jekt -
ben részt ve võ ket. Amennyi ben olyan ku ta tá si-fej lesz té si
pro jekt ré sze sül tá mo ga tás ban, amely ku ta tá si szer ve ze tek
és vál lal ko zá sok, együtt mû kö dé sé ben  valósul meg, az
adott pro jekt hez nyúj tott köz vet len kor mány za ti hoz zá já -
ru lás és – amennyi ben tá mo ga tás nak mi nõ sül – a ku ta tá si
szer ve ze tek pro jekt hez nyúj tott hoz zá já ru lá sa nem ha lad -
hat ja meg az egyes ked vez mé nye zett re al kal ma zan dó
 támogatási in ten zi tást.

(4) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg:
a) alap ku ta tás nál az el szá mol ha tó költ sé gek 100%-át;
b) ipar i ku ta tás nál az el szá mol ha tó költ sé gek 50%-át;
c) kí sér le ti fej lesz tés nél az el szá mol ha tó költ sé gek

25%-át.
(5) Az ipar i ku ta tás ra és kí sér le ti fej lesz tés re a (4) be -

kez dés ben meg ál la pí tott tá mo ga tá si in ten zi tá sok a kö vet -
ke zõk sze rint nö vel he tõk:

a) amennyi ben a tá mo ga tást KKV-nak nyújt ják, a ma -
xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás 10 szá za lék pont tal nö vel he -
tõ a kö zép vál lal ko zá sok és 20 szá za lék pont tal a kis vál lal -
ko zá sok ese té ben;

b) az el szá mol ha tó költ sé gek 80%-ának meg fe le lõ
 támogatási in ten zi tá sig to váb bi 15 szá za lék pon tos nö ve lés 
ad ha tó, ha:

ba) a pro jekt leg alább két, egy más tól füg get len vál lal -
ko zás tény le ges együtt mû kö dé sé vel  valósul meg, és a kö -
vet ke zõ fel té te lek tel je sül nek:

baa) egyik vál lal ko zás sem vi se li az együtt mû kö dé sen
ala pu ló pro jekt el szá mol ha tó költ sé ge i nek több mint
70%-át, vagy

bab) a pro jekt leg alább egy KKV-val foly ta tott együtt -
mû kö dés ben  valósul meg, vagy leg alább két kü lön bö zõ
tag ál lam ban vég zik, vagy

bb) a pro jekt egy vál lal ko zás és egy ku ta tá si szer ve zet
tény le ges együtt mû kö dé sé vel  valósul meg, és a kö vet ke zõ
fel té te lek tel je sül nek:

bba) a ku ta tá si szer ve zet az el szá mol ha tó projektkölt -
ségek leg alább 10%-át vi se li, és

bbb) a ku ta tá si szer ve zet jo go sult a ku ta tá si pro jek tek
ered mé nye i nek köz zé té te lé re, amennyi ben azok a szer ve -
zet ál tal vég zett ku ta tás ból szár maz nak, vagy

bc) ipar i ku ta tás ese té ben a pro jekt ered mé nye it szé les
kör ben tech ni kai és tu do má nyos kon fe ren ci ák ke re té ben
vagy tu do má nyos és mû sza ki fo lyó ira tok ban vagy sza ba -
don hoz zá fér he tõ adat tá rak ban (adat ban kok, ame lyek ben
bár ki hoz zá fér het a ku ta tá si nyers ada tok hoz) vagy nyílt és
sza bad for rás kó dú szoft ve re ken ke resz tül ter jesz tik.

A b) pont ba) és bb) al pont já nak al kal ma zá sa szem pont -
já ból az al vál lal ko zás ba adás nem mi nõ sül tény le ges
együtt mû kö dés nek.

(6) Az el szá mol ha tó költ sé gek a kö vet ke zõk:

a) sze mé lyi jel le gû költ sé gek (ku ta tók, tech ni ku sok és
egyéb ki se gí tõ sze mély zet, amennyi ben a ku ta tá si pro jekt -
ben fog lal koz tat ják õket), ki zá ró lag a tá mo ga tott pro jekt -
ben  való te vé keny sé gük mér té ké ig;

b) az esz kö zök és fel sze re lé sek költ sé gei, a ku ta tá si
pro jekt ben  való hasz ná la tuk mér té ké ig és ide jé re. Ha eze -
ket, az esz kö zö ket és fel sze re lé se ket nem hasz nál ják tel jes
élet tar ta muk alatt a ku ta tá si pro jekt ben, csak a ku ta tá si
pro jekt idõ tar ta má nak meg fe le lõ – a he lyes szám vi te li
gya kor lat nak meg fele lõen szá mí tott – amor ti zá ci ós költ -
ség mi nõ sül el szá mol ha tó költ ség nek;

c) az épü let és a föld te rü let hasz ná la tá nak költ sé gei
a pro jekt ben  való hasz ná la tuk mér té ké nek és ide jé nek
meg fele lõen. Az épü le tek te kin te té ben csak a ku ta tá si pro -
jekt idõ tar ta má nak meg fe le lõ – a he lyes szám vi te li gya -
kor lat nak meg fele lõen szá mí tott – amor ti zá ci ós költ ség
mi nõ sül el szá mol ha tó költ ség nek. A föld te rü let ese té ben
az adás vé tel költ sé gei, il let ve a tény le ge sen fel me rü lõ
 tõkeköltségek is el szá mol ha tók;

d) a szer zõ dé ses ku ta tás, mû sza ki tu dás és a kül sõ for -
rá sok ból pi a ci áron meg vá sá rolt vagy li censz alap ján fel -
hasz nál ha tó sza ba dal mak, amennyi ben az ügy let re a pi a ci
fel té te lek nek meg fele lõen ke rült sor, és nem tör tént össze -
ját szás, va la mint a ta nács adás és ez zel egyen ér té kû szol -
gál ta tá sok költ sé gei, ha azo kat ki zá ró lag a ku ta tá si te vé -
keny ség hez ve szik igény be;

e) to váb bi ál ta lá nos költ sé gek, ame lyek köz vet le nül
a ku ta tá si pro jekt ered mé nye ként me rül nek fel;

f) egyéb mû kö dé si költ sé gek, be le ért ve az anyag költ sé -
ge ket, és ha son ló ter mé kek költ sé ge it, ame lyek köz vet le -
nül a ku ta tá si te vé keny ség ered mé nye ként me rül nek fel.

(7) Va la mennyi el szá mol ha tó költ ség nek a ku ta tás-fej -
lesz tés adott faj tá já hoz kell kap cso lód nia.

Mûszaki meg valósíthatósági tanulmányok támogatása

92/S.  § (1) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg:

a) KKV-k ese té ben az ipar i ku ta tá si te vé keny sé ge ket
elõ ké szí tõ ta nul má nyok ese té ben az el szá mol ha tó költ sé -
gek 75%-át és a kí sér le ti fej lesz té si te vé keny sé ge ket elõ -
ké szí tõ ta nul má nyok ese té ben a tá mo gat ha tó költ sé gek
50%-át;

b) nagy vál lal ko zá sok nál az ipar i ku ta tá si tevékeny -
ségeket elõ ké szí tõ ta nul má nyok ese té ben az el szá mol ha tó
költ sé gek 65%-át, és a kí sér le ti fej lesz té si te vé keny sé ge -
ket elõ ké szí tõ ta nul má nyok ese té ben a tá mo gat ha tó költ -
sé gek 40%-át.

(2) El szá mol ha tó költ sé gek a ta nul mány ké szí té sé nek
költ sé gei.
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A kis- és középvállalkozások részére iparjogvédelmi
jogokkal kapcsolatban felmerülõ költségekhez nyújtott

támogatásokra vonatkozó szabályok

92/Sz.  § (1) A KKV-k ré szé re ipar jog vé del mi jo gok kal
kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek hez nyúj tott tá mo ga tá -
sok ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg
a 92/R.  § (4)–(5) be kez dé se alá tar to zó ku ta tás-fej lesz té si
tá mo ga tás azon in ten zi tá sát, amely az érin tett ipar i tu laj -
don jo gok hoz el sõ ként ve ze tõ ku ta tá si te vé keny sé gek re
vo nat koz na.

(2) Az el szá mol ha tó költ sé gek a kö vet ke zõk:
a) az ol ta lom nak az elsõ ipar jog vé del mi ha tó ság ál tal

tör té nõ meg íté lé sét meg elõ zõ en fel me rü lõ va la mennyi
költ ség, be le ért ve a be je len tés elõ ké szí té sé hez, be nyúj tá -
sá hoz és a vizs gá la tá hoz kap cso ló dó költ sé ge ket, va la mint 
az ol ta lom meg adá sa elõtt az ipar jog vé del mi ol ta lom meg -
szer zé se irán ti el já rás ban fel me rü lõ költ sé ge ket,

b) for dí tá si és egyéb költ sé gek, ame lyek az ol ta lom nak
– az a) pont ban sze rep lõ ipar jog vé del mi ha tó ság tól el té rõ –
má sik ipar jog vé del mi ha tó ság elõtt, az ol ta lom megszerzé -
sével vagy ér vé nye sí té sé vel kap cso lat ban me rül nek fel,

c) az ol ta lom meg adá sa irán ti hi va ta los el já rás ban,
 illetve az eset le ges fel szó la lá si el já rás so rán az ol ta lom
 érvényességének vé del me ér de ké ben fel me rü lõ költ sé gek, 
ab ban az eset ben is, ha ezek a költ sé gek az ol ta lom meg -
adá sát köve tõen me rül nek fel.

Az innovációs tanácsadási szolgáltatásokhoz
és az innovációs támogató szolgáltatásokhoz

nyújtott támogatás

92/T.  § (1) Az in no vá ci ós ta nács adá si szol gál ta tá sok hoz 
és az in no vá ci ós tá mo ga tó szol gál ta tá sok hoz nyúj tott
 támogatás ked vez mé nye zett je csak KKV le het.

(2) A tá mo ga tá si összeg bár mely há rom éves idõ sza kot
te kint ve ked vez mé nye zet ten ként nem ha lad ja meg
a 200 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get.

(3) A szol gál ta tó nem ze ti vagy eu ró pai ta nú sít vánnyal
ren del ke zik. Amennyi ben a szol gál ta tó ilyen ta nú sít -
vánnyal nem ren del ke zik, a tá mo ga tá si in ten zi tás nem
 haladhatja meg a tá mo gat ha tó költ sé gek 75%-át.

(4) A ked vez mé nye zett nek az ál la mi tá mo ga tást a szol -
gál ta tá sok pi a ci áron tör té nõ igény be vé te lé re kell fel hasz -
nál nia, ha pe dig a ked vez mé nye zett non-pro fit szer ve zet,
ak kor olyan áron, amely tar tal maz za a tel jes költ sé get
 továbbá a mél tá nyos ár rést.

(5) A el szá mol ha tó költ sé gek a kö vet ke zõk:
a) az in no vá ci ós ta nács adá si szol gál ta tá sok ese té ben

a me nedzs ment ta nács adás, a tech no ló gi ai se gít ség nyúj -
tás, a tech no ló gi at ransz fer – szol gál ta tá sok, a kép zés, a be -
szer zé si ta nács adás, a szel lem i tu laj don jo gok meg szer zé -
sé hez, vé del mé hez és ke res ke del mé hez és li cen ci a szer zõ -
dé sek hez és a szab vány hasz ná lat ra vo nat ko zó ta nács adás
költ sé gei,

b) az in no vá ci ós tá mo ga tó szol gál ta tá sok ese té ben az
iro da he lyi ség, az adat ban kok, a mû sza ki könyv tá rak,
a  piackutatás, a la bo ra tó ri um hasz ná lat, a mi nõ ség ta nú sí -
tás, a tesz te lés és a ta nú sí tás költ sé gei.

A mezõgazdasági és halászati ágazatban nyújtott
kutatás-fejlesztési támogatás

92/Ty.  § (1) A me zõ gaz da sá gi és ha lá sza ti ága zat ban
nyúj tott ku ta tá si és fej lesz té si tá mo ga tá sok nál a tá mo ga -
tást va la mely ága zat vagy alá ga zat va la mennyi gaz dál ko -
dó já nak ér de ke it figye lembe véve kell nyúj ta ni.

(2) A ku ta tás meg kez dé se elõtt az in ter ne ten köz zé kell
ten ni a ku ta tás el vég zé sé re és an nak cél já ra vo nat ko zó
 információt. A köz zé té tel nek tar tal maz nia kell a vár ha tó
ered mé nyek hoz zá ve tõ le ges idõ pont ját és az in ter ne ten
 való köz zé té te lé nek he lyét, va la mint uta lást arra, hogy az
ered mé nyek in gye ne sen áll nak majd ren del ke zés re. A ku -
ta tás ered mé nye it leg alább 5 éves idõ sza kon ke resz tül
hoz zá fér he tõ vé kell ten ni az in ter ne ten. Ezen ered mé nye -
ket leg ké sõbb ab ban az idõ pont ban kell köz zé ten ni, ami -
kor azo kat köz lik bár mely szer ve zet tag ja i val.

(3) A tá mo ga tást köz vet le nül a ku ta tá si szer ve zet ré szé -
re kell nyúj ta ni, és az nem fog lal hat ma gá ban me zõ gaz da -
sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá val, fel dol go zá sá val vagy for ga -
lom ba ho za ta lá val fog lal ko zó vál la lat ré szé re nyúj tott,
a ku ta tás sal össze nem füg gõ köz vet len tá mo ga tást, és nem 
je lent het ár tá mo ga tást az ilyen ter mé kek elõ ál lí tói ré szé re.

(4) A tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg az
 elszámolható költ sé gek 100%-át.

(5) Az el szá mol ha tó költ sé gek a 92/R.  § (6) be kez dé sé -
ben em lí tett költ sé gek.

Fiatal innovatív vállalkozások részére
nyújtott támogatás

92/U.  § (1) A fia tal in no va tív vál lal ko zá sok ré szé re
 támogatás ak kor nyújt ha tó, ha a ked vez mé nye zett olyan
kis vál lal ko zás, amely a tá mo ga tás oda íté lé sé nek idõ pont -
já ban hat év nél rö vi debb ide je lé te zik.

(2) A ked vez mé nye zett ku ta tá si és fej lesz té si költ sé ge i -
nek az összes mû kö dé si költ ség leg alább 15%-át kell
 kitennie a tá mo ga tás oda íté lé sét meg elõ zõ há rom év leg -
alább egyi ké ben, pénz ügyi elõz mé nyek kel nem ren del ke -
zõ in du ló vál lal ko zás ese té ben ugyan ezen arányt a fo lyó
pénz ügyi idõ szak füg get len könyv vizs gá ló ál tal hi te le sí -
tett pénz ügyi ki mu ta tá sá ban kell ki mu tat ni.

(3) A tá mo ga tá si összeg nem ha lad hat ja meg a 1,5 mil -
lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get a Szer zõ dés 87. cik ke 
(3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti, el té rés re jo go sult ré gi -
ók ban, il let ve az 1,25 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
össze get a Szer zõ dés 87. cik ke (3) be kez dé sé nek c) pont ja
sze rin ti, el té rés re jo go sult ré gi ók ban.
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(4) A ked vez mé nye zett csak egy szer ré sze sül het a tá -
mo ga tás ban azon idõ szak alatt, ami kor fia tal in no va tív
vál lal ko zás nak mi nõ sül.

A magasan képzett munkaerõ kölcsönzéséhez
nyújtott támogatás

92/V.  § (1) A ki ren delt mun ka társ nem he lyet te sít het
más mun ka erõt, ha nem új mun ka he lyet kell be töl te nie
a ked vez mé nye zett vál lal ko zás nál, a ki ren de lõ ku ta tá si
szer ve zet nél vagy nagy vál la lat nál pe dig azt meg elõ zõ en
két éves mun ka vi szonnyal kell ren del kez nie. A ki ren delt
mun ka vál la lók nak ku ta tás-fej lesz té si vagy in no vá ci ós
 tevékenységet kell foly tat ni uk a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ
KKV-nál.

(2) A el szá mol ha tó költ sé gek a ma ga san kép zett mun -
ka erõ köl csön zé sé nek és fog lal koz ta tá sá nak KKV-knál
fel me rült költ sé gei, be le ért ve a köz ve tí tõ ügy nök ség
igény be vé te lé nek költ sé ge it és a ki ren delt mun ka társ mun -
ká ba já rá si jut ta tá sa it.

(3) A ma ga san kép zett mun ka vál la lók köl csön zé sé re
vo nat ko zó tá mo ga tás ese tén a KKV ré szé re nyúj tott
 tanácsadás költ sé gei nem mi nõ sül nek el szá mol ha tó költ -
ség nek.

(4) A ma ga san kép zett mun ka erõ köl csön zé sé hez nyúj -
tott tá mo ga tás ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tá sa nem
 haladhatja meg az el szá mol ha tó költ sé gek 50%-át, leg fel -
jebb 3 éves idõ szak ra, vál lal ko zá son ként és köl csön zött
sze mé lyen ként.

Képzési célú támogatások

92/X.  § (1) Kép zé si tá mo ga tást ál ta lá nos és spe ci á lis
kép zés hez le het nyúj ta ni.

(2) E ren de let alap ján kép zé si tá mo ga tás a ked vez mé -
nye zet tel mun ka vi szony ban álló mun ka vál la lók kép zé sé -
hez nyújt ha tó.

(3) El szá mol ha tó költ sé gek:

a) az ok ta tók sze mé lyi jel le gû költ sé gei,

b) az ok ta tók és kép zés ben részt ve võk uta zá si költ sé -
gei, be le ért ve a szál lás költ sé ge ket is,

c) egyéb fo lyó költ sé gek, úgy mint a pro jekt hez köz vet -
le nül kap cso ló dó anya gok, fo gyó esz köz,

d) az esz kö zök és be ren de zé sek amor ti zá ci ó ja, olyan
mér ték ben, amennyi re azo kat ki zá ró lag a kép zé si pro jekt
cél ja i ra hasz nál ják,

e) a kép zé si pro jekt tel kap cso la tos ta nács adói szol gál -
ta tá sok költ sé gei,

f) a kép zés ben részt ve võk sze mé lyi jel le gû költ sé gei és 
az el szá mol ha tó köz ve tett költ sé gek (ad mi niszt rá ci ós költ -
sé gek, bér le ti díj, re zsi költ sé gek) az a)–e) pont ban fel -
sorolt egyéb el szá mol ha tó költ sé gek össz ér té ké ig. Ami
a kép zés ben részt ve võk sze mé lyi jel le gû költ sé ge it il le ti,
csak a tény le ges kép zés ben el töl tött idõ – a ter me lés ben
töl tött idõ le vo ná sa után – ve he tõ szá mí tás ba.

(4) Az el szá mol ha tó költ sé ge ket do ku men tált bi zo nyí -
té kok kal kell alá tá masz ta ni, át te kint he tõ en és té te le sen
rész le tez ve.

(5) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely ál lam ház tar tá si
for rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás – be le ért ve a pro jekt -
hez nyúj tott cse kély össze gû tá mo ga tá so kat is – in ten zi tá -
sa nem ha lad hat ja meg a (6)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott mér té ke ket.

(6) A ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás

a) ál ta lá nos kép zés ese tén a tá mo gat ha tó költ sé gek
60%-a;

b) spe ci á lis kép zés ese tén a tá mo gat ha tó költ sé gek
25%-a.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tás azon ban az el szá mol ha tó költ sé gek
80%-ának meg fe le lõ ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tá sig
nö vel he tõ a kö vet ke zõk sze rint:

a) 10 szá za lék pont tal, a fo gya ték kal élõ vagy hát rá nyos 
hely ze tû mun ka vál la lók nak nyúj tott kép zés ese tén.

b) 10 szá za lék pont tal, ha a tá mo ga tást kö zép vál lal ko -
zá sok nak, és 20 szá za lék pont tal, ha a tá mo ga tást kis vál lal -
ko zás nak nyújt ják.

(8) Ha va la mely tá mo ga tá si pro jekt ben mind sza ko sí -
tott, mind ál ta lá nos kép zé si össze te võk sze re pel nek, ame -
lyek a kép zés tá mo ga tá si in ten zi tá sá nak a ki szá mí tá sa cél -
já ból egy más tól nem vá laszt ha tók el, vagy ha a tá mo ga tá si
pro jekt ben sze rep lõ kép zés sza ko sí tott, il let ve ál ta lá nos
jel le ge nem ál la pít ha tó meg, a (6) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti spe ci á lis kép zés re vo nat ko zó tá mo ga tá si in ten zi tá so -
kat kell al kal maz ni.

A csekély összegû támogatásokra vonatkozó szabályok

92/Y.  § (1) A cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek
fel té te le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik ar ról, hogy
a meg elõ zõ két pénz ügyi év ben és a fo lya mat ban lévõ
pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett cse kély össze gû tá mo -
ga tá sok tá mo ga tás tar tal ma nem ha lad ja meg a 200 000
 eurónak meg fe le lõ fo rint össze get.

(2) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.

(3) Min den egyes új cse kély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt cse kély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét figye lembe kell ven ni.

(4) Az 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let 3. cikk
1. pont ja sze rin ti kö te le zett sé get, a tá mo ga tást nyúj tó kö te -
les tel je sí te ni.

A közszolgáltatások finanszírozására vonatkozó
szabályok

92/Z.  § (1) Köz szol gál ta tás fi nan szí ro zá sá hoz tá mo ga -
tást ki zá ró lag a köz szol gál ta tás el lá tá sá val meg bí zott vál -
lal ko zás kap hat.
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(2) A köz szol gál ta tá sok el lá tá sá ért nyúj tott tá mo ga tás
csak olyan mér ték ben kor lá toz hat ja a ver senyt, amely min -
den kép pen szük sé ges a fel adat ha té kony el lá tá sá hoz.

(3) A tá mo ga tás mér té ke nem ha lad hat ja meg a köz szol -
gál ta tás el lá tá sá nak net tó költ sé gét, azaz a köz szol gál ta tás
mû köd te té sé vel kap cso lat ban fel me rült költ sé gek és az
 ezzel össze füg gés ben ke let ke zett be vé te lek kü lönb sé gét,
figye lembe véve egy, a köz szol gál ta tás el lá tá sá hoz kap -
cso ló dó sa ját tõ ke-rész alap ján vár ha tó éssze rû pro fi tot is.

(4) A ked vez mé nye zett a ka pott tá mo ga tás ról kü lön
 elszámolást kö te les ve zet ni, amely el szá mo lás alap ján
a (2)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak tel je sü lé se ellenõriz -
hetõ.

Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

92/Zs.  § A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás sal
kap cso la tos ok ira to kat és do ku men tu mo kat a tá mo ga tá si
dön tés nap já tól szá mí tott tíz évig meg õriz ni.

93.  § A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ke re té ben an nak
a pá lyá zó nak nyújt ha tó tá mo ga tás, aki meg fe lel az Áht.
ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok ra vo nat ko zó elõ -
írásainak.”

4.  §

Záró rendelkezések

A Ren de let 94/A.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„94/A.  § (1) E ren de let alap ján tá mo ga tá si dön tést cse -
kély össze gû, va la mint a 800/2008/EK ren de let ha tá lya alá 
tar to zó tá mo ga tá si tá mo ga tá sok te kin te té ben 2013. de -
cem ber 31-ig le het hoz ni.

(2) Ez a ren de let:
a) a Szer zõ dés 87. és 88. cik ke al kal ma zá sá ban a tá mo ga -

tá sok bi zo nyos faj tá i nak a kö zös pi ac cal összeegyez -
tethetõnek nyil vá ní tá sá ról  szóló 2008. au gusz tus 9-i
800/2008/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 214/3. 2008. 08. 09.
3–47. o.) II. fe je ze té nek 1. Sza ka sza, 4. Sza ka sza, 7. Sza ka -
sza, 8. Sza ka sza, 9. Sza ka sza,

b) az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a cse kély
össze gû tá mo ga tá sok ra  való al kal ma zá sá ról  szóló 2006.
de cem ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let
(HL L 379. 2006. 12. 28., 5. o.),

c) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 86. cik ke
(2) be kez dé sé nek az ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá -
sok mû köd te té sé vel meg bí zott vál lal ko zá sok nak köz szol gál -
ta tá sért járó el len té te le zés for má já ban meg ítélt ál la mi tá mo -
ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló 2005/842/EK bi zott -
sá gi ha tá ro zat (HL L 312., 2005.11.29., 67.o.) ha tá lya alá tar -
to zó tá mo ga tá si prog ra mot tar tal maz.”

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

15588 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/57. szám



VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
48/2009. (IV. 24.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság fo lya mat ban lévõ ügy ben al kal -
ma zan dó jog sza bály alkot mány elle nességének meg ál la pí -
tá sá ra irá nyu ló bí rói kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Ga dács
Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a szo ci á -
lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok he lyi rend sze ré rõl
 szóló 8/2008. (VI. 16.) ren de le te 16.  § (1) be kez dé sé nek
„ön hi bá ján kí vül” szö veg ré sze és a 16.  § (3) be kez dé se
alkot mány elle nes, ezért azo kat meg sem mi sí ti.

A 16.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ szö veg gel ma rad ha -
tály ban:

„Át me ne ti se gély ben le het ré sze sí te ni azt a sze mélyt,
aki lét fenn tar tá sát ve szé lyez te tõ rend kí vü li élet hely zet be
ke rült, va la mint idõ sza ko san vagy tar tó san lét fenn tar tá si
gond dal küzd, fel té ve, hogy a ké rel me zõ csa lád já ban az
egy fõre jutó havi jö ve de lem nem ha lad ja meg a nyug díj -
mi ni mu mot, egye dül élõ ese tén an nak 150%-át és a ké rel -
me zõ csa lád ja nem ren del ke zik va gyon nal.”

2. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Ga dács
Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a szo ci á -
lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok he lyi rend sze ré rõl
 szóló 3/2006. (III. 31.) ren de le te 2008. jú ni us 15-éig ha -
tály ban volt 17.  § (1) be kez dé sé nek „ön hi bá ján kí vül” szö -
veg ré sze, va la mint a 17.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nes 
volt, ezért ezen ren del ke zé sek a So mogy Me gyei Bí ró ság
elõtt 5.K.20.318/2008. szám alatt fo lya mat ban lévõ ügy -
ben nem al kal maz ha tó ak.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az in dít vá nyo zó bíró az elõt te fo lya mat ban lévõ el -
já rás fel füg gesz té se mel lett kez de mé nyez te Ga dács Köz -

ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a szo ci á lis
igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok he lyi rend sze ré rõl
 szóló 3/2006. (III. 31.) ren de le te (a továb biak ban: Ör1.)
17.  § (1) be kez dé sé nek „ön hi bá ján kí vül” szö veg ré sze, va -
la mint a 17.  § (3) be kez dé se alkot mány elle nessége meg ál -
la pí tá sát és meg sem mi sí té sét. A ki fo gás olt ren del ke zé sek
ér tel mé ben csak az Ör1.-ben meg ha tá ro zott ön hi bán kí vü li 
rá szo rult ság ese tén ad ha tó át me ne ti se gély. Az in dít vá nyo -
zó bíró sze rint ez a sza bá lyo zás el len té tes az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé vel, mi vel az ön kor mány zat az ön hi -
ba, mint ki zá ró ok be ve ze té sé vel és an nak tar tal ma meg ha -
tá ro zá sá val túl ter jesz ke dett a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo -
ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi III. tör vény (a továb -
biak ban: Sztv.) 45.  § (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás ke re te in. Az in dít vá nyo zó az Al kot mány 2.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt, a jog ál la mi ság kö ré be tar to zó jog biz -
ton ság sé rel mét lát ta az „ön hi ba fo gal má nak ön ké nyes, és
a jog al kal ma zó szá má ra tág, el len õriz he tet len al kal ma zá -
sát le he tõ vé tevõ” meg ha tá ro zá sá ban. Ez a sza bá lyo zás ál -
lás pont ja sze rint – ugyan ezen ok  miatt – az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé ben dek la rált hát rá nyos meg kü lön -
böz te tés elvét is sérti.

2. Az Al kot mány bí ró ság az el já rá sa so rán meg ál la pí -
tot ta, hogy az in dít vá nyo zó ál tal sé rel me zett Ör1.-et Ga -
dács Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek
a szo ci á lis igaz ga tás ról és a szo ci á lis el lá tá sok he lyi rend -
sze ré rõl  szóló 8/2008. (VI. 16.) ren de le te (a továb biak ban:
Ör2.) 26.  § (2) be kez dé se 2008. jú ni us 16-ával ha tá lyon kí -
vül he lyez te. Az Al kot mány bí ró ság ugyan ak kor azt is
meg ál la pí tot ta, hogy az Ör2. a 16.  §-ában az in dít vány ban
ki fo gás olt sza bá lyo zás sal egye zõ ren del ke zé se ket tar tal -
maz.

Az Al kot mány bí ró ság kö vet ke ze te sen ér vé nye sí tett
gya kor la ta, hogy amennyi ben a ko ráb bi sza bá lyo zás he -
lyé be lépõ jog sza bály azo nos ren del ke zé si kör nye zet ben
vál to zat la nul tar tal maz za a tá ma dott ren del ke zést, az Al -
kot mány bí ró ság a vizs gá la tot az új sza bá lyo zás te kin te té -
ben foly tat ja le (137/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH 1992,
456, 457.).

Az Al kot mány bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza -
bá lyi ren del ke zés al kot má nyos sá gá nak vizs gá la tát ki zá ró -
lag ak kor vég zi el, ha an nak al kal maz ha tó sá ga is el dön ten -
dõ kér dés (335/B/1990. AB ha tá ro zat, ABH 1990, 261,
262.). A konk rét nor ma kont roll két ese té ben, az Al kot -
mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Abtv.) 38.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt bí rói kez -
de mé nye zés és 48.  § sze rin ti al kot mány jo gi pa nasz alap ján 
– mi vel ilyen kor al kal ma zá si ti la lom ki mon dá sá ra van le -
he tõ ség – az Al kot mány bí ró ság a már nem ha tá lyos ren -
del ke zés alkot mány elle nességét is vizs gál ja [10/1992.
(II. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 72, 76.]. A je len ügy ben 
az in dít vány az Abtv. 38.  § (1) be kez dé se alap ján be nyúj -
tott bí rói kez de mé nye zés, ezért az Al kot mány bí ró ság a tá -
ma dott Ör1. ren del ke zé sei al kot má nyos sá gát is ér dem ben
meg vizs gál ta.
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II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság füg get len, de mok ra ti -

kus jog ál lam.
(...)
44/A.  § (2) A he lyi kép vi se lõ tes tü let a fel adat kör ében

ren de le tet al kot hat, amely nem le het el len té tes a ma ga sabb 
szin tû jog sza bállyal.

(...)
70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le tén

tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve az
ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne ve ze -
te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más vé le -
mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni, szü le -
té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél kül.”

2. Az Ör1. érin tett ren del ke zé sei:
„17.  § (1) Át me ne ti se gély ben le het ré sze sí te ni azt a sze -

mélyt, aki ön hi bá ján kí vül lét fenn tar tá sát ve szé lyez te tõ
rend kí vü li élet hely zet be ke rült, va la mint idõ sza ko san
vagy tar tó san lét fenn tar tá si gond dal küzd, fel té ve, hogy
a ké rel me zõ csa lád já ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem
nem ha lad ja meg a nyug díj mi ni mu mot, egye dül élõ ese tén
an nak 150%-át és a ké rel me zõ csa lád ja nem ren del ke zik
va gyon nal.

(...)
(3) E ren de let al kal ma zá sá ban ön hi bá nak mi nõ sül, ha

ké rel me zõ vagy csa lád ja a há zuk hoz tar to zó ker tet nem
mû ve lik, a ké rel me zõ vagy csa lád tag jai rend sze re sen él ve -
ze ti ter mé ket fo gyasz ta nak (fe ke te ká vé, ci ga ret ta, al ko -
hol), a ké rel me zõ vagy csa lád tag jai fe le lõt len köl te ke zõ
élet mód juk  miatt a csa lád gaz da sá gi lét alap ját el von ják.”

3. Az Ör2. érin tett ren del ke zé sei:
„16.  § (1) Át me ne ti se gély ben le het ré sze sí te ni azt a sze -

mélyt, aki ön hi bá ján kí vül lét fenn tar tá sát ve szé lyez te tõ
rend kí vü li élet hely zet be ke rült, va la mint idõ sza ko san
vagy tar tó san lét fenn tar tá si gond dal küzd, fel té ve, hogy
a ké rel me zõ csa lád já ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem
nem ha lad ja meg a nyug díj mi ni mu mot, egye dül élõ ese tén
an nak 150%-át és a ké rel me zõ csa lád ja nem ren del ke zik
va gyon nal.

(...)
(3) E pa rag ra fus al kal ma zá sá ban ön hi bá nak mi nõ sül, ha 

ké rel me zõ vagy csa lád ja a há zuk hoz tar to zó ker tet nem
mû ve lik, a ké rel me zõ vagy csa lád tag jai rend sze re sen él ve -
ze ti ter mé ket úgy mint fe ke te ká vét, ci ga ret tát, al ko holt fo -
gyasz ta nak, a ké rel me zõ vagy csa lád tag jai fe le lõt len köl -
te ke zõ élet mód juk  miatt a csa lád gaz da sá gi lét alap ját el -
von ják.”

III.

A bí rói kez de mé nye zés meg ala po zott.

1. Az Al kot mány 44/A.  § (2) be kez dé se sze rint a he lyi
ön kor mány zat fel adat kör ében ren de le tet al kot hat, amely
nem le het el len té tes a ma ga sabb szin tû jog sza bállyal. A
he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény
16.  §-ának (1) be kez dé se elõ ír ja, hogy a kép vi se lõ-tes tü let
a tör vény ál tal nem sza bá lyo zott he lyi tár sa dal mi vi szo -
nyok ren de zé sé re, to váb bá a tör vény fel ha tal ma zá sa alap -
ján, an nak vég re haj tá sá ra ön kor mány za ti ren de le tet al kot.
Az Sztv. több tárgy kör ben is ren de let al ko tás ra ha tal maz za
fel az ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le te it. Így a 45.  §
(1) be kez dé se ér tel mé ben a te le pü lé si ön kor mány zat kép -
vi se lõ-tes tü le te a lét fenn tar tást ve szé lyez te tõ rend kí vü li
élet hely zet be ke rült, va la mint idõ sza ko san vagy tar tó san
lét fenn tar tá si gond dal küz dõ sze mé lyek ré szé re a ren de le -
té ben meg ha tá ro zott át me ne ti se gélyt nyújt. Az Sztv. 32.  §
(3) be kez dé se ki mond ja, hogy ha maga az Sztv. más ként
nem ren del ke zik, a te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te ren de let ben sza bá lyoz za a ha tás kö ré be tar to zó
pénz be li el lá tá sok meg ál la pí tá sá nak, ki fi ze té sé nek, fo lyó -
sí tá sá nak, valamint ellenõrzésének szabályait.

2. A vi ta tott ren del ke zé sek ben a kép vi se lõ-tes tü let az
át me ne ti se gély meg ál la pí tá sát egy to váb bi fel té tel hez, ne -
ve ze te sen az ál ta la ön hi ba ként meg ha tá ro zot tak hi á nyá hoz 
kö töt te. Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta: az Sztv.
nem adott fel ha tal ma zást arra, hogy az ön kor mány za tok az 
át me ne ti se gély igény lé sé nek tör vényi fel té te le it bõ vít sék,
s így az ön hi bán kí vü li sé get, mint fel té telt elõ ír has sák. Az
Al kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint az ilyen tar tal mú ön -
kor mány za ti ren de le ti sza bá lyo zás el len té tes az Sztv. elõ -
írásaival, ek ként az Ör1. 17.  § (1) be kez dé sé nek „ön hi bá -
ján kí vül” szö veg ré sze és a 17.  § (3) be kez dé se, va la mint
az Ör2. 16.  § (1) be kez dé sé nek „ön hi bá ján kí vül” szö veg -
ré sze és a 16.  § (3) be kez dé se az Al kot mány 44/A.  § (2) be -
kez dé sét sér ti. Az Al kot mány bí ró ság az alkot mány elle -
nesnek nyil vá ní tott Ör2. 16.  § (1) be kez dé sé nek „ön hi bá -
ján kí vül” szö veg ré szét és a 16.  § (3) be kez dé sét meg sem -
mi sí tet te [lásd 29/2002. (VII. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 
543.; 30/2002. (VII. 2. ) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 555.;
31/2002. (VII. 2.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 564. ].

Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Ör1. és az Ör2. érin tett
ren del ke zé se i nek alkot mány elle nességét az Al kot mány
44/A.  § (2) be kez dé sé be üt kö zé se  miatt meg ál la pí tot ta,
ezért az Al kot mány 2.  § (1) be kez dé se, va la mint a 70/A.  §
(1) be kez dé se ál lí tott sé rel mé nek vizs gá la tát az ed di gi
gya kor la tát kö vet ve [31/1991. (VI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 133, 136.] mel lõz te.
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3. Az Abtv. 43.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az alkot -
mány elle nes jog sza bályt az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá -
nak a hi va ta los lap ban  való köz zé té te le nap já tól nem le het
al kal maz ni. Az Abtv. 43.  § (2) be kez dé se úgy ren del ke zik,
hogy az alkot mány elle nessé nyil vá ní tás és meg sem mi sí tés 
nem érin ti a ha tá ro zat köz zé té te le elõtt lét re jött jog vi szo -
nyo kat. Az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se vi szont le he tõ vé te -
szi, hogy az Al kot mány bí ró ság e két hi vat ko zott ren del ke -
zés tõl el té rõ en dönt hes sen az alkot mány elle nes jog sza bály 
ha tá lyon kí vül he lye zé se vagy konk rét eset ben tör té nõ al -
kal maz ha tó sá ga kér dé sé ben, ha ezt a jog biz ton ság, vagy
az el já rást kez de mé nye zõ kü lö nö sen fon tos ér de ke in do -
kol ja. Eb ben az ügy ben fo lya mat ban lévõ el já rás fel füg -
gesz té se mel lett az el já ró bíró kez de mé nyez te az alkot -
mány elle nesség meg ál la pí tá sát. Az Al kot mány bí ró ság az
alkot mány elle nesnek ítélt Ör1. ren del ke zé se it, mi vel azo -
kat idõ köz ben ha tá lyon kí vül he lyez ték, nem sem mi sít het -
te meg, az Abtv. 43.  § (4) be kez dé se alap ján azon ban úgy
ren del ke zett, hogy a konk rét ügy ben ki zár ja azok al kal -
maz ha tó sá gát.

Az Al kot mány bí ró ság e ha tá ro za tá nak köz zé té te le az
Abtv. 41.  §-án ala pul.

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 510/B/2008.

Az Alkotmánybíróság
49/2009. (IV. 24.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy Vá sá ros béc
Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a köz te rü -
le tek hasz ná la tá ról  szóló 7/2008. (VI. 27.) ren de le te 2. szá -
mú mel lék le te VIII. pont ja alkot mány elle nes, ezért azt
e ha tá ro zat köz zé té te lé nek nap já val meg sem mi sí ti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó elsõ be ad vá nyá ban Vá sá ros béc Köz -
ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek (a továb biak -
ban: Kép vi se lõ-tes tü let) a köz te rü le tek hasz ná la tá ról  szóló 
9/2006. (XI. 30.) ren de let 2. szá mú mel lék le te alkot mány -
elle nességének meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kér te
az Al kot mány bí ró ság tól. Hi ány pót lás ra tör tént fel hí vás ra
ar ról tá jé koz tat ta az Al kot mány bí ró sá got, hogy a Kép vi se -
lõ-tes tü let a tá ma dott ren de le tet ha tá lyon kí vül he lyez te
a köz te rü le tek hasz ná la tá ról  szóló 7/2008. (VI. 27.) ren de -
le té vel (a továb biak ban: Ör.). A ki egé szí tõ in dít vá nyá ban
az Ör. 2. szá mú mel lék le te VIII. pont ja alkot mány elle -
nességének a meg ál la pí tá sát és meg sem mi sí té sét kez de -
mé nyez te.

Az in dít vá nyo zó egy or szá gos há ló zat tal ren del ke zõ
moz gó bol ti te vé keny sé get vál lal ko zó be vo ná sá val vég zõ
gaz dál ko dó szer ve zet. A moz gó bol ti te vé keny sé get több
te le pü lés te rü le tén az ön kor mány zat en ge dé lyé vel lát ja el.
Az en ge dély alap ján köz te rü le ti hasz ná la ti dí jat kell fi zet -
nie. Az Ör. 2. szá mú mel lék le te VIII. pont ja alap ján
800 Ft/nap a fi ze ten dõ köz te rü le ti-hasz ná la ti díj.

Ál lás pont ja sze rint a tá ma dott ren del ke zés a diszk ri mi -
ná ció ti lal má ba [Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se], a sza -
bad ver seny re vo nat ko zó [Al kot mány 9.  § (2) be kez dé se]
ren del ke zés be üt kö zik. A hát rá nyos meg kü lön böz te tés
iga zo lá sa ként arra hi vat ko zik, hogy a köz te rü let-hasz ná la -
ti dí jak olyan díj té te le ket ír nak elõ, ame lyek kel hát rá nyos
meg kü lön böz te tést  valósítanak meg egyes jog ala nyok kal
szem ben.

Az in dít vá nyo zó moz gó bol ti te vé keny sé get vé gez, a hét 
azo nos nap ja in, ezen be lül azo nos idõ pon to kon be lül,
ugyan azon utca és ház szám sze rint meg ál ló-, il let ve ér té -
ke sí té si he lyen. Rész le tes szá mí tá sok kal szem lél te ti, hogy
az egyes köz te rü let-hasz ná lók kö zött az Ör. mel lék le te je -
len tõs kü lönb sé ge ket ha tá roz meg, il let ve ered mé nyez,
ami nek nincs in do ka. „Össze fog lal va meg ál la pít ha tó te -
hát, hogy egy 6 m2  alap te rü le tû moz gó bolt egy hó nap köz -
te rü let-hasz ná la tért 24.000,- Fo rin tot kö te les fi zet ni; eh -
hez ké pest egy lé nye gé ben azo nos jel le gû ke res ke del mi te -
vé keny sé get vég zõ mo bil áru sí tó hely 13.200,- Fo rin tot,
hoz zá ve tõ leg a fe lét; egy 6 m2  alap te rü le tû pa vi lon ban tör -
té nõ ér té ke sí tõ/áru sí tó 7.800,- Fo rin tot, hoz zá ve tõ leg
1/3-át, és egy ki te le pült árus 4.800-, Fo rin tot, 1/5-ét fi ze ti
ugyan ar ra köz te rü let re, a nél kül, hogy erre a Ren de let
a köz te rü let-hasz ná lat ér té két be fo lyá so ló bár mi lyen té -
nye zõt, vagy okot a díj té tel vo nat ko zá sá ban hoz zá ren del -
ne, vagy a kü lön bö zõ ta ri fák al kal ma zá sát éssze rû en in do -
kol ná.” A fen ti ek alap ján te kin ti hát rá nyos meg kü lön böz -
te tés nek a moz gó bol ti te vé keny sé get vég zõ in dít vá nyo zó
az Ör. 2. szá mú mel lék le té nek a VIII. pont ját, ami – vé le -
mé nye sze rint – sér ti a sza bad ver seny al kot má nyos el vét
is.
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II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,

amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel
 nélkül.”

2. Az Ör. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:
„Az Ör. 2. szá mú mel lék le te

Közterület-használati díjak

II. Pa vi lon
[4.  § (1) bek. b) pont] 1300-, Ft/m2/hó

III. Ide ig le nes áru sí tás
– al kal mi 1000-, Ft/m2/nap
– idény jel le gû 300-, Ft/m2/nap
– élõ hal áru sí tás 800-, Ft/m2/nap
– kéz bõl tör té nõ új ság áru sí tás 300-, Ft/m2/nap
[4.  § (1) bek. b) pont]

IV. Ki te le pült áru sí tás 800-, Ft/nap
[4.  § (1) bek. b) pont]

V. Mo bil áru sí tó hely 2200-, Ft/m2/hó
[4.  § (1) bek. b) pont]

VI. Mo bil tá jé koz ta tó, meg ál lí tó táb la
– tel jes hó nap ra 800-, Ft/db/hó
– 1–1 nap ra 60-, Ft/db/nap
[4.  § (1) bek. c) pont]

VII. Épí té si mun ká val kap cso la tos
– áll vány, épí té si anyag 150-, Ft/m2/nap
– tör me lék 500-, Ft/m2/nap
[4.  § (1) bek. d) pont]

VIII. Moz gó áru sí tás 800-, Ft/nap
Áru sí tó au to ma ta 400-, Ft/nap
Moz gó bolt – több fé le ter mék áru sí tá sa 

 ese tén, áru sí tó au to ma ta
800-, Ft/nap

Moz gó bolt – egy fé le ter mék áru sí tá sa 
 ese tén

200-, Ft/nap

[4.  § (1) bek. e) pont]
(...)”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zést, amely nek ér tel mé ben a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén az em be ri, il let ve az ál lam pol gá ri jo gok bár mely
meg kü lön böz te tés, ne ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val -
lás, po li ti kai vagy más vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi
szár ma zás, va gyo ni, szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti
kü lönb ség té tel nél kül min den sze mélyt meg il let nek. Kö -
vet ke ze te sen ér vé nye sí tett ál lás pont ja sze rint a diszk ri mi -
ná ció ti lal ma el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te rén
tett meg kü lön böz te té sek re ter jed ki. Ab ban az eset ben, ha
a meg kü lön böz te tés nem em be ri jog vagy alap ve tõ jog te -
kin te té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás alkot mány elle -
nessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em be ri mél tó ság -
hoz  való jo got is sér ti. Az Al kot mány bí ró ság ez utób bi
kör ben vi szont ki zá ró lag ak kor íté li alkot mány elle nesnek
a jog ala nyok kö zöt ti meg kü lön böz te tést, ha a jog al ko tó
ön ké nye sen, éssze rû in dok nél kül tett kü lönb sé get az azo -
nos sza bá lyo zá si kör be tar to zó jog ala nyok kö zött [9/1990.
(IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990.
(X. 4.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 73, 77–78.; 61/1992.
(XI. 20.) AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280, 282.; 35/1994.
(VI. 24.) AB ha tá ro zat, ABH 1994, 197, 203. ].

Az Al kot mány bí ró ság azt is ki mond ta: a meg kü lön böz -
te tés ti lal ma nem je len ti azt, hogy min den meg kü lön böz te -
tés ti los. A hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal ma arra vo nat -
ko zik, hogy a jog nak min den kit egyen lõ ként (egyen lõ
mél tó sá gú sze mély ként) kell ke zel ni és az egyé ni szem -
pon tok azo nos mér té kû figye lembe véte lével kell a jo go -
sult sá gok és ked vez mé nyek el osz tá sa szem pont ja it meg -
ha tá roz ni [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46,
48.]. A diszk ri mi ná ció ti lal má ból te hát nem kö vet ke zik az, 
hogy az ál lam – a kü lön bö zõ élet hely ze tek ben lé võk re – ne 
kü lön böz tet het ne, fel té ve, hogy ez zel az al kot má nyos kö -
ve tel mé nye ket nem sér ti. Az Al kot mány bí ró ság sze rint az
ál lam joga – és bi zo nyos kör ben kö te le zett sé ge is –, hogy
a jog al ko tás so rán figye lembe ve gye az em be rek kö zött
tény le ge sen meg lé võ kü lönb sé ge ket [61/1992. (XI. 20.)
AB ha tá ro zat, ABH 1992, 280, 282.; 74/1995. (XII. 15.)
AB ha tá ro zat, ABH 1995, 369, 373–374.].

A diszk ri mi ná ció vizs gá la tá nál az elsõ el dön ten dõ kér -
dés, hogy az adott sza bá lyo zás te kin te té ben ál lí tott meg kü -
lön böz te tés egy más sal össze ha son lít ha tó ala nyi kör re vo -
nat ko zik-e [49/1991. (IX. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
246, 249.; 432/B/1995. AB ha tá ro za ta, ABH 1995, 789,
792.]. Eb ben az ügy ben a köz te rü le ti en ge dély alap ján kis -
ke res ke del mi te vé keny sé get vég zõk [a ke res ke de lem rõl
 szóló 2005. évi CLXIV. tör vény 2.  § k) pont ja] al kot nak az
adott sza bá lyo zás te kin te té ben ho mo gén cso por tot.

A köz te rü let hasz ná la tá ért fi ze ten dõ díj, aho gyan azt az
Al kot mány bí ró ság a 38/1998. (IX. 23.) AB ha tá ro za tá ban
(a továb biak ban: Abh.) is meg ál la pí tot ta „a köz te rü let
hasz ná la tá nak el len ér té ke. En nek meg fele lõen a köz te rü -
let-hasz ná lat dí já nak alap ve tõ en a köz te rü let-hasz ná lat ér -
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té két be fo lyá so ló té nye zõk höz (a te rü let nagy sá ga, a te le -
pü lé sen be lü li el he lyez ke dé se, a hasz ná lat mód ja, idõ tar ta -
ma stb.) kell iga zod nia. A köz te rü let-hasz ná lók kö zött
a köz te rü let-hasz ná la ti díj mér té ke te kin te té ben e té nye zõk 
alap ján tett meg kü lön böz te tés nem te kint he tõ alkot mány -
elle nesnek” (ABH 1998, 454, 456.).

A köz te rü let-hasz ná la ti díj mér té ké nek a meg ál la pí tá sá -
nál alap ve tõ en az el fog lalt köz te rü let nagy sá gát és az el -
fog la lás idõ tar ta mát in do kolt ala pul ven ni. Az Ör. 2. szá -
mú mel lék le té nek VIII. pont ja az el fog lalt köz te rü let nagy -
sá gá tól füg get len díj té te le ket ál la pít meg (800 Ft/nap). En -
nek kö vet kez mé nye, hogy az az zal össze ha son lít ha tó
V. Mo bil áru sí tó hely 2200 Ft/m2/hó fi ze ten dõ díja mint -
egy fele – egy hó nap ra ve tít ve – a VIII. pont alap ján moz gó 
áru sí tás ese tén fi ze ten dõ díj nak.

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban azt is hang sú lyoz ta,
hogy a ,,köz te rü let-hasz ná lat dí já nak olyan sza bá lyo zá sa,
amely a köz te rü let-hasz ná lat ér té két meg ha tá ro zó té nye -
zõk azo nos sá ga ese tén, a szol gál ta tás tól füg get len, an nak
ér té két nem be fo lyá so ló szem pon tok alap ján ki rí vó an ma -
gas díj fi ze té si kö te le zett sé get ír elõ egyes vál lal ko zók ra és
ez zel meg kü lön böz te tést tesz a köz te rü le tet hasz ná ló vál -
lal ko zók kö zött, ön ké nyes, ezért alkot mány elle nes” (ABH 
1998, 454, 456–457.). Az Al kot mány bí ró ság a 21/2003.
(IV. 18.) AB ha tá ro zat ban meg erõ sí tet te, hogy al kot má -
nyo san nem in do kol ha tó az a sza bá lyo zás, ami kor a köz te -
rü let-hasz ná la ti dí jat olyan szem pon tok ra ala pít ják, ame -
lyek a köz te rü let hasz ná la tá val nin cse nek össze füg gés ben, 
s ez zel a díj mér té ke te kin te té ben nem re le váns szem pont
alap ján, ön ké nye sen, éssze rû in dok nél kül tesz nek meg kü -
lön böz te tést a köz te rü le tet azo nos fel té te lek mel lett hasz -
ná ló ke res ke del mi, ven dég lá tó-ipa ri köz te rü let-hasz ná lók
kö zött (ABH 2003, 784, 789.).

Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy az Ör. 2. szá mú mel lék let VIII. pont ja éssze rû
in dok nél kül tesz arány ta la nul nagy kü lönb sé get a köz te -
rü le ten ér té ke sí tést vég zõk kö zött, ami így az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott diszk ri mi ná ció
ti lal mát sér ti, ezért a tá ma dott ren del ke zést meg sem mi sí -
tet te.

2. Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Ör. 2. szá mú mel lék -
let VIII. pont ja alkot mány elle nességét az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé be üt kö zé se  miatt meg ál la pí tot ta,
ezért az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé se ál lí tott sé rel mé nek
vizs gá la tát az ed di gi gya kor la tát kö vet ve [31/1991.
(VI. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 1991, 133, 136.] mel lõz te.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án ala pul.

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 196/B/2009.

Az Alkotmánybíróság
50/2009. (IV. 24.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság jog sza bály alkot mány elle -
nességének utó la gos vizs gá la tá ra irá nyu ló in dít vány tár -
gyá ban meg hoz ta a következõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pít ja, hogy So mogy hárs ágy 
Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek a köz te rü le -
tek hasz ná la tá ról  szóló 8/2008. (VI. 27.) ren de le te 2. szá mú
mel lék le te VIII. pont ja alkot mány elle nes, ezért azt e ha tá ro -
zat köz zé té te lé nek nap já val megsemmi síti.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Az in dít vá nyo zó elsõ be ad vá nyá ban So mogy hárs ágy
Köz ség Ön kor mány za ta Kép vi se lõ-tes tü le té nek (a továb -
biak ban: Kép vi se lõ-tes tü let) a köz te rü le tek hasz ná la tá ról
 szóló 12/2006. (XI. 30.) ren de let 2. szá mú mel lék le te
II.–IX. pont jai alkot mány elle nességének meg ál la pí tá sát és 
meg sem mi sí té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól. Hi ány -
pót lás ra tör tént fel hí vás ra ar ról tá jé koz tat ta az Al kot mány -
bí ró sá got, hogy a Kép vi se lõ-tes tü let a tá ma dott ren de le tet
ha tá lyon kí vül he lyez te a köz te rü le tek hasz ná la tá ról  szóló
8/2008. (VI. 27.) szá mú ren de le té vel (a továb biak ban:
Ör.), ki egé szí tõ be ad vá nyá ban az Ör. 2. számú melléklete
VIII. pontja alkot mány elle nességének a megállapítását és
megsemmisítését kezdeményezte.

Az in dít vá nyo zó egy or szá gos há ló zat tal ren del ke zõ
moz gó bol ti te vé keny sé get vál lal ko zó be vo ná sá val vég zõ
gaz dál ko dó szer ve zet. A moz gó bol ti te vé keny sé get több
te le pü lés te rü le tén az ön kor mány zat en ge dé lyé vel lát ja el.
Az en ge dély alap ján köz te rü le ti hasz ná la ti dí jat kell fi zet -
nie. Az Ör. 2. szá mú mel lék le te VIII. pontja alapján
800 Ft/nap a fizetendõ közterületi-használati díj.

Ál lás pont ja sze rint a tá ma dott ren del ke zés a diszk ri mi -
ná ció ti lal má ba [Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé se], a sza -
bad ver seny re vo nat ko zó [Al kot mány 9.  § (2) be kez dé se]
ren del ke zés be üt kö zik. A hát rá nyos meg kü lön böz te tés
iga zo lá sa ként arra hi vat ko zik, hogy a köz te rü let-hasz ná la -
ti dí jak olyan díj té te le ket ír nak elõ, ame lyek kel hát rá nyos
megkülönböztetést  valósítanak meg egyes jogalanyokkal
szemben.
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Az in dít vá nyo zó moz gó bol ti te vé keny sé get vé gez, a hét
azo nos nap ja in, ezen be lül azo nos idõ pon to kon be lül, ugyan -
azon utca és ház szám sze rint meg ál ló-, il let ve ér té ke sí té si he -
lyen. Rész le tes szá mí tá sok kal szem lél te ti, hogy az egyes
köz te rü let-hasz ná lók kö zött az Ör. mel lék le te je len tõs kü -
lönb sé ge ket ha tá roz meg, il let ve ered mé nyez, ami nek nincs
in do ka. „Össze fog lal va meg ál la pít ha tó te hát, hogy egy 6 m2

alap te rü le tû moz gó bolt egy hó nap köz te rü let-hasz ná la tért
24.000-, Fo rin tot kö te les fi zet ni; eh hez ké pest egy lé nye gé -
ben azo nos jel le gû ke res ke del mi te vé keny sé get vég zõ mo bil
áru sí tó hely 13.200-, Fo rin tot, hoz zá ve tõ leg a fe lét; egy 6 m2

alap te rü le tû pa vi lon ban tör té nõ ér té ke sí tõ/áru sí tó 7.800-, Fo -
rin tot, hoz zá ve tõ leg 1/3-át, és egy ki te le pült árus 4.800-, Fo -
rin tot, 1/5-ét fi ze ti ugyan ar ra köz te rü let re, anél kül, hogy erre
a Ren de let a köz te rü let-hasz ná lat ér té két be fo lyá so ló bár mi -
lyen té nye zõt, vagy okot a díj té tel vo nat ko zá sá ban hoz zá ren -
del ne, vagy a kü lön bö zõ ta ri fák al kal ma zá sát éssze rû en in do -
kol ná.” A fen ti ek alap ján te kin ti hát rá nyos meg kü lön böz te -
tés nek a moz gó bol ti te vé keny sé get vég zõ in dít vá nyo zó az
Ör. 2. szá mú mel lék le té nek a VIII. pont ját, ami – vé le mé nye
sze rint – sér ti a sza bad ver seny al kot má nyos el vét is.

II.

1. Az Al kot mány in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,
amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben részesül.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em be ri, il let ve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel nél -
kül.”

2. Az Ör. in dít vánnyal érin tett ren del ke zé sei:

„Az Ör. 2. szá mú mel lék le te

Köz te rü let-hasz ná la ti dí jak

II. Pa vi lon

[4.  § (1) bek. b) pont] 1300-, Ft/m2/hó

III. Ide ig le nes áru sí tás

– al kal mi 1000-, Ft/m2/nap

– idény jel le gû 300-, Ft/m2/nap

– élõ hal áru sí tás 800-, Ft/m2/nap

– kéz bõl tör té nõ új ság áru sí tás 300-, Ft/m2/nap

[4.  § (1) bek. b) pont]

IV. Ki te le pült áru sí tás 800-, Ft/nap

[4.  § (1) bek. b) pont]

V. Mo bil áru sí tó hely 2200-, Ft/m2/hó
[4.  § (1) bek. b) pont]

VI. Mo bil tá jé koz ta tó, meg ál lí tó tábla
– tel jes hó nap ra 800-, Ft/db/hó
– 1–1 nap ra 60-, Ft/db/nap
[4.  § (1) bek. c) pont]

VII. Épí té si mun ká val kap cso la tos
– áll vány, épí té si anyag 150-, Ft/m2/nap
– tör me lék 500-, Ft/m2/nap
[4.  § (1) bek. d) pont]

VIII. Moz gó áru sí tás 800-, Ft/nap
Áru sí tó au to ma ta 400-, Ft/nap
Moz gó bolt – több fé le ter mék áru sí tá sa 

 ese tén, áru sí tó automata
800-, Ft/nap

Moz gó bolt – egy fé le ter mék áru sí tá sa 
 ese tén

200-, Ft/nap

[4.  § (1) bek. e) pont]
(...)”

III.

Az in dít vány meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság szá mos ha tá ro za tá ban ér tel -
mez te az Al kot mány 70/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt ren -
del ke zést, amely nek ér tel mé ben a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén az em be ri, il let ve az ál lam pol gá ri jo gok bár mely
meg kü lön böz te tés, ne ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val -
lás, po li ti kai vagy más vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi
szár ma zás, va gyo ni, szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti
kü lönb ség té tel nél kül min den sze mélyt meg il let nek. Kö -
vet ke ze te sen ér vé nye sí tett ál lás pont ja sze rint a diszk ri mi -
ná ció ti lal ma el sõ sor ban az al kot má nyos alap jo gok te rén
tett meg kü lön böz te té sek re ter jed ki. Ab ban az eset ben, ha
a meg kü lön böz te tés nem em be ri jog vagy alap ve tõ jog te -
kin te té ben tör tént, az el té rõ sza bá lyo zás alkot mány elle -
nessége ak kor ál la pít ha tó meg, ha az az em be ri mél tó ság -
hoz  való jo got is sér ti. Az Al kot mány bí ró ság ez utób bi
kör ben vi szont ki zá ró lag ak kor íté li alkot mány elle nesnek
a jog ala nyok kö zöt ti meg kü lön böz te tést, ha a jog al ko tó
ön ké nye sen, éssze rû in dok nél kül tett kü lönb sé get az azo -
nos sza bá lyo zá si kör be tar to zó jog ala nyok kö zött [9/1990.
(IV. 25.) AB határozat, ABH 1990, 46, 48.; 21/1990.
(X. 4.) AB határozat, ABH 1990, 73, 77–78.; 61/1992.
(XI. 20.) AB határozat, ABH 1992, 280, 282.; 35/1994.
(VI. 24.) AB határozat, ABH 1994, 197, 203.].

Az Al kot mány bí ró ság azt is ki mond ta: a meg kü lön böz -
te tés ti lal ma nem je len ti azt, hogy min den meg kü lön böz te -
tés ti los. A hát rá nyos meg kü lön böz te tés ti lal ma arra vo nat -
ko zik, hogy a jog nak min den kit egyen lõ ként (egyen lõ
mél tó sá gú sze mély ként) kell ke zel ni és az egyé ni szem -
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pon tok azo nos mér té kû figye lembe véte lével kell a jo go -
sult sá gok és ked vez mé nyek el osz tá sa szem pont ja it meg -
ha tá roz ni [9/1990. (IV. 25.) AB ha tá ro zat, ABH 1990, 46,
48.]. A diszk ri mi ná ció ti lal má ból te hát nem kö vet ke zik az, 
hogy az ál lam – a kü lön bö zõ élet hely ze tek ben lé võk re – ne 
kü lön böz tet het ne, fel té ve, hogy ez zel az al kot má nyos kö -
ve tel mé nye ket nem sér ti. Az Al kot mány bí ró ság sze rint az
ál lam joga – és bi zo nyos kör ben kö te le zett sé ge is –, hogy
a jog al ko tás so rán figye lembe ve gye az em be rek kö zött
tény le ge sen meglévõ különbségeket [61/1992. (XI. 20.)
AB határozat, ABH 1992, 280, 282.; 74/1995. (XII. 15.)
AB határozat, ABH 1995, 369, 373–374.].

A diszk ri mi ná ció vizs gá la tá nál az elsõ el dön ten dõ kér -
dés, hogy az adott sza bá lyo zás te kin te té ben ál lí tott meg kü -
lön böz te tés egy más sal össze ha son lít ha tó ala nyi kör re vo -
nat ko zik-e [49/1991. (IX. 27.) AB ha tá ro zat, ABH 1991,
246, 249.; 432/B/1995. AB ha tá ro za ta, ABH 1995, 789,
792.]. Eb ben az ügy ben a köz te rü le ti en ge dély alap ján kis -
ke res ke del mi te vé keny sé get vég zõk [a ke res ke de lem rõl
 szóló 2005. évi CLXIV. tör vény 2.  § k) pont ja] alkotnak az
adott szabályozás tekintetében homogén csoportot.

A köz te rü let hasz ná la tá ért fi ze ten dõ díj, aho gyan azt az
Al kot mány bí ró ság a 38/1998. (IX. 23.) AB ha tá ro za tá ban
(a továb biak ban: Abh.) is meg ál la pí tot ta „a köz te rü let
hasz ná la tá nak el len ér té ke. En nek meg fele lõen a köz te rü -
let-hasz ná lat dí já nak alap ve tõ en a köz te rü let-hasz ná lat ér -
té két be fo lyá so ló té nye zõk höz (a te rü let nagy sá ga, a te le -
pü lé sen be lü li el he lyez ke dé se, a hasz ná lat mód ja, idõ tar ta -
ma stb.) kell iga zod nia. A köz te rü let-hasz ná lók kö zött
a köz te rü let-hasz ná la ti díj mér té ke te kin te té ben e tényezõk 
alapján tett megkülönböztetés nem tekinthetõ alkot mány -
elle nesnek” (ABH 1998, 454, 456.).

A köz te rü le ti-hasz ná la ti díj mér té ké nek a meg ál la pí tá -
sá nál alap ve tõ en az el fog lalt köz te rü let nagy sá gát és az el -
fog la lás idõ tar ta mát in do kolt ala pul ven ni. Az Ör. 2. szá -
mú me lék le té nek VIII. pont ja az el fog lalt köz te rü let nagy -
sá gá tól füg get len díj té te le ket ál la pít meg (800 Ft/nap). En -
nek kö vet kez mé nye, hogy az az zal össze ha son lít ha tó
V. Mo bil áru sí tó hely 2200 Ft/m2/hó fi ze ten dõ díja mint -
egy fele – egy hó nap ra vetítve – a VIII. pont alapján mozgó 
árusítás esetén fizetendõ díjnak.

Az Al kot mány bí ró ság az Abh.-ban azt is hang sú lyoz ta,
hogy a ,,köz te rü let-hasz ná lat dí já nak olyan sza bá lyo zá sa,

amely a köz te rü let-hasz ná lat ér té két meg ha tá ro zó té nye -
zõk azo nos sá ga ese tén, a szol gál ta tás tól füg get len, an nak
ér té két nem be fo lyá so ló szem pon tok alap ján ki rí vó an ma -
gas díj fi ze té si kö te le zett sé get ír elõ egyes vál lal ko zók ra és
ez zel meg kü lön böz te tést tesz a köz te rü le tet hasz ná ló vál -
lal ko zók kö zött, ön ké nyes, ezért alkot mány elle nes” (ABH 
1998, 454, 456–457.). Az Al kot mány bí ró ság a 21/2003.
(IV. 18.) AB ha tá ro zat ban meg erõ sí tet te, hogy al kot má -
nyo san nem in do kol ha tó az a sza bá lyo zás, ami kor a köz te -
rü let-hasz ná la ti dí jat olyan szem pon tok ra ala pít ják, ame -
lyek a köz te rü let hasz ná la tá val nin cse nek össze füg gés ben, 
s ez zel a díj mér té ke te kin te té ben nem re le váns szem pont
alap ján, ön ké nye sen, éssze rû in dok nél kül tesz nek meg kü -
lön böz te tést a köz te rü le tet azo nos fel té te lek mel lett hasz -
ná ló ke res ke del mi, ven dég lá tó-ipa ri köz te rü let-hasz ná lók
kö zött (ABH 2003, 784, 789.).

Mind er re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí -
tot ta, hogy az Ör. 2. szá mú mel lék let VIII. pont ja éssze rû
in dok nél kül tesz arány ta la nul nagy kü lönb sé get a köz te -
rü le ten ér té ke sí tést vég zõk kö zött, ami így az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott diszk ri mi ná ció
ti lal mát sér ti, ezért a tá ma dott ren del ke zést meg sem mi sí -
tet te.

2. Mi vel az Al kot mány bí ró ság az Ör. 2. szá mú mel lék -
let VIII. pont ja alkot mány elle nességét az Al kot mány
70/A.  § (1) be kez dé sé be üt kö zé se  miatt meg ál la pí tot ta,
ezért az Al kot mány 9.  § (2) be kez dé se ál lí tott sé rel mé nek
vizs gá la tát az ed di gi gya kor la tát kö vet ve [31/1991.
(VI. 5.) AB határozat, ABH 1991, 133, 136.] mellõzte.

A ha tá ro zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te le az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény
41.  §-án alapul.

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

Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 928/B/2007.
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IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
30/2009. (IV. 24.) OGY

határozata

az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról,
tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló

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

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

Az Or szág gyû lés

az Eu ró pai ügyek bi zott sá gá ba

dr. Uj he lyi Ist ván he lyett

Szûcs Eri kát,

a Költ ség ve té si, pénz ügyi és szám ve võ szé ki bi zott ság ba

Var ga Zol tán he lyett

Tu kacs Ist vánt,

a Kül ügyi és ha tá ron túli ma gya rok bi zott sá gá ba

Sza bó Vil mos he lyett

Ve lez Ár pá dot,

a Sport és tu risz ti kai bi zott ság ba

dr. Gye ne sei Ist vánt a ko ráb ban meg üre se dett tag sá gi
he lyé re

a bi zott ság tag já vá meg vá laszt ja.

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

Dr. Hen de Csa ba s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 20-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
31/2009. (IV. 24.) OGY

határozata

a Kutatási és innovációs eseti bizottság
tevékenységérõl (2007. június–2008. október) szóló

jelentés elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés a Ku ta tá si és in no vá ci ós ese ti bi zott -
ság te vé keny sé gé rõl (2007. jú ni us–2008. ok tó ber) szó ló
je len tést el fo gad ja.

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

Dr. Hen de Csa ba s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
32/2009. (IV. 24.) OGY

határozata

a lakossági hitelezés biztonságának növelésérõl,
a Teljes Hiteldíj Mutató (THM) szabályozásának

áttekintésérõl, a lakosságnak nyújtott
hitelmûveletekkel kapcsolatos tájékoztatás
javításáról, valamint a szükséges törvényi

szabályozások elõkészítésérõl**

Te kin tet tel arra, hogy a hi te le zõk vé del me és a la kos sá gi 
hi te le zés biz ton sá gá nak erõ sí té se a tár sa da lom kö zös ér de -
ke és fel ada ta, az Or szág gyû lés a kö vet ke zõ ha tá ro za tot
hoz za:

1. A fo gyasz tói ér de kek vé del me, a la kos sá gi hi te le zés
biz ton sá gá nak erõ sí té se a fenn tart ha tó gaz da sá gi nö ve ke -
dés el en ged he tet len fel té te le, amely a tisz tes sé ges gaz da -
sá gi ver senyt is ösz tön zi.

2. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy vizs gál ja
fe lül a THM össze té te lé nek sza bá lyo zá sát, en nek ér de ké -
ben a szük sé ges tár sa dal mi és szak mai egyez te té se ket
 végezze el.

3. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a tör vé -
nyi sza bá lyo zás elõ ké szí té se és a ren de le ti sza bá lyo zás
mó do sí tá sa so rán az aláb bi ak ra le gyen fi gye lem mel:

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 20-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. áp ri lis 20-i ülés nap ján fo gad ta el.
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a) te gye át lát ha tób bá és kö zért he tõb bé a THM fo gal -
mát, össze té te lét,

b) pénz ügyi in téz mé nyek ál tal nyúj tott hi tel-, il let ve
köl csön ügy le tek ese tén gon dos kod jon a tá jé koz ta tás tar -
tal má nak és for má já nak egy ér tel mû sé gét erõ sí tõ, és a tá jé -
koz ta tás el ma ra dá sát meg fe le lõ en szank ci o ná ló sza bá lyo -
zás ki dol go zá sá ról,

c) a pénz ügyi in téz mé nyek ál tal nyúj tott hi tel-, il let ve
köl csön ügy le tek ese té ben vizs gál ja meg a jö ve de lem iga -
zo lás kö te le zõ be ve ze té sé nek, és a szol gál ta tást igény be
ven ni kí vá nó sze mély hi tel ké pes sé gé nek el len õr zé sé re vo -
nat ko zó át fo gó sza bá lyo zás ki dol go zá sá nak le he tõ sé gét,

d) a fo gyasz tók vé del me ér de ké ben gon dos kod jon a
pénz ügyi in téz mé nyek ál tal nyúj tott hi tel-, il let ve köl csön -
ügy le tek hir de té se i ben a szol gál ta tás igény be vé te lé nek
kö vet kez mé nye i re, va la mint a szol gál ta tás fel té te le i nek
ala pos el ol va sá sá ra és meg ér té sé re vo nat ko zó tá jé koz ta -
tást elõ író sza bá lyo zás ki dol go zá sá ról,

e) vizs gál ja meg a pénz ügyi kul tú ra ter jesz té sé vel kap -
cso la tos ha zai in téz mény rend szer ha té kony sá gát, és ez
alap ján te gyen ja vas la tot az in téz mény rend szer – pénz ügyi 
in téz mé nyek be vo ná sá val tör té nõ – fej lesz té sé re, kü lö nös
te kin tet tel a pénz ügyi in téz mé nyek nek az in téz mény rend -
szer fi nan szí ro zá sá ba tör té nõ be vo ná sa le he tõ sé ge i re.

4. Az Or szág gyû lés fel ké ri a Kor mányt, hogy a
2–3. pon tok ban meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí té sé rõl
2009. ok tó ber 31-ig tá jé koz tas sa az Or szág gyû lés ha tás -
kör rel ren del ke zõ ál lan dó bi zott sá gát, és a szük sé ges tör -
vé nyi sza bá lyo zás meg al ko tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tát ter -
jessze az Or szág gyû lés elé.

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

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

Dr. Hen de Csa ba s. k., Nya kó Ist ván s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1054/2009. (IV. 24.) Korm.

határozata

az egyrészrõl az Európai Közösség és tagállamai,
másrészrõl Kanada közötti légiközlekedési

megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért az egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál -
la mai, más rész rõl Ka na da kö zöt ti lé gi köz le ke dé si meg ál -

la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) be mu ta tott szö -
ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia -
ügyi mi nisz tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Meg ál la -
po dás be mu ta tott szö ve gé nek – a meg erõ sí tés fenn tar tá sá -
val tör té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

3. fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás
szö ve gé nek vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si ok ira tot adja ki;

4. el fo gad ja a Meg ál la po dás ki hir de té sé rõl  szóló tör -
vénytervezetet, és el ren de li a Meg ál la po dás szö ve gé nek
vég le ges meg ál la pí tá sát köve tõen an nak az Or szág gyû lés -
hez tör té nõ be nyúj tá sát. A tör vényjavaslat elõ adó já nak
a Kor mány a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi -
nisz tert je lö li ki.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1055/2009. (IV. 24.) Korm.

határozata

a Magyar Népköztársaság és a Román Szocialista
Köztársaság között Bukarestben, 1973. november

28-án aláírt konzuli egyezmény módosításáról  szóló
megállapodás szövegének végleges megállapítására

adott felhatalmazásról

A Kor mány

1. egyet ért a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán Szo -
ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött Bu ka rest ben 1973. no vem ber
28-án alá írt kon zu li egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló meg -
ál la po dás (a továb biak ban: Meg ál la po dás) be mu ta tott szö -
ve gé vel;

2. fel ha tal maz za a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki je -
lölt sze mélyt a Meg ál la po dás be mu ta tott szö ve gé nek
– a meg erõ sí tés fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg ál la -
pí tá sá ra;

3. el fo gad ja „a Ma gyar Nép köz tár sa ság és a Ro mán
Szo ci a lis ta Köz tár sa ság kö zött Bu ka rest ben, 1973. no -
vem ber 28-án alá írt kon zu li egyez mény mó do sí tá sá ról
 szóló meg ál la po dás ki hir de té sé rõl, va la mint a kon zu li
kap cso la tok ról Bécs ben, 1963. áp ri lis 24-én el fo ga dott
egyez mény ki hir de té sé rõl  szóló 1987. évi 13. tör vény ere jû 
ren de let mó do sí tá sá ról”  szóló tör vénytervezetet, és el ren -
de li an nak a Meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la -
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pí tá sát köve tõen, az Or szág gyû lés hez tör té nõ be nyúj tá sát.
A tör vényjavaslat elõ adó já nak a Kor mány a kül ügy mi -
nisz tert je lö li ki.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1056/2009. (IV. 24.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Gripen
International Kommanditbolag között 

2001. december 20-án aláírt és 2003. február 3-án
módosított ellentételezési megállapodás lezárásáról

A Kor mány

1. meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya 
és a Gri pen In ter na ti o nal Kom man dit bo lag kö zött a Gri -
pen va dász re pü lõ-gé pek bér lé sé hez kap cso ló dó an 2001.
de cem ber 20-án alá írt és 2003. feb ru ár 3-án mó do sí tott el -
len té te le zé si meg ál la po dás ban fog lalt, va la mint a Gri pen
va dász re pü lõ-gé pek fegy ver ze ti rend sze rei be szer zé sé hez
kap cso ló dó (NMML/BOL) el len té te le zé si kö te le zett sé gek 
tel je sül tek,

2. jó vá hagy ja a meg ál la po dá sok le zá rá sá ra vo nat ko zó
Jegy zõ köny vet,

3. fel ha tal maz za a nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi -
nisz tert, vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt a Záró Jegy zõ -
könyv alá írá sá ra.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1057/2009. (IV. 24.) Korm.

határozata

a Magyar Köztársaságnak a szabadság, biztonság 
és a jog érvényesülése térségében  való

együttmûködésére vonatkozó 2009–2014 közötti
kormányzati stratégiájáról

A Kor mány

1. A Ma gyar Köz tár sa ság nak a sza bad ság, biz ton ság és 
a jog ér vé nye sü lé se tér sé gé ben  való együtt mû kö dé sé re vo -
nat ko zó 2009–2014 kö zöt ti stra té gi á ját, an nak fõ irá nya it
az e ha tá ro zat mel lék le té ben fog lal tak sze rint ha tá roz za
meg;

2. fel hív ja az irá nyí tá sa alatt álló szer ve ket, hogy a sza -
bad ság, biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé se tér sé gé ben  való
együtt mû kö dés so rán a mel lék let ben fog lal tak nak meg -
fele lõen jár ja nak el;

3. fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,
hogy éven te ké szít sen elõ ter jesz tést a sza bad ság, biz ton -
ság és a jog ér vé nye sü lé se tér sé gé ben  való együtt mû kö dés
stra té gi á ja vég re ha tá sá nak rész le tes éves cse lek vé si ter vé -
rõl, eb ben

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

b) a trió el nök sé gek prog ram já val össze han gol tan ha tá -
roz za meg az irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek fel ada ta it, il let -
ve a köz re mû kö dõk re vo nat ko zó fel ké ré se ket, a vég re haj -
tás fe le lõ se it és a ha tár idõ ket.

Fe le lõs: igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter a fe le lõs 
 tár cák, érin tett szer vek be vo ná sá val

Ha tár idõ: éven te az elõ ter jesz tés el ké szí té sé ig

4. A Kor mány fel hív ja az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz tert a 3. pont ban meg ha tá ro zott cse lek vé si terv vég re -
haj tá sá nak mo ni to ro zá sá ra. Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter a mo ni to ro zás ke re té ben a Kor mány ré szé re éves 
be szá mo lót ké szít a cse lek vé si terv ben fog lal tak meg -
valósulásáról, a terv ben fog lal tak vo nat ko zá sá ban az eset -
le ges tar tal mi és ha tár idõ be li el té ré sek rõl, azok oká ról és
az el té ré sek kel kap cso la tos in téz ke dé sek rõl.

Ha tár idõ: éven te

5. A 3. pont ban meg ha tá ro zott prog ra mok pénz ügyi fe -
de ze tét az érin tett szer vek, és szer ve ze tek költ ség ve té sé -
ben meg ha tá ro zott for rá sok ból kell biz to sí ta ni.

6. Ez a kor mány ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon
lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
az 1057/2009. (IV. 24.) Korm. határozathoz

A Magyar Köztársaságnak a szabadság, biztonság 
és a jog érvényesülése térségében  való

együttmûködésére vonatkozó 2009–2014 közötti
kormányzati stratégiája

I. BEVEZETÉS

1. Elõzmények

Ma gyar or szág las san öt éve az Eu ró pai Unió tel jes jogú
tag ja, a Schen ge ni Tér ség hez  való kö zel múlt be li csat la ko -
zás sal pe dig im már a tag ság egyik leg kéz zel fog ha tóbb elõ -
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nyé nek is ré sze se. A ma gyar uni ós csat la ko zás sal nagy já -
ból egy ide jû leg a bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés az
Unió egyik leg fon to sabb szak po li ti ká já vá vált, amely egy -
re in kább a pol gá rok min den nap ja it érin tõ, és ép pen ezért
fo ko zott ér dek lõ dés re szá mot tar tó dön té sek meg ho za ta lá -
nak szín te re.

2. Mandátum

A ha zánk ál tal már ki hir de tett Lissza bo ni Szer zõ dés
(LSZ) jö võ be ni ha tály ba lé pé se ezt a fo lya ma tot még in -
kább fel erõ sít he ti, az zal, hogy a jog al ko tá si el já rás je len tõ -
sen mó do sul és az Unió pil lér struk tú rá ja meg szû nik. Erre
te kin tet tel a továb biak ban az LSZ ál tal is al kal ma zott ter -
mi no ló gia sze rint a ,,sza bad ság, biz ton ság és a jog ér vé -
nye sü lé se tér sé gé rõl” (a továb biak ban SZBJT), il let ve
SZBJT stra té gi á ról be szé lünk, amely az Eu ró pai Unió bel-
és igaz ság ügyi együtt mû kö dé sé nek tá gabb meg fo gal ma -
zá sát tük rö zi.

Az SZBJT te ma ti ká ját meg ha tá ro zó, 2004-ben el fo ga -
dott Há gai Prog ram 2009 vé gé vel ki fut, a 2010–14 kö zöt ti
öt éves idõ szak ra pe dig már meg kez dõ dött az újabb prog -
ram elõ ké szí té se. A „poszt-há gai” prog ram meg valósítása
a 2011. elsõ fél évi ma gyar EU-el nök ség te vé keny sé gét is
mar kán san meg ha tá roz za majd, így a ma gyar el nök sé gi
fel ké szü lés szem pont já ból is meg ke rül he tet len a ha zai
 prioritások új ra-/meg fo gal ma zá sa az SZBJT te rü le ten.

Az SZBJT stra té gia meg al ko tá sát az ed dig em lí tett kül -
sõ té nye zõ kön túl me nõ en az ed di gi bel sõ, tag ál la mi mû kö -
dé si ta pasz ta la tok is szük sé ges sé te szik. Újra kell ér té kel -
ni, mit kí ván Ma gyar or szág el ér ni az Eu ró pai Unió bel- és
igaz ság ügyi együtt mû kö dé sé ben  való rész vé te le so rán.

A stra té gia idõ be li ha tá ra it te kint ve a ,,poszt-há gai”
prog ram ki fu tá sá ig ál la pít ja meg a stra té gi ai irány vo na la -
kat, de te kin tet tel van a 2014-ig eset le ge sen vagy bi zo nyo -
san be kö vet ke zõ olyan ese mé nyek re, ame lyek a stra té gia
fe lül vizs gá la tát igé nyel he tik. Min den kép pen ide so rol juk
a ,,poszt-há gai” prog ram el fo ga dá sá nak idõ pont ját,
a Lissza bo ni Szer zõ dés eset le ges ha tály ba lé pé sét, és
a 2011. elsõ fél évé ben ese dé kes ma gyar el nök sé get.

3. Alapelvek

A sza bad ság, biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé se tér sé gé -
nek meg valósítása, to vább fej lesz té se hosszú tá von is az
Eu ró pai Unió ke re té ben tör té nõ együtt mû kö dés kulcs fon -
tos sá gú te rü le te ma rad.

Az eu ró pai in teg rá ció (in téz mé nyi, jogi, és po li ti kai ér -
te lem ben egy aránt) fo lya ma ta elõ re ha lad, a biz ton ság po li -
ti kai ki hí vá sok, a geo po li ti kai hely zet és a kö zös cél ki tû zé -
sek az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak egy re szo ro sabb
együtt mû kö dé sét kény sze rí tik ki.

Ma gyar or szág sa ját biz ton sá gát ha té ko nyab ban tud ja
a sza bad ság, biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé se tér sé gé ben

 való együtt mû kö dés ben  való rész vé tel lel biz to sí ta ni,
azon ban nem játsz hat ja el a biz ton ság fo gyasz tó já nak sze -
re pét. A bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés ré vén az Uni -
ó ban lét re jö võ ko ope rá ci ós me cha niz mu sok olyan esz kö -
zök, ame lyek kel a meg fele lõen de fi ni ált nem ze ti cé lok ér -
de ké ben élni kell tud ni, nem csak kö ve tõ mó don, il let ve
a kö te le zett sé gek tel je sí té se je gyé ben részt ven ni ben nük.

Uni ós tag sá gunk elõ nye i nek ki hasz ná lá sa és az SZBJT
fej lõ dé sé ben  való ala kí tó jel le gû rész vé tel sa ját képessé -
geink meg erõ sí té sét, és erõs szin ten tar tá sát igény lik. Ez
vo nat ko zik a ma gyar bûn ül dö zõ szer vek mun ká ja ha té -
kony sá gá nak, a köz igaz ga tás tel je sí tõ ké pes sé gé nek és
nem zet kö zi ér te lem ben vett ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé -
sé re egy aránt. Csa kis ak kor re mél he tünk si ke res ha té kony
tag ál la mi köz re mû kö dést, ha az igaz ság ügyi együtt mû kö -
dés, bûn ül dö zés, rend vé de lem, ide gen ren dé szet, va la mint
a Ma gyar or szág ál tal im már eu ró pai fe le lõs ség gel el lá tott
kül sõ ha tár õri zet ha té kony és ered mé nyes, és így Ma gyar -
or szág erõs, meg bíz ha tó part ner ként je le nik meg.

A tag ál la mok ilyen, ak tív, ha tá sos és nem ze ti ér de kek re
kon cent rá ló mû kö dé se össze cseng az el múlt idõ szak ban
ta pasz tal ha tó az SZBJT te rü le tet is érin tõ ún. „frag men tá -
ció”, szét tö re de zés (Prü mi Szer zõ dés, G6, egyes tag ál la mi
opt-out-ok) je len sé gé vel is, amely nek ve szé lye i re
a Lissza bo ni Szer zõ dés újí tá sa i val kap cso lat ban is fel hív -
ták elem zõk a fi gyel met. A kis kö rös együtt mû kö dé sek,
klu bon be lü li klu bok ki ala ku lá sá val a jö võ ben fo lya ma to -
san szá mol ni kell. Ma gyar or szág az ezek ben  való rész vé -
telt, mint esz közt Eu ró pa-po li ti kai cél ki tû zé se i nek el éré -
sé hez fel kí ván ja hasz nál ni, eh hez azon ban az kell, hogy
part ner ként szá mít sa nak ránk. An nak ér de ké ben, hogy az
em lí tett el vek men tén mû köd hes sünk, el sõ sor ban a gya -
kor lat ori en tált kez de mé nye zé se ket kell tá mo gat nunk.

4. A stratégia megalkotásának résztvevõi

Ah hoz, hogy a sza bad ság, biz ton ság és a jog ér vé nye sü -
lé se tér sé gé ben  való együtt mû kö dés kor mány za ti straté -
giájában meg ha tá ro zott cél ja in kat el ér hes sük, szük sé ges
va la mennyi érin tett sze rep lõt be von ni. A stra té gia meg al -
ko tá sá nak részt ve või:

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

– a Kül ügy mi nisz té ri um érin tett szak fõ osz tá lyai;
– az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um érin tett szak fõ osz tá -

lyai;
– a Pénz ügy mi nisz té ri um érin tett szak fõ osz tá lyai;
– a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal Nem zet biz ton sá gi Iro da;
– a Ma gyar Köz tár sa ság Eu ró pai Unió mel lett mû kö dõ

Ál lan dó Kép vi se le te;
– az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság;
– a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal;
– a Vám- és Pénz ügy õr ség;
– az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság.
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5. Fogalommeghatározás, a stratégia területének
lehatárolása

Je len stra té gia cél ja a sza bad ság, biz ton ság és a jog
 érvényesülése tér sé gé ben  való együtt mû kö dés, mint az
uni ós együtt mû kö dés egyik jól kö rül ha tá rol ha tó, el vá -
laszt ha tó rész te rü le tén meg valósítandó kor mány za ti stra -
té gia ki ala kí tá sa.

Bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés – a sza bad ság, a biz -
ton ság és a jog tér sé ge

A bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés rõl ere de ti leg
a Ró mai Szer zõ dés nem ren del ke zett, eh hez szük sé ges
jogi ala pot nem tar tal ma zott. Az 1992-ben alá írt Ma ast -
rich ti Szer zõ dés in téz mé nye sí tet te ezt a kor mány kö zi szin -
tû együtt mû kö dést, amely az Amsz ter da mi Szer zõ dés ha -
tály ba lé pé sé ig az EU har ma dik pil lé rét je len tet te. A har -
ma dik pil lér a tag ál la mok együtt mû kö dé sét ki lenc te rü le -
ten ha tá roz ta meg: 1. me ne kült po li ti ka; 2. a sze mé lyek nek
a tag ál la mok kül sõ ha tá ra in  való át lé pé sé re és az e ha tá ro -
kon  való el len õr zés gya kor lá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok;
3. be ván dor lás-po li ti ka és har ma dik or szá gok ál lam pol gá -
ra i ra vo nat ko zó po li ti ka (le gá lis és il le gá lis mig rá ció);
4. küz de lem a ká bí tó szer-füg gõ ség el len; 5. küz de lem
a nem zet kö zi mé re te ket öltõ csa lás el len; 6. igaz ság ügyi
együtt mû kö dés pol gá ri ügyek ben; 7. igaz ság ügyi együtt -
mû kö dés bün te tõ ügyek ben; 8. vám ügyi együtt mû kö dés; 9. 
rend õri együtt mû kö dés a ter ro riz mus, a til tott ká bí tó -
szer-ke res ke de lem és a nem zet kö zi bû nö zés egyéb sú lyos
for má i nak meg elõ zé se és le küz dé se cél já ból, va la mint az
egész Uni ó ra ki ter je dõ in for má ció cse re-rend szer, il let ve
az Eu ró pai Rend õr sé gi Hi va tal (Eu ro pol) ki épí té se.

Az Amsz ter da mi Szer zõ dés óta a kor mány kö zi jel le gû
har ma dik pil lér már szû keb ben ér tel me zett. Csak a bün te -
tõ ügyek ben foly ta tott rend õri és igaz ság ügyi együtt mû kö -
dés, il let ve a vám ügyi együtt mû kö dés te rü le te it fog lal ja
ma gá ban, mi vel a Szer zõ dés a bel- és igaz ság ügyi kér dé -
sek nagy ré szét (me ne kült ügyi és be ván dor lá si po li ti ka,
kül sõ és bel sõ ha tár el len õr zés, igaz ság ügyi együtt mû kö -
dés pol gá ri ügyek ben és a ko ráb ban nem zet kö zi szer zõ dé -
sek ke re té ben sza bá lyo zott az Unió bel sõ ha tá ra in tör té nõ
el len õr zé sek fo ko za tos meg szün te té sé rõl és a kül sõ ha tár -
el len õr zés rõl ren del ke zõ schen ge ni jog anyag) a kö zös sé gi
in téz mé nyek ha tás kö ré be utal va át emel te az EU elsõ pil lé -
ré be, az Eu ró pai Kö zös sé gek be.

Mi u tán az Amsz ter da mi Szer zõ dés óta a bel- és igaz ság -
ügyi kér dé sek így már két pil lér kö zött szét oszt va, ta gol tan 
je len nek meg, az e te rü let re irá nyu ló te vé keny sé gek gyûj -
tõ fo gal ma ként az Eu ró pai Unió, mint egyik alap ve tõ cél ki -
tû zé sét a sza bad ság, a biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé sé nek
tér sé ge ki fe je zést hasz nál ja. A Lissza bo ni Szer zõ dés is
a ,,sza bad ság, biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé se tér sé gé -
nek” tá gabb fo gal mát vi szi to vább.

A je len leg még min dig az Unió két pil lé re kö zött meg -
osz ló jog anyag azon ban mind te ma ti ka i lag, mind össze -
füg gé se it te kint ve egy ség ként ke ze len dõ ki egé szít ve ezt
az zal, hogy a dön tés ho za tal meg ha tá ro zó sze rep lõ je a je -

len le gi szer zõ dé ses ke re tek sze rint ugyan az a fó rum, az
Eu ró pai Unió Bel- és Igaz ság ügyi Ta ná csa.

II. HELYZETELEMZÉS

1. Jogi háttér

Az SZBJT stra té gia szo ro san il lesz ke dik a te rü le tet je -
len leg meg ha tá ro zó uni ós és ha zai do ku men tu mok hoz.
En nek so rán fi gye lem mel van:

Uni ós szin ten
– a Há gai Prog ram ra (A sza bad ság, a biz ton ság és a jog

ér vé nye sü lé sé nek erõ sí té se az Eu ró pai Uni ó ban, l. az Eu -
ró pai Ta nács 2004. no vem ber 4–5-ei kö vet kez te té se it);

– a „poszt-há gai” prog ram elõ ké szí té sé ben meg ha tá ro -
zó, bel- és az igaz ság ügyi Fut ure Gro up-ok je len té se i re
(Sza bad ság, biz ton ság, a ma gán élet vé del me – eu ró pai
bel ügyek egy nyi tott vi lág ban. Az eu ró pai bel po li ti ka jö -
võ jé vel fog lal ko zó ma gas szin tû in for má lis ta nács adó cso -
port (a jö võ-mun ka cso port) je len té se, 11657/08 JAI 373;
Az eu ró pai igaz ság ügyi po li ti ka jö võ jé vel fog lal ko zó ma -
gas szin tû ta nács adó cso port A jö võ be li uni ós igaz ság ügyi
prog ram te kin te té ben ja va solt meg ol dá sok, 11549/08 JAI
369);1

– az Eu ró pai Be ván dor lá si és Me ne kült ügyi Pak tum ra,
l. a 2008. ok tó ber 15-i Eu ró pai Ta nács kö vet kez te té se it.

Ha zai szin ten
– az Új Ma gyar or szág kor mány prog ram Sza bad ság és

szo li da ri tás cí met vi se lõ ré szé re (A Ma gyar Köz tár sa ság
Kor má nyá nak prog ram ja a si ke res, mo dern és igaz sá gos
Ma gyar or szá gért 2006–2010.), min de nek elõtt an nak
„Mo dern ál lam” és „Biz ton sá gos köz tár sa ság” c. fe je ze te i -
ben fog lal tak ra;

– az Új Ma gyar or szág Fej lesz té si Terv re (Ma gyar or -
szág Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia ke re te 2007–2013.
Fog lal koz ta tás és nö ve ke dés), fõ ként an nak 6., „Ál lam re -
form” pri o ri tá sá ban fog lal tak ra;

– a Kor mány Eu ró pa-po li ti kai stra té gi á já ra
[2147/2007. (VIII. 8.) Korm. ha tá ro zat a Kor mány Eu ró -
pa-po li ti kai stra té gi á já nak új irá nya i ról és fel ada ta i ról];

– a Kor mány kül kap cso la ti stra té gi á já ra (Ma gyar or -
szág kül kap cso la ti stra té gi á já ról  szóló 1012/2008. (III. 4.)
Korm. ha tá ro zat);

– a Nem ze ti Biz ton sá gi Stra té gi á ra [A Ma gyar Köz tár -
sa ság nem ze ti biz ton sá gi stra té gi á já ról  szóló 2073/2004.
(IV. 15.) Korm. ha tá ro zat];

1 Mind két je len tést be mu tat ták a 2008. jú li us 6–7-ei, can nes-i in for má lis
 BIÜT-ön.
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– a Ma gyar Köz tár sa ság biz ton ság- és vé de lem po li ti -
ká já nak alap el ve i rõl  szóló 94/1998. (XII. 29.) OGY ha tá -
ro zat ra;

– a ter ro riz mus el le ni küz de lem ak tu á lis fel ada ta i ról
 szóló 2112/2004. (V. 7.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról
 szóló 2046/2007. (III. 19.) Korm. ha tá ro zat ra;

– az em ber ke res ke de lem el le ni, 2008–2012 kö zöt ti
nem ze ti stra té gi á já ról  szóló 1018/2008. (III. 26.) Korm.
ha tá ro zat ra;

– a Kül sõ Ha tá rok Alap Nem ze ti Prog ram já ról  szóló
1102/2007. (XII. 23.) Korm. ha tá ro zat ra;

– a Kri ti kus Inf ra struk tú ra Vé de lem Nem ze ti Prog ram -
já ról  szóló 2080/2008. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat ra;

– az elõ ké szí tés alatt álló ren dé sze ti stra té gi á ra;
– az elõ ké szí tés alatt álló nem zet biz ton sá gi stra té gi á ra.

2. Eddig elért eredmények, folyamatban lévõ
kezdeményezések

SWOT Elem zés

Erõs sé gek Gyen ge sé gek

– pri o ri tást él ve zõ te rü le te ken
a ma gyar ér de kek ér vé nye sí té se
– eze ken a te rü le te ken
ál ta lá ban ha té kony
kom mu ni ká ció az
ál lam pol gá rok felé
– har ma dik pil lér ben
lét re ho zott jog sza bá lyok
imp le men tá lá sa ál ta lá ban
idõ ben meg tör té nik
– egyen ként a dosszi ék
ese té ben meg fe le lõ tag ál la mi
ér dek kép vi se let
– ki ala kult az uni ós
dön tés ho za ta li me cha niz must
is me rõ és eb ben a rend szer ben
ha té ko nyan mû kö dõ
köz tiszt vi se lõi ré teg
a köz igaz ga tás rendszerében

– kez de mé nye zõ ma gyar
rész vé tel elég te len szint je az
uni ós dön tés ho za tal ban
– a dosszi ék kö zöt ti est le ges
át fe dé sek és a dosszi ék
tár gyá ban ké szí tett ál lás pon tok
kö zöt ti transz pa ren cia
ese ten ként elég te len mér té ke
– a te rü le ti és he lyi szint
be vo ná sa a ko or di ná ci ó ba nem
min den eset ben a szük sé ges
mér ték nek meg fe le lõ
– az uni ós dön tés ho za tal ban
 való rész vé te lünk kel
kap cso la tos szak mai és
gya kor la ti ta pasz ta la tok ha zai
dön tés ho za tal ba tör té nõ
be csa tor ná zás nak elég te len
mér té ke
– egyes te rü le te ken az uni ós
együtt mû kö dés nem vált tel jes
mér ték ben az igaz ság ügyi és
ren dé sze ti ága zat napi
mun ká já nak in teg ráns ré szé vé,
sok szor nem tud juk tar ta ni az
uni ós dön tés ho za ta li
me cha niz mus ál tal dik tált szûk
ha tár idõ ket
– az EU nyúj tot ta le he tõ sé gek
(kép zé sek, ta pasz ta lat cse rék,
spe ci á lis együtt mû kö dé si
for mák) nem tel jes mér té kû
ki hasz nált sá ga (el sõ sor ban
a ren dé sze ti te rü le te ken,
job bá ra fi nan ci á lis okok ból)
– a pénz ügyi ala pok, pénz ügyi
ke re tek jobb, ha té ko nyabb
in téz mény fej lesz té si célú
kihasználása

Le he tõ sé gek Ve szé lyek

– a ma gyar EU-s el nök ség re
tör té nõ fel ké szü lés ré vén
je len tõ sen gaz da god nak
a dön tés ho za tal ban ha zai
szin ten érin tet tek, il let ve az
el nök sé gi stáb ba je löl tek
is me re tei, amely fo lya mat
a ha té ko nyabb tag ál la mi
mû kö dést je len tõ sen elõ se gí ti
– az el nök ség re tör té nõ
fel ké szü lés ben érin tet tek
ese té ben je len tõ sen csök ken nek 
a nyel vi aka dá lyok is
– a Lissza bo ni Szer zõ dés
ha tály ba lé pé sét köve tõen
kon szo li dá ló dik a jogi ke ret
– a Schen ge ni-öve zet to váb bi
bõ ví té sé nek po zi tív ha tá sai
– a szá munk ra elõ nyös
fej lesz té se ket elõ irány zó
pro jek tek ben  való rész vé tel
– re gi o ná lis biz ton ság erõsítése

– az eu ró pai in teg rá ció
(in téz mé nyi, jogi, és po li ti kai
ér te lem ben egy aránt) fo lya ma ta 
elõ re ha lad, a biz ton ság po li ti kai
ki hí vá sok, a geo po li ti kai
hely zet és a kö zös cél ki tû zé sek
az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak
egy re szo ro sabb
együtt mû kö dé sét kény sze rí tik
ki.
– Ma gyar or szág az uni ós
in téz mé nyek és a töb bi
tag ál lam szá má ra nem je le nik
meg stra té gi ai part ner ként
– a Lissza bo ni Szer zõ dés ál tal
lét re jö võ dön tés ho za ta li
me cha niz must érin tõ en fenn áll
an nak a ve szé lye, hogy az
SZBJT te rü le ten az
együtt mû kö dés frag men tált tá
vá lik
– nyel vi aka dá lyok
– az ese tek nagy ré szé ben nem
áll nak ren del ke zés re
a meg ala po zott dön tés
meg ho za ta lá hoz meg fe le lõ
szak mai szín vo na lon és idõ ben
le for dí tott, ma gyar nyel vû
do ku men tu mok
– egyes te rü le te ken a szak mai
szem lé let moz gás te rét
be ha tá rol ják a kül po li ti kai,
il let ve nemzetpolitikai érdekek

3. Következtetések

Je len leg nincs hosszabb idõ táv ra meg ha tá roz va, hogy
Ma gyar or szág mit kí ván el ér ni, mely nem ze ti ér de ke i nek
ér vé nye sí té se so rán mennyi ben és ho gyan kí ván ja fel hasz -
nál ni az EU SZBJT-ben rej lõ le he tõ sé ge ket, en nek ér de ké -
ben mi lyen té ren kí ván kez de mé nye zé se ket ten ni, il let ve
ál ta lá nos ság ban mit tá mo gat vagy el le nez az SZBJT to -
váb bi fej lõ dé sé ben. Szük sé ges te hát egy hosszabb idõ tar -
tam ra szol gá ló „sor ve ze tõ”, amely nek függ vé nyé ben
a ma gyar Kor mány és an nak kép vi se lõi el dönt he tik, mi -
lyen ér de ket tö re ked je nek ér vé nye sí te ni az adott uni ós
kez de mé nye zés sel (ál ta lá ban nor ma ja vas lat tal) kap cso lat -
ban. Egy ilyen do ku men tum meg al ko tá sa elõ se gí ti, hogy
a tag ál la mi mû kö dés a for má lis meg fe le lé sen túl ér de mib -
bé vál jon az SZBJT te rü le tén. Az SZBJT ke re té ben lét re -
ho zott jog sza bá lyok for má lis át vé te lé ben, imp le men tá lá -
sá ban ko moly hi á nyos ság jól le het nem me rül fel, azon ban
to váb bi lé pé sek szük sé ge sek ah hoz, hogy az uni ós együtt -
mû kö dés az igaz ság ügyi és ren dé sze ti ága zat napi mun ká -
já nak még in teg rán sabb ré szé vé vál jon. Ese ten ként job ban 
be kell von ni a re gi o ná lis, il let ve a he lyi szin tet, il let ve ál -
ta lá nos ér te lem ben véve a jo gal kal ma zó kat az uni ós dön -
tés ho za tal lal kap cso la tos kér dé sek be. Az uni ós jog anyag
he lyi szin tû vég re haj tá sá ból szár ma zó szak mai-gya kor la ti
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ta pasz ta la tok nak – egy aránt po zi tí vu mok és ne ga tí vu mok
– az egy sé ges tár ca ál lás pont ki ala kí tá sa ér de ké ben tör té nõ
jobb be csa tor ná zá sa és meg fe le lõ EU-s kép vi se le te min -
den bi zonnyal szá mos eset ben elõ nyös len ne az egész ága -
zat szá má ra, amellyel egy ben erõ söd ne Ma gyar or szág tag -
ál la mi sze re pe is. Az Eu ró pai Unió Szo li da ri tá si és mig rá -
ci ós áram lá sok ál ta lá nos prog ram ja (Eu ró pai Me ne kült -
ügyi Alap, Eu ró pai In teg rá ci ós Alap, Vissza té ré si Alap és
Kül sõ ha tá rok Alap) ke re té ben ren del ke zés re álló pénz -
ügyi for rá sok és társ fi nan szí ro zá si for mák ha té kony fel -
hasz ná lá sá ra is kel lõ fi gyel met kell for dí ta ni. Az em lí tett
ala po kat lét re ho zó kö zös sé gi jog sza bá lyok meg kö ve te lik
az Eu ró pai Bi zott ság ál tal jó vá ha gyott több éves és az igaz -
ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott éves
prog ra mok ké szí té sét. Ezek a prog ra mok az ala pok fel -
hasz ná lá sa és cél ki tû zé se ik el éré se te kin te té ben stra té gi ai
jel le gû do ku men tum nak te kint he tõk, ame lyek je len stra té -
gi á val  való össz hang ját biz to sí ta ni kell meg al ko tá suk kor.
To váb bá egyes spe ci á lis uni ós prog ra mok igen ma gas társ -
fi nan szí ro zá si arány mel lett nyúj ta nak le he tõ sé get fej lesz -
tés re, pél da ér té kû gya kor la tok cse ré jé re, iker in téz mé nyi
prog ra mok ra, tag ál la mok kal kö zös te vé keny sé gek tá mo -
ga tá sá ra, ame lyek ben rész vé te lünk ará nyát le he tõ leg nö -
vel ni kell. Biz to sí ta ni kell, hogy az em lí tett for rá sok ból
szár ma zó össze ge ket Ma gyar or szág mi nél na gyobb mér -
ték ben le kös se. Szük sé ges a ko hé zi ós po li ti ka pénz ügyi
esz kö zei és a bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés alap jai
kö zöt ti na gyobb össz hang meg te rem té se. A sza bad ság,
biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé se prog ram fej lesz té se i nek
figye lembe kell ven ni ük a struk tu rá lis ala pok ból fi nan szí -
ro zott fej lesz té se ket, a struk tu rá lis po li ti ka prioritásait.

III. STRATÉGIAVÁLASZTÁS

Az át fo gó cé lok meg ha tá ro zá sá hoz a kö vet ke zõ al ter na -
tí vák kö zül vá laszt ha tunk.

1. Az SZBJT együtt mû kö dés egyes te rü le te in konk rét
ter ve ze tek re ki ala kí tott, az érin tet tek kel egyez te tett ki zá -
ró la go san egye di ál lás pon tok kép vi se le te, en nek men tén
nem ze ti ér de kek meg je le ní té se és kép vi se le te az uni ós
dön tés ho za tal ban az SZBJT te rü le tén.

Je len leg az uni ós ter ve ze tek nél a ma gyar ál lás pon tot az
adott té má ban érin tett, az Eu ró pai Unió dön tés ho za ta li te -
vé keny sé gé ben  való rész vé tel rõl és az eh hez kap cso ló dó
kor mány za ti ko or di ná ci ó ról  szóló 1123/2006. (XII. 15.)
Korm. ha tá ro zat alap ján mû kö dõ Eu ró pai Ko or di ná ci ós
Tár ca kö zi Bi zott ság szak ér tõi cso port ja i nak tag jai dol goz -
zák ki. Ez a me cha niz mus ki elé gí tõ, az Eu ró pai Unió dön -
tés ho za ta lai el já rá sa i nak ke re té ben a szak ma i lag meg fe le -
lõ, ko or di nált tag ál la mi mû kö dést biz to sít ja. En nek ke re té -
ben az SZBJT együtt mû kö dés ben Ma gyar or szág igyek -
szik a nem ze ti ér de ke ket kép vi sel ni az uni ós kez de mé nye -
zé sek kel kap cso la tos tár gya lá sok so rán.

2. A nem ze ti ér de kek mar káns, kö vet ke ze tes és ha té -
kony kép vi se le te az uni ós dön tés ho za tal ban az SZBJT te -
rén. Ru gal mas és konst ruk tív hoz zá já ru lás az SZBJT egé -
szé nek fej lõ dé sé hez, amely nek ered mé nye kép pen Ma -
gyar or szág az uni ós in téz mé nyek, és a töb bi tag ál lam sze -
mé ben olyan meg bíz ha tó, ki szá mít ha tó, pro ak tív part ner -
ként je le nik meg, amellyel szá mol ni kell.

Az SZBJT együtt mû kö dés ben Ma gyar or szág nem ze ti
és szak mai (ren dé sze ti, mig rá ci ós, me ne kült ügyi, ví zum,
bûn ügyi együtt mû kö dé si, igaz ság ügyi együtt mû kö dé si)
ér de ke it konst ruk tí van ér vé nye sí ti. Az SZBJT vo nat ko zá -
sá ban a ma gyar ál lás pont a je len le gi el já rá si me cha niz mus
men tén, azon ban elõ re ki je lölt el vek men tén ho ri zon tá li -
san egyez tet ve, az SZBJT egyes te rü le tei kö zöt ti át fe dé sek 
figye lembe véte lével ke rül ki ala kí tás ra. A ma gyar ál lás -
pont nem csu pán arra kor lá to zó dik, hogy mi vel tud/nem
tud Ma gyar or szág egyet ér te ni, ha nem meg ol dá si al ter na tí -
vá kat kí nál va igyek szik az uni ós dön tés ho za ta li fo lya ma -
tot olyan irány ba vin ni, hogy az adott ter ve zet vo nat ko zá -
sá ban ne kény sze rül jön úgy el fo gad ni a vég ered ményt,
hogy an nak ha zai imp le men tá lá sa csak to váb bi prob lé má -
kat ge ne rál jon. A dön tés ho za tal so rán Ma gyar or szág az
SZBJT egé szé nek elõbb re vi te lé ben, a tag ál la mok kö zöt ti
együtt mû kö dés el mé lyí té sé ben ér de kelt, ezért fo lya ma to -
san, ér dem ben vé le mé nye zi, és ja vas la ta i val gaz da gít ja az
uni ós dön tés ho za talt. Ma gyar or szág az uni ós dön tés ho za -
tal min den fá zi sá ban meg je le ní ti ér de ke it, ál lás pont já nak
tá mo ga tá sá hoz part ne re ket keres.

A stratégia jövõképe

A fen ti ek alap ján a stra té gia jö võ ké pe a kö vet ke zõ kép -
pen ala kul. A tárgy idõ szak (2009–2014) vé gé re az SZBJT
együtt mû kö dés ben érin tett ha zai ága za tok, szer ve ze tek
napi ru tin ként te kin te nek az uni ós együtt mû kö dés re. Fo -
lya ma to sabb és még in ten zí vebb kap cso lat ban áll nak
a töb bi tag ál lam ban ta lál ha tó part ne re ik kel, job ban tö rek -
sze nek az ál lan dó és az al kal mi ko a lí ci ók ki ala kí tá sá ra.
Ma gyar or szág a sza bad ság, biz ton ság és a jog ér vé nye sü -
lé sé nek tér sé ge ál tal kí nált elõ nyö ket él ve zi, ugyan ak kor
ki ve szi a ré szét az ez zel járó, az egész Unió iránt vi selt fe -
le lõs ség bõl is. A ma gyar köz igaz ga tás a nem ze ti ér de ke ket 
elõ tér be he lye zi, mar kán san meg je le ní ti, és ha té ko nyan
kép vi se li. Mind eköz ben to vább ra is ru gal ma san és még
konst ruk tí vab ban já rul hoz zá az SZBJT egé szé nek fej lõ -
dé sé hez, az in teg rá ció mé lyí té sét ki emelt szem pont nak te -
kint ve, el ke rül ve azon ban, hogy az uni ós jog a ha zai al kot -
má nyos kö ve tel mé nyek kel össze üt kö zés be ke rül jön. A
Ma gyar Köz tár sa ság az uni ós in téz mé nyek és a töb bi tag -
ál lam sze mé ben meg bíz ha tó, ki szá mít ha tó part ner,
amellyel min den kér dés ben szá mol ni kell: az új együtt mû -
kö dé si for mák ba az or szág le he tõ ség sze rint be kap cso ló -
dik, in no va tív mó don maga kez de mé nyez ilyen együtt mû -
kö dé si for má kat.
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IV. A STRATÉGIA CÉLJAI ÉS PRIORITÁSAI

1. Átfogó célok

Nem ze ti ér de ke ink mar káns meg je le ní té se és ha té kony
kép vi se le te az Eu ró pai Unió sza bad ság, biz ton ság és a jog
ér vé nye sü lé se tér sé ge ke re té ben fo lyó együtt mû kö dés ben.

Ru gal mas, ak tív, kez de mé nye zõ és konst ruk tív hoz zá -
já ru lás az SZBJT egé szé nek fej lõ dé sé hez, amely nek ered -
mé nye kép pen Ma gyar or szág az uni ós in téz mé nyek, és
a töb bi tag ál lam sze mé ben olyan meg bíz ha tó, ki szá mít ha -
tó part ner ként je len het meg, amellyel szá mol ni kell.

Elõ tér be he lyez ve Ma gyar or szág ér de ke it, olyan gya -
kor la ti prob lé mák ra vá laszt adó meg ol dá si le he tõ sé gek re
kon cent rá lunk, ame lyek még ha té ko nyab ban já rul nak hoz -
zá az uni ós és a ma gyar ál lam pol gá rok biz ton sá gá hoz,
ugyan ak kor ügye lünk arra, hogy aka dály men te sen él vez -
hes sék sza bad ság jo ga i kat. Nagy hang súlyt fek te tünk
a jog biz ton ság el vé nek ér vé nye sü lé sé re, a pol gár ba rát
ügy in té zés le he tõ sé ge i nek fej lesz té sé re, a jog hoz ju tás és
a jog ér vé nye sí tés biz to sí tás ra. A stra té gi á ban meg fo gal -
ma zott cé lo kat nem csak az uni ós együtt mû kö dés ben, ha -
nem a bel sõ (ha zai), a re gi o ná lis, il let ve az egyéb együtt -
mû kö dé si for mák ban is szem elõtt tart juk.

2. Specifikus célok

A sza bad ság, biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé se tér sé gé -
ben  való együtt mû kö dés kor mány za ti stra té gi á já ban meg -
ha tá ro zott át fo gó cé lok meg valósítása jól el kü lö nít he tõ, de 
egy más sal össze füg gõ spe ci á lis cé lok meg valósítását
igény li.

Az egyes spe ci fi kus cé lo kat, egy részt a tar tal mi jel le gû
át fo gó cé lok ese té ben, az érin tett szak te rü le tek el ha tá ro lá -
sa adja, ame lyek ki e gé szí té se kép pen a szer ve ze ti át fo gó
cél el éré sé nek biz to sí tás ban sze re pet be töl tõ szer ve ze ti jel -
le gû spe ci fi kus cé lok meg ha tá ro zá sa szük sé ges.

Az egyes szak te rü le tek ál tal in du kált, il let ve a szer ve ze -
ti spe ci á lis cé lok el éré sé hez szük sé ges prog ra mok a spe ci -
á lis cé lok fen ti ek ben fel vá zolt struk tú rá já hoz iga zod nak.

I. Alap ve tõ jo gok és biz ton ság, adat vé de lem

a) Az alap ve tõ jo gok és a biz ton ság össze füg gé sé ben –
az alap ve tõ jo gok és a biz ton sá gi igé nyek kö zöt ti egyen -
súly meg te rem té se ér de ké ben – Ma gyar or szág nak olyan
konst ruk tív meg kö ze lí tést kell kép vi sel nie, amely a biz -
ton ság igé nyét le gi tim szem pont nak is me ri el, de meg ta lál -
ja a mód ját a ha gyo má nyos sza bad ság jo gok kal  való össz -
hang meg te rem té sé nek.

A 2001-ben alap ve tõ en meg vál to zott glo bá lis biz ton sá -
gi kör nye zet, az Eu ró pai Uni ót és tag ál la ma it – bár nem
egy for ma mér ték ben, de tar tó san – érin tõ biz ton sá gi koc -
ká za tok, min de nek elõtt a ter ro ris ta fe nye ge tett ség egy re
mar kán sab ban ha tá roz zák meg az Unió biz ton sá gi meg kö -
ze lí té sét. En nek kö ré ben te ret nyert a biz ton ság nak az

alap ve tõ jo gok kal egyen ér té kû, azt alap ve tõ jog ként tör té -
nõ fel fo gá sa. En nek men tén az Eu ró pai Unió jogi ak tu sa i -
nak, ter ve ze te i nek tár gya lá sa so rán vissza té rõ prob lé ma
a ha gyo má nyos sza bad ság jo gok – el sõd le ge sen a sze mé -
lyes ada tok vé del mé hez, in for má ci ós ön ren del ke zés hez
 való jog, a sza bad vé le mény nyil vá ní tás joga – és a biz ton -
sá gi ér de kek üt kö zé se. Ma gyar or szág a köz jo gi rend sze ré -
ben, kü lö nö sen al kot mány bí ró sá gi gya kor la tá ban kö vet -
ke ze te sen kép vi selt ki ter jesz tõ alap jo gi vé de lem nek, és az
eu ró pai át lag nál lé nye ge sen szi go rúbb ha zai adat vé del mi
stan dar dok nak meg fele lõen ed dig meg le he tõ sen kri ti ku -
san, az alap jo gi meg kö ze lí tés men tén vi szo nyult eh hez
a fo lya mat hoz, ame lyet az egy han gú sza va zá si rend ke re -
té ben si ke re sen kép vi sel ni is tu dott.

– Fo lya ma to san je lez ni kell, hogy Ma gyar or szág szá -
má ra to vább ra is fon tos a köl csö nös bi za lom el vé nek fej -
lesz té se és az alap ve tõ jo gok vé del mé nek ma gas szint je.

– A sza bad ság, biz ton ság és jog ér vé nye sü lé sé nek tér -
sé gét érin tõ uni ós jog al ko tá si fo lya mat so rán, az ak tu á lis
ma gyar ér de kek szem elõtt tar tá sá val arra kell tö re ked ni,
hogy a ha zai al kot má nyos szem pon tok, kü lö nö sen az al -
kot má nyos alap jo gok az Al kot mány bí ró ság ál ta li ér tel me -
zé se kö ré ben, a dön tés ho za tal so rán be épül je nek a ter ve ze -
tek be. En nek ér de ké ben a ma gyar ál lás pon tot mind az Eu -
ró pai Unió fó ru ma in, mind a re le váns vi szony la tok ban
erõ tel jes mó don kell kép vi sel ni és ér vé nye sí te ni.

Amennyi ben az SZBJT együtt mû kö dés ben is a mi nõ sí -
tett több sé gi dön tés ho za tal lesz az ural ko dó, azaz a Lissza -
bo ni Szer zõ dés ha tály ba lé pé sé vel, a fen ti meg kö ze lí tés át -
te kin tést igé nyel. Eb ben az eset ben kü lön po li ti kai dön tést
kí ván a ha zai al kot má nyos fel fo gás és az uni ós jog al ko tás
eset le ges kol lí zi ó ja kö zöt ti vá lasz tás, te hát an nak el dön té -
se, hogy Ma gyar or szág az Eu ró pai Unió nor má i nak és jog -
po li ti kai fel fo gá sá nak vagy a ma gyar al kot má nyos elõ -
írásoknak kí ván meg fe lel ni, fel vál lal va így a hát tér be szo -
rí tott jog rend szer – uni ós vagy ha zai – sza bá lya it al kal ma -
zó szer vek kel  való konf lik tust. Ezt a dön tést a Kor mány
kez de mé nye zé sé re az Or szág gyû lés nek kell min den eset -
ben meg hoz nia, a dön tés kö vet kez mé nye i re vo nat ko zó
meg fe le lõ tá jé koz ta tás mel lett.

b) Az adat vé del mi kér dé sek kel kap cso la tos ál lás pont
ki ala kí tá sa so rán az ed di gi ek nél ru gal ma sab ban kell tö re -
ked ni az alap ve tõ sza bad ság jo gok és a biz ton ság kö zöt ti
ará nyos ság kö ve tel mé nye i nek ér vé nye sí té sé re. Az adat vé -
del mi szem pon to kat az egész SZBJT együtt mû kö dés ben
kö vet ke ze te sen kép vi sel ni kell.

– Az Eu ró pai Unió ke re té ben na gyobb hang súlyt kell
fek tet ni a sza bad ság biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé sé nek
tér sé ge ke re té ben foly ta tott együtt mû kö dés adat vé del mi
ga ran ci á i nak meg te rem té sé re, il let ve to vább fej lesz té sé re.

– Tá mo gat ni kell azo kat a kez de mé nye zé se ket, ame -
lyek az Eu ró pai Unió har ma dik ál la mok kal  való kap cso la -
tai kö ré ben az al kal ma zan dó adat vé del mi kö ve tel mény -
szin tet, és an nak  valódi ha té kony el len õr zé sét kö ve te lik
meg. Szük sé ges nek mu tat ko zik, hogy az Unió a har ma dik
ál la mok kal  való együtt mû kö dés ben az egyen ér té kû vé del -
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mi szint meg kö ve te lé sé re na gyobb hang súlyt fek tes sen,
ami egy út tal a bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö dés kö zös -
sé gi me cha niz mu sa i nak meg fe le lõ szin tû adat vé del mi ga -
ran ci ák kal tör té nõ kö rül bás tyá zá sát is elõ se gí te né, to váb -
bá el fo ga dott sá gu kat erõ sí te né.

– A har ma dik or szá gok kal  való kap cso la tok te kin te té -
ben tö re ked ni kell arra, hogy az Eu ró pai Unió a sza bad ság, 
biz ton ság és a jog ér vé nye sü lé sé nek tér sé ge ke re té ben
foly ta tott együtt mû kö dé se so rán az adat vé del mi kér dé sek
te kin te té ben egy sé ges mó don lép jen fel har ma dik ál la -
mok kal szem ben.

– Az alap ve tõ jo gok és a biz ton ság kö zöt ti vi szony -
rend szert át ala kí tó új eu ró pai uni ós ten den ci á ra fi gye lem -
mel ki kell ala kí ta ni azt az ál ta lá nos szem pont rend szert,
amely nek ke re té ben Ma gyar or szág az Eu ró pa Ta nács 108.
sz. Adat vé del mi Egyez mé nyét ala pul véve ki je lö li azo kat
a sa rok pon to kat, ame lyek hez a sza bad ság, biz ton ság, és
a jog ér vé nye sü lé se tér sé gé nek ki ala kí tá sát és fej lesz té sét
cél zó kez de mé nye zé sek tár gya lá sa so rán, hosszú tá von
egy sé ge sen és fel tét le nül ra gasz kod ni kí ván.

– Az egyes kez de mé nye zé se ket az ál ta lá nos, alap ve tõ
kri té ri u mok nak  való meg fe le lés mel lett eset rõl eset re tör -
té nõ egye di vizs gá lat nak kell alá vet ni, amely nek so rán az
adott ter ve zet spe ci a li tá sa i nak vizs gá la ta mel lett, kü lö nös
fi gyel met kell for dí ta ni a már meg lé võ kö zös sé gi jogi ak -
tu sok és a tár gya lás alatt álló kez de mé nye zé sek kö zöt ti
össz hang meg lé té re, és a kap cso ló dá si pon to kon tör té nõ
egy sé ges ál lás pont kép vi se le té re.

– Uni ós adat bá zi sok, il let ve a nem ze ti adat bá zi sok kö -
zöt ti in for má ció cse re ki épí té sé nek ese té ben a Ma gyar or -
szág szá má ra hasz nos és ará nyos be ke rü lé si ér ték kel bíró
kez de mé nye zé sek te kin te té ben meg valósítási ter ve ket kell 
ké szí te ni, ame lyek ben a már na gyobb ta pasz ta lat tal ren -
del ke zõ tag ál la mok ál tal kí nált jó meg ol dá so kat is figye -
lembe kell ven ni.

c) In for má ci ós és te le kom mu ni ká ci ós tech no ló gi ák al -
kal ma zá sa, il let ve az in te ro pe ra bi li tás meg te rem té sét cél -
zó kez de mé nye zé sek ese té ben Ma gyar or szág nak min den
eset ben egye di leg kell mér le gel ni azok ha té kony sá gát,
több let ér té két.

Az in for má ci ós, te le kom mu ni ká ci ós és táv fel ügye le ti
tech no ló gi ák az el múlt évek ben igen nagy lép ték ben fej -
lõd tek, va la mint vissza té rõ prob lé mát je lent, ha az uni ós
tag ál la mok el té rõ tech no ló gi á kat al kal maz nak és kü lön bö -
zõ, egy más sal kom mu ni ká ci ó ra nem ké pes esz kö zö ket
(stan dar do kat) hasz nál nak.

– Ma gyar or szág szem pont já ból a nagy, köz pon ti, eu ró -
pai adat bá zi sok lét re ho zá sa adat vé del mi szem pont ból ne -
he zen tá mo gat ha tó, to váb bá költ sé ges és hossza dal mas
meg ol dás. Így az uni ós adat bá zi sok lét re ho za ta la he lyett
a tag ál la mi adat bá zi sok kö zöt ti in te ro pe ra bi li tás irá nyá ba
 való fej lõ dést kell tá mo gat ni, az zal, hogy az át fe dé sek el -
ke rü lé se alap ve tõ uni ós ér dek nek is te kint he tõ.

– Ma gyar or szág szá má ra alap ve tés an nak min den ko ri
vizs gá la ta, hogy az in for ma ti kai, te le kom mu ni ká ci ós és
táv fel ügye le ti rend sze rek mi ként já rul hat nak hoz zá ér -

dem ben és ha té ko nyab ban a sze mé lyek sza bad moz gá sá -
val össze füg gõ po li ti kák hoz, és ho gyan tá mo gat ják a ter -
ro riz mus sal és a sú lyos bûn cse lek mé nyek kel szem be ni
küz de lem erõ sí té sét.

– Az adat cse re ki ter jesz té sé re irá nyu ló fej lesz té sek
ese té ben Ma gyar or szág nak a ma gán élet vé del mét erõ sí tõ
adat vé de le mi tech no ló gi ák hang sú lyo zot tabb al kal ma zá -
sát kell tá mo gat nia.

– Ugyan ak kor, kü lö nö sen egyes ku ta tá si és tu do má -
nyos adat bá zi sok ese té ben egye di mér le ge lés alap ján in -
do kolt le het az uni ós szin tû adat bá zi sok pre fe rá lá sa.

II. Bel biz ton sá gi együtt mû kö dés

d) A ter ro riz mus el le ni küz de lem ben az SZBJT együtt -
mû kö dés ben részt vevõ ha zai szer vek alap ve tõ cél ja az or -
szág biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa kell, hogy le gyen, úgy
hogy köz ben ha té ko nyan hoz zá já rul nak az eu ró pai biz ton -
ság meg te rem té sé hez, fej lesz té sé hez pri o ri tás ként ke zel ve
tá gabb ré gi ón kat, kü lö nö sen a nyu gat-bal ká ni tér sé get.

2001. és még in kább 2004. óta a ter ror fe nye ge tett ség az
SZBJT egé szé nek fej lõ dé sét meg ha tá ro zó té nye zõ, a leg -
ko mo lyabb biz ton sá gi ki hí vás. Az uni ós dön tés ho za tal
meg ha tá ro zó sze rep lõi a pil la nat nyi lag leg in kább ve szé -
lyez te tett nek te kint he tõ „régi” tag ál la mok. Ezen a te rü le -
ten Ma gyar or szág nak el sõd le ges tö rek vé se, hogy meg fele -
lõen vég re hajt sa az uni ós szin ten meg ho zott dön té se ket,
emel lett azon ban fon tos szem pont az is, hogy sa ját biz ton -
sá gi hely ze te és ér de kei is kel lõ súllyal meg je len je nek az
Eu ró pai Unió szint jén, más részt, hogy az uni ós fel lé pés
kel lõ en dif fe ren ci ált le gyen, az el té rõ hely ze tû tag ál la -
mok nak kel lõ moz gás te re ma rad jon a vég re haj tás ban. A
tag ál la mi szo li da ri tás elve alap ján azon ban fel kell vál lal -
ni, hogy ké pes sé ge ink sze rint az Unió egé szé nek biz ton sá -
gát is szem pont nak te kint ve, ér de mi hoz zá já ru lás sal lé -
pünk fel a ter ro riz mus el len.

A ter ro riz mus kü lön bö zõ ve tü le tei el le ni jogi és gya kor -
la ti esz kö zök bõ ví té se vár ha tó an to vább ra is je len tõs mér -
ték ben ala kít ja az SZBJT fej lõ dé sét.

– Ma gyar or szág a ter ve zett dön tés ho za talt tá mo gat ja,
azaz a ter ro riz mus el le ni küz de lem ben a jog sza bá lyok és
gya kor la ti esz kö zök ki ala kí tá sá nak prog ra mo zott mó don,
a kö zö sen el fo ga dott stra té gi ák és cse lek vé si ter vek alap -
ján, az egy mást kö ve tõ el nök sé gek és a kü lön bö zõ sze rep -
lõk kö zöt ti meg fe le lõ ko or di ná ci ó val kell foly nia.

– Szor gal maz nunk kell, hogy a jogi sza bá lyo zás és az
Eu ró pai Unió egyéb re le váns cse lek vé sei tény le ge sen
olyan te rü le tek re irá nyul ja nak, ame lyek ve szé lye zett sé ge
ezt szük sé ges sé te szi.

– A dön té se ket szük ség ese tén meg fe le lõ ha zai ha tás -
vizs gá lat tal is alá kell tá masz ta ni, el ke rü len dõ, hogy
egy-egy cse lek vés a gaz da ság sze rep lõi, il let ve az ál lam -
pol gá rok szá má ra arány ta lan ter het je lent sen.

– Ma gyar or szág nak részt kell vál lal nia a ter ro riz mus
koc ká za ta i nak kö zös elem zé sé re, ér té ke lé sé re és ke ze lé sé -
re szol gá ló uni ós kez de mé nye zé sek bõl.
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– A ha té kony fel lé pés szük sé ges sé te szi az érin tett
szer ve ze tek meg fe le lõ ki kép zé sét és fel sze re lé sét, to váb bá 
gyors és ru gal mas al kal maz ko dá sát.

– Mind uni ós, mind nem ze ti szin ten tá mo gat ni szük sé -
ges a ter ror szer ve ze tek után pót lá si bá zi sát nö ve lõ tár sa dal -
mi és gaz da sá gi jel le gû fe szült sé gek ke ze lé sé re irá nyu ló
in téz ke dé se ket.

– A Ter ror el le nes Ko or di ná ci ós Bi zott ság, va la mint
a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok te vé keny sé ge kap csán ke -
let ke zett in for má ci ók és elem zé sek ha té ko nyabb fel hasz -
ná lá sa in do kolt az uni ós együtt mû kö dés ben.

Noha Ma gyar or szág ter ror ve szé lyez te tett sé ge nem zet -
kö zi össze ha son lí tás ban ala csony, fo ko za tos rom lá sá ra le -
het szá mí ta ni nem zet kö zi sze rep vál la lá sunk kal össze füg -
gés ben (EU- és NA TO-tag ság, ka to nai és pol gá ri vál ság -
ke ze lé si mû ve le tek ben  való rész vé tel). Az Unió egé szé re,
így Ma gyar or szág ra is fe nye ge tést je len tõ val lá si fun da -
men ta liz mus bá zi sá ra épü lõ szél sõ sé ges irány za tok kö ve -
tõ i nek (akár az Eu ró pai Uni ón kí vül rõl, akár azon be lül rõl
lép nek fel) a sze mé ben Ma gyar or szág képe egy re in kább
azo no sul a ,,Nyu gat tal”. Ezt a ké pet fo koz hat ja, hogy
a 2011-es eu ró pai uni ós el nök sé günk  miatt fél évig az EU
„arca” le szünk.

A Nem ze ti Biz ton sá gi Stra té gia sze rint ha zánk ban is
biz ton sá gi ki hí vás nak te kin ten dõk „a szo ci á lis és tár sa dal -
mi fe szült sé ge ket ki hasz ná ló szél sõ sé ges po li ti kai és val -
lá si cso por tok, ame lyek a de mok ra ti kus jog ál lam ál tal biz -
to sí tott egye sü lé si, gyü le ke zé si és vé le mény nyil vá ní tá si
sza bad sá got hasz nál ják fel arra, hogy má sok alap ve tõ jo -
ga it kor lá toz zák, az al kot má nyos in téz mé nyek mû kö dé sét
meg za var ják, vagy po li ti kai tö rek vé se i ket nép sze rû sít -
sék”.2

– A Nem ze ti Biz ton sá gi Stra té gi á ban fog lal tak nak
meg fele lõen, a ter ro riz mus el le ni vé de ke zés te rü le tén erõ -
sí te ni kell a két ol da lú és re gi o ná lis együtt mû kö dést, és azt
a szem lé le tet, hogy a de fen zív és pre ven tív fel lé pé sek csak 
a le he tõ leg szé le sebb nem zet kö zi össze fo gás sal, és a nem -
zet kö zi szer ve ze tek össze han golt te vé keny sé gé vel le het -
nek si ke re sek.

– A ter ro riz mus el le ni küz de lem in teg rált meg kö ze lí -
tést kí ván meg, amely töb bek kö zött ma gá ban fog lal ja
a meg elõ zés és a be avat ko zás esz kö ze it, a ter ro riz mus
anya gi alap ja i nak el le he tet le ní té sé re irá nyu ló kö zös nem -
zet kö zi erõ fe szí té se ket, a kri ti kus inf ra struk tú ra vé del mét.

A ter ro riz mus el le ni küz de lem ben a rend õri és nem zet -
biz ton sá gi szer vek együt te sen, a sa ját fel adat és ha tás kö -
rük ben el jár va vég zik te vé keny sé gü ket. A nem zet biz ton -
sá gi szer vek ál tal vég zett fel ada tok vég re haj tá sá nak ha té -
kony sá gát, ered mé nyes sé gét nö ve lõ kez de mé nye zé se ket
is le he tõ ség sze rint tá mo gat ni kell.

2 Lásd a Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti biz ton sá gi stra té gi á já ról  szóló
2073/2004. (IV. 15.) Korm. Ha tá ro zat II.3.4. Po li ti kai és val lá si szél sõ sé gek cí -
mét.

Az SZBJT együtt mû kö dés ben részt vevõ ha zai szer vek
(te kint ve, hogy a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok te vé keny -
sé ge in téz mé nye sen ke vés sé ré sze az uni ós együtt mû kö -
dés nek, ezért ki e mel ten a Rend õr ség nek) alap ve tõ cél ja az
or szág biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa kell, hogy le gyen, de azt
a szem lé le tet is in teg rál va, hogy ez zel egy ide jû leg ha té ko -
nyan hoz zá já rul nak az eu ró pai biz ton ság fenn tar tá sá hoz,
pri o ri tás ként ke zel ve ré gi ón kat, kü lö nö sen a nyu gat-bal -
ká ni tér sé get. A rend õri együtt mû kö dés ben el sõ sor ban
a gya kor lat ori en tált, az ope ra tív együtt mû kö dés ha té -
kony sá gát to vább fo ko zó kez de mé nye zé se ket kell tá mo -
gat nunk.

A Rend õr ség ter ror fel de rí tõ ka pa ci tá sá nak és vo nat ko -
zó nem zet kö zi együtt mû kö dé si ké pes sé gé nek to váb bi erõ -
sí té se szük sé ges.

– Ak tív köz re mû kö dõi és fel hasz ná lói at ti tûd szük sé -
ges az Eu ro pol adat bá zi sa i nak és ter mé ke i nek fel hasz ná lá -
sá ban, eh hez szük ség sze rint a ha zai rend õrségi spe ci á lis
ké pes sé ge ket meg fele lõen fej lesz te ni kell.

– A ha zai sok sze rep lõs szer ve zet rend szert egy sze rû sí -
te ni, a szét tag olt sá got eny hí te ni szük sé ges, erõ sí te ni kell
a po li ti kai és vég re haj tói szint kö zöt ti kap cso la tot, ami nek
kü lö nö sen rend kí vü li hely zet ben le het je len tõ sé ge, a fe le -
lõs sé ge ket egy ér tel mû vé kell ten ni.

– Az uni ós aján lá sok, ta pasz ta la tok alap ján is mét be
kell töl te ni a nem ze ti ko or di ná to ri po zí ci ót, amely hez
meg fe le lõ ha tás kö rö ket is ren del ni kell.

– A má so dik kö rös uni ós társ ér té ke lés le zá ru lá sa után,
a ta pasz ta la tok ra ala poz va a ha zai szét ta golt vál ság re a gá -
lá si rend szer egy sé ge sí té sét át kell gon dol ni. Meg kell fon -
tol ni egy Nem ze ti Krí zis köz pont lét re ho zá sát, és biz to sí ta -
ni kell hoz zá a meg fe le lõ inf ra struk tú rát.

– A nem a val lá si fun da men ta liz mus bá zi sá ra épü lõ ter -
ro riz mus és ext ré miz mus el le ni küz de lem ben ki kell hasz -
nál ni az Eu ró pai Unió ál tal nyúj tott le he tõ sé ge ket, a ta -
pasz ta lat- és in for má ció cse rét, va la mint az Eu ro pol tá mo -
ga tá sát.

– Fon tos fel adat a ter ro riz mus kap csán úgy a jog al kal -
ma zók ban, mint a köz vé le mény ben a tény le ges ve szé lyez -
te tett ség és az eb bõl adó dó fel lé pés szük sé ges sé gé nek fo -
lya ma tos tu da to sí tá sa (,,awa re ness ra i sing”).

e) Az uni ós dön tés ho za tal ke re té ben a szer ve zett bû nö -
zés el le ni küz de lem ben a szer ve zett bû nö zés meg elõ zé sét,
a jobb fel de rí tést, a szer ve zett bû nö zés bõl szár ma zó va -
gyo nok el vo ná sát le he tõ vé tevõ kez de mé nye zé se ket kell
tá mo gat ni. Tá mo gat ni kell to váb bá az EU kor rup ció el le ni
erõ fe szí té se it, a ren dé sze ti szer vek nél elõ for du ló kor rup -
ció vo nat ko zá sá ban ki e mel ten.

Alap ve tõ, hogy a ha tá ron át nyú ló, szer ve zett bû nö zés
el le ni küz de lem csak nem zet kö zi együtt mû kö dés sel kép -
zel he tõ el. Az Eu ró pai Unió ezen a te rü le ten a jogi ke re te -
ket ké pes meg te rem te ni, az Eu ro pol ré vén mû ve le ti tá mo -
ga tást tud biz to sí ta ni, és ta pasz ta lat cse rék, szak mai fó ru -
mok, va la mint anya gi tá mo ga tás ré vén az együtt mû kö dé si
ké pes sé gek nö ve lé sé ben ját szik dön tõ sze re pet.
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A szer ve zett bû nö zés el le ni uni ós jog anyag, jól le het ter -
je del mét il le tõ en nem je len tõs, a gya kor la ti együtt mû kö -
dés (min de nek elõtt az Eu ro pol ré vén) egy re fon to sabb sze -
rep hez jut, ezt a fo lya ma tot Ma gyar or szág nak is tá mo gat -
nia kell. Az elõt tünk álló évek leg fon to sabb fel ada ta le het
uni ós szin ten a szer ve zett bû nö zés el le ni küz de lem Mil len -
ni u mi Stra té gi á já nak meg újí tá sa. A Lissza bo ni Szer zõ dés
ha tály ba lé pé sé tõl füg gõ en fel ál lí tan dó ál lan dó Bel biz ton -
sá gi Bi zott ság (COSI) fel ada ta lesz a fo lya ma tos, uni ós
szin ten ko or di nált ope ra tív fel lé pés ki ala kí tá sa és fej lesz -
té se. Szá mí ta ni kell arra, hogy az uni ós szin ten meg ha tá ro -
zott pri o ri tá sok a je len le gi nél job ban fog ják de ter mi nál ni
a ha zai bûn ül dö zé si te vé keny sé get.

Nem ze ti Biz ton sá gi Stra té gi ánk is meg ál la pít ja, hogy
Ma gyar or szág bel sõ biz ton sá gá ra ve szélyt je lent a szer ve -
zett bû nö zés és a ,,bû nö zõi cso por tok ki ter jedt gaz da sá gi
hát te ré nek fel szá mo lá sa, va la mint pénz esz kö ze ik le ga li zá -
lá sá nak meg aka dá lyo zá sa alap ve tõ fel adat a szer ve zett bû -
nö zés el le ni si ke res fel lé pés szem pont já ból”. A Nem ze ti
Biz ton sá gi Stra té gia en nek ér de ké ben meg fo gal maz za,
hogy a ma gyar és kül föl di szer vek kö zött az együtt mû kö -
dés el mé lyí té sé re és ki ter jesz té sé re van szük ség.

A fen ti ek alap ján a sza bad ság, biz ton ság és a jog ér vé -
nye sü lé sé nek tér sé ge ke re té ben foly ta tott együtt mû kö dés
te kin te té ben az aláb bi ak ra kell össz pon to sí ta ni.

– Az Eu ro pol ál tal éven te ké szí tett át fo gó szer ve zett
bû nö zé si fe nye ge tett ség-ér té ke lés (Or ga ni sed Cri me
 Threat As sess ment OCTA) ki dol go zá sá ban ak tí van rész
kell ven ni és an nak ré gi ók ra le bon tott vál to za ta it ma xi má -
li san fel kell hasz nál ni.

– Cse lek võ leg hoz zá kell já rul ni az Eu ro pol re le váns
elem zõ mun ka fájl ja i hoz és a COS POL-pro jek tek hez3 En -
nek meg fele lõen az elem zõ-ér ték elõi te vé keny ség re egy re
na gyobb hang súlyt kell fek tet ni, és en nek ér de ké ben
a bûn fel de rí té si ada to kat nem zet kö zi kon tex tus ban is ér té -
kel ni szük sé ges, le he tõ ség sze rint tá masz kod va a Szer ve -
zett Bû nö zés El le ni Ko or di ná ci ós Köz pont tevékenysé -
gére.

– Ki emelt hang súlyt kell fek tet ni a szer ve zett bû nö zés
anya gi alap já nak meg ren dí té sé re, a bûn cse lek mény bõl
szár ma zó va gyon el vo ná sá ra.

– A ha zai bûn ül dö zõ szer vek nek a sú lyos, szer ve zett
bû nö zés el le ni fel lé pés ben meg kell  valósítani az eu ró pai
fej lõ dés ál tal sok éve hang sú lyo zott pre ven tív, bûn ügyi
hír szer zé sen ala pu ló (in tel li gen ce-led po li cing) fi lo zó fi át.

– Fel kell hasz nál ni az Eu ró pai Unió adta le he tõ sé ge ket 
a spe ci á lis nyo mo zá si tech ni kák ha tá ron át nyú ló al kal ma -
zá sá nak el ter jesz té se ér de ké ben, hoz zá kell já rul ni e té ren
az eu ró pai stan dar dok ki dol go zá sá hoz, mely nek so rán ki -
emelt fi gyel met kell for dí ta ni a hu mán té nye zõk re (fe dett
nyo mo zók ha tá ron át nyú ló al kal ma zá sa, ta nú vé de lem
nem zet kö zi együtt mû kö dés ben).

3 COSPOL: Comp re hen si ve Ope ra ti o nal and Stra te gic Plan ning

– Le he tõ ség sze rint szor gal maz ni és tá mo gat ni kell
a szer ve zett bû nö zés el le ni küz de lem ad mi niszt ra tív (nem
rend õri) esz kö zei vo nat ko zá sá ban az uni ós ta pasz ta lat cse -
rét, a kül föl dön be vált, ide ha za tény le ge sen al kal maz ha tó
gya kor la tok adap tá ci ó ját, eset le ge sen kö zös stan dar dok
ki dol go zá sát.

– Tá mo gat ni kell az EU kor rup ció el le ni erõ fe szí té se it,
ki e mel ten a ren dé sze ti szer vek nél elõ for du ló kor rup ció
vo nat ko zá sá ban.

– Te kin tet tel a szer ve zett bû nö zés di na mi kus, a tár sa -
dal mi-gaz da sá gi fel té tel rend szer hez fo lya ma to san al kal -
maz ko dó ter mé sze té re, erõ sí te ni kell a mul ti disz cip li ná ris
meg kö ze lí tést, a kü lön bö zõ meg nyil vá nu lá si for mák kal
fog lal ko zó rend õrségi szak ér tõk és szak egy sé gek kö zöt ti
in for má ció meg osz tást, ko or di ná ci ót.

Alap ve tõ tö rek vés, hogy mér he tõ ja vu lást le hes sen el ér -
ni az EU és tag ál la mai azon bûn ül dö zé si in téz ke dé se i nek
ha té kony sá gá ban, ered mé nyes sé gé ben és tu dás bá zi sá ban,
ame lyek a ká bí tó szer-elõ ál lí tást, a ká bí tó szer-ke res ke del -
met, a pre kur zo rok el té rí té sét – be le ért ve az EU te rü le té re
be ho zott szin te ti kus ká bí tó szer-pre kur zo rok el té rí té sét –,
va la mint a ká bí tó szer-bû nö zés sel kap cso lat ba hoz ha tó ter -
ro riz mus fi nan szí ro zást, il let ve pénz mo sást cé loz zák.

– A ká bí tó sze rek kel kap cso la tos szer ve zett bû nö zés re
kell össz pon to sí ta ni.

– Ki kell hasz nál ni a meg lé võ esz kö zö ket és ke ret rend -
sze re ket, szük ség ese tén re gi o ná lis vagy te ma ti kus együtt -
mû kö dés hez kell fo lya mod ni.

– Meg kell ke res ni a ká bí tó sze rek kel kap cso la tos bû nö -
zés el le ni meg elõ zõ in téz ke dé sek fo ko zá sá nak mód ja it.

– Cél to váb bá a nem zet kö zi, szer ve zett ká bí tó -
szer-szál lí tás és – ke res ke de lem el le ni bûn ül dö zé si együtt -
mû kö dés élet re hí vá sa és fej lesz té se a tag ál la mok kö zött,
szük ség ese tén az Eu ro pol lal, har ma dik or szá gok kal és
nem zet kö zi szer ve ze tek kel együtt.

f) A bûn ül dö zõ szer vek együtt mû kö dé sé ben4 a hang -
súly a ha gyo má nyos, köz pon ti ha tó sá go kon ke resz tül tör -
té nõ együtt mû kö dés rõl át te võ dött a bûn ül dö zõ szer vek kö -
zöt ti köz vet len meg ke re sé sek re, a tag ál la mok ha tó sá gai
köz ti köz vet len, ér de mi ko or di ná ci ó ra, va la mint az ope ra -
tív együtt mû kö dés re. Így a tag ál la mi bel ügyi-ren dé sze ti
ága za tok stra té gi ai együtt mû kö dé sét Ma gyar or szág nak is
szor gal maz nia kell. Az együtt mû kö dés ben a gya kor la ti
szem pon tok alap ján ha té ko nyabb nak ítélt al ter na tí vák
meg valósítását tá mo gat juk.

4 Az eu ró pai uni ós ter mi no ló gi á ban rend õri együtt mû kö dés ként meg je le nõ
ka te gó ria ese té ben a ha zai bûn ül dö zés ben sze re pet vál la ló szer vek kö zöt ti fel -
adat meg osz tás ra  való te kin tet tel a fen ti meg fo gal ma zás in do kolt. A Vám- és
Pénz ügy õr ség a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi XIX. tör vény 2.  § (3)
és (4) be kez dé se ér tel mé ben bûn ül dö zé si, nyo mo zó ha tó sá gi és ren dé sze ti jog -
kör rel ren del ke zik. E jog kö ré ben el jár va a Vám- és Pénz ügy õr ség a bel- és igaz -
ság ügyi együtt mû kö dés te rén a Rend õr ség gel egy szin ten vég zi bûn fel de rí tõ te -
vé keny sé gét, har col a szer ve zett bû nö zés el len, va la mint a szer ve zett bû nö zés bõl 
szár ma zó va gyo nok el vo ná sa el len. Egye dül ál ló sze re pe van a pénz mo sás el le ni
küz de lem ben, a gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek fel de rí té sé ben. A Vám- és Pénz -
ügy õr ség nem zet kö zi együtt mû kö dé sé ben ugyan azo kat az in for má ci ós és te le -
kom mu ni ká ci ós tech no ló gi á kat, esz kö zö ket, adat bá zi so kat al kal maz za, mint
más ha zai ren dé sze ti ha tó ság, nem zet kö zi szer ve ze te ken ke resz tül tör té nõ meg -
ke re sé se ket küld és fo gad, ada tot cse rél, konk rét ope ra tív együtt mû kö dést ko or -
di nál és kez de mé nyez, kap cso la tot tart a nem zet kö zi tár szer vek kel, részt vesz ha -
tá ron át nyú ló bûn ügyi együtt mû kö dés ben, to váb bá töb bek kö zött az eu ró pai uni -
ós jog al ko tás ak tív sze rep lõ je.
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– A bûn ül dö zõ szer vek együtt mû kö dé sé ben a tag ál la -
mok ha tó sá gai köz ti köz vet len, ér de mi ko or di ná ci ó ra, va -
la mint az ope ra tív együtt mû kö dés re kell he lyez ni a hang -
súlyt. Je len tõs mér ték ben ja ví ta ni kell a partnerminiszté -
riumok kö zöt ti együtt mû kö dést, a tag ál la mi bel ügyi-ren -
dé sze ti ága za tok stra té gi ai együtt mû kö dé sét.

– Az uni ós együtt mû kö dés ben, le he tõ sé ge ink hez mér -
ten tá mo gat ni kell a hoz zá fér he tõ sé gi elv fo ko za tos üte mû, 
tel jes meg valósulását. El sõd le ge sen az együtt mû kö dõ,
egy más sal kom mu ni kál ni ké pes nem ze ti rend sze rek fe lõ li
meg kö ze lí tés re cél sze rû he lyez ni a hang súlyt.

– Tö re ked ni kell egye di ké pes sé gek, tech no ló gi ák ki -
fej lesz té sé re, ame lyek uni ós szin ten is ki vá ló sá gi köz pont -
ként mû köd het nek, össze füg gés ben a misszi ók ba  való fel -
ajánl ha tó ság kér dé sé vel.

– A kül föl di bûn ül dö zõ szer ve ze tek kel fenn tar tott kap -
cso la tok kö ré ben cél, a ho ri zon tá lis együtt mû kö dés, a köz -
vet len kap cso lat fel vé tel ké pes sé gé nek erõ sí té se.

– Az össze kö tõ-tisz ti rend szer nem ze ti szin tû össze -
han go lá sa és meg fe le lõ geo po li ti kai sú lyo zá sa el en ged he -
tet len.

Azo kon a szak te rü le te ken, ame lyek ese té ben a ha tá ron
át nyú ló elem meg ha tá ro zó, a nem zet kö zi együtt mû kö dé si
ké pes sé get kell fej lesz te ni. Ide tar toz nak kü lö nö sen bûn -
ügyi te rü le ten a gép jár mû-bû nö zés sel fog lal ko zó nyo mo -
zók.

– Meg kell je le ní te ni a rend õrség eu ró pai uni ós „ar cát”, 
azt, hogy ké pes ha té ko nyan és ered mé nye sen együtt mû -
köd ni a nem zet kö zi rend õri együtt mû kö dés ben.

– A ha tá ron át nyú ló bûn cse lek mé nyek ül dö zé sét vég zõ 
rend õri szer ve zet to vább fej lesz té se szük sé ges, amely nek
alap ja a ma gas szin tû össze han golt in for má ci ós, ope rá ci ós
és kom mu ni ká ci ós rend sze rek mû köd te té se.

– Ha té ko nyab ban kell fel hasz nál ni az Eu ró pai Unió kí -
nál ta le he tõ sé ge ket a köz te rü le ti ál lo mány, ki e mel ten
a Köz le ke dés ren dé szet és a Ké szen lé ti Rend õr ség hu mán
és tech ni kai fel ké szült sé gé nek ja ví tá sá ra, a tö meg ren dez -
vé nyek kap csán a nem zet kö zi in for má ció cse ré be  való ef -
fek tív be kap cso ló dás ra, a Köz tár sa sá gi Õr ez red vo nat ko -
zá sá ban az Eu ró pai Sze mély vé del mi Há ló zat ban  való
meg fe le lõ rész vé tel re.

– Eze ken a te rü le te ken ki e mel ten együtt kell mû köd ni
a szom szé dos tag ál la mok part ner szer ve ze te i vel, és az érin -
tett ál la mok kal. A gya kor lat ban is mi e lõbb al kal maz ni kell 
a Prü mi Szer zõ dés ál tal in téz mé nye sí tett rend õri együtt -
mû kö dé si for má kat.

– Egy re job ban el kell mé lyí te ni a schen ge ni bel sõ ha -
tá rok tér sé gé ben a Schen ge ni Vég re haj tá si Egyez mény és
a két ol da lú egyez mé nyek ál tal be ve ze tett együtt mû kö dé si
for má kat.

– Az ál lam pol gá rok szá má ra is ér zé kel he tõ mó don meg 
kell elõz ni, hogy a ha tár el len õr zés meg szû né se bár hol biz -
ton sá gi vá ku u mot vagy an nak ér ze tét ala kít sa ki, te kin tet -
tel a schen ge ni tér ség to váb bi bõ ví té sé re is.

– Egyes rend õri fel ada tok szük ség ese tén az ál lam ha tár
át lé pé sé vel együtt járó el lá tá sá nak mind in kább ter mé sze -

tes el já rás sá kell ala kul nia. Üzem sze rû vé kell ten ni a kö -
zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti he lyek mû kö dé sét, a meg lé -
võk mel lé to váb bi ak lé te sí té sé re kell tö re ked ni a meg fe le lõ 
pon to kon. Az uni ós tren dek nek meg fele lõen ezek nek a he -
lyek nek hosszú tá von „kö zös bûn ügyi együtt mû kö dé si
köz pon tok ká” kell fej lõd ni ük, ame lyek a je len le gi funk ci -
ó juk mel lett to váb bi fel ada tok el lá tás ra is al kal ma sak. Ez -
zel is össze füg gés ben a szom szé dos or szá gok rend õri szer -
ve i vel  való össze han golt és/vagy kö zös mû ve le tek nek
egy re in kább ru tin ná kell vál ni uk.

– Meg kell kez de ni a fel ké szü lést a schen ge ni rend -
õrségi együtt mû kö dés to váb bi ki ter jesz té sé re is (ro mán,
hor vát ha tár sza ka szok).

– A bûn meg elõ zés ben és a bûn ül dö zés ben al kal ma zott
új tech no ló gi ák tag ál la mi, il let ve kö zös sé gi szin tû fej lesz -
té sé ben tény le ge sen és ak tí van részt kell ven ni, a le hív ha tó 
kö zös sé gi for rá so kat ezen a te rü le ten is a le he tõ leg szé le -
sebb kör ben igény be kell ven ni, együtt mû köd ve a ma gán -
szfé ra re le váns sze rep lõ i vel.

– Az Eu ró pai Unió nyúj tot ta le he tõ sé gek (kép zé sek, ta -
pasz ta lat cse rék, spe ci á lis együtt mû kö dé si for mák) ki hasz -
nált sá gán a je len le gi szint hez ké pest ja ví ta ni szük sé ges
a ren dé sze ti te rü le te ken is.

Az Eu ro pol-együtt mû kö dést érin tõ en Ma gyar or szág
ha té kony és a töb bi uni ós in téz ménnyel össze han gol tan
mû kö dõ Eu ro pol ki ala kí tá sá ban ér de kelt. Azon ban táv la ti -
lag sem kí vá na tos, hogy az Eu ro pol konk rét, ope ra tív ha -
tás kö rö ket kap jon. Fõ irány vo nal ként bon ta ko zik ki az
 Europollal fo lyó és a tag ál la mok kö zöt ti in for má ció cse re
ki szé le sí té se. En nek kö ré be tar to zik az a régi és össze tett
prob lé ma, amely a (pol gá ri) vál ság ke ze lé si misszi ók és az
Eu ro pol kö zöt ti in for má ció cse ré nek az in téz mé nye sí té sé -
ben rej lik. A stra té gi ai in for má ci ók kal kap cso lat ban min -
den na gyobb ne héz ség nél kül meg tud ál la pod ni a két szer -
ve zet, azon ban a sze mé lyes ada tok köz vet len cse ré je ké -
nye sebb fel ada tot je lent.

– Fej lesz te ni kell az érin tet tek kö ré ben az Eu ro pol, il -
let ve az Eu ro pol In for má ci ós rend sze ré nek is me re tét, ter -
mé ke it min den le het sé ges te rü le ten és szin ten hasz nál ni
kell.

– Az Eu ro pol elem zõ mun ka fáj lok és ter mé kek ki dol -
go zá sá ban a le he tõ leg na gyobb mér té kû ak tív ma gyar
rész vé tel szük sé ges.

– Az Eu ró pai Uni ón be lü li és egyes ese tek ben, har ma -
dik or szág be li össze kö tõ há gai je len lé te ese tén az Uni ón
kí vü li in for má ció cse ré ben ma xi má li san ki kell hasz nál ni
az össze kö tõi plat form ból adó dó le he tõ sé ge ket.

g) A kül sõ ha tá rok biz ton sá ga szem pont já ból elõ tér be
kell he lyez ni azt a szem lé le tet, hogy Ma gyar or szág az
Unió, il let ve a schen ge ni tér ség kül sõ ha tá rai te kin té lyes
há nya dá nak biz ton sá gá ért fe lel. Ez zel sa ját bel sõ biz ton sá -
gát is ga ran tál ja, az in teg rált ha tár õri ze ti szem lé let re épü -
lõ, ha té kony ha tár el len õr zés ma gas szín vo na lá nak fenn tar -
tá sa alap ve tõ ér dek. A schen ge ni öve zet to váb bi bõ ví té se
az ez zel járó te her rész be ni eny hü lé sét is ered mé nyez he ti.
A ha tár igaz ga tás te rén a szo li da ri tás, a fel ada tok és fe le -
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lõs ség mél tá nyos meg osz tá sa el vé nek to váb bi ér vé nye sí -
té sé re kell tö re ked ni. Az Eu ró pai Unió ke le ti kül sõ szá raz -
föl di ha tá ra i ra há ru ló mig rá ci ós nyo más ke ze lé sé nek kér -
dé sét az Unió stra té gi ai ter ve zé sé ben erõ tel je sen na pi ren -
den kell tar ta ni. Fo lya ma to san tö re ked ni kell az Eu ró pai
Unió déli, el sõ sor ban a Me di ter rán-tér ség kül sõ ten ge ri
ha tá rá nak és az Unió ke le ti szá raz föl di ha tá rá nak ha tár biz -
ton sá gá val kap cso la tos igé nyek és ér de kek ki egyen sú lyo -
zá sá ra.

A ha tár el len õr zés nagy költ ség- és be ru há zás igé nyû te -
rü let ma rad a jö võ ben is – ele gen dõ gon dol ni az Eu ró pai
Bi zott ság nak a kül sõ ha tá rok el len õr zé sé nek jö võ jé re vo -
nat ko zó an az el múlt év ben be nyúj tott ja vas lat cso mag já ra
(EU RO SUR-rend szer meg valósítása, ha tár re giszt rá ció,
re giszt rált utas prog ram, au to ma ti zált ha tár el len õr zés vagy 
e-ka pu) – ami azt je len ti, hogy a schen ge ni csat la ko zás si -
ke res be fe je zé sé vel sem szûn het meg en nek a te rü let nek
a fo lya ma tos és tu da tos fej lesz té se. A kül sõ ha tá rok igaz -
ga tá sá ban szá munk ra igen po zi tív vál to zást hoz Ro má nia
és Bul gá ria a Schen gen-öve zet hez, va la mint hosszabb tá -
von Hor vát or szág Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sa,
a kö zös sé gi ví zum po li ti kai át ala ku lá sa és a ví zum li be ra li -
zá ció fo lya ma ta. Fon tos figye lembe ven ni a ha tár el len õr -
zés te rü le tén vár ha tó újí tá so kat, ame lyek nem csak rend kí -
vül költ ség igé nyes meg ol dá so kat kí ván nak majd, ha nem
tel je sen új ala pok ra, új di men zi ó ba he lyez he tik a ha tár el -
len õr zést, ahol a tech ni ka és a bio met ria elõ tér be ke rül.

A Schen ge ni öve zet sza ba don át jár ha tó, egy sé ges bel sõ
tér ség, amely nek tag jai kö zö sen fe le lõ sek egy más biz ton -
sá gá ért. A bel sõ ha tá ro kon tör té nõ el len õr zés meg szû né sé -
ért cse ré be kom pen zá ci ós in téz ke dé sek bo nyo lult rend sze -
re  valósul meg, mely nek egyik kulcs ele me a kül sõ ha tá rok
in teg rált szem lé le tû el len õr zé se. A schen ge ni „el len sú lyo -
zó” in téz ke dé sek kö zül ki emel ke dõ sze re pe van to váb bá
a min den tel jes jogú tag ál lam rend vé del mi, be ván dor lá si,
igaz ság ügyi és egyéb tí pu sú ha tó sá gai szá má ra köz vet le -
nül el ér he tõ mó don fi gyel mez te tõ jel zé sek száz ez re it tar -
tal ma zó Schen ge ni In for má ci ós Rend szer nek (SIS). Min -
den, az öve zet hez csat la koz ni szán dé ko zó új tag ál lam szi -
go rú kri té ri u mok nak kell, hogy meg fe lel jen, és imp le men -
tál ni kö te les ezen biz ton sá gi rend szer ele me it, me lyet az
ún. „régi” ta gok el len õriz nek. Ez a bõ ví tés fo lya ma ta. Az
öve zet ki szé le se dé sé vel az új ta gok át ve szik a kül sõ ha tá -
rok õri ze té nek és el len õr zé sé nek fel ada tát, an nak ko moly
anya gi, inf ra struk tu rá lis és egyéb von za ta i val együtt.

Je len ál la pot sze rint Ma gyar or szág az Unió kül sõ ha tá -
ra i nak te kin té lyes há nya dá ért fe le lõs, és a ke let rõl nyu gat -
ra irá nyu ló fõ mig rá ci ós út vo na lak kö zül ket tõ ha lad raj ta
ke resz tül. A ko ráb bi schen ge ni bõ ví té sek ta pasz ta la ta i ból
ki in dul va az szûr he tõ le, hogy az il le gá lis mig rá ció je len -
tet te nyo más a ha tár el len õr zé sek meg szû né sé vel át te võ dik 
az új kül sõ ha tár ra (lásd ko ráb bi ma gyar–oszt rák ha tár).
Ma gyar or szág nak te hát ha tár igaz ga tá si szem pont ból is ki -
emelt ér de ke Ro má nia schen ge ni öve zet hez tör té nõ mi e -
lõb bi és zök ke nõ men tes csat la ko zá sa. A schen ge ni kö ve -
tel mé nyek Ro má nia és Bul gá ria ré szé rõl tör té nõ tel je sí té se 

Ma gyar or szág szá má ra to váb bi elõnyt je lent ab ból a szem -
pont ból is, hogy nem egye dül fe lel a bal ká ni és fe ke te-ten -
ge ri tér ség irá nyá ból az Uni ó ba irá nyu ló biz ton sá gi fe nye -
ge tés és kü lö nö sen il le gá lis mig rá ció el le ni küz de le mért.
Ma gyar or szág szá má ra ugyan ak kor Ro má nia schen ge ni
öve zet hez tör té nõ csat la ko zá sa nem el sõ sor ban ha tár igaz -
ga tá si vagy ren dé sze ti kér dés. Az ál lam ha tár kor lá to zá sok
nél kü li, ko ráb ban nem ta pasz talt át jár ha tó sá ga alap ve tõ
fon tos sá gú a ma gyar nem zet mint kö zös nyel vi és kul tu rá -
lis ha gyo má nyo kat ápo ló kö zös ség egy sé ge szem pont já -
ból, hi szen meg könnyí ti az anya or szág és a ha tá ron túli
ma gya rok kö zöt ti csa lá di, kul tu rá lis és gaz da sá gi kap cso -
la tok fej lõ dé sét, az el múlt év szá zad vi ha rai okoz ta sé rel -
mek leg alább utó la gos or vos lá sát. Ma gyar or szág ezért ki -
emelt tá mo ga tást fog nyúj ta ni Ro má ni á nak a schen ge ni
fel ké szü lés fo lya ma tá ban, és az uni ós dön tés-ho za ta li el já -
rás ban  való rész vé te le so rán min den szük sé ges lé pést meg
fog ten ni an nak ér de ké ben, hogy Ro má nia mi ha ma rabb
a schen ge ni öve zet tag ja le hes sen.

A ha tár igaz ga tás-ha tár biz ton ság te rü le té hez tar to zik
(bár szo ro san véve nem az SZBJT te rü let ré sze), hogy fi -
gye lem mel kell kí sér ni a Nem zet kö zi Egész ség ügyi Rend -
sza bá lyok (NER) alap ján a ré szes ál la mok ál tal meg ha tá -
ro zott ve szély hely ze ti be lé pé si he lye ket, ahol a NER-ben
meg ha tá ro zott ké pes sé ge ket ki kell ala kí ta ni. Szor gal maz -
ni kell, hogy a tag ál la mok ál tal ki je lölt be lé pé si he lye ken
a nem zet kö zi hord ere jû köz egész ség ügyi-jár vány ügyi
hely ze tet okoz ni ké pes ese mény re tör té nõ re a gá lás hoz biz -
to sí tan dó ké pes sé gek ren del ke zés re áll ja nak.

Fi gyel met kell for dí ta ni, és ezért tá mo ga tás ban kell ré -
sze sí te ni uni ós szin ten a kö vet ke zõ ket:

– Szor gal maz ni kell a kö zös in teg rált ha tár igaz ga tá si
rend szer to vább fej lesz té sét és meg erõ sí té sét a szük sé ges
hu mán és tech ni kai erõ for rá sok biz to sí tá sá val, kü lö nös te -
kin tet tel a sze mé lyek el len õr zé sé re és a ha tá rok õri ze té re
a kül sõ ha tá rok nál.

– Az érin tett idõ szak ban a kül sõ ha tá rok õri ze té ben
uni ós szin ten több nagy sza bá sú in for ma ti kai be ru há zást
igény lõ pro jekt meg szü le té se vár ha tó. En nek ke re té ben tö -
re ked nünk kell a Schen ge ni In for má ci ós Rend szer má so -
dik ge ne rá ci ó já nak (SIS II.) –, il let ve a pro jekt ala ku lá sá -
nak függ vé nyé ben a je len le gi SIS 1+ rend szer ki bõ ví té sét
le he tõ vé tévõ más konst ruk ció – meg valósítására és az új
rend szer le he tõ sé ge i nek ma xi má lis ki hasz ná lá sá ra a ren -
dé sze ti együtt mû kö dés, így el sõ sor ban a ha tár igaz ga tás te -
rén.

– Ma gyar or szág nak, mint a kül sõ ha tá rok el len õr zé sé -
ért fe le lõs tag ál lam nak, a töb bi ha son ló hely zet ben lévõ
tag ál lam mal együtt tö re ked nie kell arra, hogy a be uta zás
és a rö vid tá vú tar tóz ko dás sza bá lya i nál a kö zös sé gi
(schen ge ni) sza bá lyo zás job ban ér vé nye sül jön. A ví zum -
ren dé szet ben a tag ál la mok szá má ra nyúj tott in do ko lat la -
nul nagy moz gás tér, a ki vé te lek al kal ma zá sá nak igen nagy 
szá ma le ront ja a kö zös sé gi jo got a kül sõ ha tá rok el len õr zé -
sé nek ha té kony sá gá val kap cso lat ban. Ezt a szem pon tot az
Unió stra té gi ai ter ve zé sé ben is ér vé nye sí te ni kell.
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– A biz ton ság nö ve lé se mel lett ki emel ke dõ hang súlyt
kell fek tet ni a jog sze rû uta zá sok meg könnyí té sé re is, és
mind két te rü le ten kulcs sze re pet ját szik majd a bio met ria
alap ján tör té nõ azo no sí tás.5 Az ok mány biz ton ság nö ve lé se 
ér de ké ben, a bio met ri kus azo no sí tók al kal ma zá sa mel lett
– ame lyek köz vet len kap cso la tot te rem te nek az ok mány és 
tu laj do no sa kö zött – to vább ra is ki emelt hang súlyt kell
fek tet ni az ok mány ele mek ha mi sí tás el le ni vé del mé re.

– Kö te le zõ lesz a Ví zum in for má ci ós Rend szer ben tör -
té nõ le kér de zés is a kül sõ ha tá ro kon tör té nõ be lé pés kor. A
fel so rolt esz kö zök sze re pe a mig rá ció ke ze lés mel lett a ter -
ro riz mus el le ni harc ban is meg kér dõ je lez he tet len. Ma -
gyar or szág nak föld raj zi hely ze té bõl ki fo lyó lag kü lö nö sen
nagy fi gyel met kell for dí ta nia, és erõ for rá so kat kell biz to -
sí ta nia ezen el kép ze lé sek meg valósításához, a fej lesz té sek 
fi nan szí ro zá sa te kin te té ben, hang sú lyoz ni, il let ve ér vé -
nye sí te ni kell a tag ál la mok kö zöt ti szo li da ri tást.

– A Kül sõ Ha tá rok Alap 2007–2013 kö zöt ti ha té kony
fel hasz ná lá sa Ma gyar or szág szá má ra pri o ri tás. Je len tõs
hoz zá já ru lást biz to sít a schen ge ni ha tá rok biz ton sá gá nak
meg erõ sí té sé ben, amely alap ve tõ en tech ni kai és tech no ló -
gi ai fej lesz té sek ben ma ni fesz tá ló dik.

– Ki emelt hang súlyt kell he lyez ni a ha tár át ke lõ he lye -
ken mû kö dõ va la mennyi ha tó ság kö zött együtt mû kö dés
to vább fej lesz té sé re.

– Tá mo gat ni kell azo kat a kez de mé nye zé se ket, ame -
lyek a ha tár õri ze tért és ide gen ren dé sze tért fe le lõs szer vek
kö zöt ti in for má ció cse re ja ví tá sát szol gál ják.

– A FRONTEX meg erõ sí té sét, fej lesz té sét, át gon dolt
ha tás kör bõ ví té sét és sa ját ka pa ci tá sa i nak nö ve lé sét Ma -
gyar or szág nak tá mo gat nia kell, ugyan ak kor egy „Eu ró pai
Ha tár õr ség” vagy kö zös eu ró pai ha tár ren dé sze ti szol gá lat
fel ál lí tá sát je len leg nem te kint jük idõ sze rû nek.

– Ma gyar or szág a FRONTEX te vé keny sé gé nek át lát -
ha tó sá gá ra és geo po li ti kai ki egyen sú lyo zott sá gá ra tö rek -
szik, mun ká já ban még ak tí vab ban és fo lya ma to san részt
vesz, konst ruk tív, kez de mé nye zõ sze re pet tölt be.

– Ma gyar or szág a FRONTEX ke re tén be lü li köl csö -
nös sé gi ala pon mû kö dõ szak ér tõi és tech ni kai se gít ség -
nyúj tás ré vén fej lesz ti az il le gá lis mig rá ci ó val szem be ni
ha té kony fel lé pé sé nek le he tõ sé ge it.

– A schen ge ni ér té ke lés (és ezen be lül ki e mel ten a ha -
tár el len õr zés vizs gá la ta) nagy je len tõ sé gû Ro má nia és
Bul gá ria Schen ge ni-öve zet hez tör té nõ csat la ko zá sa szem -
pont já ból. Ma gyar or szág nak az ér té ke lés fo lya ma tá ban
ak tí van kell részt ven nie és a két tag je lölt or szág zök ke nõ -
men tes csat la ko zá sá val kap cso la tos ér de két erõ tel je sen ér -
vé nye sí te nie kell.

5 Ezen el vek nek meg fele lõen a Bi zott ság 2008. feb ru á ri ha tár õri ze ti cso -
mag ja elõ re ve tí ti egy uni ós ha tár õri ze ti rend szer (EUROSUR), egy kö zös ha tár -
re giszt rá ci ós rend szer, re giszt rált utas prog ram, au to ma ta be lép te tõ ka puk fel ál lí -
tá sát.

III. Le gá lis, il le gá lis mig rá ció és me ne kült ügy

h) A Ma gyar or szág szá má ra pri o ri tást je len tõ Eu ró pai
Uni ón kí vü li ál la mok kal, a mig rá ció glo bá lis meg kö ze lí té -
se ke re té ben meg je lölt esz kö zök al kal ma zá sá val kell az
együtt mû kö dést fo koz ni. Emel lett Ma gyar or szág nak ak tív 
sze re pet kell vál lal nia az il le gá lis mig rá ció el le ni ha té kony 
küz de lem ben. A mig rá ció te rü le tén a  valós ha zai mun ka -
erõ-pi a ci igé nyek figye lembe véte lével kell a le gá lis mig -
rá ci ót elõ moz dí ta ni.

A mig rá ció te rü le tén az Eu ró pai Unió jog al ko tá si te vé -
keny sé ge az el múlt évek ben je len tõ sen meg élén kült, a kö -
zös sé gi e sí tés egy út tal szem lé let vál tást is ho zott: az il le gá -
lis mig rá ció el le ni küz de lem mel lett fel ér té ke lõ dött a le gá -
lis mig rá ció, ezen be lül pe dig a gaz da sá gi célú mig rá ció je -
len tõ sé ge. Eb ben a fo lya mat ban az Eu ró pai Ta nács ál tal
2008. ok tó ber 15-én el fo ga dott Eu ró pai Be ván dor lá si és
Me ne kült ügyi Pak tum a stra té gia idõ táv la tá ban meg ha tá -
roz za az uni ós szak po li ti kák ala ku lá sát. A mig rá ci ó val
kap cso la tos stra té gi ai irá nyok ki ala kí tá sá nál ugyan ak kor
fon tos szem elõtt tar ta ni a mig rá ci ó val kap cso la tos fel ada -
tok in ter szek to rá lis jel le gét, va la mint sok di men zi ós meg -
kö ze lí té sé nek [mun ka erõ-pi a ci és fog lal koz ta tás po li ti kai,
gaz da sá gi, de mog rá fi ai, ok ta tá si (hu mán erõ for rás-fej lesz -
té si), szo ci á lis (in teg rá ci ós), egész ség ügyi, esély egyen lõ -
sé gi, biz ton sá gi (ren dé sze ti) stb.] össze füg gé se it.

– A le gá lis mig rá ció te rü le tén szü le tõ uni ós jogi esz kö -
zök ér de mi ala kí tá sa ma gyar rész rõl a kér dést min den
össze füg gé sé ben át te kin tõ ha zai mig rá ci ós stra té gia alap -
ján kí vá na tos, amely nek meg al ko tá sa szük sé ges nek mu -
tat ko zik.

– Ma gyar or szág nak tö re ked nie kell arra, hogy a gaz da -
ság, va la mint a tu do mány igé nye i vel össz hang ban elõ se -
gít se a le gá lis mig rán sok be uta zá sát és tar tóz ko dá sát,
ugyan ak kor ha tá ro zot tan fel lép jen az il le gá lis mig rá ció, az 
ah hoz kap cso ló dó il le gá lis te vé keny sé gek (em ber csem pé -
szet, em ber ke res ke de lem), to váb bá a mig rán sok il le gá lis
fog lal koz ta tá sa el len. Fi gye lem be kell ven ni, a le gá lis
mig rá ció és a de mog rá fi ai tren dek köz ti össze füg gé se ket,
kü lö nö sen a hu za mos ide ig Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó
mig rán sok te kin te té ben.

– A le gá lis mig rá ció te rü le tén a ma ga san kva li fi kált
mun ka vál la lók ese té ben tá mo gat ni szük sé ges a tag ál la -
mok és a har ma dik or szá gok, va la mint a mig rán sok szá má -
ra is elõ nyök kel járó kör kö rös mig rá ci ót.

– Az Eu ró pai Unió tö rek vé se i vel össz hang ban hasz -
nos nak tart juk a nem ze ti „be ván dor lá si pro fi lok”6 ki dol go -
zá sá nak fel ve té sét, ame lyek min den tag ál lam vo nat ko zá -
sá ban in teg rált ké pet ad ná nak a be ván dor lás pil la nat nyi
hely ze té rõl, ki emelt hang súlyt fek tet ve a nem ze ti mun ka -
erõ pi a cok ala ku lá sá ra és a be ván dor lók (tény le ges és po -
ten ci á lis) kép zett sé gi össze té te lé re.

6 A Bi zott ság köz le mé nye az Eu ró pai Par la ment nek, a Ta nács nak, az Eu ró pai 
Gaz da sá gi és Szo ci á lis Bi zott ság nak és a Ré gi ók Bi zott sá gá nak – A kö zös eu ró -
pai be ván dor lás-po li ti ká ról, Brüsszel 2008. jú ni us 17. COM (2008) 359/1.
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– A mun ka vál la lá si célú le gá lis mig rá ció te rén hang sú -
lyoz ni kí ván juk a tag ál la mi kom pe ten ci ák és a kö zös sé gi
pre fe ren cia el vé nek tisz te let ben tar tá sát.

– Össz hang ban a ,,Ku ta tók az Eu ró pai Ku ta tá si tér ség -
ben – egy mes ter ség több kar ri er” bi zott sá gi köz le -
ménnyel7, il let ve a Bi zott ság 2005. már ci us 11-én ki adott
a Ku ta tók Eu ró pai Char tá já ról és a ku ta tók fel vé te li el já rá -
sá nak ma ga tar tá si kó de xé rõl  szóló aján lá sá val8 fon tos elõ -
se gí te ni a tu do má nyos mun ka kö rök ben dol go zók szá má ra
az aka dály me ne tes nem zet kö zi moz gást és a mun ka vál la -
lást le he tõ vé tevõ sza bá lyo zá si kör nye zet meg te rem té sét.

– Te kin tet tel arra, hogy az Eu ró pai Uni ón be lül az in -
teg rá ció kér dé se egy re hang sú lyo sabb sze re pet kap, erõ sí -
te ni szük sé ges a le gá lis be ván dor lók in teg rá ci ó já ra irá nyu -
ló tö rek vé se ket, töb bek kö zött a 2004-ben el fo ga dott Kö -
zös Alap el vek9, va la mint a 2005-ben el fo ga dott Kö zös In -
teg rá ci ós Prog ram kri té ri u mai10 alap ján.

– En nek meg valósítása ér de ké ben tá mo gat ni kell az
 újonnan ér ke zett be ván dor lók igé nye i hez iga zo dó in teg rá -
ci ós prog ra mok ki ala kí tá sá ra, il let ve a be il lesz ke dést elõ -
se gí tõ – kü lö nö sen az alap ve tõ jo gok ról, il let ve a mun ka -
vál la lás hoz  való hoz zá fé rés rõl  szóló ta nács adás ra, a be is -
ko lá zás te rü le tén fel me rü lõ prob lé mák ke ze lé sé re, va la -
mint a diszk ri mi ná ció el le ni küz de lem re irá nyu ló – in téz -
ke dé sek ki dol go zá sá ra irá nyu ló kez de mé nye zé se ket. E te -
kin tet ben ki emelt hang súlyt kell fek tet ni a kül föl di ál lam -
pol gá rok kal szem be ni to le ran ci át, a tár sa dal mi be fo ga dást
nö ve lõ ak ci ók ra.

– Ma gyar or szág – az összes hon ta lan sá gi tár gyú nem -
zet kö zi szer zõ dés ré sze se ként – nem zet kö zi szin ten to -
vább ra is ki e mel ten kí ván ja kép vi sel ni a hon ta la nok vé del -
mé nek ügyét, töb bek kö zött a pél da ér té kû nek tar tott ma -
gyar hon ta lan sá gi el já rás mû kö dé si ta pasz ta la ta i nak meg -
osz tá sá val.

– A vissza fo ga dá si egyez mé nyek kö ré nek bõ ví té se
szük sé ges, biz to sí ta ni kell to váb bá az ön kén tes és szank -
ciók nél kü li ha za té rés elõ se gí té sét a tag ál la mok szo ro sabb
együtt mû kö dé sén ke resz tül az em be ri jo gok, va la mint
a vissza kül dés ti lal ma (non-re fo u le ment) el vé nek szem
elõtt tar tá sá val.

– A mig rá ció ke ze lé sé nek kül sõ di men zi ó ja szem pont -
já ból tö re ked ni kell a szár ma zá si és tran zit or szá gok kal
 való együtt mû kö dés re. Ma gyar or szág szá má ra az Eu ró pai
Uni ó tól ke let re, dél ke let re fek võ har ma dik or szá gok je len -
te nek pri o ri tást. A tér ség ha zánk szem pont já ból ki emelt
stra té gi ai fon tos sá gá ra te kin tet tel, ezek kel az országok -
kal – el sõ sor ban a nyu gat-bal ká ni tér ség or szá ga i val és
Uk raj ná val – foly tat ni kell a pár be szé det, va la mint a gya -
kor la ti együtt mû kö dést a le gá lis mig rá ció, il le gá lis mig rá -
ció, to váb bá a mig rá ció és fej lesz tés te rü le te in.

7 COM/2003/0436 fi nal.
8 2005/251/EK.
9 Co un cil Conc lu si ons on Com mon Ba sic Prin cip les for Im mig rant In teg ra -

ti on Po li cy, 2004.
10 2005 Co un cil Conc lu si ons on a Com mon Agen da for In teg ra ti on.

– Az el kö vet ke zõ évek ben ér de mes na gyobb hang súlyt
fek tet ni Ázsia egyes or szá ga i val fenn tar tott mig rá ci ós
kap cso la tok fej lesz té sé re, hi szen a Kö zép-Eu ró pá ban fek -
võ tag ál la mok mint tran zit- és cél or szá gok, a nyu gat-eu ró -
pai or szá gok pe dig fõ ként mint cél or szá gok szem be sül nek
az ázsi ai or szá gok ból ér ke zõ mig rá ci ós áram la tok ál tal ki -
fej tett nyo más sal.

– Ak tív sze re pet kell vál lal ni az együtt mû kö dé si plat -
for mok és a mo bi li tá si part ner sé gek vég re haj tá sá ban és to -
vább fej lesz té sé ben, mi vel ezek az esz kö zök ha té ko nyan
já rul hat nak hoz zá az Eu ró pai Unió tag ál la mai és a har ma -
dik or szá gok kö zöt ti kap cso la tok erõ sí té sé hez, va la mint
a pro jek tek fo ko zott ko or di ná ci ó já hoz.

i) A me ne kült ügy te rü le tén Ma gyar or szág tá mo gat ja az 
Eu ró pai Uni ó nak a Kö zös Eu ró pai Me ne kült ügyi Rend -
szer má so dik sza ka szá ban meg valósítani kí vánt cél ki tû zé -
se it. Tö re ked ni kell ugyan ak kor arra, hogy a Kö zös Eu ró -
pai Me ne kült ügyi Rend szer má so dik sza ka szá nak ki dol -
go zá sá ra a me ne kült ügyi jog anyag je len le gi ered mé nye i -
nek meg õr zé sé vel, a ga ran ci á lis ele mek bõ ví té sé vel,
a nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek tisz te let ben tar tá sá val
ke rül jön sor.

– A Kö zös Eu ró pai Me ne kült ügyi Rend szer elsõ sza ka -
sza so rán el fo ga dott irány el vek és ren de le tek
2008–2010-re vár ha tó fe lül vizs gá la ta és a Kö zös Eu ró pai
Me ne kült ügyi Rend szer má so dik 2012-re ki ala kí ta ni ter -
ve zett sza ka sza so rán Ma gyar or szág nak tö re ked nie kell
arra, hogy az eu ró pai me ne kült ügyi sza bá lyo zás a nem zet -
kö zi jog kö ve tel mé nye i nek meg fele lõen a nem zet kö zi vé -
de le mért fo lya mo dók szá má ra meg fe le lõ ga ran ci á kat, az
arra szo ru lók nak pe dig ha té kony vé del met biz to sít son.

– Az il le gá lis mig rá ció el le ni küz de lem és a nem zet kö -
zi vé de lem hez  való hoz zá fé rés kö zöt ti egyen súly meg te -
rem té se, ezen be lül a me ne dék jog gal  való vissza élé sek
meg elõ zé se és vissza szo rí tá sa pri o ri tás Ma gyar or szág szá -
má ra. En nek meg valósítása so rán az Eu ró pai Be ván dor lá si 
és Me ne kült ügyi Pak tum ban le fek te tett irány vo na la kat
kö vet jük, mi sze rint az eu ró pai ha tá rok szük ség sze rû meg -
erõ sí té se nem aka dá lyoz hat ja meg azt, hogy az arra jo go -
sul tak hoz zá fér je nek a vé del mi rend sze rek hez.

– Ma gyar or szág tá mo gat ja a tag ál la mok kö zöt ti gya -
kor la ti együtt mû kö dés erõ sí té se ér de ké ben – pél dá ul egy
kö zös or szág in for má ci ós adat bá zis lét re ho zá sá ra, kö zös
kép zé si struk tú rák ki ala kí tá sá ra, kö zös tol mács há ló zat
mû köd te té sé re, to váb bá a me ne kült ügy te rén al kal ma zott
leg jobb gya kor la tok cse ré jé re – az Eu ró pai Me ne kült ügyi
Tá mo ga tá si Hi va tal (Eu ro pe an Asy lum Sup port Of fi ce)
fel ál lí tá sát.

– A kö zös eu ró pai át te le pí té si prog ram lét re ho zá sá ra
irá nyu ló eu ró pai uni ós tö rek vé sek kel össz hang ban Ma -
gyar or szág nak lé pé se ket kell ten nie azok nak az in téz mé -
nyi és jog sza bá lyi fel té te lek nek a meg te rem té se ér de ké -
ben, ame lyek egy át te le pí té si prog ram si ke res vég re haj tá -
sá hoz szük sé ge sek. Ez zel össze füg gés ben ha zánk tá mo -
gat ja a nem zet kö zi vé de lem ben ré sze sí tett sze mé lyek be il -
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lesz ke dé sé nek elõ se gí té sét cél zó tag ál la mi sza bá lyok har -
mo ni zá lá sát.

– Ma gyar or szág szá má ra pri o ri tást je lent, hogy a Bi -
zott ság me ne kült ügy rõl  szóló po li ti kai ter vé ben11 sze rep -
lõ, 2009-ben ki ad ni kí vánt, nem ze ti vé del mi stá tu szok ról
 szóló ta nul mány ered mé nye i nek függ vé nyé ben har mo ni -
zá lás ra ke rül jön azok nak a sze mé lyek nek a stá tu sza, akik
nem tar toz nak sem a me ne kült, sem a ki egé szí tõ vé de lem -
ben ré sze sí tett sze mély ka te gó ri á já ba, azon ban más ok ból
vé de lem re szo rul nak.

– Ma gyar or szág tá mo gat ja az Eu ró pai Uni ó nak a tag ál -
la mok kö zöt ti, va la mint az Eu ró pai Unió ál tal har ma dik
or szá gok irá nyá ban vál lalt szo li da ri tás fo ko zá sát és te her -
meg osz tás elõ se gí té sét cél zó tö rek vé se it, amely fi gye lem -
mel van a tag ál la mok gaz da sá gi és in teg rá ci ós ka pa ci tá sa i -
ra is.

– Szá mos eu ró pai uni ós prog ram igen ma gas társ fi nan -
szí ro zá si arány mel lett nyújt le he tõ sé get fej lesz tés re, pél -
da ér té kû gya kor la tok cse ré jé re, iker in téz mé nyi prog ra -
mok ra, tag ál la mok kal kö zös te vé keny sé gek tá mo ga tá sá ra.
Ma gyar or szág ér de ke a kü lön bö zõ pá lyá za ti le he tõ sé gek
mi nél szé le sebb körû ki hasz ná lá sa.

j) A ví zum po li ti ka és a ví zum ki adás a mig rá ci ós po li ti -
ka elsõ ele mét je len ti. A kö zös sé gi szin tû ví zum po li ti ka
ugyan ak kor tág ér te lem ben az egyik esz kö ze az Eu ró pai
Unió biz ton ság po li ti kai cél tû zé se i nek, va la mint szom -
széd ság po li ti ká já nak és kül po li ti kai, kül gaz da sá gi kap -
cso lat rend sze re épí té sé nek. A kö zös sé gi in teg rá ció je len -
le gi szint jén – ezen túl me nõ en – a kö zös sé gi ví zum po li ti ka 
tag ál la mok ál ta li meg valósítása ré szét ké pe zi a tag ál la mi
nem ze ti ér de kek ér vé nye sí té sé nek is. A kö zös sé gi fel lé pés
kül sõ as pek tu sa an nak el éré se, hogy az Eu ró pai Unió min -
den tag ál la má val szem ben a har ma dik or szá gok azo nos ví -
zum po li ti kát foly tas sa nak. A ví zum po li ti ka ilyen komp lex 
meg kö ze lí té se szük ség sze rû vé te szi, hogy a kö zös sé gi ví -
zum po li ti ka fo lya ma to san fe lül vizs gá la tát, és hogy ru gal -
ma san al kal maz kod jon az el sõ sor ban meg ha tá ro zó kö zös -
sé gi biz ton ság po li ti kai szem pon tok és a Kö zös ség egyéb,
a ví zum po li ti kát is esz köz ként hasz ná ló, az Eu ró pai Unió
kül sõ kör nye ze te ál tal is be fo lyá solt és in teg rán san vál to zó 
cél ki tû zé se i nek egy ide jû szol gá la tá hoz.

Az Eu ró pai Unió ví zum po li ti ká já nak meg valósítása az
in teg rá ció je len le gi szint jén szük sé ges sé te szi a kö zös sé gi
jogi inst ru men tu mo kat ki egé szí tõ nem ze ti jogi sza bá lyo -
zást is. Az egy sé ges, kö zös ví zum ren dé sze ti sza bá lyok
vég re haj tá sá ért a tag ál la mok fe lel nek, a rész le tes igaz ga tá -
si sza bá lyok, el já rá si ren dek, va la mint a ví zum po li ti ká hoz
szük sé ges szer ve ze ti ke re tek és in téz mény há ló zat ki ala kí -
tá sa és mû köd te té se a tag ál la mok fel ada ta. En nek meg -
valósítása so rán – az alap ve tõ sza bá lyok mel lett – az egyes 
tag ál la mok el té rõ meg ol dá so kat al kal maz nak, ame lyet

a pil la nat nyi jog rend jük, az adott tag ál lam jog al ko tá sát
meg ha tá ro zó jog el mé le ti alap el vek, va la mint a tag ál lam
tár sa dal mi-po li ti kai fel épí té se ál tal meg ha tá ro zott ér ték -
ren dek, nem ze ti szem pon tok ha tá roz nak meg.

– A ví zum po li ti ka te rü le tén az el sõd le ges cél ki tû zés
a kö zös sé gi in teg rá ció mé lyí té se. Táv la ti cél an nak el éré -
se, hogy az elsõ pil lé res te rü let mi nél tel je sebb mér té ben
kö zös sé gi po li ti ká vá vál jon. Ez hosszú tá von a Kö zös ség
ál tal fenn tar tott és mû köd te tett, egy sé ges és ki zá ró la gos
kö zös sé gi ví zum ki adást meg valósító in téz mény há ló za tot
is je lent. E cél meg valósítása so rán fel kell ol da ni a glo ba -
li zá ció biz ton sá gi ki hí vá sai és az ügy fél köz pon tú el já rá sok 
konf lik tu sát, össze kell egyez tet ni a biz ton sá gi szem pon -
to kat az ügy fe lek adat vé del mi ér de ke i vel. Vá laszt kell ke -
res ni arra, hogy mi lyen esz kö zök szol gál ják a kö zös sé gi
ví zum po li ti ka komp lex meg kö ze lí té sét, ho gyan te remt he -
tõ egyen súly a biz ton sá gi ki hí vá sok, il let ve az egyéb kö -
zös sé gi szem pon tok ér vé nye sí té se kö zött, s nem utol só
sor ban meg kell te rem te ni a nem ze ti ér de kek ál tal is be fo -
lyá solt tag ál la mi meg kö ze lí tés és a kö zös ség egé szé nek
szem pont ja i ból ki in du ló meg kö ze lí tés egy ide jû ér vé nye sí -
té sét a dön té sek meg ho za ta la so rán.

– Ga ran ci á lis sza bá lyok kal vé de ni kell a jó hi sze mû ké -
rel me zõk ér de ke it, jól kö rül ha tá rolt fel té te lek tel je sí té se
ese tén ga ran tál ni kell a hosszabb idõ re ér vé nyes ví zu mok
ki adá sát, mi köz ben – töb bek kö zött a sze lek tív kon zul tá -
ció in téz mé nyé nek szé le sebb körû al kal ma zá sá val – ha té -
ko nyabb esz kö zö ket kell adni az el já ró ha tó sá gok nak
a mig rá ci ós koc ká za tot vagy nem zet biz ton sá gi, köz biz ton -
sá gi, köz egész ség ügyi ve szélyt je len tõ ké rel me zõk kel
szem be ni fel lé pés hez.

– Ma gyar or szág a ví zum po li ti kát az elõ zõ ek ben le fek -
te tett komp lex szem pont rend szer re te kin tet tel kö ze lí ti
meg. Szük sé ges nek tart juk egy olyan kö zös sé gi szin tû és
át fo gó ví zum stra té gia meg al ko tá sát, amely nek elsõ ele mét 
ké pe zi a szûk ér te lem ben vett ví zum po li ti ka – ez eset -
ben a ví zum kö te le zett, ví zum men tes, il let ve kü lön fé le ví -
zum könnyí té se ket él ve zõ or szá gok meg ha tá ro zá sát ért ve
alat ta –, má so dik ele me a ví zum ren dé sze ti, ví zum el já rá si
kér dé sek kö zös sé gi sza bá lya i nak meg al ko tá sa, har ma dik
ele me pe dig az ezt meg valósító kö zös sé gi in téz mény rend -
szer, il let ve szer ve ze ti meg ol dá sok meg ha tá ro zá sa. A je -
len le gi gya kor lat tól el té rõ en a kö zös ség nek meg kell ha tá -
roz nia azo kat a vi lá gos el ve ket, ame lyek alap ján min den
egyes eset ben meg ha tá roz ha tó mind a tag ál la mok, mind
a har ma dik or szá gok ol da lá ról, hogy ho gyan és mi lyen el -
vek men tén vál hat nak ví zum men tes sé, il let ve ke rül het sor
ví zum könnyí té si meg ál la po dá sok meg kö té sé re. Ezen el -
vek nek az EU kül po li ti kai stra té gi á já hoz kell iga zod nia és
konk rét fel té te le ket (pél dá ul el uta sí tá si arány) kell tar tal -
maz nia. A kö zös sé gi sza bá lyok ke re té ben a VIS imp le -
men tá lá sa, a Ví zum Kó dex gya kor la ti mû kö dé sé nek elsõ
ér té ke lé se, il let ve a kis ha tár for gal mi ren de let fe lül vizs gá -
la ta mel lett a te rü le tet na gyobb össze füg gés ben érin tõ jog -
sza bá lyok át te kin té se, to váb bá újak meg al ko tá sa kí vá na -
tos. A ví zum stra té gia e két nagy ele mé nek pon tos irányt
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kell mu tat nia a har ma dik elem re, a szer ve ze ti meg ol dá sok
meg ha tá ro zá sá ra, így pél dá ul kö zös sé gi for rá so kat kell
ren del ni a több tag ál lam együtt mû kö dé sé vel meg valósuló
új szer ve ze ti for mák ki ala kí tá sá ra. Bõ ví te ni kell a Kö zös
Ví zum ké re lem-át ve võ Köz pont (CAC) jel le gû kép vi se le -
tek szá mát, de foly tat ni kell a már meg kez dett tár gya lá so -
kat ab ban az irány ban, hogy ed dig Ma gyar or szág ál tal nem 
al kal ma zott együtt mû kö dé si for ma ki ala kí tá sá val szom -
szé dos or szá gok kal, kö zös sé gi for rá sok be vo ná sá val
olyan új he lye ken is kö zös üze mel te té sû kon zu li kép vi se -
le tet nyis sunk, ahol még egyik érin tett tag ál lam sincs je len.

– A ví zum po li ti ka kö zös sé gi szin tû ala kí tá sa so rán Ma -
gyar or szág part ner min den olyan kez de mé nye zés meg -
valósításában, amely a komp lex meg kö ze lí té sû, táv la ti cél
el éré sét szol gál ja. En nek ré szét ké pe zik mind a kö zös sé gi
jogi ak tu sok ki bo csá tá sa, mind pe dig a kö zös sé gi költ ség -
ve té si for rá sok meg te rem té se e cél tá mo ga tá sá ra. Fon tos -
nak tart juk, hogy a ví zum po li ti ka ru gal mas és a kö rül mé -
nyek hez fo lya ma to san al kal maz ko dó le gyen. En nek ke re -
té ben rö vid tá von szük sé ges nek tart juk a kö zös sé gi szin tû
ví zum ren dé sze ti sza bá lyok mi e lõb bi meg al ko tá sát, majd
en nek ta la ján áll va az in teg rá ció mé lyí té sét, a to vább lé pést 
szol gá ló új kö zös sé gi jogi ak tu sok elõ ké szí té sé nek meg -
kez dé sét.

– Az in teg rá ció mé lyü lé sé vel pár hu za mo san meg kell
te rem te ni a jogi ak tu sok fo lya ma tos fe lül vizs gá la tát és
a kö zös sé gi szin tû gyors re a gá lást le he tõ vé tevõ in téz mé -
nyes meg ol dá so kat is. El kell ke rül ni, hogy a ví zum ren dé -
sze tet sza bá lyo zó kö zös sé gi ak tu sok meg me re ved je nek,
biz to sí ta ni kell, hogy a ren de le tek ben le fek te tett ga ran ci á -
lis el já rá si ren del ke zé sek mel lett le gye nek olyan me cha -
niz mu sok, ame lyek kel akár a Bi zott ság, akár a Ta nács
gyor san és ha té ko nyan tud re a gál ni hír te len ki ala ku ló
hely ze tek re – így pél dá ul a vá rat lan mig rá ci ós szük ség -
hely ze tek re – biz to sít va a kö zös ség nek a vál ság hely ze tek
át me ne ti ke ze lé sét a ví zum ren dé szet ben.

– A hosszú távú cél el éré se ér de ké ben szük sé ges szer -
ve ze ti for má kat bõ ví te ni kell, hang sú lyo san tö re ked ni kell
a je len leg ren del ke zés re álló, s már ko di fi kált meg ol dá sok
mi nél szé le sebb körû al kal ma zá sá ra, ezen be lül kü lö nö sen
a több tag ál lam ál tal kö zö sen meg valósított együtt mû kö -
dé si for mák bõ ví té sé re. Az együtt mû kö dé si for má kat il le -
tõ en is a ru gal mas sza bá lyo zás ra kell tö re ked ni, tá mo gat -
juk a tech ni kai esz kö zök be vo ná sá val a ha gyo má nyos ví -
zum po li ti kai ke re te ket át lé põ új meg ol dá sok ki dol go zá sát.

IV. Igaz ság ügyi Együtt mû kö dés

k) A bün te tõ igaz ság ügyi együtt mû kö dés, bün te tõ jo gi
jog har mo ni zá ció te rü le tén Ma gyar or szág cél ja, hogy
a bün te tõ igaz ság ügyi együtt mû kö dés re irá nyu ló uni ós
jog al ko tás ter vez he tõb bé vál jon, mi vel a gya ko ri jog har -
mo ni zá ció a jog al kal ma zó ha zai szer vek mun ká ját ne he zí -
ti. A bün te tõ el já rás te kin te té ben a köl csö nös el is me rés el -
vé nek meg valósítását ha zánk tá mo gat ja, de min den kép pen 
tö re ked ni kell arra, hogy szük sé ges és a gya kor lat ban vég -
re hajt ha tó kö zös sé gi jogi ak tu sok szü les se nek e tárgy ban.

Ma gyar or szág je len stra té gia idõ táv la tá ban az Eu ró pai
Ügyész ség lét re ho zá sa he lyett a meg lé võ in téz mé nyi rend -
szer le he tõ sé ge i nek ki ak ná zá sát tá mo gat ja.

– A bün te tõ ügyek ben  való igaz ság ügyi együtt mû kö dés 
ke re té ben a meg lé võ jog anyag fej lesz té sé re kell tö re ked ni, 
il let ve tá mo gat ni kell a lé te zõ kö zös sé gi jogi ak tu sok
transz pa ren ci á ját, ko he ren ci á ját ja ví tó kez de mé nye zé se -
ket.

– A bün te tõ ügyek ben  való igaz ság ügyi együtt mû kö dés 
te rü le tén a meg lé võ jog anyag kon szo li dá ci ó ja, il let ve egy -
sze rû sí té se az egész Kö zös ség így ha zánk alap ve tõ ér de ke
is, ezért az ilyen irány ba mu ta tó kez de mé nye zé sek ben Ma -
gyar or szág nak sze re pet kell vál lal nia.

– Az új kez de mé nye zé sek te kin te té ben az eu ró pai
 uniós jog al ko tás ki szá mít ha tó sá gá hoz iga zod va, – kü lö nö -
sen az össze füg gõ kez de mé nye zé sek ese té ben – na gyobb
hang súlyt kell fek tet ni a ha zai át ül te tés elõ ké szí tés re,
emel lett kel lõ idõ ben és amennyi ben szük sé ges, a le het sé -
ges mér ték ben tá jé koz tat ni kell a jo gal kal ma zó kat a vár ha -
tó mó do sí tá sok ról.

– Kö vet ke ze te sen olyan kö zös sé gi jogi ak tu sok el fo ga -
dá sát kell el ér ni, ame lyek az el té rõ tag ál la mi ér tel me zés és
imp le men tá ció le he tõ sé gét ki zár ják vagy mi ni ma li zál ják.
El kell érni, hogy a pol gá rok bi zal ma az eu ró pai bün te tõ jo -
gi együtt mû kö dés ha té kony sá gá ban tö ret len ma rad jon.

– A bün te tõ ügyek ben  való igaz ság ügyi együtt mû kö dés 
te rü le tén tá mo gat ni kell azo kat a kez de mé nye zé se ket és
fo lya ma to kat, ame lyek elõ se gí tik, hogy a szank ci ók el ke -
rül he tet len sé gé nek tu da ta uni ós vi szony lat ban is re a li tás sá 
vál jon.

– Olyan irány vo na lat kell kép vi sel ni és tá mo gat ni,
amely a bün te tõ el já rá sok át adá sát és az Uni ón be lül el já rá -
si mi ni mum kí vá nal mak ki dol go zá sát – akár a ter helt vé -
del mé re, akár a bi zo nyí té kok fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó an 
– a ha zai al kot má nyos és jog sza bá lyi ke re tek figye -
lembevétele mel lett szor gal maz za. Ezek kel a kér dé sek kel
kap cso lat ban meg kell fon tol ni hosszabb tá von a meg erõ -
sí tett együtt mû kö dés le he tõ sé gét is.

– A ha tá lyos ma gyar jog sza bá lyi hát tér re  való te kin tet -
tel, a ma gyar pri o ri tá sok ki dol go zá sá nál fi gye lem mel kell
len ni a ket tõs bün tet he tõ ség kö ve tel mé nyé re. Hosszabb tá -
von a Lissza bo ni Szer zõ dés (és ez zel együtt a ma gyar Al -
kot mány ket tõs bün tet he tõ sé gé re vo nat ko zó mó do sí tá sá -
nak) hatályba lépése után – füg get le nül a köl csö nös el is me -
rés el vé tõl – meg fon to lan dó nak tart juk, erre irá nyu ló uni ós 
szán dék ese tén egy egy sé ges eu ró pai bün te tõ tör -
vénykönyv ki dol go zá sát a bün te tõ jog te rü le tén tör té nõ
 valódi együtt mû kö dés meg valósulása ér de ké ben.

– A sza bály sér té si jog se gély ki dol go zott ke re te i nek ha -
té kony vég re haj tá sát, il let ve e te rü le ten az együtt mû kö dés
meg erõ sí té sé nek elõ moz dí tá sát szor gal maz zuk.

– Tá mo gat ni kell azo kat a kez de mé nye zé se ket, ame -
lyek a bün te tõ el já rás si ke res le foly ta tá sá nak, az ál la mi
bün te tõ ha ta lom ér vé nye sí té sé nek ér de ke it szem elõtt tart -
va, a sze mé lyek sza bad moz gá sá nak tisz te let ben tar tá sá -
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val, il let ve an nak szük ség te len kor lá to zá sa nél kül ja vít ják
az együtt mû kö dést.

– Tá mo gat ni kell a rész le te sebb és pon to sabb sza bá lyo -
zás ki ala kí tá sát a ,,ne bis in idem” elve te kin te té ben, an nak 
ér de ké ben, hogy a tag ál la mok ere de ti el kép ze lé se i nek
meg fe le lõ mó don al kal maz has sák.

– A Tár sa dal mi Bûn meg elõ zés Nem ze ti Stra té gi á já val
össz hang ban, tá mo gat nunk kell azo kat a kez de mé nye zé se -
ket, ame lyek elõ se gí tik az Eu ró pai Bûn meg elõ zé si Há ló -
zat (EUCPN) sú lyá nak nö ve ke dé sét.

– Ak tí van részt kell ven ni a kár hely re ál lí tó igaz ság -
szol gál ta tás sal kap cso la tos uni ós szin tû ha té kony együtt -
mû kö dés ki ala kí tá sá ban és fej lesz té sé ben.

– Az e-igaz ság szol gál ta tás ban rej lõ le he tõ sé gek ki -
hasz ná lá sá ra a bün te tõ ügyek ben tör té nõ igaz ság ügyi
együtt mû kö dés te rü le tén is ki emelt fi gyel met kell fordí -
tani.

l) A pol gá ri igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rü le tén Ma -
gyar or szág nak cél ja a ha tá ron át nyú ló vo nat ko zá sok kal
bíró pol gá ri és csa lá di jogi ügyek pe res és pe ren kí vü li el -
já rá sa i ban fel me rü lõ aka dá lyok nak a jog ér vé nye sü lé se
egy sé ges tér sé gén be lül  való meg szün te té se. Ma gyar or -
szág hosszabb tá von tá mo gat ja a pol gá ri igaz ság ügyi
együtt mû kö dés sel kap cso la tos kö zös sé gi jog anyag kon -
szo li dá ci ó ját. Ma gyar or szág ki emelt fi gyel met for dít
a pol gá ri igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rén a Kö zös sé get
meg il le tõ kül sõ szer zõ dés kö té si ha tás kör gya kor la ti kö -
vet kez mé nye i re. A ked ve zõbb vál lal ko zói kör nye zet ki -
ala kí tá sá hoz köt he tõ ön kén tes, spon tán jog kö ze lí tést le he -
tõ vé tevõ lé pé se ket és az elekt ro ni kus igaz ság szol gál ta tás
fej lesz té sét Ma gyar or szág tá mo gat ja.

– A nem zet kö zi ma gán jog te rü le tén, Ma gyar or szág
hosszú tá von tá mo gat ja az uni ós jog anyag konszolidá -
cióját.

– Ma gyar or szág a ha tá ro za tok köl csö nös el is me ré se
elve alap ján tá mo gat ja a bí ró sá gi ha tá ro za tok Kö zös sé gen
be lü li áram lá sa aka dá lya i nak ki ik ta tá sát.

– Ma gyar or szág to vább ra is tá mo gat ja a jog ha tó sá gi
sza bá lyok, va la mint a nem zet kö zi ma gán jo gi kol lí zi ós
sza bá lyok tag ál la mok kö zöt ti egy sé ge sí té sét mint a ha tá -
ron át nyú ló igény ér vé nye sí tés elõ se gí té sé nek egyik fõ esz -
kö zét.

– Ma gyar or szág szá má ra pri o ri tás, hogy – a pol gá ri
igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rén az Eu ró pai Kö zös sé get
meg il le tõ ki zá ró la gos (kül sõ) kom pe ten cia sé rel me nél kül
– mi nél elõbb meg tör tén jen a tag ál la mok nak a har ma dik
ál la mok kal ha tály ban lévõ bi la te rá lis nem zet kö zi pol gá ri
jog se gély egyez mé nye i nek fe lül vizs gá la ta. En nek ér de ké -
ben tá mo gat juk olyan kö zös sé gi fel ha tal ma zá si me cha niz -
mus mi e lõb bi ki dol go zá sát, amely meg ha tá ro zott fel té te -
lek mel lett, egye di ese tek ben, le he tõ vé te szi a Kö zös sé get
meg il le tõ nem zet kö zi szer zõ dés kö té si ha tás kör tag ál la -
mok ra tör té nõ de le gá lá sát.

– Szin tén pri o ri tás a jog for rá sok kal kap cso la tos is me -
ret ter jesz tés, a jog al kal ma zók kép zé se, in for má ci ós kam -
pá nyok in dí tá sa, amely el en ged he tet len az uni ós jog anyag

szín vo na las al kal ma zá sá hoz és ah hoz, hogy e sza bá lyok
nyúj tot ta elõ nyök ma ra dék ta la nul ér vé nye sül je nek.

– Az Eu ró pai Igaz ság ügyi Há ló zat sze re pé nek nö ve ke -
dé sét Ma gyar or szág tá mo gat ja és tö rek szik en nek az
együtt mû kö dé si for má nak a mi nél jobb ki ak ná zá sá ra.

– A pol gá ri igaz ság ügyi együtt mû kö dés ke re té ben az
uni ós dön tés ho za tal so rán, szük ség ese tén kü lön ha tás -
vizs gá lat el vég zé sé vel, a szak ma i lag érin tet tek szo ros
együtt mû kö dé sé vel mér le gel ni kell, hogy a ter ve zet a ha -
zai fo gyasz tó vé del mi vagy gaz da sá gi szem pon tok nak is
meg fe lel-e, va la mint az egyes ter ve ze tek ese té ben mely
szem pon tok nak kell el sõbb sé get biz to sí ta ni a nem ze ti ál -
lás pont ki ala kí tá sá nál.

– Ma gyar or szág tá mo gat min den olyan tö rek vést,
amely arra irá nyul, hogy az uni ós pol gá rok mi nél
könnyeb ben jut has sa nak hoz zá az igaz ság szol gál ta tást
érin tõ in for má ci ók hoz, az egyes el já rá sok hoz, hogy az
elekt ro ni kus el já rá sok ban, az in for má ci ós tech no ló gi ák -
ban rej lõ elõ nyök mi nél job ban ki ak náz ha tó ak le gye nek.

– Tö re ked ni kell arra, hogy a lét re ho zan dó egy sé ges
igaz ság ügyi por tál hoz Ma gyar or szág is tud jon tar tal mat
biz to sí ta ni. Az ún. e-igaz ság szol gál ta tás te rén a vo nat ko zó 
eu ró pai uni ós mun ka figye lembe véte lével kell a ha zai fej -
lesz té se ket ter vez ni.

– Ma gyar or szág el is me ri a Kö zös Hi vat ko zá si Ke ret
(Com mon Fra me Re fe ren ce – CFR) ki dol go zá sá nak je len -
tõ sé gét.

V. SZBJT Kül kap cso la tok

m) Ma gyar or szág ki emelt cél ja a har ma dik ál la mok kal
 való struk tu rált együtt mû kö dés az Eu ró pai Unió a sza bad -
ság, biz ton ság és jog ér vé nye sü lé se tér sé ge ke re té ben foly -
ta tott együtt mû kö dés te rén.

Ma gyar or szág él ve zi az Eu ró pai Unió glo bá lis je len lét -
bõl és sú lyá ból fa ka dó biz ton ság elõ nye it, az Unió tag ál la -
ma ként azon ban, a nem ze ti pri o ri tá sok alap ján sú lyoz va
le he tõ sé ge i hez ké pest hoz zá kell já rul nia az össz eu ró pai
tö rek vé sek hez.

A har ma dik ál la mok kal  való struk tu rált együtt mû kö dés
je len leg nem tel jes mér ték ben ki hasz nált esz köz Ma gyar -
or szág biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa szem pont já ból. A stra té -
gi ai ter ve zés ben (misszi ók, tech ni kai se gít ség nyúj tás, ké -
pes sé gek erõ sí té se, együtt mû kö dé si pro jek tek) a meg elõ -
zés nek és a ki vál tó okok ke ze lé sé nek kel lõ súllyal kell lat -
ba es ni ük. Egy sé ges kon cep ció és köz pon ti ter ve zés szük -
sé ges, be le ért ve az eh hez szük sé ges költ ség ve té si for rá sok 
biz to sí tá sát is.

Az Unió biz ton sá gá nak kül sõ és bel sõ as pek tu sai egy -
más tól el vá laszt ha tat lan fo gal mak. Az uni ós ta gok mel lett
a szom szé dos or szá gok és más har ma dik or szá gok is azo -
nos ki hí vá sok kal néz nek szem be. A ha tá ro kon át íve lõ ki -
hí vá sok csak az érin tett or szá gok össze han golt, kö zös fel -
lé pé sé vel, együtt mû kö dé sé vel gyõz he tõk le. A sza bad ság,
biz ton ság és jog ér vé nye sü lé sé nek tér sé ge te rén ezért egy -
re mar kán sabb a har ma dik or szá gok kal, nem zet kö zi szer -
ve ze tek kel  való ága za ti kap cso la tok ál tal meg je le ní tett
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kül kap cso la ti elem (uni ós zsar gon ban JHA RELEX), il let -
ve en nek komp le men ter ve tü le te ként a kül kap cso la tok ban
egy re meg ha tá ro zóbb a bel- és igaz ság ügyi té mák sú lya.

– Kí vá na tos a har ma dik or szá gok kal, nem zet kö zi szer -
ve ze tek kel  való fo lya ma tos pár be széd, pro jek tek ben  való
együtt mû kö dés, il let ve a pol gá ri vál ság ke ze lé si mû ve le -
tek ben  való mi nél na gyobb vo lu me nû rész vé tel.

– A kap cso lat tar tás kö ré ben meg ke rül he tet len a kül -
kép vi se le tek se gít sé ge, de tö re ked ni kell a ren dé sze ti
össze kö tõi/bel ügyi szak dip lo ma tai há ló zat fej lesz té sé re,
a há ló zat ál tal le fe dett te rü let nö ve lé sé re is. En nek so rán
a már em lí tett föld raj zi pri o ri tá sok hoz kell iga zod ni, egy -
ben le he tõ ség sze rint arra tö re ked ni, hogy a ki he lye zett
ma gyar össze kö tõk az EU egé sze szá má ra hoz zá adott ér té -
ket je lent se nek.

– Tá masz kod ni kell a töb bi tag ál lam össze kö tõi kí nál ta
csa tor nák ra is, azo kon a te rü le te ken, ahol Ma gyar or szág
sa ját jo gon nincs je len. A re gi o ná lis uni ós össze kö tõi há ló -
za tok ban, ahol csak le het, ak tív rész vé tel szük sé ges, meg -
fon to lan dó egy-egy te rü le ten „lead na ti on” sze rep válla -
lása.

– A pro jek tek te rén ak tív sze rep vál la lás ra van szük ség,
kü lö nö sen az eu ró pai pers pek tí vá val ren del ke zõ or szá gok -
ban.

– Az EU to váb bi bõ ví té sé hez kap cso ló dó stra té gi ai di -
lem mák ke zel he tõ sé ge ér de ké ben is szor gal maz ni kell
a szom széd ság-po li ti ka fel ér té ke lé sét, a fel vé tel re váró és
a fel vé telt kérõ or szá gok szá má ra to vább ra is je len tõs erõ -
fe szí tést je lent, hogy a kü lön ac qu is fe je zet ként sze rep lõ
bel ügyi együtt mû kö dés ma gas el vá rá sa i nak meg fe lel je -
nek. Össz hang ban az el múlt évek ak tív bel ügyi hoz zá já ru -
lá sá val, to vább ra is szor gal maz ni kell ezek nek az or szá -
gok nak az EU-in teg rá ci ós tö rek vé se it. Az így ki ala ku ló
együtt mû kö dé si for mák és az ezek men tén meg valósuló
mód szer be li és tech ni kai kom pa ti bi li tás Ma gyar or szág
biz ton sá gát nö ve lik. A ren del ke zé sünk re álló esz kö zök se -
gít sé gé vel, el sõ sor ban gya kor la ti ta pasz ta la ta ink tény le -
ges át adá sa ré vén ak tí van hoz zá kell já rul nunk ezen ál la -
mok si ke res in teg rá ci ós fel ké szü lé sé hez.

– Erõ fe szí té se ket kell ten nünk a kö zös ér té ke ken ala -
pu ló tran szat lan ti biz ton sá gi part ner ség el mé lyí té se ér de -
ké ben.

– Tö re ked nünk kell a te ma ti kus és a föld raj zi pri o ri tá -
sok össze han go lá sá ra a sze mély re sza bott meg kö ze lí tés
elõ se gí té sé re a bal ká ni és a ke le ti szom széd ság or szá gai te -
kin te té ben.

VI. Kri ti kus inf ra struk tú rák vé del me

n) Ma gyar or szág ér de ke a kri ti kus inf ra struk tú ra-vé de -
lem te rén az Unió ál tal kí nált le he tõ sé gek meg ra ga dá sa. A
ha té kony vé de lem ér de ke min den tag ál lam nak és az adott
rend szert mû köd te tõ gaz da sá gi vál lal ko zás nak is, ezért
a vé de lem re irá nyu ló min den te vé keny sé get szo ros együtt -
mû kö dés ben, össze han golt, sza bá lyo zott mó don cél sze rû
meg valósítani.

A kö zel múlt ban be kö vet ke zett ter ror tá ma dá sok (USA,
Mad rid, Lon don), ter mé sze ti ka taszt ró fák (ázsi ai szö kõ ár,
föld ren gé sek) és tech ni kai ki hí vá sok (két ez re dik évi dá -
tum vál tás, nagy ki ter je dé sû áram ki ma ra dá sok, szá mí tó gé -
pes tá ma dá sok) fel hív ták a fi gyel met az inf ra struk tú rák se -
bez he tõ sé gé re, va la mint az inf ra struk tú rák, a tár sa da lom
és kor mány za ti mû kö dés köl csö nös egy más ra utalt sá gá ra.

A cse lek vés szük sé ges sé gét fel is mer ve az Eu ró pai Unió 
[COM(2006)786 és COM(2006)787] is ki ala kí tot ta a kri ti -
kus inf ra struk tú rák vé del mé vel kap cso la tos kon cep ci ó ját,
il let ve sza bá lyo zá si el gon do lá sát. Az en nek meg fe le lõ ha -
zai vég re haj tá si fo lya mat már hu za mo sabb ide je zaj lik
(l. a ter ro riz mus el le ni küz de lem ak tu á lis fel ada ta i ról  szóló 
2112/2004. (V. 7.) Korm. ha tá ro zat – és mó do sí tá sai –
alap ján, va la mint a ka taszt ró fa vé de lem mel össze füg gõ
2007. évi fel ada tok ról  szóló Kor mány za ti Ko or di ná ci ós
Bi zott ság ha tá ro za ta alap ján az Ön kor mány za ti Mi nisz té -
ri um ko or di ná ci ós te vé keny sé gé vel ki dol go zott
2080/2008. (VI. 30) Korm. ha tá ro za tot a Kri ti kus Inf ra -
struk tú ra Vé de lem Nem ze ti Prog ram já ról).

Az Eu ró pai Unió Ta ná csa a 2008/114/EK irány elv ben
út mu ta tást adott az eu ró pai kri ti kus inf ra struk tú rák azo no -
sí tá sá ról és ki je lö lé sé rõl, va la mint vé del mük ja ví tá sa szük -
sé ges sé gé nek ér té ke lé sé rõl  szóló (Eu ro pe an Pro gram me
for Cri ti cal Inf rast ruc tu re Pro tec ti on; EPCIP) prog ra mok
ki dol go zá sá ra. Mind ezek alap ján a kri ti kus inf ra struk tú rák 
vé del mé vel össze füg gõ stra té gi ai ter ve zé si fel ada tok szo -
ro san kap cso lód nak je len stra té gia biz ton sá got érin tõ kér -
dé se i hez.

A ki fu tó ban lévõ Há gai Prog ram 2.4 pont ja az Eu ró pai
Unió bel sõ biz ton sá ga szem pont já ból kü lö nö sen fon tos -
nak tart ja a lét fon tos sá gú inf ra struk tú rák leg jobb vé del -
mét, pél dá ul egy ké mia-bi o ló gi ai-ra di o ló gi ai-nuk le á -
ris-bal eset (CBRN) ese tén. A ké szü lõ poszt-há gai prog ram 
vél he tõ en nem vál toz tat az unió ezen szem lé le tén, ezért
a köz biz ton sá got is érin tõ kér dé sek stra té gi ai meg fo gal -
ma zá sá hoz az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó -
ság be vo ná sa is in do kolt le het. Az Ön kor mány za ti Mi nisz -
té ri um bá zi sán mû köd te tett Nem ze ti Hely zet ér té ke lõ Köz -
pont to váb bi fej lesz té se a kri ti kus inf ra struk tú ra vé de lem
szem pont já ból is fon tos cél ki tû zés. Az SZBJT stra té gia
vég re haj tá sa so rán a kri ti kus inf ra struk tú ra-vé de lem te rü -
le tén fo lyó mun ká ra te kin tet tel kell len ni és vi szont.

3. Prioritások

– Az alap ve tõ jo gok és a biz ton ság össze füg gé sé ben –
az alap ve tõ jo gok és a biz ton sá gi igé nyek kö zöt ti egyen -
súly meg te rem té se ér de ké ben – Ma gyar or szág nak olyan
konst ruk tív meg kö ze lí tést kell kép vi sel nie, amely a biz -
ton ság igé nyét le gi tim szem pont nak is me ri el, de meg ta lál -
ja a mód ját a ha gyo má nyos sza bad ság jo gok kal  való össz -
hang meg te rem té sé nek.

– Az adat vé del mi po li ti ka ki ala kí tá sa so rán az eddi -
gieknél ru gal ma sab ban kell tö re ked ni az alap ve tõ sza bad -
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ság jo gok és a biz ton ság kö zöt ti ará nyos ság kö ve tel mé nye -
i nek ér vé nye sí té sé re. Az adat vé del mi szem pon to kat az
egész SZBJT együtt mû kö dés ben kö vet ke ze te sen kép vi -
sel ni kell. In for má ci ós és te le kom mu ni ká ci ós technoló -
giák al kal ma zá sa, il let ve az in te ro pe ra bi li tás meg te rem té -
sét cél zó kez de mé nye zé sek ese té ben Ma gyar or szág nak
min den eset ben egye di leg kell mér le gel ni azok ha té kony -
sá gát, több let ér té két.

– A ter ro riz mus el le ni küz de lem ben az SZBJT együtt -
mû kö dés ben részt vevõ ha zai szer vek alap ve tõ cél ja az or -
szág biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa kell, hogy le gyen, úgy
hogy köz ben ha té ko nyan hoz zá já rul nak az eu ró pai biz ton -
ság meg te rem té sé hez, fej lesz té sé hez pri o ri tás ként ke zel ve
tá gabb ré gi ón kat, kü lö nö sen a nyu gat-bal ká ni tér sé get.

– Az uni ós dön tés ho za tal ke re té ben a szer ve zett bû nö -
zés el le ni küz de lem ben a szer ve zett bû nö zés meg elõ zé sét,
a jobb fel de rí tést, a szer ve zett bû nö zés bõl szár ma zó va -
gyo nok el vo ná sát le he tõ vé tevõ kez de mé nye zé se ket kell
tá mo gat ni. Tá mo gat ni kell to váb bá az EU kor rup ció el le ni
erõ fe szí té se it, a ren dé sze ti szer vek nél elõ for du ló kor rup -
ció vo nat ko zá sá ban ki e mel ten.

– A bûn ül dö zõ szer vek együtt mû kö dé sé ben a hang súly 
a ha gyo má nyos, köz pon ti ha tó sá go kon ke resz tül tör té nõ
együtt mû kö dés rõl át te võ dött a bûn ül dö zõ szer vek kö zöt ti
köz vet len meg ke re sé sek re, a tag ál la mok ha tó sá gai köz ti
köz vet len, ér de mi ko or di ná ci ó ra, va la mint az ope ra tív
együtt mû kö dés re. Így a tag ál la mi bel ügyi-ren dé sze ti ága -
za tok stra té gi ai együtt mû kö dé sét Ma gyar or szág nak is
szor gal maz nia kell. A rend õri együtt mû kö dés ben el sõ sor -
ban a gya kor lat ori en tált, az ope ra tív együtt mû kö dés ha té -
kony sá gát to vább fo ko zó kez de mé nye zé se ket kell tá mo -
gat nunk.

– A kül sõ ha tá rok biz ton sá ga szem pont já ból elõ tér be
kell he lyez ni azt a szem lé le tet, hogy Ma gyar or szág az
Unió, il let ve a schen ge ni tér ség kül sõ ha tá rai te kin té lyes
há nya dá nak biz ton sá gá ért fe lel. Ez zel sa ját bel sõ biz ton sá -
gát is ga ran tál ja, az in teg rált ha tár õri ze ti szem lé let re épü -
lõ, ha té kony ha tár el len õr zés ma gas szín vo na lá nak fenn tar -
tá sa alap ve tõ ér dek. A ha tár igaz ga tás te rén a szo li da ri tás,
a fel ada tok és fe le lõs ség mél tá nyos meg osz tá sa el vé nek
to váb bi ér vé nye sí té sé re kell tö re ked ni. Az Unió ke le ti kül -
sõ szá raz föl di ha tá ra i ra há ru ló mig rá ci ós nyo más ke ze lé -
sé nek kér dé sét az Unió stra té gi ai ter ve zé sé ben erõ tel je sen
na pi ren den kell tar ta ni. Fo lya ma to san tö re ked ni kell az
Unió déli, el sõ sor ban a Me di ter rán-tér ség kül sõ ten ge ri
ha tá rá nak és az Unió ke le ti szá raz föl di ha tá rá nak ha tár biz -
ton sá gá val kap cso la tos igé nyek és ér de kek ki egyen sú lyo -
zá sá ra.

– A mig rá ció te rü le tén a  valós ha zai mun ka erõ-pi a ci
igé nyek figye lembe véte lével kell a le gá lis mig rá ci ót elõ -
moz dí ta ni. Emel lett Ma gyar or szág nak ak tív sze re pet kell
vál lal nia az il le gá lis mig rá ció el le ni ha té kony küz de lem -
ben, va la mint – le he tõ sé ge i hez mér ten – nem zet kö zi szin -
ten pro ak tí van kép vi sel ni kí ván ja a hon ta la nok vé del mé -
nek ügyét.

– A me ne kült ügy te rü le tén Ma gyar or szág tá mo gat ja az
Eu ró pai Uni ó nak a Kö zös Eu ró pai Me ne kült ügyi Rend -
szer má so dik sza ka szá ban meg valósítani kí vánt cél ki tû zé -
se it. En nek so rán tö re ked ni kell arra, hogy a Kö zös Eu ró -
pai Me ne kült ügyi Rend szer má so dik sza ka szá nak ki dol -
go zá sá ra a me ne kült ügyi jog anyag je len le gi ered mé nye i -
nek meg õr zé sé vel, a ga ran ci á lis ele mek bõ ví té sé vel,
a nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gek tisz te let ben tar tá sá val,
ugyan ak kor a vissza élé sek kel szem be ni ha té kony fel lé pés
szük sé ges sé gé re fi gye lem mel ke rül jön sor.

– A ví zum po li ti ka és a ví zum ki adás a mig rá ci ós po li ti -
ka elsõ ele mét je len ti. A kö zös sé gi szin tû ví zum po li ti ka
ugyan ak kor tág ér te lem ben az egyik esz kö ze az Eu ró pai
Unió biz ton ság po li ti kai cél tû zé se i nek, va la mint szom -
széd ság po li ti ká já nak és kül po li ti kai, kül gaz da sá gi kap -
cso lat rend sze re épí té sé nek. A kö zös sé gi in teg rá ció je len -
le gi szint jén ezen túl me nõ en a kö zös sé gi ví zum po li ti ka
tag ál la mok ál ta li meg valósítása ré szét ké pe zi a tag ál la mi
nem ze ti ér de kek ér vé nye sí té sé nek is. A kö zös sé gi fel lé pés
kül sõ as pek tu sa an nak el éré se, hogy az Eu ró pai Unió min -
den tag ál la má val szem ben a har ma dik or szá gok azo nos ví -
zum po li ti kát foly tas sa nak. A ví zum po li ti ka ezen komp lex
meg kö ze lí té se szük ség sze rû vé te szi, hogy a kö zös sé gi ví -
zum po li ti ka fo lya ma to san fe lül vizs gá lás ra ke rül jön, s ru -
gal ma san al kal maz kod jon az el sõ sor ban meg ha tá ro zó kö -
zös sé gi biz ton ság po li ti kai szem pon tok és a Kö zös ség
egyéb, a ví zum po li ti kát is esz köz ként hasz ná ló, az Eu ró pai 
Unió kül sõ kör nye ze te ál tal is be fo lyá solt és in teg rán san
vál to zó cél ki tû zé se i nek egy ide jû szol gá la tá hoz.

– A bün te tõ igaz ság ügyi együtt mû kö dés, bün te tõ jo gi
jog har mo ni zá ció te rü le tén Ma gyar or szág cél ja, hogy
a bün te tõ igaz ság ügyi együtt mû kö dés re irá nyu ló uni ós
jog al ko tás ter vez he tõb bé vál jon, mi vel a gya ko ri jog har -
mo ni zá ció a jog al kal ma zó ha zai szer vek mun ká ját ne he zí -
ti. A bün te tõ el já rás te kin te té ben a köl csö nös el is me rés el -
vé nek meg valósítását ha zánk tá mo gat ja, de min den kép pen 
tö re ked ni kell arra, hogy a gya kor lat ban vég re hajt ha tó kö -
zös sé gi jogi ak tu sok szü les se nek e tárgy ban. Ma gyar or -
szág az Eu ró pai Ügyész ség lét re ho zá sa he lyett je len stra té -
gia idõ táv la tá ban a meg lé võ in téz mé nyi rend szer le he tõ sé -
ge i nek ki ak ná zá sát tá mo gat ja. Az e-igaz ság szol gál ta tás -
ban rej lõ le he tõ sé gek ki hasz ná lá sá ra a bün te tõ ügyek ben
tör té nõ igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rü le tén is fi gyel met
kell for dí ta ni.

– A pol gá ri igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rü le tén Ma -
gyar or szág nak cél ja a ha tá ron át nyú ló vo nat ko zá sok kal
bíró pol gá ri és csa lá di jogi ügyek pe res és pe ren kí vü li el -
já rá sa i ban fel me rü lõ aka dá lyok nak a jog ér vé nye sü lé se
egy sé ges tér sé gén be lül  való meg szün te té se. Ma gyar or -
szág hosszabb tá von tá mo gat ja a pol gá ri igaz ság ügyi
együtt mû kö dés sel kap cso la tos kö zös sé gi jog anyag kon -
szo li dá ci ó ját. Ma gyar or szág ki emelt fi gyel met for dít
a pol gá ri igaz ság ügyi együtt mû kö dés te rén a Kö zös sé get
meg il le tõ kül sõ szer zõ dés kö té si ha tás kör gya kor la ti kö -
vet kez mé nye i re. A ked ve zõbb vál lal ko zói kör nye zet ki -
ala kí tá sá hoz köt he tõ ön kén tes, spon tán jog kö ze lí tést le he -
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tõ vé tevõ lé pé se ket és az elekt ro ni kus igaz ság szol gál ta tás
fej lesz té sét Ma gyar or szág tá mo gat ja.

– Ma gyar or szág ki emelt cél ja a har ma dik ál la mok kal
 való struk tu rált együtt mû kö dés az Eu ró pai Unió a sza bad -
ság, biz ton ság és jog ér vé nye sü lé se tér sé ge ke re té ben foly -
ta tott együtt mû kö dés te rén.

– Az Eu ró pai Unió fon tos nak tart ja az egyes tag ál la -
mok ál tal mû köd te tett és hasz nált inf ra struk tú rák po ten ci -
á li san ve szé lyez te tett, kri ti kus ele me i nek vé del mét. A ha -
té kony vé de lem ér de ke min den tag ál lam nak és az adott
rend szert mû köd te tõ gaz da sá gi vál lal ko zás nak is, ezért
a vé de lem re irá nyu ló min den te vé keny sé get szo ros együtt -
mû kö dés ben, össze han golt, sza bá lyo zott mó don cél sze rû
meg valósítani.

V. A STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSA

A stra té gia vég re haj tá sa az igaz ság ügyért és a ren dé sze -
tért fe le lõs mi nisz ter ál tal ko or di nál tan, a stra té gia alap ján
ki dol go zan dó cse lek vé si terv ben ki je lölt, a sza bad ság, biz -
ton ság és jog tér sé gé nek fej lesz té sé ben ér de kelt, érin tett
szer vek fel ada ta. A már a bel- és igaz ság ügyi együtt mû kö -
dés te rü le tén te vé keny ke dõ, il let ve új on nan be vont szer -
vek szá má ra az igaz ság ügyért és ren dé sze tért fe le lõs mi -
nisz ter az éves cse lek vé si ter vek ben meg ha tá roz za a stra -
té gi á ban meg ha tá ro zott cé lok vég re haj tá sá hoz szük sé ges
idõ ke re tet, ki dol goz za a cse lek vé si terv tar tal mát ké pe zõ
konk rét in téz ke dé se ket és prog ra mo kat, a fe le lõ sök és ha -
tár idõk meg je lö lé sé vel. A prog ra mok, in téz ke dé sek a stra -
té gi á ban meg ha tá ro zott be avat ko zá si te rü le tek re ter jed nek 
ki, a stra té gia cél ja i nak el éré sé re irá nyul nak a pri o ri tá sok
szem elõtt tar tá sá val. A sza bad ság, biz ton ság és jog tér sé -
gé nek fej lõ dé sé vel be kö vet ke zõ vál to zá sok tük ré ben sor
ke rül het, új irány vo na lak meg ha tá ro zá sá ra, a pri o ri tá sok
új ra ér té ke lé sé re, il let ve ezek alap ján az érin tett idõ szak ra
esõ cse lek vé si terv mó do sí tá sá ra. A cse lek vé si ter vek be
be épí tett ér té ke lé si me cha niz mu sok se gít sé gé vel ke rül sor
a rend sze res fe lül vizs gá lat ra.

A Kormány
1058/2009. (IV. 24.) Korm.

határozata

a Kormányzati Koordinációs Bizottság szervezeti 
és mûködési rendjének, valamint eljárási

szabályainak elfogadásáról  szóló 
2266/2000. (XI. 7.) Korm. határozat 

hatályon kívül helyezésérõl

1. A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság szer ve ze ti és 
mû kö dé si rend jé nek, va la mint el já rá si sza bá lya i nak el fo -

ga dá sá ról  szóló 2266/2000. (XI. 7.) Korm. ha tá ro zat, és
a Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság szer ve ze ti és mû -
kö dé si rend jé nek, va la mint el já rá si sza bá lya i nak el fo ga dá -
sá ról  szóló 2266/2000. (XI. 7.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá -
sá ról  szóló 2043/2005. (III. 23.) Korm. határozat hatályát
veszti.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ hó nap elsõ nap -
ján lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
hatályát veszti.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1059/2009. (IV. 24.) Korm.

határozata

az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért 
és a Távoktatásért 

Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B §-ának (5) be kez dé se és az ál lam ház tar -
tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény és egyes kap cso -
ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi LXV. tör -
vény 1.  §-ának (2) be kez dé se alap ján meg hoz za az alábbi
határozatát:

1. mó do sít ja az Aper tus Köz ala pít vány a Nyi tott Szak -
kép zé sért és Táv ok ta tá sért (a továb biak ban: Köz ala pít -
vány) Ala pí tó Ok ira tát, és el fo gad ja an nak egy sé ges
szerkezetû változatát;

2. fel ha tal maz za az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí -
ró sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az Alapító nevében
eljárjon;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben történõ
közzétételét.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re 
 emel ke dé sét köve tõen azonnal

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
1060/2009. (IV. 24.) Korm.

határozata

a 2009. évi központi költségvetés általános
tartalékának elõirányzatából tör té nõ fel hasz ná lás ról

A Kor mány

a) az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Áht.) 38.  § (1) be kez dé sé ben biz to -
sí tott jog kö ré ben 1 525,4 mil lió fo rint 1. szá mú mel lék let
sze rin ti át cso por to sí tást ren del el a 2009. évi köz pon ti
költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka ter hé re;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
az érin tett fe je ze tek irá nyí tá sát el lá tó szer vek 
 ve ze tõi

Ha tár idõ: azon nal

b) a Ma gyar Táv ira ti Iro da Zrt. ré szé re mû kö dé si tá mo -
ga tás ként – a szük sé ges lét szám csök ken tés sel kap cso la tos
egy sze ri sze mé lyi ki adá sok fe de ze té hez  való hoz zá já ru -
lás ként – az 1. pont sze rint át cso por to sí tott 150,0 mil lió fo -
rint tel jes össze gé re el szá mo lá si és vissza té rí té si kö te le -
zett sé get ír elõ az Áht. 26.  §-ának (4) be kez dé se sze rint.

Az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké -
nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso -
la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le te
alap ján az „FA. A pénz ügyi vál ság  miatti át me ne ti sza bá -
lyok: Pénz ügyi vál ság kap csán nyúj tan dó át me ne ti tá mo -
ga tás” jog cí men nyúj tott fen ti tá mo ga tás ter hé re a 2. szá -
mú mel lék let ben meg ha tá ro zott ki adá sok szá mol ha tó ak el.

Fe le lõs: Ma gyar Táv ira ti Iro da Zrt. el nö ke
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2010. áp ri lis 30.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú mel lék let az 1060/2009. (IV. 24.) Korm. ha tá ro zat hoz
I. Or szág gyû lés
X. Mi nisz ter el nök ség
XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um
XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
Fe je zet szá ma, meg ne ve zé se

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2009.

Mil lió fo rint ban, egy ti ze des sel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
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szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

I. Or szág gyû lés

14 Ma gyar Táv ira ti Iro da Zrt. tá mo ga tá sa

258489 1 Köz szol gá la ti fel ada tok ra 150,0

XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

280789 17 Ma gán és egyéb jo gi sze mé lyek kár té rí té se

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 974,5

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 16,5

218672 3 Köz gyûj te mé nyek

1 Mû kö dé si költ ség ve tés
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Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

3 Do lo gi ki adá sok 80,0

11 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

10 Ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

271434 1 Ok ta tá si ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -
sok

160,0

2 Kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

271445 2 Egyéb kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga -
tá sa

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

5 Egyéb mû kö dé si cé lú tá mo ga tá sok, ki adá -
sok

30,0

X. Mi nisz ter el nök ség

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 64,0

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 12,0

000659 2 In for má ci ós Hi va tal

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 4,2

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

3 Do lo gi ki adá sok 34,2

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ka –1 525,4

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

X. Mi nisz ter el nök ség

1 Mi nisz ter el nö ki Hi va tal

000516 2 Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság 64,0

11 Pol gá ri Nem zet biz ton sá gi Szol gá la tok

000648 1 Nem zet biz ton sá gi Hi va tal 12,0

000659 2 In for má ci ós Hi va tal 4,2

019370 3 Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 34,2

XVII. Köz le ke dé si, Hír köz lé si és Ener gia ügyi Mi nisz té ri um

12 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

280789 17 Ma gán és egyéb jo gi sze mé lyek kár té rí té se 974,5

XX. Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um

227942 2 Egye te mek, fõ is ko lák 16,5
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Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

218672 3 Köz gyûj te mé nyek 80,0

11 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

10 Ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa

271434 1 Ok ta tá si ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 160,0

2 Kul tu rá lis ala pít vá nyok, köz ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 30,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) – idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/–)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té ri um 2 pél dány   egyéb: azon nal 1525,4 1525,4

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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2. számú melléklet
az 1060/2009. (IV. 24.) Korm. határozathoz

A nemzeti hírügynökség létszámcsökkentésével
kapcsolatos egyszeri személyi kifizetések költségvetési 

támogatásának feltételei

1. A köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lé ká ból szár -
ma zó egy sze ri, mû kö dé si költ ség meg ta ka rí tást ered mé -
nye zõ költ ség ve té si tá mo ga tás az MTI igé nyé nek meg -
fele lõen ki zá ró lag 2009. évi lét szám csök ken tés hez hasz -
nál ha tó fel. En nek mi nõ sül, ha

a) a 2009-ben meg valósult lét szám csök ken tés a jo go -
sult nál egy út tal ál lás hely (mun ka kör) meg szün te té sét is
jelenti, és

b) a lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben fel me rü lõ
ki fi ze té sek a tárgy év ben esedékesek.

Nem mi nõ sül lét szám csök ken tés nek a fog lal koz ta tá si
for ma meg vál toz ta tá sa (pl. a mun ka vég zés re irá nyu ló jog -
vi szo nyo kon be lü li, il let ve kö zöt ti vál tás), a rész vény tár -
sa sá gon be lü li át he lye zés vagy ki szer ve zés.

2. A költ ség ve té si tá mo ga tás csak azon sze mé lyek te -
kin te té ben ve he tõ igény be, akik a nem ze ti hír ügy nök ség
(továb biak ban: mun kál ta tó) tel jes, il let ve rész mun ka idõ -
ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lói, és a mun ka vál la ló ál tal
be töl tött ál lás he lyet (mun ka kört) a mun kál ta tó az el bo csá -
tás sal egy ide jû leg vég le ge sen meg szün te ti.

3. Ha tá ro zott ide jû mun ka szer zõ dés ese tén a mun ka vi -
szony meg szün te té se kö vet kez té ben a mun kál ta tót ter he lõ
kö te le zett sé gek re költ ség ve té si tá mo ga tás – az 1. pont ban
fog lal tak ra is fi gye lem mel – csak ab ban az eset ben hasz -
nál ha tó fel, ha a ha tá ro zott idõ bõl még hát ra lé võ idõ az
utol só mun ká ban töl tött na pot köve tõen leg alább egy év.

4. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa kor egy sze ri sze mé lyi ki -
fi ze tés ként figye lembe ve he tõ költ sé gek:

a) a mun kál ta tói ren des fel mon dás ese té re a mun ka vál -
la lót a mun ka vég zés aló li kö te le zõ fel men tés ide jé re jog -
sza bály vagy a kol lek tív szer zõ dés alap ján meg il le tõ át lag -
ke re set;

b) a vég ki elé gí tés ki zá ró lag jog sza bály ban vagy a kol -
lek tív szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mér té ke;

c) a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás sal kap cso la tos, jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott költ sé gek;

d) mun ka vi szony kö zös meg egye zés sel tör té nõ meg -
szün te té se alap ján meg ál la pí tott összeg, amennyi ben az
így ese dé kes sé váló ki fi ze té sek egyé nen ként nem ha lad ják 
meg a fel mon dás ese tén egyéb ként ki fi ze ten dõ – leg fel -
jebb a tör vények sze rin ti kö te le zõ mér té kû – egy sze ri sze -
mé lyi ki adá sok [a), b) és c) pon tok sze rin ti] össze gét;

e) az a)–d) pont ban fel so rolt ki fi ze té sek mun ka adó kat
ter he lõ já ru lé kai (tár sa da lom biz to sí tá si és mun ka adói já -
ru lék).

5. A mun kál ta tó a tá mo ga tást a pénz ügy mi nisz ter rel
kö tött egye di meg ál la po dás alap ján ve he ti igény be.
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6. A tá mo ga tás biz to sí tá sá nak to váb bi fel té te le a mun -
kál ta tó nyi lat ko zat té te le ar ról, hogy

a) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az ál lam ház -
tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ának
(7) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ál ta lá nos kö ve tel mé nye i -
nek meg fe lel,

b) nin csen az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi
XCII. tör vény 178.  §-ának 20. pont já ban meg ha tá ro zott
köz tar to zá sa, ide ért ve az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl
fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ ese dé kes sé vált és meg nem 
fizetett tartozást is,

c) nem ré sze sült 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen de mi ni -
mis tá mo ga tás ban, és ilyen tá mo ga tás ra vo nat ko zó ké rel -
me nincs fo lya mat ban, to váb bá tu do má sul ve szi, hogy
2010. de cem ber 31-éig ré szé re oda ítélt de mi ni mis, va la -
mint eset le ges to váb bi át me ne ti tá mo ga tá sok – a je len tá -
mo ga tás be szá mí tá sá val – nem ha lad hat ják meg az 500
ezer eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get,

d) 2008. jú li us 1-jén nem mi nõ sült az Eu ró pai Kö zös -
sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze -
rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re -
gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.)
Korm. ren de let 8. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott ren -
del ke zé sek szerinti nehéz helyzetben lévõ vállalkozásnak,

e) vál lal ja, hogy a Kor mány a tá mo ga tá si fel té te lek
meg lé tét és be tar tá sát a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal
(a továb biak ban: KEHI) be vo ná sá val, meg fe le lõ idõ kö -
zön ként el len õriz ze.

7. a) A mun kál ta tó vál lal ja a meg szün te tett mun ka kör -
bõl el bo csá tott sze mély után igény be vett költ ség ve té si tá -
mo ga tás visszafizetését, ha

aa) az el bo csá tott sze mély új bó li fog lal koz ta tá sá ra,
vagy a meg szün te tett ál lás hely (mun ka kör) vissza ál lí tá sá -
ra an nak meg szün te té sé tõl szá mí tott két éven be lül még is
sor ke rül ne, ide ért ve a mun ka ügyi bí ró ság utó la gos,
a mun ka vi szony jog el le nes meg szün te té sét meg ál la pí tó
dön té sét és a mun kál ta tó leg alább több sé gi tu laj do ná ban
álló vál lal ko zás nál a fel adat át vé te lé vel tör té nõ mun ka kör
lé te sí té sét is,

ab) a meg szün te tett mun ka kör be tar to zó fel adat el lá tá -
sá ra vo nat ko zó (szol gál ta tás ra vagy mun ka vég zés re irá -
nyu ló) szer zõ dés meg kö té se so rán a szer zõ dõ fél nem nyi -
lat ko zik ar ról, hogy a tel je sí tés so rán nem lé te sít ön ál ló
mun ka kört.

b) Az a) pont sze rin ti eset ben az el bo csá tás hoz igény be 
vett ál la mi tá mo ga tás vissza fi ze té sé nek kö te le zett sé ge
nem ter jed ki a tá mo ga tás azon há nya dá ra, me lyet a mun -
kál ta tó az egy sze ri sze mé lyi ki fi ze té sek hez kap cso ló dó
adó vagy já ru lék cí mén már be fi ze tett.

8. A mun kál ta tó kö te les a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról
do ku men tá ci ót ké szí te ni, és azt a pénz ügy mi nisz ter ré szé -
re 2010. áp ri lis 30-ig meg kül de ni. A do ku men tá ció leg -
fon to sabb tar tal mi ele mei:

aa) nyi lat ko zat a 3. pont ban fog lalt fel té te lek fenn ál lá -
sá ról,

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

ac) a lét szám csök ken té si dön tés sel össze füg gõ egy sze -
ri sze mé lyi ki fi ze té sek meg ne ve zé se és a ki fi ze té sek ese -
dé kes sé ge,

ad) té te les, szám sza ki el szá mo lás és szö ve ges in do ko -
lás a lét szám le épí tés meg valósításának szer ve zé si, szer ve -
ze ti meg ol dá sá ról, a lét szám csök ken tés bõl ere dõ mû kö dé -
si költ ség meg ta ka rí tás ról, va la mint az eset le ge sen fel nem
hasz nált tá mo ga tá si rész ke let ke zé sé nek oká ról, indo -
kairól.

9. A KEHI a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal ról  szóló
312/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 3.  §-ának a) pont já ban 
meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va 2010. de cem ber
31-éig el len õr zi a tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lét és
a lét szám csök ken tés vég re haj tá sát, mely nek so rán min den
olyan ada tot be kér het a mun kál ta tó tól, ame lyet az el len õr -
zés tel jes körû vég re haj tá sa cél já ból szük sé ges nek tart. A
tá mo ga tás nem jog sze rû vagy cél tól el té rõ fel hasz ná lá sa
ese tén a mun kál ta tó kö te les a szó ban for gó össze get ha la -
dék ta la nul a Ma gyar Ál lam kincs tár nak vissza utal ni.

10. A mun kál ta tó kö te les a tá mo ga tás hoz kap cso ló dó
min den do ku men tu mot tíz évig meg õriz ni, és a tá mo ga tást
nyúj tó ilyen irá nyú fel hí vá sa ese tén azo kat be mu tat ni.

11. A mun kál ta tó a tá mo ga tá si összeg 2010. már ci us
31-ig ál ta la ki nem fi ze tett, il let ve kö te le zett ség vál la lás sal
nem ter helt, vagy a 8. pont sze rint el nem szá molt ré szé nek
Ma gyar Ál lam kincs tár felé tör té nõ vissza uta lá sá ról 2010.
jú ni us 30-ig gon dos kod ni kö te les.
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A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök 
18/2009. (IV. 24.) ME

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát
Köztársaság Kormánya között a Ma gyar Köz tár sa ság 

és a Hor vát Köz tár sa ság kö zött a köz úti, a vas úti és
a vízi ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló egyez mény
vég re haj tá sá ról  szóló, Bu da pes ten, 2003. szep tem ber
29. nap ján alá írt meg ál la po dás mó do sí tá sá ról  szóló
meg ál la po dás lét re ho zá sá ra adott fel ha tal ma zás ról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és
a Hor vát Köz tár sa ság Kor má nya kö zött a Ma gyar Köz tár -

sa ság és a Hor vát Köz tár sa ság kö zött a köz úti, a vas úti és
a vízi ha tár for ga lom el len õr zé sé rõl  szóló egyez mény vég -
re haj tá sá ról  szóló, Bu da pes ten, 2003. szep tem ber 29. nap -
ján alá írt meg ál la po dás mó do sí tá sá ról  szóló meg ál la po dás
(a továb biak ban: Meg ál la po dás) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert, hogy – az érin tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben –
a tár gya lá so kon részt vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé -
nye ként elõ ál ló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás lét -
re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert és
a kül ügy mi nisz tert, hogy a Meg ál la po dás lét re ho zá sát
köve tõen a Meg ál la po dás vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí -
tá sá ra  való fel ha tal ma zás ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha -
la dék ta la nul ter jesszék a Kor mány elé.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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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
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