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III. Kormány rendeletek

A Kormány
116/2009. (VI. 4.) Korm.

rendelete

a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról
(CEEPUSII)  szóló egyezménynek a Miniszterek

Közös Bizottság által 2007. március 16-án Zágrábban
módosított és 2008. február 29-én Szófiában

jóváhagyott egységes szerkezetû szövege
kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Közép-
 Európai Fel sõ ok ta tá si Cse re prog ram ról (CEEPUSII)  szóló 
egyez mény nek a Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga ál tal 2007. 
már ci us 16-án Zág ráb ban mó do sí tott és 2008. feb ru ár
29-én Szó fi á ban jó vá ha gyott egy sé ges szer ke ze tû szö ve ge 
(a továb biak ban: egyez mény) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me -
ré sé re.

2.  §

A Kor mány az egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az egyez mény hi te les szö ve ge és an nak hi va ta los ma -
gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement between the Republic of Albania,
the Republic of Austria, the Republic of Bulgaria,
Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia,

the Czech Republic, the Republic of Hungary,
the Republic of Macedonia, Montenegro,

the Republic of Poland, Romania, the Republic
of Serbia, the Slovak Republic and the Republic
of Slovenia promoting cooperation in the field

of higher education within the framework
of the Central European Exchange Programme for

University Studies (,,CEEPUS II”)1

the Republic of Albania, the Republic of Austria, the
Republic of Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, the
Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic of
Hungary, the Republic of Macedonia, Montenegro, the
Republic of Poland, Romania, the Republic of Serbia, the
Slovak Republic and the Republic of Slovenia hereinafter
referred to as the „Contracting Parties”,  have agreed as
follows:

1 As re vi sed by the Jo int Com mit tee of Mi nis ters on March 16, 2007.

Article 1

Cooperation between the Contracting Parties shall be
promoted in the field of higher education, in particular
inter-university cooperation and mobility in the context of
the implementation of CEEPUS II. The actions of the
CEEPUS II programme are set out in Annex I  which forms 
an integral part of the present Agreement.

Article 2

(1) For the purpose of the present Agreement, the terms
„University” applies to an establishment providing higher
education and being recognized by the competent
authority of a Contracting Party as belonging to its system
of higher education.

Each Contracting Party shall yearly provide a list of
universities eligible for CEEPUS II.

(2) For the purpose of the present Agreement, the term
„academic year” applies to the period of time from
September 1st until August 31st of the following year.

(3) Students registered at universities, regardless of the
field of study, are eligible for support within the CEEPUS
II programme, up to and including doctoral or post
graduate level, provided that the period of study or training 
carried out in accordance with the present Agreement at a
host university or a host establishment, which is
compatible with the curriculum at the student’s home
university, forms part of his or her university studies.

Furthermore, the CEEPUS II programme shall support
the mobility of teaching staff of universities to promote
transnational inter-university cooperation and to enhance
the Central European dimension of university curricula.

The CEEPUS II programme shall not cover research
and technological development activities.

Article 3

(1) A Joint Committee of Ministers, each of them
representing one of the Contracting Parties, is hereby
established. The Joint Committee of Ministers shall be
responsible for all steps and decisions necessary to ensure
the implementation and promotion of the CEEPUS II
programme and for the approval of evaluation reports and
the restructuring of the programme.

(2) The Joint Committee of Ministers shall meet at least
once a year. Ministers unable to attend a meeting shall be
represented by their high officials. The Joint Committee of 
Ministers may establish a panel of  their high officials to
decide on those issues which the Joint Committee of
Ministers has deferred to them in  preparation of the next
meeting of the Joint Committee of Ministers.
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(3) The Joint Committee of Ministers shall elect one of
its members to act as chair for a period of one year.

(4) The Joint Committe of Ministers shall make every
effort to reach agreement by consensus regarding all
decisions to ensure the implementation and promotion of
the programme as described in Annex I. Should consensus
not be attainable, the matter shall be subject to decision by
two-thirds majority of the members Joint Committee of
Ministers present and voting.

(5) Concerning the annual budget of all Contracting
Parties and their exchange quotas, i.e. the number of
scholarship months per academic year  to facilitate the
actions described in Annex I each Contracting Party shall
make a pledge. The Joint Committee of Ministers takes a
final unanimous overall decision on all pledges.

Article 4

(1) All decisions concerning the selection of projects
described in Annex I (Actions 1–3) shall be made by the
Joint Committee of Ministers, or by a panel of high
officials,  as described in Article 3. Academics or other
experts shall be consulted to support the selection process.

(2) After entry into force of the present Agreement, each 
Contracting Party shall nominate a National CEEPUS
Office with the following responsibilities and notify the
Joint Committee of Ministers thereof:

– advertising in order to promote the programme in
close cooperation with the Central CEEPUS Office  and
the other National CEEPUS Offices;

– receipt of applications;
– preparation of the awarding of scholarships to

applicants;
– securing of a place to study for incoming scholarship

holders;
– awarding scholarships (as described in Annex I under 

Action 4);
– organizing scholarship payment;
– receipt of reports;
– carrying out national evaluation of the programme;
– annual reports.

(3) Each Contracting Party shall take measures to ensure 
that its National CEEPUS Office shall have at its disposal
the necessary means to enable them to fulfill its functions.

Article 5

(1) A Central CEEPUS Office shall be established in
Vienna. The Central CEEPUS Office shall have such legal
capacity as may be necessary for the exercise of its
functions. The Central CEEPUS Office, its staff and
representatives of the Contracting Parties to the Central
CEEPUS Office shall enjoy such privileges and
immunities as are necessary for their functions.

(2) The Secretary General of the Central CEEPUS
Office shall be elected by a two thirds majority of the Joint
Committee of  Ministers for a period of seven years upon
proposition by the Republic of Austria. The Secretary
General may be recalled before the end of his/her term by
unanimous decision of the Joint Committee of Ministers.

(3) The necessary infrastructure, including the salaries
of the Secretary General and the staff,  of the Central
CEEPUS Office shall be financed by the Republic of
Austria. Each Contracting Party is entitled to dispatch
additional staff to the office at their own expense.

The Secretary General shall lay down the rules of
procedure of the Central CEEPUS Office  and notify the
Joint Committee of Ministers thereof.

(4) The Central CEEPUS Office shall serve solely as a
coordinating and evaluating facility, whereas the
Contracting Parties shall retain full power over their
national budget designated for mobility and exchange
actions described in Annex I.

(5) The Central CEEPUS Office shall furthermore: 
– be responsible for the development of a joint public

relations strategy for the programme and advise the
Contracting Parties on informative issues; 

– publish information on the Contracting Parties’
universities in order to promote academic mobility among
them;

– take over responsibility for the preparation of an
annual progress report and carry out the overall evaluation
of the CEEPUS II programme; 

– sub mit pro po sals for furt her pro gram me
de ve lop ment;

– be responsible for preparation and organisation as
well as  keeping the minutes of the meetings of the Joint
Committee of Ministers; 

– upon request support the implementation of the
decisions agreed upon by the Joint Committee of
Ministers.

Article 6

(1) The Contracting Parties shall make all efforts to
abstain from any restrictions concerning the free
movement and residence of individuals participating in
mobility actions covered by the present Agreement.

(2) The Contracting Parties agree to take the measures
they consider appropriate in the framework of their
national law so as to eliminate all administrative and
financial obstacles to acquiring  visa and/or residence
permits for CEEPUS II scholarship holders.

Article 7

(1) The present Agreement shall remain in force for a
period of seven years. It may be renewed for a further
period upon agreement of  the Contracting Parties. A
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review of the present Agreement shall be completed before 
the end of the fourth academic year after entry into force.
This review shall be based on an overall evaluation of the
CEEPUS II programme.

(2) Each Contracting Party may at any time request a
revision of the present Agreement. For this purpose, it
shall submit a written request to the chairman of the Joint
Committee of Ministers and the other Contracting Parties.
All decisions concerning the revision of the present
Agreement shall be made by unanimous decision of the
Joint Committee of Ministers.

Article 8

(1) The present Agreement shall be open for signature at 
Zagreb, Croatia, from March 9th, 2003 until March 9th,
2003 by the Republic of Austria, the Republic of Bulgaria,
the Republic of Croatia, the Czech Republic, the Republic
of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak
Republic and the Republic of Slovenia. It shall thereafter
be open for accession.

(2) The present Agreement and revisions thereof shall
be subject to approval by the Contracting Parties and the
documents of approval shall be deposited with the
Hungarian Ministry of Education, referred to in this
Agreement as „the Depositary”.

(3)  The present Agreement shall enter into force upon
the first day of the third month following the deposit of the
documents of approval by not less than three Contracting
Parties.

(4) Any State not mentioned in para. 1 may accede
thereto by unanimous invitation by the Joint Committee of
Ministers. Any State wishing to become a Contracting
Party may notify the Depositary in writing of this
intention.

(5) The Depositary shall inform all Contracting Parties
of all notifications and documents of approval received.

(6) For any State which has become a Contracting Party
after entry into force of the present Agreement full
participation in programme activities as laid down in
Annex I  shall take place in accordance with the provisions
unanimously decided upon by the Joint Committee of
Ministers. 

Article 9

At any time a Contracting Party may withdraw from the
present Agreement by giving written notice to the
Depositary. Any such withdrawal shall take effect upon
expiry of at least 6 months from the date of receipt by the
Depositary of the notification of withdrawal; however, the

Joint Committee of Ministers may lay down a period
longer than 6 but less than 12 months for the entry into
force of the withdrawal notified.

Article 10 

(1) Any dispute between two or more Contracting
Parties, or between any of them and the Central CEEPUS
Office, concerning the interpretation or application of the
present Agreement or its Annex, which cannot be settled
by the Joint Committee of Ministers, shall, at the request of 
any party to the dispute, be submitted to arbitration.

(2) The arbitration tribunal shall consist of a minimum
of three members. Each party to the dispute shall nominate
one arbitrator each; the first two arbitrators shall nominate
the third arbitrator, who shall be the chair of the arbitration
tribunal.

(3) The arbitration tribunal shall determine its seat and
establish its own rules of procedure.

(4) The award of the arbitration tribunal shall be made
by a majority of its members, who may not abstain from
voting. This award shall be final and binding on all parties
to the dispute and no appeal shall lie against it. The parties
shall comply with the award without delay. In the event of
a dispute as to its meaning or scope, the arbitration tribunal 
shall interprete it at the request of any party to the dispute.

Article 11

The original of the present Agreement and its revision,
of which the English text is authentic, shall be deposited
with the Depositary. 

CEEPUS II: An nex I 

The Contracting Parties shall develop and promote a
Central European University Network made up of various
individual networks. This network is designed to stimulate 
academic mobility, in particular student mobility within
Central Europe, and to promote Central European
university cooperation and the development of joint
programmes ideally leading to double or joint degrees.

All CEEPUS II Actions except for the Freemover
scholarships take place in the framework of CEEPUS II
networks as described in Action 1.

CEEPUS II shall give priority to networks developing
their cooperation into joint programmes or developing
new joint programmes. The Joint Committee of Ministers
will monitor the progress achieved within the Bologna
Process in this respect and adapt the CEEPUS II priorities
accordingly.
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Action 1

Establishment and Operation of a Central European
University Network

1) A network shall comprise at least three universities,
two of them belonging to different Contracting Parties,
although networks specializing in the development of joint 
programmes may comprise only two universities of
different Contracting Parties for an initial phase to be
specified by the Joint Committee of Ministers. However,
priority shall be given to networks consisting of more than
two universities of different Contracting Parties.

2) Any university desiring to participate in a CEEPUS II 
network shall meet the following requirements:

a) Periods of study or training completed at one
participating university or host establishment shall be fully 
recognized at the partner universities.

b) Mutual recognition within the network shall be
foreseen. ECTS (European Credit Transfer System) or
compatible systems shall be applied. In the case of
students working on their theses or dissertations this might 
be replaced by a statement of both the advisor of  the home
and of the host university that  the study abroad period
served the purpose of working towards a thesis or
dissertation, respectively.

c) In order to facilitate academic mobility, CEEPUS II
courses and/or lectures shall be held also in English,
German or French, respectively. 

The Contracting Parties agree to promote professional
language courses by awarding scholarship months for
preparatory professional language courses in English,
German or French, offered by the respective networks.

Accompanying language courses in the language of the
host country might be offered where possible.

d) A student studying within the CEEPUS II framework
shall be exempt from any registration and/or tuition fees
whatsoever. 

Action 2

Intensive Courses

The Contracting Parties agree to promote  intensive
courses under the provision that

1) these courses are designed to attract participants from 
as many Contracting Parties as possible, including the host 
country. Participants are defined as students and/or
lecturers, visiting professors and teaching staff.

2) these courses are classified as
summerschools  over a period of at least 10 working

days dedicated to a specific topic, provided they carry
credit  points;

intensive training courses over a period of at least
10 working days for young teaching  staff.

3) Congresses and similar events are explicitly
excluded.

Action 3

Student Excursions

The Contracting Parties agree to promote student
excursions under the provision that these excursions carry
credit points and

1) serve a scientific/artistic purpose and make use of a
specific part of the  infra-structure of the host country; or

2) serve a scientific/artistic purpose and are jointly
organized.

Action 4

Student and Teacher Mobility Scholarship Scheme

1) The Contracting Parties agree to award individual
scholarships to students participating in the CEEPUS II
activities described under Action 1–3.

2) Scholarships shall also be awarded to lecturers,
visiting professors and teaching staff, provided that they
contribute to transnational university cooperation and/or
appropriate training measures. Lecturers, visiting
professors and teaching staff shall carry a workload of  at
least 6 teaching hours a week at the host  university.

3) Scholarships shall also be awarded to students and
graduates for practical training at a commercial enterprise,
research facility or governmental institution in the host
country, provided that a definite and structured proposal is
made.

4) Student scholarhips for regular semester activities
shall be awarded for a minimum of 3 months and a
maximum of 10 months. Shorter stays shall only be
permitted for students working on their theses or
dissertations.

5) CEEPUS II scholarships may also be awarded to
students enrolled at an eligible CEEPUS II university for
whom special arrangements for studying have been made
outside a CEEPUS II network (Freemovers).

6) CEEPUS II scholarships are „comprehensive”
scholarships, i.e. intended to cover the cost of living,
expenses for laboratory fees according to general usage in
the host country where applicable, housing and basic
medical insurancewhere applicable during the stay in a
host country. CEEPUS II scholarships shall be linked to
the cost of living in the respective host country and shall be 
safeguarded against inflation.
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7) Since there is no transfer of funds, CEEPUS II
scholarships shall  be paid by the host country, with the
exception of travel allowances, which shall be paid by the
country of origin where applicable.

8) The CEEPUS II currency is defined as „one
scholarship month”. All Contracting Parties shall
announce their quotas for the following academic year in
yearly intervals. The minimum requirement shall be 100
scholarship months.

9) CEEPUS II shall not cover overhead costs or
expenses related to organisational purposes.

Egyezmény az Albán Köztársaság, az Osztrák
Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, Bosznia

és Hercegovina a Horvát Köztársaság, a Cseh
Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Macedon

Köztársaság, Montenegro, a Lengyel Köztársaság,
Románia, a Szerb Köztársaság, a Szlovák

Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között
a felsõoktatási együttmûködés támogatása érdekében

a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogram
(CEEPUS II.) ke re tei kö zött2

Az Al bán Köz tár sa ság, az Oszt rák Köz tár sa ság, a Bol -
gár Köz tár sa ság, Bosz nia és Her ceg ovi na, a Hor vát Köz -
tár sa ság, a Cseh Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság,
a Ma ce don Köz tár sa ság, Mon te neg ro, a Len gyel Köz tár -
sa ság, Ro má nia, a Szerb Köz tár sa ság, a Szlo vák Köztár -
saság és a Szlo vén Köz tár sa ság (a továb biak ban: Szer zõ dõ 
Fe lek) a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. cikk

A Szer zõ dõ Fe lek a CEEPUS II. prog ram vég re haj tá sa
ke re té ben tá mo gat ják az együtt mû kö dést a fel sõ ok ta tás
 terén, kü lö nös te kin tet tel az egye tem kö zi együtt mû kö dés -
re és a mo bi li tás ra. A CEEPUS II. prog ram részprogram -
jait a je len Egyez mény szer ves ré szét ké pe zõ I. szá mú
Mel lék let tar tal maz za.

2. cikk

(1) A je len Egyez mény al kal ma zá sá ban „Egye tem nek”
az az in téz mény mi nõ sül, amely fel sõ ok ta tá si kép zést foly -
tat, és ame lyet va la me lyik Szer zõ dõ Fél ille té kes ha tó sá ga
az adott or szág fel sõ ok ta tá si rend sze ré be tar to zó nak is mer
el. Min den Szer zõ dõ Fél éven te össze ál lít ja azon Egye te -
mek fel so ro lá sát, ame lyek a CEEPUS II. prog ram ban részt 
ve het nek.

(2) A je len Egyez mény al kal ma zá sá ban „Tan év nek”
a szep tem ber 1-jé tõl a kö vet ke zõ év au gusz tus 31-ig tar tó
idõ szak mi nõ sül.

2 A Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga ál tal 2007. már ci us 16-án mó do sít va.

(3) Az Egye te mek be irat ko zott hall ga tói, te kin tet nél kül 
arra, hogy mi lyen sza kon foly tat ják ta nul má nya i kat
( ideértve a dok to ri vagy poszt gra du á lis ta nul má nyo kat is)
a CEEPUS II. prog ram ke re te in be lül tá mo ga tás ban ré sze -
sít he tõ ek. A tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy
a hall ga tó egye te mi ta nul má nya i nak ré szét ké pez ze az
a rész ta nul mány vagy az a rész kép zés, ame lyet a je len
Egyez mény alap ján va la mely fo ga dó Egye te men vagy
 intézményben tel je sít, to váb bá hogy a rész ta nul mány vagy 
rész kép zés össze egyez tet he tõ le gyen a hall ga tó ott ho ni
egye te mi ta nul má nya i nak tan ter vé vel. A CEEPUS II.
prog ram tá mo gat ja to váb bá az egye te mi ok ta tók mo bi li tá -
sát a transz na ci o ná lis egye tem kö zi együtt mû kö dés elõ se -
gí té se, va la mint az egye te mi tan ter vek kö zép-eu ró pai
 dimenziójának erõ sí té se ér de ké ben. A CEEPUS II. prog -
ram nem tá mo gat ku ta tá si vagy tech no ló gia fej lesz té si
 tevékenységet.

3. cikk

(1) A je len cikk sze rint lét re jön a Mi nisz te rek Kö zös
 Bizottsága, amely ben min den egyes Szer zõ dõ Fe let egy
tag kép vi sel. A Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá gá nak fel ada ta
egy rész rõl a CEEPUS II. prog ram vég re haj tá sa és elõ se gí -
té se ér de ké ben szük sé ges va la mennyi in téz ke dés és dön tés 
meg ho za ta la, más rész rõl a CEEPUS II. prog ra mot érté -
kelõ je len té sek jó vá ha gyá sa, il let ve a prog ram szer ke ze té -
nek át ala kí tá sa.

(2) A Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga éven te leg alább
egy szer ülé se zik. Azt a mi nisz tert, aki nem tud részt ven ni
a bi zott ság ülé sén, ma gas ran gú kép vi se lõ je he lyet te sí ti.
A Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga lét re hoz hat egy ma gas
ran gú kép vi se lõk bõl álló tes tü le tet. A tes tü let a Mi nisz te -
rek Kö zös Bi zott sá ga so ron kö vet ke zõ ülé sé nek elõké -
szítése so rán olyan ügy ben hoz hat dön tést, amellyel a
 Miniszterek Kö zös Bi zott sá ga meg bíz ta.

(3) A Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga egy éves idõ tar tam -
ra meg vá laszt ja egyik tag ját az el nö ki tiszt ség be töl té sé re.

(4) A Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga min den erõ fe szí tést 
meg tesz an nak ér de ké ben, hogy a CEEPUS II. prog ram -
nak az I. szá mú Mel lék let sze rint tör té nõ vég re haj tá sa és
elõ se gí té se ér de ké ben szük sé ges va la mennyi in téz ke dést
és dön tést egy han gú lag hoz zon meg. Ab ban az eset ben, ha
nem le het sé ges egy han gú dön tést el ér ni, a dön tés hez a
 Miniszterek Kö zös Bi zott sá ga je len lé võ és sza va zás ban
részt vevõ tag ja i nak két har ma dos több sé ge szük sé ges.

(5) Min den Szer zõ dõ Fél éven te fel aján lást tesz a prog -
ram éves költ ség ve té si tá mo ga tá sá ra és a Cse re kvó tá ra.
 Jelen Egyez mény al kal ma zá sá ban Cse re kvó tá nak azon
ösz tön díj hó na pok szá ma mi nõ sül, amely egy Tan év alatt
ve he tõ igény be, és amely az I. szá mú Mel lék let ben meg ha -
tá ro zott rész prog ra mok vég re haj tá sát szol gál ja. A Mi nisz -
te rek Kö zös Bi zott sá ga a fel aján lá sok ról  szóló vég sõ dön -
té sét egy han gú lag hoz za meg.
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4. cikk

(1) Az I. szá mú Mel lék let 1–3. szá mú rész prog ram já nak 
meg valósítására irá nyu ló pro jek tek ki vá lasz tá sá ról  szóló
dön tés a Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá gá nak vagy a 3. cikk -
ben meg ha tá ro zott ma gas ran gú kép vi se lõk tes tü le té nek
a ha tás kö ré be tar to zik. A pro jek tek ki vá lasz tá sá ról  szóló
dön tés elõ se gí té se ér de ké ben azon ban egye te mi ok ta tók
vagy más szak ér tõk vé le mé nyét is ki kell kér ni.

(2) A je len Egyez mény ha tály ba lé pé sét köve tõen min -
den Szer zõ dõ Fél ki je löl egy Nem ze ti CEEPUS Iro dát,
amely rõl ér te sí ti a Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá gát is.
A Nem ze ti CEEPUS Iro da fel ada tai a kö vet ke zõk:

– a prog ram tá mo ga tá sa ér de ké ben mind szé le sebb
nyil vá nos ság el éré se, szo ro san együtt mû köd ve a Köz pon ti 
CEEPUS Iro dá val és a töb bi Nem ze ti CEEPUS Iro dá val;

– a pá lyá za tok fo ga dá sa;
– az ösz tön dí jak pá lyá zók ré szé re tör té nõ oda íté lé sé -

nek elõ ké szí té se;
– a kép zést nyúj tó in téz mény biz to sí tá sa a más or szág -

ból ér ke zõ ösz tön dí ja sok szá má ra;
– az ösz tön dí jak oda íté lé se (az I. szá mú Mel lék let

4. szá mú rész prog ram ja ese té ben);
– az ösz tön dí jak ki fi ze té sé nek meg szer ve zé se;
– a je len té sek kéz hez vé te le;
– a prog ram nem ze ti ér té ke lé sé nek el ké szí té se;
– az éves je len té sek el ké szí té se.

(3) A Szer zõ dõ Fe lek in téz ke dé se ket hoz nak an nak biz -
to sí tá sa ér de ké ben, hogy a Nem ze ti CEEPUS Iro dák ren -
del kez ze nek a fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges erõ for rá -
sok kal.

5. cikk

(1) A je len cikk sze rint Bécs ben lét re jön a Köz pon ti
CEEPUS Iro da. A Köz pon ti CEEPUS Iro da olyan jog kör -
rel ren del ke zik, amely szük sé ges fel ada tai el lá tá sá hoz.
A Köz pon ti CEEPUS Iro da és an nak mun ka tár sai, va la -
mint a Szer zõ dõ Fe lek nek a Köz pon ti CEEPUS Iro dá hoz
de le gált kép vi se lõi olyan ki vált sá go kat és men tes sé ge ket
él vez nek, ame lyek fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ge sek.

(2) A Köz pon ti CEEPUS Iro da fõ tit ká rát az Oszt rák
Köz tár sa ság ja vas la ta alap ján a Mi nisz te rek Kö zös Bi zott -
sá ga két har ma dos több sé gi sza va zat tal vá laszt ja meg hét -
éves idõ tar tam ra. A fõ tit kár – man dá tu má nak le jár ta elõtt – 
a Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá gá nak egy han gú dön té se
alap ján ment he tõ fel.

(3) A Köz pon ti CEEPUS Iro da szük sé ges inf ra struk tú -
rá já nak a költ sé ge it, be le ért ve a fõ tit kár és a mun ka tár sak
il let mé nyét is, az Oszt rák Köz tár sa ság fi ze ti. A Szer zõ dõ
Fe lek nek jo guk van sa ját költ sé gük re to váb bi mun ka tár sa -
kat kül de ni az iro dá ba. A fõ tit kár ha tá roz za meg a Köz -
pon ti CEEPUS Iro da mû kö dé si sza bá lya it, ame lyek rõl tá -
jé koz tat ja a Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá gát.

(4) A Köz pon ti CEEPUS Iro da ki zá ró lag ko or di ná to ri
és ér té ke lé si fel ada to kat lát el, míg a Szer zõ dõ Fe lek fenn -
tart ják az I. szá mú Mel lék let ben meg ha tá ro zott mo bi li tás -
ra és hall ga tói/ok ta tói cse ré re for dí tan dó nem ze ti költ ség -
ve té sük fe let ti ön ál ló jog kö rü ket.

(5) A Köz pon ti CEEPUS Iro da fel ada ta to váb bá:
– a prog ram kö zös kül sõ kom mu ni ká ci ós stra té gi á já -

nak fej lesz té se, va la mint a Szer zõ dõ Fe lek ré szé re tör té nõ
ta nács adás tá jé koz ta tá si ügyek ben;

– in for má ció nyúj tás a Szer zõ dõ Fe lek Egye te me i rõl,
elõ se gít ve ez zel az in téz mé nyek kö zöt ti aka dé mi ai mobi -
litást;

– a CEEPUS II. éves mû kö dé si je len té sé nek elkészí -
tése, va la mint CEEPUS II. prog ram ál ta lá nos ér té ke lé se;

– ja vas lat a prog ra mok to vább fej lesz té sé re;
– a Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga ülé se i nek elõkészí -

tése, meg szer ve zé se és a jegy zõ könyv ve ze té se;
– kü lön fel ha tal ma zás alap ján a Mi nisz te rek Kö zös

 Bizottsága ál tal meg ho zott dön té sek vég re haj tá sá nak elõ -
se gí té se.

6. cikk

(1) A Szer zõ dõ Fe lek meg tesz nek min den erõ fe szí tést
an nak ér de ké ben, hogy tar tóz kod ja nak va la mennyi olyan
kor lá to zás tól, amely meg aka dá lyoz hat ja azon sze mé lyek
sza bad moz gá sát és az adott or szág ban  való tar tóz ko dá sát,
akik a je len Egyez mény ben meg ha tá ro zott mo bi li tá si rész -
prog ra mok ban vesz nek részt.

(2) A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy nem -
ze ti jog rend sze rük ke re te in be lül meg te szik az ál ta luk
meg fe le lõ nek tar tott in téz ke dé se ket an nak ér de ké ben,
hogy el há rít sák azo kat az ad mi niszt ra tív és pénz ügyi aka -
dá lyo kat, ame lyek a CEEPUS II. prog ram ban részt ve võ
ösz tön dí ja sok szá má ra szük sé ges ví zu mok és tar tóz ko dá si
en ge dé lyek meg szer zé sé nek út já ban áll nak.

7. cikk

(1) A Je len Egyez mény ha tá lyá nak idõ tar ta ma hét év.
A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la po dá sa ese tén az Egyez mény
 további idõ tar tam ra meg hosszab bít ha tó. A je len Egyez -
mény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ ne gye dik Tan év be fe je zé se
elõtt az Egyez mény rõl be szá mo lót kell ké szí te ni. Ez a be -
szá mo ló a CEEPUS II. prog ram át fo gó ér té ke lé sén alap -
szik.

(2) Bár me lyik Szer zõ dõ Fél kér he ti a je len Egyez mény
mó do sí tá sát. En nek ér de ké ben a ja vas la tot írás ban kell be -
nyúj ta ni a Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga el nö ké nek és
a töb bi Szer zõ dõ Fél nek. A je len Egyez mény mó do sí tá sát
érin tõ va la mennyi dön tést a Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga 
egy han gú an hoz za meg.
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8. cikk

(1) Je len Egyez mény alá írá sá ra Zág ráb ban, Hor vát or -
szág ban ke rül sor 2003. már ci us 9-én az Oszt rák Köz tár sa -
ság, a Bol gár Köz tár sa ság, a Hor vát Köz tár sa ság, a Cseh
Köz tár sa ság, a Ma gyar Köz tár sa ság, a Len gyel Köz tár sa -
ság, Ro má nia, a Szlo vák Köz tár sa ság és a Szlo vén Köz tár -
sa ság ál tal. Ezt köve tõen ke rül het sor to váb bi csatlako -
zásra.

(2) A je len Egyez mény és an nak mó do sí tá sa a Szer zõ dõ
Fe lek utó la gos jó vá ha gyá sá ra szo rul. Az utó la gos jóvá -
hagyást ta nú sí tó nyi lat ko za tot Ma gyar or szág Ok ta tá si
 Minisztériumához kell el jut tat ni (a je len Egyez mény
 alkalmazásában: Le té te mé nyes).

(3) A je len Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja az
azt a na pot kö ve tõ har ma dik hó nap elsõ nap ja, ame lyen
leg alább há rom Szer zõ dõ Fél el jut tat ja a Le té te mé nyes hez
az utó la gos jó vá ha gyást ta nú sí tó nyi lat ko za tot.

(4) A Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga egy han gú meg -
hívására bár mely, az (1) be kez dés ben nem em lí tett ál lam
csat la koz hat az Egyez mény hez. Az az ál lam, amely Szer -
zõ dõ Fél kí ván len ni, a Le té te mé nyest er rõl a szán dé ká ról
írás ban ér te sít he ti.

(5) A Le té te mé nyes tá jé koz tat ja a Szer zõ dõ Fe le ket
a be ér ke zett ér te sí té sek rõl és az utó la gos jó vá ha gyást ta nú -
sí tó nyi lat ko za tok kéz hez vé te lé rõl.

(6) Azon ál lam ese té ben, amely a je len Egyez mény
 hatálybalépését köve tõen vált Szer zõ dõ Fél lé, az I. szá mú
Mel lék let ben meg ha tá ro zott rész prog ra mok ba tör té nõ tel -
jes körû be kap cso ló dás azon ren del ke zé sek sze rint tör -
ténik, ame lye ket a Mi nisz te rek Kö zös Bi zott sá ga egy han -
gú an meg ha tá ro zott.

9. cikk

A je len Egyez ményt bár mely Szer zõ dõ Fél a Le té te mé -
nyes hez in té zett írás be li nyi lat ko za tá val fel mond hat ja.
A fel mon dás a fel mon dás ról  szóló nyi lat ko zat nak a Le té -
te mé nyes ál tal tör tént kéz hez vé te lé tõl szá mí tott leg alább
hat hó nap el tel té vel lép ha tály ba. A Mi nisz te rek Kö zös
 Bizottsága azon ban hat hó nap nál hosszabb, de ti zen két
 hónapnál rö vi debb idõ tar ta mot is meg ál la pít hat a fel mon -
dás ha tály ba lé pé sé re.

10. cikk

(1) Két vagy több Szer zõ dõ Fél kö zöt ti, il let ve bár mely
Szer zõ dõ Fél és a Köz pon ti CEEPUS Iro da kö zöt ti olyan
vita ese tén, amely a je len Egyez mény vagy Mel lék le té nek
ér tel me zé sé rõl vagy al kal ma zá sá ról szól, és ame lyet a
 Miniszterek Kö zös Bi zott sá ga nem tud ren dez ni, a vi tá ban

részt vevõ bár me lyik Fél ké ré sé re vá lasz tott bí ró sá gi el já -
rás nak van he lye.

(2) A vá lasz tott bí ró ság nak leg alább há rom tag ja van.
Min den Fél ki je löl egy-egy vá lasz tott bí rót, az elsõ két
 választottbíró vá laszt ja meg a har ma dik vá lasz tott bí rót,
aki a vá lasz tott bí ró ság el nö ke lesz.

(3) A vá lasz tott bí ró ság el já rá sá nak he lyét és el já rá si
sza bá lya it maga ha tá roz za meg.

(4) A vá lasz tott bí ró ság ha tá ro za tát tag ja i nak több sé gi
sza va za ta alap ján hoz za meg, a vá lasz tott bí ró ság tag jai
a ha tá ro zat ho za tal kor nem tar tóz kod hat nak. A vá lasz tott -
bí ró ság ha tá ro za ta vég le ges és kö te le zõ. A ha tá ro zat el len
fel leb be zés nek nincs he lye, a vi tá ban ré szes fe lek nek a
 határozatban fog lal tak nak ké se de lem nél kül ele get kell
ten ni ük. Amennyi ben vita me rül fel a ha tá ro zat ér tel me zé -
se vagy ter je del me te kin te té ben, a vá lasz tott bí ró ság a vi tá -
ban ré szes bár mely fél ké ré sé re ha tá ro za tát ér tel me zi.

11. cikk

A je len Egyez mény ere de ti pél dá nyát és an nak mó do sí -
tá sát, ame lyek nek an gol nyel vû szö ve ge a hi te les, a Le té te -
mé nyes nél kell el he lyez ni.

1. szá mú mel lék let

A Szer zõ dõ Fe lek lét re hoz nak és tá mo gat nak egy kü -
lön bö zõ, egy más tól füg get len há ló za tok ból fel épü lõ Kö -
zép-eu ró pai Egye te mi Há ló za tot. E há ló zat cél ja az aka dé -
mi ai mo bi li tás, kü lö nö sen a hall ga tói mo bi li tás ösz tön zé se 
Kö zép-Eu ró pá ban, va la mint a kö zép-eu ró pai egye te mi
együtt mû kö dés és az olyan kö zös prog ra mok ki ala kí tá sá -
nak elõ se gí té se, ame lyek op ti má lis eset ben ket tõs vagy
 közös fo ko za tok hoz ve zet nek.

A CEEPUS II. va la mennyi rész prog ram ja, a ,,fre e mo -
ver” ösz tön dí jak ki vé te lé vel, az 1. szá mú rész prog ram ban
meg ha tá ro zott CEEPUS II. há ló za to kon be lül  valósul
meg.

A CEEPUS II. prog ram el sõbb sé get ad azon há ló za tok -
nak, ame lyek együtt mû kö dé sü ket kö zös prog ra mok ká ala -
kít ják át, vagy új kö zös prog ra mo kat dol goz nak ki. A
 Miniszterek Kö zös Bi zott sá ga Bo lo gnai Fo lya mat ered -
mé nye i nek figye lembe véte lével fo gal maz za meg a
CEEPUS II. prog ram pri o ri tá sa it.

1. számú részprogram

A Közép-európai Egyetemi Hálózat létrejötte
és mûködése

1. Egy há ló zat leg alább há rom Egye tem bõl áll, mely -
bõl ket tõ kü lön bö zõ Szer zõ dõ Fél hez tar to zik. A kö zös
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prog ra mo kat ki dol go zó há ló za tok azon ban, a Mi nisz te rek
Kö zös Bi zott sá ga ál tal meg ha tá ro zott kez de ti sza kasz ban,
áll hat nak kü lön bö zõ Szer zõ dõ Fe lek hez tar to zó két Egye -
tem bõl is. El sõbb sé get él vez nek mind azon ál tal azok a há -
ló za tok, ame lyek kü lön bö zõ Szer zõ dõ Fe lek hez tar to zó
több mint két Egye tem bõl épül nek fel.

2. Va la mely CEEPUS II. há ló zat ban részt ven ni kí vá nó 
Egye tem nek a kö vet ke zõ kö ve tel mé nyek nek kell ele get
ten nie:

a) Az egyik részt vevõ Egye te men vagy fo ga dó in téz -
mény ben tel je sí tett rész ta nul má nyok vagy rész kép zés ide -
jét a part ner Egye tem tel jes mér ték ben el is me ri.

b) Elõ re ren del kez ni kell a há ló za ton be lü li köl csö nös
el is me rés rõl. Az Eu ró pai Kre di tát vi te li Rend szert (ECTS)
vagy egyéb kom pa ti bi lis rend szert kell al kal maz ni. A
szak dol go za ton vagy disszer tá ci ón dol go zó hall ga tók ese -
té ben a fent em lí tett rend sze rek he lyett mind a fo ga dó,
mind a ha zai egye te mi men tor ki ál lít egy nyi lat ko za tot
 arról, hogy a kül föl di ta nul mány idõ sza ka meg fe lelt
a szak dol go zat vagy disszer tá ció ké szí tés cél já nak.

c) Az aka dé mi ai mo bi li tás meg könnyí té se ér de ké ben
a CEEPUS II. kur zu sok és/vagy elõ adá sok nyelv e az an -
gol, né met vagy fran cia nyelv. A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la -
pod nak ar ról, hogy elõ se gí tik a szak mai nyel vi kur zu so kat
az ál tal, hogy elõ ké szí tõ szak mai nyel vi kur zu sok ra vo nat -
ko zó, a nyel vi leg meg fe le lõ nem ze ti há ló zat kí nál ta, hó na -
pok ra le bon tott ösz tön dí ja kat ír nak ki an gol, né met és
fran cia nyelv bõl. A fen ti ek mel lett, ha az le het sé ges, a
 fogadó or szág anya nyel vé nek nyel vi tan fo lya mai is tá mo -
gat ha tó ak.

d) A CEEPUS II. ke re tén be lül ta nul má nyo kat foly ta tó
hall ga tó men te sül min den be i rat ko zá si díj vagy tan díj
meg fi ze té se alól.

2. számú részprogram

Intenzív képzések

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak, hogy in ten zív kép zé -
se ket is tá mo gat nak azon szem pon tok figye lembe véte -
lével, hogy

1. ezen kép zé sek cél ja részt ve võk to bor zá sa mi nél több 
Szer zõ dõ Fél be li or szág ból, be le ért ve a fo ga dó or szá got is. 
Részt ve võk nek mi nõ sül nek a hall ga tók és/vagy az elõ -
adók, a ven dég ta ná rok, va la mint az egye te mi ok ta tók;

2. ezek a kép zé sek
a) leg alább 10 mun ka na pig tar tó, meg ha tá ro zott té mát

fel dol go zó nyá ri egye te mek, az zal a fel té tel lel, hogy rész -
vé tel ese tén a hall ga tók kre dit pon to kat kap nak, vagy

b) leg alább 10 mun ka na pig tar tó in ten zív kép zé sek fia -
tal egye te mi ok ta tók ré szé re;

3. kong resszu sok és ha son ló ren dez vé nyek tá mo ga tá sa
ezen rész prog ram ke re té ben nem le het sé ges.

3. számú részprogram

Hallgatói kirándulások

A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak ar ról, hogy tá mo gat -
ják a hall ga tói ki rán du lá so kat, az zal a fel té tel lel, hogy
rész vé tel ese tén a hall ga tók kre dit pon to kat kap nak, to váb -
bá ezek a ki rán du lá sok

1. tu do má nyos vagy mû vé sze ti cél lal bír nak, és hasz -
no sít ják a fo ga dó or szág inf ra struk tú rá já nak meg ha tá ro -
zott ré szét; vagy

2. tu do má nyos vagy mû vé sze ti cél lal bír nak, és azo kat
kö zö sen szer ve zik.

4. számú részprogram

A hallgatói és oktatói mobilitást elõsegítõ ösztöndíjak
rendszere

1. A Szer zõ dõ Fe lek meg ál la pod nak, hogy egyé ni ösz -
tön dí ja kat ítél nek oda olyan hall ga tók ré szé re, akik részt
vesz nek a CEEPUS II. prog ram 1–3. szá mú rész prog ram -
ja i ban.

2. Szin tén ösz tön dí ja kat nyer het nek az elõ adók, ven -
dég ta ná rok és egye te mi ok ta tók, amennyi ben hoz zá já rul -
nak a transz na ci o ná lis egye te mi együtt mû kö dés hez vagy
az elõ re mu ta tó ok ta tá si mód sze rek hez. Az elõ adók, ven -
dég ta ná rok és az egye te mi ok ta tók leg alább heti hat órát
tar ta nak a fo ga dó egye te men.

3. Ösz tön dí ja kat nyer het nek azok a hall ga tók vagy
PhD, il let ve poszt gra du á lis kép zés ben részt vevõ hall ga -
tók, akik a fo ga dó ál lam ban gaz da sá gi vál lal ko zás nál,
 kutatóintézetnél vagy kor mány za ti in téz mény nél kí ván -
nak gya kor la tot foly tat ni, amennyi ben a gya kor lat cél ját és 
hasz nát vi lá go san be mu ta tó pá lyá za tot ké szí te nek.

4. A fo ga dó in téz mény sze mesz te rek sze rin ti, rend sze -
res kép zé sé be be kap cso ló dó hall ga tói ösz tön dí jak idõ tar -
ta ma leg alább há rom, leg fel jebb tíz hó nap le het. En nél
 rövidebb idõ tar ta mú ösz tön dí jat csak szak dol go za ton
vagy disszer tá ci ón dol go zó hall ga tók nyer het nek el.

5. A CEEPUS II. prog ram ösz tön dí ját nyer he ti el az
a hall ga tó is, aki ezen Egyez mény sze rin ti Egye tem re úgy
irat ko zik be, hogy a fo ga dó in téz mény nél tör té nõ ta nu lá sa
nem va la mely Kö zép-eu ró pai Egye te mi Há ló zat ról  szóló
meg ál la po dá son, ha nem kü lön meg ál la po dá son alap szik
(,,fre e mo ver” ösz tön díj).

6. A CEEPUS II. prog ram ösz tön dí jai „át fo gó” ösz tön -
dí jak, vagy is azt cé loz zák, hogy a fo ga dó or szág ban fe dez -
zék a meg él he té si költ sé ge ket, a fo ga dó or szág ban az ál ta -
lá nos hasz ná lat nak meg fe le lõ la bo ra tó ri u mi dí ja kat, ha
ilyen kü lön dí jak fel me rül nek, to váb bá a szál lás és az
egész ség biz to sí tás költ sé ge it, ha ilyen költ sé gek fel me rül -
nek, a fo ga dó or szág ban tör té nõ tar tóz ko dás idõ tar ta ma
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alatt. Biz to sí ta ni kell, hogy a CEEPUS II. prog ram ösz tön -
dí ja it a fo ga dó or szág meg él he té si költ sé ge i re és az inflá -
cióra fi gye lem mel ál la pít sák meg.

7. Mi vel a Szer zõ dõ Fe lek kö zött nem tör té nik pénz for -
ga lom, a CEEPUS II. prog ram ösz tön dí ja it a fo ga dó
 ország fi ze ti, az uta zá si költ ség ki vé te lé vel, ame lyet a kül -
dõ or szág fi zet, amennyi ben az ilyen költ ség meg té rít he tõ.

8. A CEEPUS II. prog ram el szá mo lá si egy sé ge az „egy
ösz tön dí jas hó nap”. Min den Szer zõ dõ Fél nek éven ként
kö zöl nie kell a kö vet ke zõ Tan év re vo nat ko zó Cse re kvó tá -
ját. A mi ni má lis kö ve tel mény száz ösz tön dí jas hó nap.

9. A CEEPUS II. prog ram ál ta lá nos igaz ga tá si vagy
szer ve zé si cé lok hoz kap cso ló dó költ sé ge ket és ki adá so kat
nem tá mo gat.”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a szer zõ dés 8. cik ké ben meg ha tá -
ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) E ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját
a kül ügy mi nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a
 Magyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá -
ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter gon dos ko dik.

(5) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pont ban ha tá -
lyát vesz ti a fel sõ ok ta tá si együtt mû kö dés tá mo ga tá sa ér de -
ké ben a Kö zép-Eu ró pai Fel sõ ok ta tá si Cse re prog ram ról
(CEEPUSII)  szóló 130/2005. (VII. 1.) Korm. ren de let.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
117/2009. (VI. 4.) Korm.

rendelete

a külföldre utazásról  szóló 1998. évi XII. törvény
és a külföldre utazásra felhasználható más

okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vonatkozó
egyes tör vények módosításáról  szóló

2008. évi CXIII. törvénnyel összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány

– az 1–2.  §, a 12.  § (1) be kez dé se és a 13.  § (1) be kez dé -
se te kin te té ben a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi
XII. tör vény 41.  § (1) be kez dés a) és c) pont já ban,

– a 3–6.  §, a 12.  § (2)–(3) be kez dé se és a 13.  §
(2)–(3) be kez dé se te kin te té ben a pol gá rok sze mé lyi ada -
tainak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi
LXVI. tör vény (a továb biak ban: Nytv.) 47.  § (1) be kez dés
a) pont já ban,

– a 12.  § (8) be kez dé se te kin te té ben az Nytv. 47.  §
(1) be kez dés d) pont já ban,

– a 7.  §, a 12.  § (5) be kez dé se és a 13.  § (4) be kez dé se
te kin te té ben a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról
 szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  § (2) be kez dés
e) pont já ban,

– a 8.  § te kin te té ben a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló
1993. évi LV. tör vény 24.  § (4) be kez dé sé ben,

– a 9.  §, a 12.  § (4) be kez dé se és a 14.  § a) pont ja te kin -
te té ben a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény 51.  § 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 fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Utvhr.) 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„7.  § (1) Az úti ok mányt elõ ál lí tó szerv, a kor mány ren -
de let ben meg ha tá ro zott kör zet köz pon ti fel ada to kat el lá tó,
ok mány iro dát mû köd te tõ te le pü lé si (fõ vá ro si ke rü le ti)
 önkormányzat jegy zõ je (a továb biak ban: kör zet köz pon ti
jegy zõ), a la kó- vagy tar tóz ko dá si hely sze rint ille té kes
 települési ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak ban: jegy -
zõ), a ma gán út le vél te kin te té ben a kon zu li tiszt vi se lõ az
út le vél ha tó sá gok fel ada ta i nak el lá tá sá ban köz re mû kö dõ -
ként vesz részt.

(2) A kör zet köz pon ti jegy zõ ma gán út le vél ki adá sá val
össze füg gõ fel ada tai kö ré ben

a) át ve szi a ma gán út le vél ki adá sá ra irá nyu ló ké rel met,
b) e jog sza bály ban fog lal tak sze rint el len õr zi a ké rel -

me zõ sze mé lyi ada ta it és út le vél hez  való jo go sult sá gát,
c) a ké re lem nek meg fe le lõ adat tar tal mú, elekt ro ni kus

úton to váb bí tan dó ké rel met ál lít elõ,
d) a ki nyom ta tott, va la mint a for ma nyom tat vá nyon be -

nyúj tott ké rel met és csa tolt mel lék le te it meg kül di a Hi va -
tal nak,

e) az új ok mány sze mé lyes át vé te le ese tén, il let ve ha
a pos tai úton to váb bí tott ok mányt az ügy fél nem vet te át,
gon dos ko dik az ok mány ügy fél nek tör té nõ át adá sá ról és
e tény nyil ván tar tás ban tör té nõ rög zí té sé rõl,

f) gon dos ko dik a pos tai úton to váb bí tott és át nem vett
ok má nyok meg õr zé sé rõl, majd a Hi va tal nak se lej te zés cél -
já ból tör té nõ meg kül dé sé rõl,

g) gon dos ko dik az úti ok mány ér vény te le ní té sé rõl,
h) ké re lem ese tén le he tõ vé te szi a tá ro ló elem adat tar -

tal má nak el len õr zé sét.”
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(2) Az Utvhr. 13.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az úti ok mány ki adá sá ra irá nyu ló el já rás – az Utv.
10.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – ké re -
lem re in dul. A ké re lem be nyúj tá sá ra – a (2) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
for ma nyom tat vány szol gál.

(2) Az út le vél irán ti ké re lem rõl a Hi va tal vagy a kör zet -
köz pon ti jegy zõ – a 15.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ese tet ki vé ve – a ké re lem nek meg fe le lõ adat tar tal mú,
elekt ro ni kus ké rel met ál lít elõ, amely – a 17.  § (1) be kez -
dé sé ben fog lalt ki vé tel lel – tar tal maz za a ké rel me zõ sa ját
kezû alá írá sát, arc kép má sát és – az Utv. 7.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lalt ki vé tel lel – a tag ál la mok ál tal ki ál lí tott út le ve -
lek és úti ok má nyok biz ton sá gi jel lem zõ i re és bio met ri kus
ele me i re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló, 2004. de cem ber
13-i 2252/2004/EK ta ná csi ren de let 1. cikk (2) be kez dés
má so dik mon da ta sze rin ti bio met ri kus ada tát (a továb biak -
ban: má so dik bio met ri kus adat), to váb bá a ké rel me zõ bir -
to ká ban lévõ elõ zõ út le vél ér vény te le ní té sé re, vissza ha -
gyá sá ra vo nat ko zó be jegy zést is.”

(3) Az Utvhr. 14.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az uta zást el ren de lõ szerv nek – a ké rel me zõ ne vé -
ben – a ha tár át lé pé si iga zol vány irán ti ké rel met a Hi va tal -
nál kell be nyúj ta nia.”

(4) Az Utvhr. 15.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Kis ko rú vagy gond nok ság alatt álló ké rel mét a tör -
vényes kép vi se lõ nyújt ja be. A sze mé lyes meg je le nés
 kötelezettsége alól a ké rel me zõ nem men te sül, ki vé ve, ha
kis ko rú, és út le ve lé nek a má so dik bio met ri kus ada tot nem
kell tar tal maz nia.”

(5) Az Utvhr. 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„16.  § A kül föl dön be nyúj tott ké re lem ese tén a ma gyar
ál lam pol gár ság ér vé nyes sze mély azo no sí tó igazolvány -
nyal, ér vé nyes ma gyar út le vél lel vagy ér vé nyes ál lam pol -
gár sá gi bi zo nyít vánnyal iga zol ha tó. Ha a ké rel me zõ ezek
egyi ké vel sem ren del ke zik, vagy 2006. már ci us 6-át köve -
tõen nem ren del ke zett ér vé nyes ma gán út le vél lel, az el já ró
út le vél ha tó ság vagy az el já rás ban köz re mû kö dõ ha tó ság
az ál lam pol gár ság meg ál la pí tá sa ér de ké ben meg ke re si
a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va talt.”

(6) Az Utvhr. 17.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az úti ok mány irán ti ké re lem elõ ter jesz tésekor
a ké rel me zõ a ké rel me zett úti ok mány adat tar tal mát ké pe -
zõ sze mé lyes ada ta it, azok el len õr zé sé re szol gá ló ok ira to -
kat, lak cí mét, il let ve ér te sí té si cí mét, to váb bá arc kép má sát
és sa ját kezû alá írá sát kö te les az el já ró út le vél ha tó ság ren -
del ke zé sé re bo csá ta ni. Írás kép te len ké rel me zõ út le ve lé nek 
alá írás ro va ta be jegy zést nem tar tal maz, ki vé ve, ha a kis -
ko rú vagy gond nok ság alatt álló sze mély ké rel mét tör -
vényes kép vi se lõ je nyújt ja be és írja alá. Az Utv. 7.  §

(4) be kez dé sé ben fog lalt ki vé tel lel a ké rel me zõ az út le vél
ké rel me zé se kor kö te les a má so dik bio met ri kus ada tot az
út le vél ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.”

(7) Az Utvhr. 18.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a ké rel me zõ az elõ zõ úti ok má nyát nem tud ja
be mu tat ni, nyi lat koz nia kell an nak el tu laj do ní tá sá ról,
 elvesztésérõl, il let ve meg sem mi sü lé sé rõl. Az el tu laj do ní -
tás ról tett nyi lat ko zat az úti ok mány el tu laj do ní tá sa  miatt
tett fel je len tés rõl ké szült jegy zõ könyv be mu ta tá sá val
 pótolható.”

(8) Az Utvhr. 22.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A második magánútlevél kiadása

22.  § (1) A má so dik ma gán út le vél ki adá sa szem pont já -
ból az út le vél ha tó ság kü lö nös mél tány lást ér dem lõ kö rül -
mény ként ér té ke li, ha az uta zás cél ja sze rin ti or szág ba tör -
té nõ be uta zás a meg lé võ ma gán út le vél ben el he lye zett be -
jegy zés  miatt meg hi ú sul hat na, vagy e miatt a ké rel me zõt
más jog hát rány ér het né.

(2) A be uta zás meg ta ga dá sá nak vagy jog hát rány oko zá -
sá nak le he tõ sé gé vel kap cso lat ban két ség ese tén a kül ügy -
mi nisz ter ál lás fog la lá sát kell kér ni.”

(8) Az Utvhr. 25.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az úti ok mányt ti zen öt na pon be lül le kell adni az
út le vél ha tó ság nál vagy a kör zet köz pon ti jegy zõ nél, ha
meg szûnt az arra  való jo go sult ság.”

2.  §

(1) Az Utvhr. 3.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada ta in túl a
 Hivatal fel ada ta és ha tás kö re:]

„h) el lát ja az or szá gos el len õr zõ hi te le sí tõ ha tó sá gi,
 valamint a nem ze ti do ku men tum el len õr zõ-hi te le sí tõ ha tó -
sá gi fel ada to kat.”

(2) Az Utvhr. 3.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A Hi va tal or szá gos el len õr zõ hi te le sí tõ ha tó ság ként
a) ta nú sít ványt bo csát ki a nem ze ti do ku men tum el len -

õr zõ-hi te le sí tõ ha tó ság szá má ra,
b) ta nú sít ványt ad ki a bõ ví tett hoz zá fé rés-el len õr zés -

sel vé dett ada tok ki ol va sá sá ra fel jo go sí tott kül föl di ha tó -
sá gok el len õr zõ esz kö zei szá má ra ta nú sít ványt ki bo csá tó
kül föl di do ku men tum el len õr zõ-hi te le sí tõ ha tó sá gok szá -
má ra.

(6) A Hi va tal nem ze ti do ku men tum el len õr zõ-hi te le sí tõ
ha tó ság ként biz to sít ja az út le vél ben elekt ro ni ku san tá rolt,
bõ ví tett hoz zá fé rés-el len õr zés sel vé dett ada tok ki ol va sá -
sá ra jo go sult ma gyar ha tó sá gok el len õr zõ esz kö zei szá má -
ra a hoz zá fé rés hez szük sé ges ta nú sít vá nyok ki ál lí tá sát.”
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(3) Az Utvhr. 4.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[A kül kép vi se let ha tás kö ré be tar to zik:]
„d) az úti ok mány kül föl di el vesz té se vagy meg sem mi -

sü lé se  miatt a be ván do rolt, le te le pe dett jog ál lá sú sze mély -
nek egy sze ri vissza uta zás ra ki adott úti ok mánnyal kap cso -
la tos ha tó sá gi el já rás.”

(4) Az Utvhr. 14.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c)–d) pont tal egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi
c)–e) pont meg je lö lé se e)–g) pont ra vál to zik:

[A ké rel me zõ]
„c) a dip lo ma ta- és kül ügyi szol gá la ti út le vél irán ti

 kérelmet a kül ügy mi nisz ter nél,
d) az ide ig le nes ma gán út le vél irán ti ké rel met a kon zu li

tiszt vi se lõ nél,”

(5) Az Utvhr. 17.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés meg je lö -
lé se (5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Nem kell csa tol ni a szü lõk (tör vényes kép vi se lõk)
hoz zá já ru ló nyi lat ko za tát kis ko rú vagy gond nok ság alatt
álló sze mély ese tén az ide ig le nes ma gán út le vél ki ál lí tá sá ra 
irá nyu ló ké re lem hez, ha a ké rel me zõ út le ve le, ille tõ leg
a kül föld re uta zás hoz fel hasz nált sze mély azo no sí tó iga -
zol vá nya a sze mély azo nos ság meg ál la pí tá sá ra al kal mat -
lan ná vált, meg ron gá ló dott, el ve szett, vagy azt el tu laj do ní -
tot ták. Eb ben az eset ben az ide ig le nes ma gán út le ve let – az
Utv. 10.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tek
kö zött – leg fel jebb a ko ráb bi ma gán út le vél lel meg egye zõ
ér vé nyes sé gi idõ vel le het ki ál lí ta ni.”

3.  §

(1) A sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Szigr.) 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„12.  § A jo go sult ré szé re – sze mély azo no sí tó iga zol -
vány irán ti ké rel mé re – ide ig le nes sze mély azo no sí tó iga -
zol ványt kell ki ad ni, ha nem ren del ke zik út le vél lel vagy
kár tya for má tu mú ve ze tõi en ge déllyel, és

a) ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol vá nyá nak ér vé -
nyes sé gi ide je le járt, az iga zol vány cse ré jét kér te adat vál -
to zás  miatt, vagy az iga zol ványt el tu laj do ní tot ták, el vesz -
tet te, vagy az meg sem mi sült;

b) az ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol vány – adat -
egyez te tés vagy adat pon to sí tás szük sé ges sé ge  miatt –
 átmenetileg nem ad ha tó ki.”

(2) A Szigr. 14.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sát Ma gyar -
or szá gon szü le tett új szü lött ma gyar ál lam pol gár ré szé re
elsõ íz ben a szü le tést anya köny ve zõ anya könyv ve ze tõ nél
a tör vényes kép vi se lõ kér he ti, a le te le pe dett a jog ál lás
meg szer zé sét, a me ne kült az el is me rést köve tõen a kör zet -
köz pon ti jegy zõ hi va ta lá ban (a továb biak ban: ok mány iro -
da) kö te les kér ni.”

(3) A Szigr. 16.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ra irá nyu ló
el já rás ban a ké rel me zõ – ki vé ve a (3)–(4) be kez dés ben és
a 16/A.  §-ban fog lal tak, va la mint a ké re lem elekt ro ni kus
úton tör té nõ elõ ter jesz tése ese tén – sze mé lye sen jár el.”

(4) A Szigr. 22.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Ha a ké rel me zõ a ké re lem be nyúj tá sa kor ren del ke -
zik vagy a ké rel me zést meg elõ zõ év ben ren del ke zett ér vé -
nyes ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol vánnyal, vagy a sze -
mély azo nos sá gát iga zo ló más ér vé nyes ok mánnyal, és az
ada tok ban nem kö vet ke zett be vál to zás, ak kor a 18.  §-ban
meg ha tá ro zott ok irat he lyett a ko ráb bi ál lan dó sze mély -
azo no sí tó iga zol vá nyát, il let ve sze mély azo nos sá gát iga -
zoló más ok má nyát kell be mu tat nia.”

(5) A Szigr. 23.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ra
irá nyu ló el já rás ban a ké rel me zõ jo go sult sá gát, sze mély -
azo nos sá gát, ál lam pol gár sá gát és a fény kép nek az azo no -
sí tás ra al kal mas sá gát el len õriz ni kell. En nek so rán a ké re -
lem ada ta it egyez tet ni kell az ál lan dó sze mély azo no sí tó
iga zol vány vagy a sze mély azo nos sá gát iga zo ló más ér vé -
nyes – vagy a 22.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott – ok -
mány adat tar tal má val, ille tõ leg a be mu ta tott ok ira tok ban
sze rep lõ ada tok kal. Új szü lött ese té ben az iga zol ványt az
anya könyv ve ze tõ ál tal to váb bí tott ada tok alap ján kell
 kiadni.”

(6) A Szigr. 25.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol ványt – a ké rel -
me zõ vá lasz tá sa sze rint – pos tai úton kell to váb bí ta ni,
vagy az ok mány iro dá ban kell át ad ni a ké rel me zõ ré szé re.
Az ok mány iro dá ban kell át ad ni az ál lan dó sze mély azo no -
sí tó iga zol ványt, ha az el já rás so rán ide ig le nes sze mély -
azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ra ke rült sor.”

(7) A Szigr. 40.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pol gár – kis ko rú vagy cse lek võ kép te len ség  miatt
gond nok ság alatt álló ese té ben tör vényes kép vi se lõ je –
 kérelmére nyil ván tar tott ada ta i ról tá jé koz ta tást kell adni.
Nem ad ha tó tá jé koz ta tás az arra tör vény ben fel ha tal ma zott 
szerv ré szé rõl el he lye zett jel zés té nyé rõl, tar tal má ról és az
az alap ján tett in téz ke dé sek rõl, ha azt az adott szerv re vo -
nat ko zó tör vény ki zár ja. A tá jé koz ta tás meg ta ga dá sát írás -
ban in do kol ni kell, az in do ko lás ban a tá jé koz ta tást ki zá ró
tör vényi ren del ke zés re utal ni kell.”

4.  §

(1) A Szigr. 4.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
[A köz pon ti szerv]
„f) hi va tal ból ki ad ja a sze mély azo no sí tó iga zol ványt

a ma gyar ál lam pol gár ság ho no sí tás sal vagy vissza ho no sí -
tás sal tör tént meg szer zé se ese tén;”
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(2) A Szigr. 11.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ a) pont tal
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi a)–c) pon tok meg -
je lö lé se b)–d)-re vál to zik:

[Az ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol vány ér vé nyes sé gé -
nek idõ tar ta ma a ki adás nap já tól szá mí tott]

„a) 3 év, ha a jo go sult a 6. élet évét még nem töl töt te be;”

(3) A Szigr. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A be ván do rolt jog ál lá sú sze mély ál lan dó sze mély -
azo no sí tó iga zol vá nyát a be ván dor lá si en ge dé lyé be be -
jegy zett ér vé nyes sé gi idõ vel meg egye zõ ér vé nyes ség gel
kell ki ad ni.”

(4) A Szigr. a kö vet ke zõ 16/A.  §-sal egé szül ki:
„16/A.  § (1) A Ma gyar or szá gon szü le tett ma gyar ál lam -

pol gár új szü lött ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol vá nyát
a tör vényes kép vi se lõ – sze mé lyes meg je le nést mel lõz ve – 
ké rel mez he ti a szü le tést anya köny ve zõ anya könyv ve ze tõ -
nél. A ké rel met a szü le tés anya köny vi be je len té sé re irány -
adó sza bá lyok alap ján az anya köny vi be je len tés sel egy ide -
jû leg kell to váb bí ta ni.

(2) A ké re lem nyom tat ványt az anya könyv ve ze tõ to váb -
bít ja a szü le tés he lye sze rint ille té kes kör zet köz pon ti jegy -
zõ nek.”

(5) A Szigr. 18.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Ha a kül föld rõl ha za tért ma gyar ál lam pol gár nem
ren del ke zik ál lam pol gár sá gi bi zo nyít vánnyal, an nak be -
szer zé sé re nem kö te lez he tõ. Az ál lam pol gár ság meg ál la -
pí tá sa iránt a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va talt
kell meg ke res ni.”

(6) A Szigr. 28.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
[Ér vény te len a sze mély azo no sí tó iga zol vány, ha]
„f) el vesz té sét, meg sem mi sü lé sét vagy el tu laj do ní tá sát

be je len tet ték, va la mint ha azt a ha tó ság be von ta vagy bün -
te tõ el já rás ban tár gyi bi zo nyí tá si esz köz ként le fog lal ta.”

5.  §

(1) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá -
ról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Nytvvhr.) 7.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A jegy zõ az adat ja ví tá so kat és adat vál to zá so kat
a vo nat ko zó dön tés jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott öt
mun ka na pon be lül át ve ze ti a cím nyil ván tar tás ban.”

(2) A Nytvvhr. 12.  § (1) be kez dés b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz pon ti szerv elsõ fokú ha tó sá gi jog kö ré ben]
„b) dönt a kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gár ként tör -

ténõ nyil ván tar tás ba vé tel iránt a köz pon ti szerv nél vagy
a kon zu li tiszt vi se lõ nél elõ ter jesz tett ké re lem rõl, ha tá roz
a kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gá rok ada ta i nak he lyes bí -
té sé rõl, mó do sí tá sá ról, tör lé sé rõl;”

(3) A Nytvvhr. 17.  § (1) be kez dés c) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha tó sá gi iga zol vánnyal össze füg gõ ha tó sá gi ügy ben
elsõ fo kon jár el:]

„c) a köz pon ti szerv a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
 jogával ren del ke zõ sze mély ada ta i nak nyil ván tar tás ba
 vételével, va la mint a ho no sí tott és – a 10.  §-ban meg ha tá -
ro zott ki vé tel lel – a ma gyar or szá gi tar tóz ko dá si hellyel
nem ren del ke zõ, kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gár nyil -
ván tar tá sá val, né va dat-vál to zá sá val, el ve szett, el tu laj do -
ní tott, meg sem mi sült vagy hasz nál ha tat lan ná vált ha tó sá gi 
iga zol vá nyá val, va la mint a sze mé lyi azo no sí tó vissza vo -
ná sá val és tör lé sé vel kap cso la tos el já rás ban.”

(4) Az Nytvvhr. 39.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„39.  § (1) A jegy zõ – amennyi ben a szük sé ges tech ni kai
fel té te lek ren del ke zés re áll nak – át ve ze ti a nyil ván tar tá son 
a lak cím be je len tés ada ta it, és meg kül di a be je len tõ la pot,
va la mint a sze mé lyi azo no sí tó ról és a lak cím rõl  szóló
 leadott ha tó sá gi iga zol ványt a la kó hely sze rint ille té kes
kör zet köz pon ti jegy zõ nek.

(2) A lak cím be je len tés ada ta i nak a nyil ván tar tá son  való
át ve ze té sé hez szük sé ges tech ni kai fel té te lek hi á nyá ban
a jegy zõ – a nyil ván tar tá si és ügy ke ze lé si fel ada tok tel je sí -
té se után – kö te les a be je len tõ la pot, va la mint a sze mé lyi
azo no sí tó ról és a lak cím rõl  szóló le adott ha tó sá gi iga zol -
ványt a lak cím sze rint ille té kes kör zet köz pon ti jegy zõ nek
meg kül de ni fel dol go zás ra.

(3) A kör zet köz pon ti jegy zõ a fel dol go zott be je len tõ la -
pot ha la dék ta la nul meg kül di a köz pon ti szerv hez.”

6.  §

(1) A Nytvvhr. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3)–(4) be kez dés
meg je lö lé se (4)–(5) be kez dés re vál to zik:

„(3) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét kül föl di le te le pe -
dés szán dé ká val el ha gyó ma gyar ál lam pol gár kül föl dön
élõ ma gyar ál lam pol gár ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te -
lé re irá nyu ló ké rel mét a lak cím be je len té si ügyé ben el já ró
jegy zõ nél vagy a kon zu li tiszt vi se lõ nél ter jeszt he ti elõ.”

(2) A Nytvvhr. a kö vet ke zõ 10.  §-sal egé szül ki:
„10.  § A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét kül föl di le te le pe -

dés szán dé ká val el ha gyó ma gyar ál lam pol gár kül föl dön
élõ ma gyar ál lam pol gár ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te -
lé re irá nyu ló ké rel mé rõl – ha azt a 3.  § (3) be kez dé se sze -
rint a jegy zõ nél ter jesz tet te elõ – a jegy zõ dönt.”

(3) A Nytvvhr. 18.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont -
tal egé szül ki:

[Az érin tett pol gár ké rel mé re ak kor kell ki ad ni a ha tó -
sá gi iga zol ványt, ha a pol gár]

„e) 14 éven alu li kis ko rú tör vényes kép vi se lõ je ként
neve és te le fon szá ma fel tün te té sét kéri a kis ko rú ha tó sá gi
iga zol vá nyán, il let ve a fel tün te tett adat mó do sí tá sát vagy
tör lé sét kéri.”
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(4) A Nytvvhr. 18.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel
egé szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (4)–(5) be kez dés
meg je lö lé se (6)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(4) Az új szü lött tör vényes kép vi se lõ je a szü le tés anya -
köny vi be je len té sé nek sza bá lyai sze rint a szü le tés anya -
köny vi be je len té sé vel egy ide jû leg to váb bít hat ja az anya -
könyv ve ze tõ nek az irán ti ké rel mét, hogy a tör vényes kép -
vi se lõk neve és te le fon szá ma a ha tó sá gi iga zol vá nyon
 kerüljön fel tün te tés re.

(5) A 14 éven alu li kis ko rú tör vényes kép vi se lõi ne vé -
nek és te le fon szá má nak fel tün te té sé re irá nyu ló ké rel met
a 4. mel lék let ben meg ha tá ro zott nyom tat vá nyon kell elõ -
ter jesz te ni.”

(5) A Nytvvhr. a kö vet ke zõ 4. mel lék let tel egé szül ki:

,,4. mel lék let
a 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let hez

Kérelem a tör vényes képviselõ adatainak feltüntetése
iránt

A 14 éven alu li kis ko rú ada tai:
– csa lá di és utó név,
– szü le té si hely, idõ,
– any ja szü le té si csa lá di és utó ne ve.

A tör vényes kép vi se lõk ada tai:
– csa lá di és utó név,
– te le fon szám.”

7.  §

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ebr.)
12/A.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A gyer mek la kó he lye – a szü lõ ké rel mé re a gyer -
mek szü le té si he lye – sze rint ille té kes REP a sze mé lyi
adat- és lak cím nyil ván tar tás szer vé nek az új szü lött ada ta i -
ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá sa alap ján az adat szol gál ta tás
tel je sí té sét köve tõen so ron kí vül, de leg ké sõbb öt mun ka -
na pon be lül ki ad ja, és a gyer mek la kó he lyé re vagy a szü lõ
ké rel mé ben meg ha tá ro zott cím re pos tán meg kül di az új -
szü lött TAJ-szá mát tar tal ma zó „Ha tó sá gi Iga zol vány”-t.”

8.  §

(1) A ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi
LV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 125/1993. (IX. 22.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: Áptv. vhr.) 10.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § Az ál lam pol gár ság meg ál la pí tá sa irán ti meg ke re -
sést (Ápt. 12.  §) a ha tó ság köz vet le nül a Be ván dor lá si és
Ál lam pol gár sá gi Hi va tal hoz kül di meg. A ha tó ság nak
a meg ke re sés ben kö zöl nie kell az ál lam pol gár ság iga zo lá -

sá hoz szük sé ges ada to kat, va la mint – ha azok a ha tó ság
ren del ke zé sé re áll nak – meg kell kül de nie az ál lam pol gár -
ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ok ira to kat.”

(2) Az Áptv. vhr. 7. mel lék let 16. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16. Az „iga zo lás al kot má nyos alap is me re tek vizs gá -
ról” biz ton sá gi ok mány. A hi va tal ve ze tõ je fe le lõs a biz -
ton sá gi ok mány ad mi niszt ra tív vé del mé re meg ha tá ro zott
sza bá lyok be tar tá sá ért.”

9.  §

A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Cstvhr.) 1.  §
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A csa lád tá mo ga tá si el lá tást igény lõ, va la mint
a gyer mek ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it ér vé nyes
sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy a sze mély azo nos ság
iga zo lá sá ra al kal mas más ha tó sá gi iga zol vány be mu ta tá sá -
val, a sze mé lyi azo no sí tó ról és a lak cím rõl  szóló ha tó sá gi
iga zol vány nak a lak cím rõl  szóló ha tó sá gi iga zol vány
 részérõl (a továb biak ban: lak cím iga zol vány) ké szült má -
so la tá nak be mu ta tá sá val vagy csa to lá sá val, a tár sa da lom -
biz to sí tá si azo no sí tó je let ha tó sá gi iga zol vány, ha tó sá gi
bi zo nyít vány be mu ta tá sá val vagy má so la tá nak csa to lá sá -
val kell iga zol ni. A gyer mek ada tai a szü le té si anya köny vi
ki vo nat tal is iga zol ha tó ak.”

10.  §

A sú lyos moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si
ked vez mé nye i rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: Mozgkr.) 9.  § (1) be kez dés g) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti ké re lem hez mel lé kel ni kell]
„g) a köz le ke dé si tá mo ga tás irán ti ké re lem ese tén, ha

a sú lyos moz gás kor lá to zott sze mély el tar tott ról gon dos ko -
dik, az el tar tott sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al kal mas
ha tó sá gi iga zol vá nyát vagy szü le té si anya köny vi ki vo na -
tát, to váb bá – ha szük sé ges – az el he lye zé sét iga zo ló bí rói
íté let vagy gyám ha tó sá gi ha tá ro zat fény má so la tát,”

11.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2009. jú ni us 28-án lép ha tály ba.

(2) A 14.  § 2010. jú ni us 28-án lép ha tály ba.

(3) Az 1–10.  §, a 12–13. § és a 15.  § 2009. jú ni us 29-én
ha tá lyát vesz ti.

(4) Ez a ren de let 2010. jú ni us 29-én ha tá lyát vesz ti.
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12.  §

(1) Az Utvhr. 3.  § (2) be kez dés d) pont já ban a ,,Ma gyar
Köz tár sa ság Dip lo má ci ai és Kon zu li Kép vi se le te i vel
(a továb biak ban: kül kép vi se let)” szö veg rész he lyé be
a ,,kon zu li tiszt vi se lõk kel” szö veg; 3.  § (4) be kez dés
c) pont já ban a ,,kül kép vi se le te ken” szö veg rész he lyé be
a ,,kon zu li tiszt vi se lõ kön” szö veg; 19.  § (6) be kez dé sé ben
és 25.  § (3) be kez dé sé ben a ,,kül kép vi se le ten” szö veg rész
he lyé be a ,,kon zu li tiszt vi se lõ nél” szö veg; 4.  § (2) be kez -
dé sé ben, 10/A.  § (1) be kez dé sé ben, 10/C.  § (3) be kez dé sé -
ben, 10/D.  §-ában, 10/E.  § (2) be kez dé sé ben, 13.  § (5) be -
kez dé sé ben, 15.  § (4) be kez dé sé ben és 21.  § (1) be kez dé -
sé ben a ,,kül kép vi se let” szö veg rész he lyé be a ,,kon zu li
tiszt vi se lõ” szö veg; 4.  § (2) be kez dés a) pont já ban az
„a ha za té rés cél já ból ki ál lí tott” szö veg rész he lyé be az „az” 
szö veg; 8.  § (6) be kez dé sé ben az „út le vél ha tó ság nál” szö -
veg rész he lyé be az „út le vél ha tó ság nál” szö veg; 10/C.  §
(1) be kez dé sé ben az „esõ kül kép vi se let” szö veg rész he -
lyé be a ,,mû kö dõ kon zu li tiszt vi se lõ” szö veg; 10/C.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben és 10/D.  §-ában a ,,Kül ügy mi nisz té -
ri um” szö veg rész he lyé be a ,,kül ügy mi nisz ter” szö veg;
10/C.  § (2) be kez dé sé ben a ,,kül kép vi se le tet” szö veg rész
he lyé be a ,,kon zu li tiszt vi se lõt” szö veg; 10/E.  § (1) be kez -
dé sé ben a ,,kül kép vi se let nél” szö veg rész he lyé be a ,,kon -
zu li tiszt vi se lõ nél” szö veg; 10/E.  § (2) be kez dé sé ben és
13.  § (5) be kez dé sé ben a ,,Kül ügy mi nisz té ri u mon” szö -
veg rész he lyé be a ,,kül ügy mi nisz te ren” szö veg; 11/B.  §
(1) be kez dé sé ben az „az el ve szett” szö veg rész he lyé be az
„a le járt, el ve szett” szö veg; 13.  § (4) be kez dé sé ben
a ,,meg kül di” szö veg rész he lyé be a ,,meg kül di, az elekt ro -
ni kus ké rel met elekt ro ni kus úton to váb bít ja” szö veg; 14.  §
(1) be kez dés a) pont já ban a ,,kül kép vi se let nél; a dip lo ma -
ta- és kül ügyi szol gá la ti út le vél irán ti ké rel met a Kül ügy -
mi nisz té ri um nál; az ide ig le nes ma gán út le vél irán ti ké rel -
met a kül kép vi se let nél” szö veg rész he lyé be a ,,kon zu li
tiszt vi se lõ nél” szö veg; b) pont já ban az „a ma gán út le vél”
szö veg rész he lyé be az „a szol gá la ti és ha jós szol gá la ti út -
le vél irán ti ké rel met, va la mint a ma gán út le vél, a szol gá la ti
és ha jós szol gá la ti út le vél” szö veg; e) pont já ban a ,,ké rel -
met a kül kép vi se let nél” szö veg rész he lyé be a ,,ké rel met,
va la mint a be ván do rolt és le te le pe dett sze mély ré szé re az
úti ok mány kül föl dön tör tént el vesz té se vagy meg sem mi -
sü lé se ese té re ki adott, egy sze ri uta zás ra jo go sí tó úti
 okmány irán ti ké rel met a kon zu li tiszt vi se lõ nél” szö veg;
15.  § (4) be kez dé sé ben a ,,kül föl dön élõ ál lam pol gár kül -
kép vi se le ten” szö veg rész he lyé be a ,,kül föl dön élõ vagy
tar tóz ko dó ké rel me zõ kon zu li tiszt vi se lõ nél” szö veg,
a ,,kül kép vi se let hez” szö veg rész he lyé be a ,,kon zu li tiszt -
vi se lõ höz” szö veg; 17.  § (2) be kez dé sé ben az „elõ zõ úti
ok má nyát” szö veg rész he lyé be az „elõ zõ, le nem járt ér vé -
nyes sé gi ide jû úti ok má nyát” szö veg, az „az út le vél irán ti
ké re lem hez a kü lön tör vény ben” szö veg rész he lyé be az
„il le té kek rõl  szóló tör vény ben” szö veg, az „össze gû il le -
ték bé lye get” szö veg rész he lyé be az „il le ték, il let ve a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott igaz ga tá si szol gál ta tá si

díj meg fi ze té sét iga zol ni kell” szö veg, az „út le ve let” szö -
veg rész he lyé be az „úti ok mányt” szö veg, a ,,jegy zõ nél és
a kül kép vi se le ten be nyúj tott ké re lem ese té ben” szö veg -
rész he lyé be a ,,kör zet köz pon ti jegy zõ nél, a Hi va tal nál
vagy a kül ügy mi nisz ter nél elõ ter jesz tett út le vél irán ti ké -
re lem ki vé te lé vel a ké re lem hez” szö veg; 17.  § (3) be kez -
dé sé ben az „a gyám ha tó ság vagy az út le vél ha tó ság” szö -
veg rész he lyé be az „a gyám ha tó ság, a kon zu li tiszt vi se lõ,
az út le vél ha tó ság vagy a kör zet köz pon ti jegy zõ” szö veg,
az „iga zo ló jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat má so la tát” szö veg -
rész he lyé be az „iga zo ló ok ira tot” szö veg; 18.  § (1) be kez -
dés fel ve ze tõ szö ve gé ben az „út le vél hez” szö veg rész he -
lyé be az „úti ok mány hoz” szö veg; a) pont já ban az „ér vé -
nyes ha tó sá gi iga zol ványt – ha az zal ren del ke zik –, va la -
mint a sze mé lyi azo no sí tó ról és a lak cím rõl” szö veg rész
he lyé be az „ér vé nyes ha tó sá gi iga zol ványt, va la mint – ha
az zal ren del ke zik – a sze mé lyi azo no sí tó ról és a lak cím -
rõl” szö veg; b) pont já ban a ,,nem ren del ke zõ ké rel me zõ”
szö veg rész he lyé be a ,,nem ren del ke zõ ma gyar ál lam pol -
gár ké rel me zõ” szö veg, a ,,kül föl dön élõ ké rel me zõ ese té -
ben ma gyar ál lam pol gár sá gát” szö veg rész he lyé be a ,,kül -
föl dön élõ ké rel me zõ ese té ben – a 19.  § (7)–(8) be kez dé sé -
ben fog lalt ki vé tel lel – ma gyar ál lam pol gár sá gát” szö veg;
c) pont já ban az „ér vé nyes ha tó sá gi iga zol ványt, a gond -
nok-, ille tõ leg gyám ki ren de lõ ha tá ro za tot” szö veg rész
 helyébe az „ér vé nyes ha tó sá gi iga zol ványt, kül föl di ese tén 
úti ok má nyát, a gond nok-, il let ve gyám ki ren de lõ ha tá ro za -
tot” szö veg; d) pont já ban az „elõ zõ úti ok má nyát” szö veg -
rész he lyé be az „elõ zõ, le nem járt ér vé nyes sé gi ide jû”;
19.  § (1) be kez dé sé ben az „egyez tet ni kell a sze mély azo -
no sí tó iga zol vány, ille tõ leg szü le té si anya köny vi ki vo na -
tá nak ada ta i val” szö veg rész he lyé be az „egyez tet ni kell
a sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy a sze mély azo nos ság
iga zo lá sá ra szol gá ló más ha tó sá gi iga zol vány, va la mint
a szü le té si és há zas sá gi anya köny vi ki vo na tá nak ada ta i -
val” szö veg, a ,,Kis ko rú vagy gond nok ság alatt álló sze -
mély ese tén az ada tok  valódiságát a szü lõ nek (tör vényes
kép vi se lõ nek)” szö veg rész he lyé be az „A ké rel me zõ nek
– kis ko rú vagy gond nok ság alatt álló sze mély ese tén a szü lõ -
nek (tör vényes kép vi se lõ nek) – az igény lõ lap el len õr zé sét
és az ada tok  valódiságát” szö veg; 19.  § (4) be kez dé sé ben
a ,,he lyes bí tést ki zá ró lag” szö veg rész he lyé be a ,,he lyes bí -
tést ma gyar ál lam pol gár ese tén ki zá ró lag” szö veg; 19.  §
(6) be kez dé sé ben a ,,sze mé lyi” szö veg rész he lyé be a ,,sze -
mély azo no sí tó” szö veg; 24.  § (1) be kez dé sé ben a ,,vissza -
vo nás el ren de lé se kor” szö veg rész he lyé be a ,,vissza vo nás
vagy vissza tar tás el ren de lé se kor” szö veg, a ,,jo go sult ha -
tó ság nak” szö veg rész he lyé be a ,,jo go sult nak” szö veg,
(3) be kez dé sé ben az „Utv. 7.  §-ának (4) be kez dé sé ben”
szö veg rész he lyé be az „Utv. 7.  § (8) be kez dé sé ben” szö -
veg; 25.  § (3) be kez dé sé ben a ,,kül föl dön élõ ál lam pol gár
elõ zõ ma gán út le ve lét” szö veg rész he lyé be a ,,kül föl dön
élõ vagy tar tóz ko dó ma gyar ál lam pol gár elõ zõ, le nem járt
ér vé nyes sé gi ide jû ma gán út le ve lét” szö veg; 25.  § (5) be -
kez dé sé ben az „Az ál lam pol gár” szö veg rész he lyé be az
„A jo go sult ja” szö veg, az „ér vé nyes” szö veg rész he lyé be
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a ,,le nem járt ér vé nyes sé gi ide jû” szö veg, az „a jegy zõ höz, 
vagy a ki ál lí tó út le vél ha tó ság hoz” szö veg rész he lyé be az
„a jegy zõ höz, a ki ál lí tó út le vél ha tó ság hoz vagy kül föl dön
a kon zu li tiszt vi se lõ höz” szö veg; 28.  §-ában a ,,to váb bá
a be ván do rolt és a le te le pe dett ré szé re vissza té rés re ki adott 
egy sze ri uta zá si iga zol ványt” szö veg rész he lyé be az
„a me ne kült ként el is mert sze mély, az ol tal ma zott ként el is -
mert sze mély és a me ne dé kes egy sze ri vissza uta zás ra
 jogosító úti ok má nyát, a be ván do rolt, le te le pe dett jogál -
lású sze mély nek egy sze ri vissza uta zás ra ki adott úti ok má -
nyát” szö veg, az „illet ve a le te le pe dett ré szé re ki adott uta -
zá si iga zol ványt és a me ne dé ke sek úti ok má nyát pe dig”
szö veg rész he lyé be az „a le te le pe dett, a me ne kült, az ol tal -
ma zott, a me ne dé kes úti ok má nyát” szö veg; 31.  § (1) be -
kez dé sé ben az „E ren de let 23.  §-ának (1) be kez dé se” szö -
veg rész he lyé be az „E ren de let 15.  § (2) be kez dé se, 17.  §
(1) be kez dé se és 23.  § (1) be kez dé se” szö veg lép.

(2) A Szigr. 6.  §-ában az „iga zol vány, ille tõ leg ide ig le -
nes” szö veg rész he lyé be az „iga zol vány és ide ig le nes”
szö veg; 8.  § (1) be kez dé sé ben, 10.  § a) pont já ban, 26.  §
(2) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben és b) pont já ban, va la -
mint 31.  § (1) be kez dé sé ben a ,,pol gár” szö veg rész he lyé -
be a ,,ma gyar ál lam pol gár” szö veg; 8.  § (2) be kez dé sé ben
és 11.  § (2) be kez dé sé ben a ,,sze mély sze mély azo no sí tó”
szö veg rész he lyé be a ,,sze mély ál lan dó sze mély azo no sí tó” 
szö veg; 9.  § (1) be kez dé sé ben a ,,pol gár nak” szö veg rész
he lyé be a ,,ma gyar ál lam pol gár nak” szö veg; 11.  § (1) be -
kez dés b) pont já ban a ,,6 év” szö veg rész he lyé be a ,,7 év”
szö veg; 15.  § (1) be kez dé sé ben a ,, (3) be kez dés ben” szö -
veg rész he lyé be a ,,16/A.  §-ban és e § (3) be kez dé sé ben”
szö veg, a ,,kör zet köz pon ti jegy zõ hi va ta lá ban (a továb -
biak ban: ok mány iro da)” szö veg rész he lyé be az „ok mány -
iro dá ban” szö veg, (3) be kez dé sé ben az „aka dá lyo zott ké -
rel me zõ” szö veg rész he lyé be az „aka dá lyo zott és
a 12 éven alu li ké rel me zõ” szö veg; 16.  § (2) be kez dé sé ben
a ,,cse lek võ ké pes sé get ki zá ró gond nok ság alatt álló” szö -
veg rész he lyé be a ,,cse lek võ kép te len” szö veg, a ,,ké rel me -
zõ nem men te sül” szö veg rész he lyé be a ,,ké rel me zõ
– a 15.  § (3)–(4) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem
men te sül” szö veg; 17.  § (2) be kez dé sé ben a ,,be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott” szö veg rész he lyé be a ,,be kez dé sé ben
és a 16/A.  §-ban meg ha tá ro zott” szö veg; 18.  §-ában a ,,ké -
rel me zõ ér vé nyes” szö veg rész he lyé be a ,,ké rel me zõ
– a ma gyar ál lam pol gár új szü lött ki vé te lé vel – ér vé nyes”
szö veg; 22.  § (2) be kez dé sé ben a ,,tar tal maz za” szö veg -
rész he lyé be a ,,tar tal maz za, le járt ok mány ese tén pe dig
nyi lat ko zik ar ról is, hogy ada ta i ban nem tör tént vál to zás”
szö veg; 22.  § (3) be kez dé sé ben az „adat vál to zást a” szö -
veg rész he lyé be az „adat vál to zást 8 na pon be lül be kell
 jelenteni, és a” szö veg; 29.  §-ában az „anyag hi bás” szö -
veg rész he lyé be a ,,gyár tás hi bás” szö veg; 30.  § (1) be kez -
dé sé ben a ,,szü le té si, ille tõ leg – há zas ság ban élõ nõk ese -
té ben – a” szö veg rész he lyé be a ,,szü le té si vagy a” szö veg; 
30.  § (6) be kez dé sé ben és a Szigr. mel lék le té ben a ,,le ány -
ko ri” szö veg rész he lyé be a ,,szü le té si” szö veg; 31.  §
(3) be kez dé sé ben a ,,he lye zett pol gár, be ván do rolt, le te le -

pe dett és me ne kült jog ál lá sú sze mély sze mély azo no sí tó”
szö veg rész he lyé be a ,,he lye zett és a kis ko rú pol gár sze -
mély azo no sí tó” szö veg; va la mint a Szigr. mel lék le té ben
a ,,Le ány ko ri” szö veg rész he lyé be a ,,Szü le té si” szö veg
lép.

(3) Az Nytvvhr. 3.  § (1) be kez dé sé ben a ,,kül kép vi se let -
nél” szö veg rész he lyé be a ,,kon zu li tiszt vi se lõ nél” szö veg; 
5.  § (1) be kez dé sé ben a ,,kül kép vi se let” szö veg rész he lyé -
be a ,,kon zu li tiszt vi se lõ” szö veg; (4) be kez dé sé ben
a ,,vég zi a kül föl dön élõ” szö veg rész he lyé be a ,,vég zi
– a 10.  §-ban meg ha tá ro zott ese tet ki vé ve – a kül föl dön
élõ” szö veg; (5) be kez dé sé ben a ,,kül kép vi se le ten” szö -
veg rész he lyé be a ,,kon zu li tiszt vi se lõ nek” szö veg; 11.  §
e) pont já ban a ,,ha tá ro za tok” szó he lyé be a ,,dön té sek”
szó; 16.  § (1) be kez dé sé ben az „A sze mély azo no sí tó jel
he lyé be lépõ azo no sí tá si mó dok ról és az azo no sí tó kó dok
hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi XX. tör vény (a továb biak -
ban: Szaz. tv.) 29.  §-a” szö veg rész he lyé be az „Az Nytv.
13.  § (1) be kez dé se” szö veg, (2) be kez dé sé ben az
„a Szaz. tv. 29.  § (1) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be az 
„az Nytv. 13.  § (2) be kez dé sé ben” szö veg; 17.  § (1) be kez -
dés b) pont já ban az „az ille té kes” szö veg rész he lyé be az
„a” szó; 18.  § (4) be kez dés b) pont já ban a ,,kül kép vi se let”
szö veg rész he lyé be az „a köz pon ti szerv, a kon zu li tiszt -
viselõ vagy a jegy zõ” szö veg; 19.  § (1) be kez dé sé ben az
„A pol gár la kó he lye sze rint ille té kes jegy zõ – az ille té kes
kör zet köz pon ti jegy zõ út ján –, to váb bá kül föl dön élõ
 magyar ál lam pol gár ese tén a köz pon ti szerv,” szö veg rész
he lyé be az „A kör zet köz pon ti jegy zõ – a be je len tett tar tóz -
ko dá si hellyel nem ren del ke zõ, kül föl dön élõ ma gyar ál -
lam pol gár ese tén a köz pon ti szerv –” szö veg; 21.  § (4) be -
kez dé sé ben a ,,kül kép vi se le ti szerv” szö veg rész he lyé be
a ,,kon zu li tiszt vi se lõ” szö veg; 22.  § (2) be kez dé sé ben az
„A Szaz. tv.” szö veg rész he lyé be az „A sze mély azo no sí tó
jel he lyé be lépõ azo no sí tá si mó dok ról és az azo no sí tó kó -
dok hasz ná la tá ról  szóló 1996. évi XX. tör vény” szö veg;
40.  § (1) be kez dé sé ben a ,,kül kép vi se le ti szerv nél” szö -
veg rész he lyé be a ,,kon zu li tiszt vi se lõ nél” szö veg; (2) be -
kez dé sé ben a ,,kül kép vi se le ti szerv nek” szö veg rész he lyé -
be a ,,kon zu li tiszt vi se lõ nek” szö veg; 2. mel lék le té nek
II. pont já ban és 3. mel lék le té ben a ,,le ány ko ri” szö veg rész
he lyé be a ,,szü le té si” szö veg lép.

(4) A Cstvhr. 1–5. mel lék le té ben a ,,szü le té si anya köny -
vi ki vo na tá nak má so la ta” szö veg rész he lyé be a ,,sze mély -
azo no sí tó iga zol vá nyá nak, út le ve lé nek vagy szü le té si
anya köny vi ki vo na tá nak má so la ta” szö veg, 6. mel lék le té -
ben az „a gyer mek szü le té si anya köny vi ki vo na tá nak és
TAJ kár tyá já nak má so la ta (amennyi ben ren del ke zés re
áll)” szö veg rész he lyé be az „a gyer mek sze mély azo no sí tó
iga zol vá nyá nak, út le ve lé nek vagy szü le té si anya köny vi
ki vo na tá nak, to váb bá TAJ kár tyá já nak má so la ta
(amennyi ben ren del ke zés re áll)” szö veg lép.

(5) Az Ebr. 12/A.  § (1) be kez dé sé ben az „Az igény ér vé -
nye sí tés hez szük sé ges TAJ szá mot” szö veg rész he lyé be
az „Az igény ér vé nye sí tés hez szük sé ges TAJ-szá mot
– a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –” szö veg lép.
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(6) A la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Laktr.) 18.  §
(2) be kez dés a) pont já ban az „a sze mé lyi iga zol vány vagy
szü le té si anya köny vi ki vo nat” szö veg rész he lyé be az
„a sze mély azo nos ság iga zo lá sá ra al kal mas ha tó sá gi iga -
zol vány vagy szü le té si anya köny vi ki vo nat” szö veg lép.

(7) A gyer mek szü le té se ese tén az apát meg il le tõ mun -
ka idõ-ked vez ménnyel össze füg gõ költ sé gek meg té rí té sé -
rõl  szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. ren de let 1.  § (3) be -
kez dé sé ben „a ha lot ti anya köny vi ki vo nat” szö veg rész
 helyébe az „a ha lott vizs gá la ti bi zo nyít vány” szö veg; 1.  §
(4) be kez dé sé ben az „anya köny vi ki vo nat” szö veg rész
 helyébe az „anya köny vi ki vo nat, va la mint a ha lott vizs gá -
la ti bi zo nyít vány” szö veg lép.

(8) A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és ha tás kö -
ré rõl  szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let 5.  § (2) be -
kez dé sé ben a ,,ha tá ro za tok” szö veg rész he lyé be a ,,dön té -
sek” szö veg lép.

13.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti az Utvhr. 3.  § (1) be kez dé sé ben az
„az ide ig le nes ma gán út le vél lel,” szö veg rész; 3.  § (2) be -
kez dés a)–b) és e) pont ja; 8.  § (5) be kez dé sé ben a ,, , to -
váb bá az Utv. 19.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ese tek ben” szö veg rész; 14.  § (1) be kez dés a) pont já ban az
„a 20.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt eset ben a jegy zõ nél,”
szö veg rész; 17.  § (2) be kez dé sé ben a ,,ket tõ da rab fe ke te-
fe hér vagy szí nes” szö veg rész, (3) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta; 18.  § (1) be kez dés c) pont já ban a ,,cse lek võ ké -
pes sé get ki zá ró” szö veg rész; 19.  § (5) be kez dé se, (8) be -
kez dé sé ben a ,, , vagy kül föl di le te le pe dé si szán dé ká nak
be je len té se kor tett ké rel me alap ján” szö veg rész; 20.  §-a;
23.  § (1) be kez dés elsõ mon da ta; 23.  § (2)–(5) be kez dé se;
24.  § (2) be kez dé se; 25.  § (2) be kez dé se; 25.  § (6) be kez dé -
sé ben az „és a ma gyar ha tó sá gok be jegy zé se i nél el he lye -
zett „ér vény te len” bé lyeg zõ le nyo mat tal” szö veg rész;
 valamint 26.  §-a.

(2) Ha tá lyát vesz ti a Szigr. 2.  § (1) be kez dé sé ben a ,,– ha 
az ál lan dó sze mély azo no sí tó iga zol vány hi va tal ból tör té nõ 
ki adá sá ra a ma gyar ál lam pol gár ság meg szer zé se  miatt
 kerül sor –” szö veg rész; 3.  § c) pont ja; 7.  § (2) be kez dé sé -
ben az „(a továb biak ban: pol gár)” és az „(MSZ EN ISO
3166-1)” szö veg rész; 9.  § (1) be kez dé sé ben a ,, , 14. élet -
évét be töl tõ” szö veg rész; 9.  § (2) be kez dé se; 9.  § (4) be -
kez dé sé ben a ,, , va la mint a be ván do rolt, a le te le pe dett és
a me ne kült jog ál lá sú sze mély” szö veg rész; 14.  § (3) be -
kez dé sé ben a ,,nap tá ri” szö veg rész; 26.  § (3) be kez dé se;
28.  § (3) be kez dé se; a 30.  § (9) be kez dé sé ben a ,, , be ván -
do rolt, le te le pe dett és me ne kült jog ál lá sú sze mély” szö -
veg rész; a 32.  § (4) be kez dé sé ben az „el vesz té se,” és
a ,, , va la mint meg sem mi sü lé se” szö veg rész; 33.  § (3) be -
kez dé sé ben, 34.  § (5) be kez dé sé ben, 36.  §-ában és
37.  §-ában a ,, , a be ván do rolt, a le te le pe dett vagy me ne -
kült jog ál lá sú sze mély” szö veg rész; 34.  § (2) be kez dé sé -

nek har ma dik mon da ta; 38.  § (2) be kez dé sé ben az „a ka to -
nai szer ve zet a ka to ná nak,” szö veg rész; 45.  §-ában a
,, , me ne kült vagy be ván do rolt jog ál lá sú sze mély” szö veg -
rész; va la mint 46.  §-a.

(3) Az Ebr. 12/A.  § (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(4) Ha tá lyát vesz ti a ha di gon do zás ról  szóló 1994. évi
XLV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 113/1994. (VIII. 31.)
Korm. ren de let 15.  § (1) be kez dé sé ben a ,,ha lot ti anya -
köny vi ki vo nat tal,” szö veg rész.

(5) Ha tá lyát vesz ti a pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis
el lá tá sok igény lé sé nek és meg ál la pí tá sá nak, va la mint
 folyósításának rész le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006.
(III. 27.) Korm. ren de let 32.  § (3) be kez dé se.

(6) Ha tá lyát vesz ti a Cstvhr. 19.  § (8) be kez dé se.

14.  §

Ha tá lyát vesz ti:
a) a Cstvhr. 1.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,

1–5. mel lék le té ben a ,,szü le té si anya köny vi ki vo na tá nak
má so la ta” szö veg; 6. mel lék le té ben a ,,szü le té si anya köny -
vi ki vo na tá nak és” szö veg;

b) a Mozgkr. 9.  § (1) be kez dés g) pont já ban a ,,vagy
szü le té si anya köny vi ki vo na tát” szö veg rész;

c) a Laktr. 18.  § (2) be kez dés a) pont já ban a ,,vagy szü -
le té si anya köny vi ki vo nat szö veg”.

15.  §

Az 1.  § (4) és (6) be kez dé se a tag ál la mok ál tal ki ál lí tott
út le ve lek és úti ok má nyok biz ton sá gi jel lem zõ i re és bio -
met ri kus ele me i re vo nat ko zó elõ írásokról  szóló, 2004. de -
cem ber 13-i 2252/2004/EK ta ná csi ren de let 1. cikk (2) és
(3) be kez dé se vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket
ál la pít meg.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
118/2009. (VI. 4.) Korm.

rendelete

az állam által vállalt kezesség elõkészítésének
és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl  szóló

110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban
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ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Al kot mány 35.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a ke -
zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) az aláb bi
6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § (1) A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bak ban: Ktv.)
49/I.  §-ának (1) be kez dé se, a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá -
ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.)
78/A.  §-ának (1) be kez dé se, az ügyész sé gi szol gá la ti
 viszonyról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl  szóló 1994. évi
LXXX. tör vény (a továb biak ban: Üsztv.) 50/C.  §-ának
(3) be kez dé se, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú
tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör -
vény (a továb biak ban: Hszt.) 115/A.  §-ának (1) be kez dé se, 
a bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról  szóló 1997. évi
LXVII. tör vény (a továb biak ban: Bjt.) 119/A.  §-ának
(1) be kez dé se, az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti
jog vi szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Isztv.) 121/A.  §-ának (1) be kez dé se, a Ma gyar
Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb -
biak ban: Hjt.) 126/A.  §-ának (1) be kez dé se, a fi a ta lok
 lakáskölcsönéhez kap cso ló dó ál la mi ke zes ség vál la lá sá -
nak és ér vé nye sí té sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
4/2005. (I. 12.) Korm. ren de let 1.  §-ának (1) be kez dé se
sze rin ti, la kás cé lú köl csön szer zõ dé sek ál la mi kész fi ze tõ
ke zes ség vál la lá sá ra, va la mint a (2) be kez dés sze rin ti fi ze -
té si könnyí té sek ér de ké ben tör té nõ szer zõ dés mó do sí tá -
sok ra a (2)–(4) be kez dés ben, to váb bá a 6/B. és 6/C.  §-ban
fog lal ta kat kell al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ál la mi ke zes ség gel biz to sí -
tott la kás cé lú köl csön szer zõ dé sek mó do sí tá sá ra – a (3) be -
kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével – a kö vet ke zõ
 fizetési könnyí té sek al kal ma zá sa  miatt ke rül het sor:

a) fe de zet cse re: a fenn ál ló köl csön szer zõ dés fedeze -
téül szol gá ló, jel zá log gal ter helt in gat lan he lyett má sik in -
gat lan zá log tárgy ként tör té nõ be vo ná sa a köl csön ügy let -
bõl adó dó kö ve te lés fe de ze te ként,

b) fu tam idõ hosszab bí tás: a köl csön fu tam ide je le jár tá -
nak az ere de ti le já rat hoz vi szo nyí tott ké sõb bi idõ pont ra
tör té nõ mó do sí tá sa,

c) szü ne tel te tés: a tör lesz tõ-rész let meg ha tá ro zott ide ig 
tör té nõ fel füg gesz té se az ere de ti fu tam idõ meghosszab -
bításával,

d) tör lesz tõ-rész let csök ken tés: az ere de ti köl csön szer -
zõ dés ben fog lalt ak tu á lis tör lesz tõ-rész let meg ha tá ro zott
idõ re tör té nõ csök ken té se a fu tam idõ hosszab bí tá sa nél -
kül,

e) tör lesz tõ-rész let ha lasz tás: a tör lesz tõ-rész let fel füg -
gesz té se, amely nem jár fu tam idõ-hosszab bí tás sal,

f) tü rel mi idõ hosszab bí tás: az ere de ti köl csön szer zõ -
dés ben fog lalt tü rel mi idõ ma xi mum 2 év vel tör té nõ meg -
hosszab bí tá sa,

g) rész let fi ze tés en ge dé lye zé se: le járt tar to zás rész le -
tek ben tör té nõ ki egyen lí té sé nek en ge dé lye zé se az ak tu á lis
fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té se mel lett,

h) tör lesz tõ rész let fi xá lás: a tör lesz tõ-rész let meg ha tá -
ro zott idõ re tör té nõ rög zí té se.

(3) A (2) be kez dés b)–h) pont ja i ban fog lalt fi ze té si
könnyí tés re ak kor ke rül het sor, ha az ere de ti köl csön szer -
zõ dé sek meg kö té se 2008. szep tem ber 30-át meg elõ zõ en
tör tént.

(4) A (1) be kez dés sze rin ti la kás cé lú, ka mat tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ köl csön-szer zõ dé sek ese té ben ügy le ti
 kamatként leg fel jebb a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról
 szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
 lakástámogatási ren de let) 2009. jú ni us 15-én ha tá lyos
12.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján szá mí tott ka ma -
tot, il let ve a 13.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ka mat -
tá mo ga tás sal csök ken tett (2) be kez dés sze rin ti ügy le ti
 kamatot le het figye lembe ven ni. Nem ka mat tá mo ga tott
köl csön ese tén az ügy le ti ka mat a köl csön szer zõ dés ben
fog lalt, az adós ré szé re meg ha tá ro zott ka mat.”

2.  §

Az R. az aláb bi 6/B.  §-sal egé szül ki:
„6/B.  § (1) A köl csönt nyúj tó hi tel in té zet a szer zõ dés kö -

tés kor el len õr zi, hogy a be nyúj tott do ku men tu mok alap ján 
– a köz tiszt vi se lõ, a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ja, a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos ál lo má nyú tag -
ja, a köz al kal ma zott, az ügyész, a bíró, az igaz ság ügyi
 alkalmazott ese té ben a ke zes ség vál la lás alap já ul szol -
gáló – a Ktv. 49/I.  § (2), a Hszt. 115/A.  § (2), a Hjt.
126/A.  § (2), a Kjt. 78/A.  § (2), az Üsztv. 50/C.  § (4), a Bjt.
119/A.  § (2) és az Isztv. 121/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lal -
tak fenn áll nak-e, és a jo go sult ság fenn ál lá sát iga zo ló
 dokumentumokat irat anya gá ban meg õr zi.

(2) A Ma gyar Ál lam kész fi ze tõ ke zes sé ge a 6/A.  §
(1) be kez dé se sze rin ti la kás cé lú köl csön rész elsõ fo lyó sí -
tá si nap já tól a 8/C.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ha tár idõ ig
áll fenn a köl csön tõ ke össze gé re, va la mint ügy le ti ka ma tá -
ra és ke ze lé si költ sé gé re.

(3) A hi tel in té zet az adós sal kö tött – a bí ró sá gi vég re haj -
tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény 21.  § (1) be kez dé se,
 illetve a jel zá log-hi tel in té zet rõl és jel zá log le vél rõl  szóló
1997. évi XXX. tör vény 6.  §-a sze rin ti – köz jegy zõi ok irat -
ba fog lalt köl csön szer zõ dés ben rög zí ti azt az össze get, és
an nak a tel jes köl csön össze gen be lü li ará nyát, amely re az
ál lam kész fi ze tõ ke zes sé ge vo nat ko zik.

(4) Amennyi ben az ál la mi ke zes ség vál la lás egy hi tel cél
fi nan szí ro zá sán be lül egy ide jû leg több, el té rõ kon dí ci ó jú
hi tel rész hez kap cso ló dik, ak kor a ke zes ség vál la lás ará nyát 
az egyes hi tel ré szek te kin te té ben azo nos mér ték ben,
 külön-külön kell a szer zõ dés(ek)ben meg ha tá roz ni és a
 futamidõ alatt fenn tar ta ni.
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(5) A köl csön tör lesz tés so rán a (3) és (4) be kez dé sek
sze rin ti arány meg tar tá sá val csök ken a köl csön(ök) ál la mi
kész fi ze tõ ke zes ség gel érin tett ré sze.

(6) Az ál la mi kész fi ze tõ ke zes ség gel érin tett köl csön -
rész össze gé nek és ará nyá nak meg ál la pí tá sá nál a hi tel in té -
zet a fe de ze tül szol gá ló in gat lan hi tel biz to sí té ki ér té két
csök ken ti az olyan köl csön tõ ke össze gé vel, ame lyet a
 támogatott hi tel cél meg valósításához nyúj tot tak és az ál la -
mi kész fi ze tõ ke zes ség gel érin tett köl csönt biz to sí tó jel zá -
log jo got meg elõ zõ rang he lyen be jegy zett jel zá log jog biz -
to sít.”

3.  §

Az R. az aláb bi 6/C.  §-sal egé szül ki:
„6/C.  § (1) Fe de zet cse re ként csak olyan in gat lan fo gad -

ha tó el, amely – a köl csön szer zõ dés ben rög zí tett ál la mi
kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás ará nyát is figye lembe véve –
a hi tel in té zet fe de zet ér té ke lé si sza bály za ta alap ján fe de ze -
tet nyújt a fenn ál ló köl csön re, ka ma ta i ra és ke ze lé si költ sé -
ge i re. Fe de zet cse re ese tén a hi tel in té zet az új fe de zet ként
el fo ga dott in gat lan ra vo nat ko zó an az ere de ti fel té te lek
sze rint ál la pít ja meg a ke zes ség mér té két, me lyet a köl -
csön szer zõ dés ben kö te les rög zí te ni.

(2) Az ál la mi kész fi ze tõ ke zes ség be vál tá sa ese tén
a Ma gyar Ál lam nak az Áht. 33.  § (13) be kez dé se sze rin ti
kö ve te lé se a fe de zet cse re so rán új fe de zet ként fel aján lott
in gat la non is ki elé gít he tõ.

(3) A hi tel in té zet a 6/A.  § (2) be kez dé sé nek a)–h) pont -
jai sze rin ti fi ze té si könnyí té sek re irá nyu ló szer zõ dés mó -
do sí tás ra hi vat koz va az ere de ti szer zõ dés sze rin ti ka mat,
díj, költ ség, egyéb el len szol gál ta tás mér té két nem emel he -
ti, és az adós ré szé re a köl csön szer zõ dés mó do sí tá sá val
kap cso lat ban fi ze té si kö te le zett sé get nem ír hat elõ.

(4) A 6/A.  § (2) be kez dé sé nek a)–h) pont jai sze rin ti
 fizetési könnyí tés ese tén nem nö ve ked het az ál la mi ke zes -
ség vál la lás nak az ere de ti köl csön szer zõ dés ben rög zí tett
tel jes köl csö nön be lü li ará nya.

(5) A fu tam idõ hosszab bí tás sal járó, 6/A.  § (2) be kez dés 
b), c) és h) pont ja sze rin ti fi ze té si könnyí té sek al kal ma zá sa 
ese tén ál la mi ka mat tá mo ga tás a la kás tá mo ga tá si ren de let -
nek az ere de ti köl csön szer zõ dés meg kö té sé nek idõ pont já -
ban ha tá lyos 12.  §-ában és 13.  §-ában meg ha tá ro zot tak
sze rint, az ere de ti köl csön szer zõ dés ben rög zí tett fu tam idõ
kez dõ nap já tól szá mí tott, leg fel jebb elsõ 20 évé re ve he tõ
igény be.”

4.  §

Az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té sé nek és a ke -
zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 109/2009.
(V. 20.) Korm. ren de let 20.  § (2) be kez dé se a ,,14.  §-ának
(1) be kez dé se” he lyett a ,,13.  §-ának (1) be kez dé se” szö -

veg gel, a 20.  § (8) be kez dé se az „1.  §-ának (1) be kez dé sét” 
he lyett a ,,19.  §-ának (1) be kez dé sét” szö veg gel lép ha tály -
ba.

5.  §

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

(2) E ren de let 1–3.  §-a 2009. jú ni us 15-én lép ha tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

V. A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

65/2009. (VI. 4.) FVM
rendelete

a termelõi csoportokról  szóló
81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  §

(1) A ter me lõi cso por tok ról  szóló 81/2004. (V. 4.) FVM
ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának 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) ter me lõi cso port: az ag rár po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -

ter (a továb biak ban: mi nisz ter) ál tal az e ren de let alap ján
ter me lõi cso port ként el is mert, és az e ren de let ben fog lal tak 
sze rint mû kö dõ szö vet ke zet vagy kor lá tolt fe le lõs sé gû tár -
sa ság;”

(2) Az R. 1.  §-ának e) 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:]
„e) ter mék, il let ve ter mék cso port: a Ke res ke del mi

Vám ta ri fa címû, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ha tá lyos
hi va ta los köz le mé nyé ben sze rep lõ ter mé kek és ter mék cso -
por tok;”
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(3) Az R. 1.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
,,g) összes ér té ke sí té si ár be vé tel: a fõ köny vi ki vo nat

„Ter mék ér té ke sí té si ár be vé tel” ro va ta (9-es szám la osz -
tály) alat ti – az ál la mi el is me rés sel érin tett ter mék re vagy
ter mé kek re vo nat ko zó – so rok össze ge.”

2.  §

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

„(4) Nem tar toz nak a ren de let ha tá lya alá a zöld ség-gyü -
mölcs ter me lõi cso por tok és ter me lõi szer ve ze tek nem ze ti
sza bá lyo zá sá ról  szóló FVM ren de let ha tá lya alá tar to zó
szer ve ze tek.”

3.  §

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

„(1) Ter me lõi cso port tag ja az a me zõ gaz da sá gi, ha lá -
sza ti vagy er dé sze ti alap te vé keny sé get foly ta tó ter mé sze -
tes sze mély, jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren -
del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság (a továb biak ban: ter me lõ)
 lehet, aki vagy amely a ter me lõi szer ve zõ dés cél já nak
meg fe le lõ pi a ci vagy fel dol go zó ipa ri ér té ke sí tés re szánt,
az el is me rés tár gyát ké pe zõ ter mé ket ter mel, és akit vagy
ame lyet a me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint 
ha lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez
 kapcsolódó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi
XVII. tör vény, il let ve a szõ lé sze ti és bo rá sza ti adat szol gál -
ta tás rend jé rõl és a nem hegy köz sé gi te le pü lé se ken a köz -
igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó hegy köz sé gek meg ha tá ro zá -
sá ról  szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM ren de let sze rint nyil -
ván tar tás ba vet tek.”

4.  §

Az R. 5.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A ter me lõi cso port ként tör té nõ ál la mi el is me rés fel -
té te le, hogy a szer ve zet tag lét szá ma leg alább ti zen öt ter -
me lõ, míg a ta gok ál tal meg ter melt, il let ve fel dol go zott, az
ál la mi el is me rés sel érin tett ter mék ér té ke sí té sé bõl szár -
mazó tárgy évi ár be vé tel leg alább há rom száz mil lió fo rint
 legyen. Juh-, kecs ke-, nyúl-, strucc-, ser tés-, ba rom fi-,
szür ke mar ha- és pré mes ál lat-tar tás, mé hé szet, szõ lõ-bor,
tök mag, bio ter mék, fa is ko lai, sza po rí tó anyag-, er dõ-, bio -
ener ge ti kai ül tet vény gaz dál ko dás, va la mint vi rág- és dísz -
nö vény ter mesz tés, to váb bá fû szer- és gyógy nö vény ter -
mesz tés, il let ve -gyûj tés, tön köly- és du rum bú za, va la mint
szó ja-, rizs- és do hány ter mesz tés ese té ben pe dig a tárgy évi 
ár be vé tel nek száz mil lió fo rin tot kell el ér nie.

(2) A ter me lõi cso port ter mé sze tes sze mély tag ja i tól
– az ál la mi el is me rés tár gyát ké pe zõ ter mék vagy ter mé kek 
ér té ke sí té sé bõl – szár ma zó ár be vé te le nem le het ke ve sebb, 
mint az összes ér té ke sí té si ár be vé tel tíz szá za lé ka. Ga bo -
na, ola jos nö vény, cu kor ré pa, rizs, te hén tej, ba rom fi- és
ser tés te nyész tés, va la mint do hány ter mesz tés ese té ben
a ter mé sze tes sze mély ta gok tól szár ma zó ár be vé tel nek el
kell ér nie az összes ér té ke sí té si ár be vé tel há rom száza -
lékát.”

5.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„6.  § A ter me lõi cso port nak a tag jai ál tal ter melt, az ál la -

mi el is me rés tár gyát ké pe zõ ter mék ér té ke sí té sé bõl – be le -
ért ve a sa ját elõ ál lí tá sú fel dol go zott ter mé kek ér té ke sí té sét 
is – szár ma zó ár be vé te le nem le het ke ve sebb, mint az
összes ér té ke sí té si ár be vé tel het ven szá za lé ka.”

6.  §

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

„(1) E ren de let alap ján meg ala ku ló ter me lõi cso port nak
az el is me rés hez leg alább az el is me rés irán ti ké re lem be -
nyúj tá sát kö ve tõ há rom évre vo nat ko zó an – mû kö dé si
prog ram ke re té ben – be kell mu tat nia te vé keny sé gét.”

(2) Az R. 8.  § (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[A mû kö dé si prog ram hoz mel lék let ként csa tol ni kell:]
„d) a ter ve zett be ru há zá sok üte me zé sét és a meg -

valósításukhoz szük sé ges fej lesz té si for rá sok bon tá sá nak
(ön erõ, hi tel, tá mo ga tás stb.) ter vét;”

(3) Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A mû kö dé si prog ra mot és a mel lék le te ket úgy kell
össze ál lí ta ni, hogy ab ból meg ál la pít ha tó le gyen, hogy
a ter me lõi cso port át ala ku lá sa kor, il let ve mû kö dé se so rán
a fel té te lek nek meg fe lel. A jo go sult sá gi fel té te lek tel je sí -
té sét az éves be szá mo lók ban iga zol ni kell. A mû kö dé si
prog ram ban és lé te sí tõ ok irat ban vál lalt kö te le zett sé gek
tel je sí té sé nek el len õr zé sé rõl a mi nisz ter gon dos ko dik.”

(4) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A ter me lõi cso port ké rel mez he ti az el is me ré si ha tá -

ro zat mó do sí tá sát az el is me ré si ha tá ro zat ban sze rep lõ ter -
mék nek az e ter mé ket ma gá ban fog la ló ter mék cso port ra
tör té nõ bõ ví té se vo nat ko zá sá ban. A mó do sí tás az ere de ti
el is me ré si ha tá ro zat ki adá sá nak dá tu mát nem vál toz tat ja
meg. Az el is me ré si ha tá ro zat mó do sí tá sa irán ti ké re lem -
hez csa tol ni kell a meg vál to zott el vá rás nak tör té nõ meg -
felelést iga zo ló do ku men tu mo kat, ame lyek a kö vet ke zõk:

a) rö vid szö ve ges in do ko lás,
b) az új ter mék cso port ra vo nat ko zó an ki töl tött 1. szá -

mú mel lék let ben sze rep lõ A) vagy B) jelû adat lap,
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c) a 2. szá mú mel lék let sze rin ti, ter mé kek re és évek re
le bon tott áru for gal mi terv, és

d) a 3. szá mú mel lék let sze rin ti adat lap.”

7.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az el is me rés irán ti ké rel met a Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um hoz (a továb biak ban: mi -
nisz té ri um) egy ere de ti és ket tõ má so la ti pél dány ban kell
be nyúj ta ni. Az el is me rés irán ti ké rel met ezen fe lül elekt ro -
ni kus úton is meg kell kül de ni a mi nisz té ri um hon lap ján
meg adott cím re. A ké re lem mel kap cso la tos hi ány pót lás
be kül dé sé nek ha tár ide je 15 mun ka nap.

(2) A mi nisz ter a ter me lõi cso por tok el is me ré se irán ti
ké rel mek el bí rá lá sa cél já ból szak ér tõk bõl álló bi zott ság
(a továb biak ban: bi zott ság) fel ál lí tá sát kez de mé nye zi.
A bi zott ság a mi nisz ter ré szé re az el is me rés re vonatko -
zóan ja vas la tot tesz.”

(2) Az R. 9.  § (4) be kez dé sé nek e) pont ja a kö vet ke zõ
ec) al pont tal egé szül ki:

[(4) A ké re lem hez csa tol ni kell:
e) a ké rel me zõ cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tát ar ról,

hogy]
„ec) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, va la mint az ad mi niszt ra -

tív, il let ve ope ra tív ve ze tést vég zõ sze mély(ek) – az el is -
me rés idõ tar tam alatt – nem tu laj do no sa vagy fog lal koz ta -
tott ja, al kal ma zott ja (nincs mun ka jo gi, vagy egyéb mun -
ka vég zés re irá nyu ló szer zõ dé ses jog vi szony ban) a ter me -
lõi cso port be szál lí tó já nak, fel dol go zást vég zõ üze mé nek
vagy vá sár ló já nak.”

(3) Az R. 9.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A ter me lõi cso port az 5.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,
va la mint a 6.  §-ban sze rep lõ alap fel té te lek nek az el is me rés 
fenn ma ra dá sát ve szé lyez te tõ meg vál to zá sa ese tén ki vé te -
le sen kér he ti a mû kö dé si prog ram já ban fog lal tak mó do sí -
tá sát, amely nek el fo ga dá sá ról – a bi zott ság ja vas la ta alap -
ján – a mi nisz ter dönt. A mû kö dé si prog ram – szak mai in -
dok lás sal alá tá masz tott – mó do sí tá sá ra éven te leg fel jebb
egy al ka lom mal, a be szá mo ló je len tés be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg van le he tõ ség.”

8.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és az 
R. a 10.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Minõsített elismerés

10.  § (1) A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz -
pon ti költ ség ve tés, va la mint az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ -
finanszírozásában meg valósuló, a ter me lõi cso por tok lét -

re ho zá sá hoz és mû köd te té sé hez nyúj tott tá mo ga tás igény -
be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 133/2004.
(IX. 11.) FVM ren de let vagy az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi
Vi dék fej lesz té si Alap ból a ter me lõi cso por tok lét re ho zá -
sá hoz és mû kö dé sé hez nyúj tan dó tá mo ga tá sok rész le tes
fel té te le i rõl  szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM ren de let sze -
rint nyúj tott tá mo ga tá si rend szer ke re té ben az ötö dik évi
tá mo ga tást si ke re sen igény be vevõ ter me lõi cso port mi nõ -
sí tett el is me rés irán ti ké rel met nyújt hat be a mi nisz té ri um -
hoz.

(2) A mi nõ sí tett el is me rés irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor
az aláb bi fel té te lek va la me lyi két kell tel je sí te ni:

a) ter me lõi cso port más szer ve zet tel vagy szer ve ze tek -
kel be ol va dás út ján tör té nõ egye sü lé se;

b) a tag lét szám bõ ví té se;
c) az ér té ke sí té si vo lu men nö ve lé se.
(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt fel té te lek egyi ké nek tel -

je sí té se is elég sé ges a mi nõ sí tett el is me rés irán ti ké rel me -
zés hez, amely fel té tel nek az el is me rést köve tõen min den
év ben meg kell fe lel ni.

(4) A (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti be ol va dás tör tén het 
leg alább egy

a) má sik ter me lõi cso port tal,
b) a ter me lõi cso por tok ról  szóló 85/2002. (IX. 18.)

FVM ren de let sze rint ko ráb ban elõ ze tesen el is mert ter me -
lõi cso port tal, vagy

c) 1999. és 2007. évek kö zött a nem ze ti ag rár tá mo ga tá -
sok rend sze ré ben be szer zõ, ér té ke sí tõ vagy szol gál ta tást
nyúj tó szö vet ke ze tek nek (BÉSZ-ek nek) nyúj tott tá mo ga -
tás ban ré sze sült szö vet ke zet tel.

(5) A (2) be kez dés a) pont ja ese té ben a be ol va dás ered -
mé nye kép pen a be fo ga dó ter me lõi cso port tag lét szá má nak 
leg alább 15 fõ vel bõ vül nie kell.

(6) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti bõ ví tés mér té ké nek 
a ba rom fi, a nyúl, a ser tés, a szõ lõ-bor, va la mint a rizs ága -
zat ban el kell  érnie a 10%-ot, a töb bi ága zat ban a 20%-ot
az el is me rés irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ két év rõl 
ké szí tett be szá mo ló je len tés ben jel zett ada tok át la ga ként
meg je le nõ bá zis adat hoz ké pest. A 150 fõ nél na gyobb tag -
lét szá mú ter me lõi cso por tok ese té ben a bõ ví tés mér té ke
leg alább 15%. A tag lét szám bõ ví té se utá ni ter mé sze tes
mér ték egy ség ben (ton na, da rab, li ter stb.) meg adott tagi
ér té ke sí tés nem le het ke ve sebb az el is me rés irán ti ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ évi nél.

(7) A tag lét szám bõ vü lé se nem  valósítható meg olyan
ta gok fel vé te lé vel, akik vagy ame lyek az el is me rés irán ti
ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ két év ben va la mely azo nos
ter mék vagy ter mék cso port sze rint el is mert ter me lõi cso -
port ban tag sá gi jog vi szonnyal ren del kez tek.

(8) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti nö ve lés mér té ké nek 
meg kell ha lad nia a 10%-ot. Az el is me rés irán ti ké re lem
be nyúj tá sát meg elõ zõ év rõl ké szí tett be szá mo ló je len tés -
ben meg je le nõ bá zis adat hoz ké pest a tagi ter mék ér té ke sí -
té sé nek bõ ví té se az aláb bi mó do kon tör tén het:

a) a ter me lés ter mé sze tes mér ték egy ség ben meg adott
bõ ví té sé vel, vagy
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b) a tagi ter mék ér té ke sí té sé bõl szár ma zó összes ér té -
ke sí té si ár be vé te lé nek nö ve lé sé vel (pél dá ul a fel dol go zott -
sá gi fok nö ve lé sé vel, mi nõ ség ja ví tás sal stb.).

(9) A mi nõ sí tett el is me rés irán ti ké re lem tar tal má ra,
 benyújtására és bí rá la tá ra az e ren de let el is me rés re vo nat -
ko zó sza bá lyai irány adó ak, de a 9.  § sze rint el ké szí tett el is -
me ré si ké re lem hez csa tol ni kell a vál lalt fel té tel vagy fel té -
te lek tel je sí té sét iga zo ló do ku men tu mo kat, ame lyek az
aláb bi ak:

a) a (2) be kez dés a) pont ja ese tén a jog utód szer ve zet
kép vi se lõ jé nek nyi lat ko za ta a be ol va dás meg tör tén té rõl,

b) a (2) be kez dés b) pont ja ese tén az új ta gok be lé pé si
nyi lat ko za ta és az ak tu a li zált tag lis ta, kor lá tolt fe le lõs sé gû
tár sa sá gi for má ban mû kö dõ cso por tok nál az új ta gok ada -
ta it is tar tal ma zó ala pí tó ok irat má so la ti pél dá nya,

c) a (2) be kez dés c) pont ja ese tén a bõ vü lést iga zo ló,
tény ada tok kal (ve tés te rü let, ál lat lét szám stb.) alá tá masz -
tott szá mí tás, amely al kal mas az el is me ré si dön tés meg ho -
za ta lá ra.

(10) A mi nisz ter a mi nõ sí tett ál la mi el is me rést tar tal ma -
zó ha tá ro za tá ban a ko ráb bi el is me rést vissza von ja.”

9.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11. § (1) Az ál la mi el is me rés, va la mint a mi nõ sí tett

 állami el is me rés fel té te lei be tar tá sá nak el len õr zé sé re a mi -
nisz ter mo ni tor ing rend szert ala kít ki és mû köd tet. En nek
ke re té ben va la mennyi ter me lõi cso port kö te les a tárgy évet
kö ve tõ év má jus 31. nap já ig a tárgy évi zá ró mér le gét, rö vid 
szö ve ges ér té ke lé sét, va la mint e ren de let 1. szá mú mel lék -
le té ben sze rep lõ A) vagy B) jelû adat lap ját és az áru for ga -
lom terv- és tény ada ta it (a továb biak ban együtt: be szá mo -
ló  jelentés) a hi va tal ré szé re nyom ta tott for má ban meg kül -
de ni. A szö ve ges ér té ke lést, az áru for ga lom terv- és tény -
ada ta it, és a ren de let 1. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ
A) vagy B) jelû adat la pot ezen fe lül elekt ro ni kus úton is
meg kell kül de ni a hi va tal ré szé re, amely a hoz zá be kül dött 

do ku men tu mo kat, ada to kat to váb bít ja a mi nisz té ri um
 részére.

(2) A be szá mo ló je len tés meg kül dé sé nek el mu lasz tá sa
ese tén az ál la mi el is me rést, il let ve a mi nõ sí tett ál la mi el is -
me rést vissza kell von ni, az el is me rés vissza vo ná sát a
 hivatal a ha tár idõ le jár tát köve tõen ha la dék ta la nul kez de -
mé nye zi a mi nisz ter nél.

(3) A mi nisz ter az ál la mi el is me rés rõl, va la mint a mi nõ -
sí tett ál la mi el is me rés rõl  szóló dön té sét meg elõ zõ en a ké -
rel me zõ nél in do kolt eset ben hely szí ni szem le el vég zé sé rõl 
gon dos ko dik.

(4) A ter me lõi cso por tok éven kén ti ál ta lá nos el len õr zé -
sé rõl a mi nisz ter gon dos ko dik úgy, hogy há rom éven te leg -
alább egy al ka lom mal min den ter me lõi cso port el len õr zé -
sé re sor ke rül jön.

(5) A ter me lõi cso port kö te les a cég ada tok ban be kö vet -
ke zett vál to zá sok ról azok be kö vet ke zé sé tõl szá mí tott
15 na pon be lül tá jé koz tat ni a mi nisz té ri u mot.”

10.  §

Az R. 1., 2. és 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
1., 2. és 3. szá mú mel lék le te lép.

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba az zal, hogy a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti. A ren de let elõírásait csak a ren de let ha tály -
ba lé pé sét köve tõen be nyúj tott el is me ré si ké rel mek re kell
al kal maz ni.

(2) Az R. 1.  §-ának b) pont ja, 2.  §-ának (3) be kez dé se,
va la mint 5.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 81/2004. (V. 4.) FVM ren de let hez]

A) A termelõk földterületére és termelésére vonatkozó adatok

Tag neve
Regisztrá -

ciós
szám

Be lé pés
dá tu ma

(év, hó, nap)

Me gye,
te le pü lés

neve

Összes
föld te rü let
nagy sá ga

(ha)

Adott év ben
ter me lés sel
tény le ge sen

érin tett
föld terület
 nagysága

(ha)

Hasz ná lat
 jellege

(szán tó föld,
gyep, le ge lõ,

erdõ stb.)

Hasz ná lat
jog cí me
(sa ját,

bé relt/ha)

Tel jes
ter més-

mennyi ség
(t)

Ter mék
mi nõ sé ge
(mi nõ sí tés

alap ján vagy 
1–5 osz tály -

zat)

Ter me lé si
ér ték

(1000 Ft)

B) A termelõk állattartására vonatkozó adatok

Tag neve
Re giszt rá ci ós

szám

Be lé pés
dá tu ma

(év, hó, nap)

Me gye,
te le pü lés neve

Át la gos
ál lat lét szám

(db)

Éves ro tá ció
%

Ter mék-
fé le ség

meg ne ve zé se

Tel jes ter més- 
mennyi ség

(t)

Ter mék
mi nõ sé ge
(mi nõ sí tés

alap ján vagy
1–5 osz tály -

zat)

Ter me lé si
ér ték

1000 Ft
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2. számú melléklet a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 81/2004. (V. 4.) FVM ren de let hez]

Áruforgalmi terv

a) A ta gok ál tal ter melt ter mék ér té ke sí té sé bõl szár ma zó
ár be vé tel

b) A nem ta gok tól fel vá sá rolt ter mék ér té ke sí té sé bõl
szár ma zó ár be vé tel

c) Egyéb ár be vé tel

Mér leg sze rin ti összes ár be vé tel [a) + b) + c)]

Az ada tok ..... évre vo nat koz nak.

Meg jegy zés: az áru for gal mi ter vet tar tal ma zó táb lá za tot ter mé kek re és évek re le bont va kell ki töl te ni!

3. számú melléklet a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelethez

[3. szá mú mel lék let a 81/2004. (V. 4.) FVM ren de let hez]

Adatlap
a termelõi csoportok elismeréséhez

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

Gaz da sá gi for ma: ............................................................................................................................

Cím: ............................................................................................................................

Elekt ro ni kus cím: ............................................................................................................................

El nök/Ügy ve ze tõ neve: ............................................................................................................................

Te le fon és fax el ér he tõ sé ge: Tel.:
.............................................................

Fax:
.............................................................

Az elõ ze tes el is me rés dá tu ma: ............................................................................................................................

Ter mék, ter mék cso port: ............................................................................................................................

A tárgy évet
meg elõ zõ év

A tárgy évi
A tárgy évet
kö ve tõ év

A tárgy évet kö ve tõ
má so dik év

tény ada tok terv ada tok

Ta gok szá ma

Eb bõl: Gaz da sá gi tár sa ság (Szö vet ke zet,
Kft., Rt.) (db)

Rész jegy tõ ke, törzs tõ ke (E Ft)

Ter me lés (fel vá sár lás) ter mé ken ként

(Ter mék/ek, mér ték egy ség)

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Fel dol go zott ter mék ará nya (%)

Eb bõl a) sa ját fel dol go zás (%)
   b) bér fel dol go zás (%)
a) + b) = 100%
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A tárgy évet
meg elõ zõ év

A tárgy évi
A tárgy évet
kö ve tõ év

A tárgy évet kö ve tõ
má so dik év

tény ada tok terv ada tok

Összes ár be vé tel (E Ft)

Összes ér té ke sí té si ár be vé tel (E Ft)

Eb bõl: Tagi ter mék ár be vé te le (E Ft)

Be ru há zá si költ ség (E Ft)

Mû kö dé si költ ség hoz zá já ru lás (E Ft)

Al kal ma zot tak szá ma (fog lal koz ta tás jel le ge)

Ter ve zett tá mo ga tás (E Ft)

A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa (jog cí men ként be mu -
tat va):

 mû kö dés re

 be ru há zás ra

 for gó esz köz re

Dá tum: ........................................................

...............................................
alá írás
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A honvédelmi miniszter
6/2009. (VI. 4.) HM

rendelete

a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, va la mint a köz al kal ma zot tak

ju tal ma zá sá ról  szóló 3/2002. (I. 25.) HM ren de let
mó do sí tá sá ról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dés a) pont  ac) al pont já ban, 287. § (2) be -
kez dés e) és h) pont já ban, a ka to nai és rend vé del mi fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i -
nak jog ál lá sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény 50.  § (2) be -
kez dés c) pont já ban, va la mint a köz al kal ma zot tak jog ál lá -
sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 85.  § (4) be kez dés
g) pont já ban, 85.  § (5) be kez dés o) pont já ban, 85. § (7) be -
kez dés a) pont ai) al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 32/A.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ka to nák il let mé nyé rõl és il let mény jel le gû jut ta tá sa i -
ról, va la mint a köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá ról  szóló

3/2002. (I. 25.) HM ren de let (a továb biak ban: R.)
18–20.  §-ai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„18.  § (1) Ak na zár te le pí té sét, el ak ná sí tott te rü let, ille t -
ve lõ szer, rob ba nó anyag, rob ba nó test fel ku ta tá sát, men te -
sí té sét, ha tás ta la ní tá sát, lõ tér lö vé szet utá ni men te sí té sét
vég zõ, rob ban tá si fel ada tot vég re haj tó, szál lí tás kor rob ba -
nás ve szé lyes he lyen tar tóz ko dó ak na ku ta tó, ak nász vagy
tûz sze rész be osz tást be töl tõ, va la mint az ezen fel ada tok -
ban köz vet le nül részt ve võ és rob ba nás ve szé lyes he lyen
tar tóz ko dó hi va tá sos ka to na tûz sze rész pót lék ra jo go sult.

(2) Nem jo go sult tûz sze rész pót lék ra az a hi va tá sos ka to -
na, aki ki kép zés, gya kor lat ke re té ben hajt ja vég re az
(1) be kez dés ben fog lalt fel ada to kat.

19.  § A tûz sze rész pót lék órán kén ti mér té ke:
a) an nak, aki az ak na zá rak te le pí té sét, az el ak ná sí tott

te rü let, ille t ve lõ szer, rob ba nó anyag, rob ba nó test fel ku ta -
tá sát, men te sí té sét, ha tás ta la ní tá sát, lõ tér lö vé szet utá ni
men te sí té sét, rob ban tá si fel ada tot köz vet le nül vég zi, az
 illetményalap 15%-a,

b) a lõ sze rek, rob ba nó anya gok, rob ba nó tes tek szál lí tá -
sát vég zõ gép jár mû, hajó ve ze tõ jé nek az il let mény alap
7,5%-a,

c) az a)–b) pont ha tá lya alá nem tar to zó, de a fel adat
 ellátása so rán rob ba nás ve szé lyes he lyen tar tóz ko dó nak, az 
il let mény alap 4,7%-a.

20.  § A tûz sze rész pót lék ra jo go sí tó idõ tar tam meg ál la -
pí tá sa kor a 18.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sá nak
idõ tar ta ma it na pon ta, dí ja zá si mér té ken ként kü lön-kü lön
kell össze szá mí ta ni. Ha az össze szá mí tott idõ tar tam egész



órá val ma ra dék nél kül nem oszt ha tó, a fenn ma ra dó idõt
a pót lék össze gé nek meg ál la pí tá sa kor tel jes óra tûz -
szerészpótlékra jo go sí tó idõ tar tam ként kell figye lembe
ven ni.”

2.  §

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

„(2) A bú vár ré szé re víz alat ti rob ban tás, tûz sze rész
 tevékenység vég zé se ese tén az (1) be kez dé sen fe lül, órán -
ként az il let mény alap 4,7%-ának meg fe le lõ össze gû tûz -
sze rész pót lék is jár.”

3.  §

Az R. 38/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az MH HEK-ben és a HM ÁEK-ben szol gá la tot
tel je sí tõ – há rom mû szak ban fog lal koz ta tott – ka to na
 orvos, egész ség ügyi tiszt, tiszt he lyet tes (zász lós) és tisz tes
ré szé re dél utá ni és éj sza kai pót lék jár.”

4.  §

Az R. 41.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az egész sé gi ve szé lyes sé gi pót lék ra jo go sí tó be -
osz tá sok ról az állományille té kes sze mély ügyi szerv nek
rész le tes nyil ván tar tást kell ve zet ni. A nyil ván tar tás ban fel 
kell tün tet ni a pót lék ra jo go sí tó kö rül mé nye ket meg ál la pí -
tó ha tá ro zat szá mát, a meg ál la pí tó ha tá ro zat alap ján a pót -
lék ra  való jo go sult ság leg ko ráb bi le het sé ges idõ pont ját,
to váb bá az egész sé gi ve szé lyes sé gi pót lék ál lan dó vagy
ese ti jel le gét.”

5.  §

(1) Az R. 51.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Kü lön le ges igény be vé te li pót lék ra jo go sult az ál lo -
mány tag ja, ha

a) kü lön le ges mû ve le ti ki kép zé sen vesz részt,
b) nem zet kö zi szer ve zet hez ve zé nyelt ka to nai meg -

figyelõként kül föl dön mû ve le ti te rü le ten lát el fel ada tot,
c) nem zet kö zi szer ve zet (így kü lö nö sen a NATO, az

ENSZ, az EBESZ, az EU) ál tal ve ze tett bé ke tá mo ga tó mû -
ve let ke re té ben kül föl dön tel je sít szol gá la tot, és an nak idõ -
tar ta ma alatt ré szé re a bé ke tá mo ga tó mû ve le tet ve ze tõ
nem zet kö zi szer ve zet köz vet le nül biz to sít pénz be li el lá -
tást.”

(2) Az R. 51.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A kü lön le ges igény be vé te li pót lék havi mér té ke
a) az il let mény alap 100%-a
aa) a tárgy hó nap ban 10 na pot el érõ kü lön le ges mû ve -

le ti ki kép zé sen részt ve võk,
ab) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ál lo mány,
ac) az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ál lo mány ma gyar

kon tin gens ben szol gá ló tag jai
ese té ben,
b) az il let mény alap 50%-a
ba) a tárgy hó nap ban 10 na pot el nem érõ, de leg alább

1 na pos kü lön le ges mû ve le ti ki kép zé sen részt ve võk,
bb) az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ál lo mány bé ke tá -

mo ga tó mû ve let ma ga sabb pa rancs nok sá ga in, ma ga sabb
tör zse i ben szol gá ló tag jai
ese té ben.”

6.  §

Az R. 62/A.  § (3) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A Hjt. 2.  § (32) be kez dés c), e) pont ja alap ján kül -
föl di szol gá la tot tel je sí tõ hi va tá sos ka to na ré szé re – a
Hjt.-ben és az e ren de let ben sza bá lyo zott fel té te lek nek
 való meg fe le lés ese tén – a kül föl di szol gá lat ide je alatt
csak a Hjt. 111–112.  §-a, 114.  § (1) be kez dés p) pont ja,
 valamint 252.  §-a sze rin ti pót lé kok ál la pít ha tók meg. Ezen
túl me nõ en a Hjt. 2.  § (32) be kez dés c) pont ja sze rin ti kül -
föl di szol gá lat so rán, a 18–21.  §-ok ban sza bá lyo zott fel té -
te lek nek  való meg fe le lés ese tén a Hjt. 114.  § (1) be kez dés
e) pont ja sze rin ti pót lék, va la mint a tény le ges re pü lõ ha jó -
zó te vé keny sé get foly ta tó hi va tá sos ka to na ré szé re a Hjt.
114.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti pót lék is meg ál la pít -
ha tó.”

7.  §

(1) Az R. 63.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Azok meg bí zá si dí ját, aki ket a sa ját be osz tá suk
 ellátása mel lett bíz nak meg az (1) be kez dés sze rin ti fel adat 
vég zé sé vel, a szer ve zet sze rû – nem füg get le ní tett – he lyet -
te se ket is ide ért ve, a Hjt. 53.  § (4) és (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott összeg ha tá rok kö zött a meg bí zás sal járó
több let fel ada tok figye lembe véte lével az állományille té kes 
pa rancs nok ál la pít ja meg. Ezek együt tes össze ge azon ban
nem ha lad hat ja meg a ka to nai szer ve zet ré szé re a hon véd -
ség köz gaz da sá gi és pénz ügyi szer ve ze té nek ve ze tõ je ál tal 
a tárgy év re biz to sí tott meg bíz ási díj-ke ret nagy sá gát.”

(2) Az R. 63.  § (5) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Ha a hi va tá sos ka to na egy idõ ben a (3) és (4) be kez -
dés, va la mint a 63/A.  § sze rin ti meg bí zás nak is ele get tesz,
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a meg bí zá si dí jak együt tes össze ge nem ha lad hat ja meg az
il let mény alap 100%-át.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 63/A.  §-sal egé szül ki:
„63/A.  § A köz tiszt vi se lõi, il let ve a köz al kal ma zot ti

jog vi szony ke re té ben el lát ha tó mun ka kör he lyet te sí té sé -
vel csak egy fõ bíz ha tó meg. A he lyet te sí tett mun ka kör höz 
tar to zó meg bí zá si díj meg ál la pít ha tó leg ma ga sabb havi
mér té két a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

9.  §

Az R. 68.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„68.  § (1) Ha a fe de zet a ka to nai szer ve zet túl szol gá la ti -

díj-ke re te ter hé re nem biz to sí tott, nem ren del he tõ el a túl -
szol gá lat az ál lo mány azon tag ja ré szé re, akit a túl szol gá lat 
tel je sí té se után a túl szol gá la tért dí ja zás il le t meg.

(2) A ka to nai szer ve ze tek éves túl szol gá la ti díj-ke re te i -
nek nagy sá gát a hon véd ség köz gaz da sá gi és pénz ügyi
szer ve ze té nek ve ze tõ je ál la pít ja meg.”

10.  §

Az R. 73.  § (4) be kez dés elsõ mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„A Hjt. 109/B.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott il let -
mény vál to zás ról  szóló ér te sí tést az állományille té kes sze -
mély ügyi szerv – az ille té kes pénz ügyi szerv be vo ná sá -
val – 3 pél dány ban ké szí ti, amely bõl egy pél dány át adás ra
 kerül a hi va tá sos ka to na ré szé re, egy-egy pél dány to váb bá
el he lye zés re ke rül a hi va tá sos ka to na sze mély ügyi, il let ve
pénz ügyi gyûj tõ jé be.”

11.  §

(1) Az R. 74.  § a) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) illetmény-
 megállapítási jog kö re a kö vet ke zõ:]

„a) a hon vé del mi mi nisz ter ál la pít ja meg az il let mé nyét 
a köz vet len irá nyí tá sa alá tar to zó HM szer vek tel jes ál lo -
má nyá nak, va la mint – a HM Hon véd Ve zér kar ki vé te lé -
vel – a HM szer vek, a HM szer ve ze tek, a köz vet len fel -
ügye le te, fenn tar tói irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze tek,
a HM ál lam tit kár ál tal fel ügyelt szer ve ze tek pa rancs no ka i -
nak (ve ze tõ i nek), va la mint a köz vet len irá nyí tá sa alá tar -
tozó szer ve ze tek ve ze tõ i nek, he lyet te se ik nek, to váb bá
a HVKF-nek és he lyet te sé nek;”

(2) Az R. 74.  § c) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Az állományille té kes pa rancs nok (ve ze tõ) il let -
mény-meg ál la pí tá si jog kö re a kö vet ke zõ:]

„c)  a HVKF ál la pít ja meg az il let mé nyét – a he lyet te se
ki vé te lé vel – a HM Hon véd Ve zér kar tel jes ál lo má nyá nak, 
a köz vet len alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze tek pa rancs -
no ka i nak (ve ze tõ i nek), a NA TO-be osz tást be töl tõk nek,
va la mint a NATO vagy az EU ér de ké ben fel ada to kat vég -
re haj tó, Ma gyar or szá gon te le pü lõ több nem ze ti ka to nai
szer ve zet ál lo má nyá nak;”

12.  §

Az R. 98.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az ál ta lá nos pa rancs no ki ju ta lom az át la gon fe lü li
tel je sít mé nyek nek a ka to nai szer ve ze ti egy ség pa rancs no -
ka (ve ze tõ je) ál tal tör té nõ el is me ré sé re szol gál. Ál ta lá nos
pa rancs no ki ju ta lom ban a HM ka bi net fõ nö ke, a HVKF,
va la mint az ön ál ló ál lo mány táb lá val, mun ka kö ri jegy zék -
kel ren del ke zõ ka to nai szer ve ze tek pa rancs no kai az il let -
mény-meg ál la pí tá si jog kö rük be tar to zó kat ré sze sít he tik.”

13.  §

Az R. 99.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az ál ta lá nos pa rancs no ki ju tal ma zás hoz min den év
ja nu ár 15-ig ál ta lá nos pa rancs no ki ju tal ma zá si ke ret ke rül
kép zés re. A hi va tá sos ka to nák és az ön kén tes tar ta lé ko sok
ál ta lá nos pa rancs no ki ju tal ma zá sá hoz az éves ju ta lom ke -
ret össze ge a ju tal ma zá si kör be tar to zó ál lo mány ja nu ár
1-jei szá mí tott havi tá vol lé ti díja 1%-ának a tizenkétsze -
rese. A köz al kal ma zot tak ju tal ma zá sá hoz éven te – a köz al -
kal ma zott ál lo má nyú ki ne ve zett ve ze tõk ki vé te lé vel – a
 január havi bér alap után a ka to nai szer ve ze ti egy ség nél
1%-os szor zó val szá mí tott összeg ti zen két sze res ének
meg fe le lõ össze gû ju ta lom ke ret hasz nál ha tó fel. Ha az
adott év ben ja nu ár 1-jei ha tállyal il let mény fej lesz tés vagy
bér alap mó do sí tás ke rül vég re haj tás ra, ak kor az ál ta lá nos
pa rancs no ki ju ta lom ke ret kép zé si alap ját an nak figye -
lembe véte lével kor ri gál ni kell. Az év köz ben ala pí tott
 katonai szer ve zet sze mé lyi ál lo má nya után az érin tett pa -
rancs nok (ve ze tõ) ré szé re a ju ta lom ke re tet a meg ala pí tás
elsõ nap ján ér vé nyes ada tok (tá vol lé ti díj, bér alap stb.)
alap ján a meg ala pí tást kö ve tõ 15. na pig a tárgy év bõl hát ra -
lé võ idõ figye lembe véte lével idõ ará nyo san kell fel szá mí -
ta ni. Kis lét szám ese tén (50 fõ alatt) a ju ta lom ke ret az elöl -
já ró pa rancs nok ál tal össze von tan is ke zel he tõ. A pa rancs -
no kok után kép zés re ke rü lõ ju ta lom ke re tet az elöl já ró
 parancsnok ju ta lom ke re te ré sze ként kell ké pez ni. A más
ka to nai szer ve zet hez ve zé nyel tek után a ju ta lom ke re tet az
állományille té kes ka to nai szer ve ze tek nél kell fel szá mí ta -
ni, ju tal ma zá suk nál a ve zény lés he lye sze rin ti pa rancs nok
vé le mé nyét is ki kell kér ni.”
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14.  §

Az R. 100.  § (1)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az ál ta lá nos pa rancs no ki ju tal ma zá si ke ret év köz -
be ni kor rek ci ó já ra csak ak kor ke rül het sor, ha az adott év -
ben ja nu ár 1-jei ha tállyal il let mény fej lesz tés vagy bér alap
mó do sí tás ke rül köz pon ti lag vég re haj tás ra. Az ál ta lá nos
pa rancs no ki ju tal ma zá si ke ret ki zá ró lag az il let mény-meg -
ál la pí tá si jog kör be tar to zók ju tal ma zá sá ra hasz nál ha tó fel,
az ál ta lá nos pa rancs no ki ju tal ma zá si ke ret bõl az elöl já ró
pa rancs nok nem von hat el, il let ve más ka to nai szer ve zet -
hez nem cso por to sít hat át.

(2) Az ál ta lá nos pa rancs no ki ju tal ma zá si ke re tet el kü lö -
ní tet ten kell ké pez ni a hi va tá sos ka to nák, a köz al kal ma zot -
tak, va la mint a hall ga tók után.

(3) Az ál ta lá nos pa rancs no ki ju tal ma zá si ke re tet – ha
a fel ada tok vég re haj tá sa in do kolt tá te szi – a pa rancs nok
sa ját ka to nai szer ve ze tén be lül, az ér dek kép vi se le ti szer -
vek egyet ér té sé vel, a hi va tá sos ka to nák és a köz al kal ma -
zot tak ke re tei kö zött egy sze ri al ka lom mal át cso por to sít -
hat ja,  15%-nál na gyobb mér ték ben egyik ju tal ma zá si
 keret sem csök kent he tõ.”

15.  §

Az R. 105.  § (4) be kez dés ren del ke zé sé nek he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ál ta lá nos pa rancs no ki ju tal ma zá si ke ret kép zé -
sé rõl, fel hasz ná lá sá ról, a meg ál la pí tott ma ga sabb pa rancs -
no ki és meg ha tá ro zott célú ju tal ma zá si ke re tek fel hasz ná -
lá sá ról a hon véd ség köz gaz da sá gi és pénz ügyi szer ve ze te
köz pon ti elekt ro ni kus nyil ván tar tást ve zet. Az ál ta lá nos
pa rancs no ki ju tal ma zá si ke ret fél éven ként idõ ará nyo san
hasz nál ha tó fel.”

16.  §

Az R. 1. szá mú mel lék let b) pont ja a kö vet ke zõ 6–7. al -
pon tok kal egé szül ki:

[A be osz tá si il let mény 35%-ának meg fe le lõ össze gû
 illetménykiegészítésre jo go sult]

„6. a HM Ka to na-egész ség ügyi Ki vá ló sá gi Köz pont,
7. a NATO vagy az EU ér de ké ben fel ada to kat vég re -

haj tó, Ma gyar or szá gon te le pü lõ több nem ze ti ka to nai szer -
ve zet,”

17.  §

Az R. a mel lék let sze rin ti 2. szá mú mel lék let tel egé szül ki.

18.  §

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

(2) Az R. 1.  §-sal mó do sí tott 19.  §-át, 2.  §-sal mó do sí tott 
23.  § (2) be kez dé sét, 12.  §-sal mó do sí tott 98.  § (1) be kez -
dé sét, 13.  §-sal  mó do sí tott 99.  § (1) be kez dé sét, 14.  §-sal
mó do sí tott 100.  § (1)–(3) be kez dé sét, 15.  §-sal mó do sí tott
105.  § (4) be kez dé sét, 16.  §-sal meg ál la pí tott 1. szá mú
mel lék let 6. pont ját, va la mint  a hon vé del mi ága zat ban fog -
lal koz ta tot tak köz al kal ma zot ti jog vi szo nyá val össze füg gõ 
egyes kér dé sek ren de zé sé rõl szó ló 27/2008. (XII. 31.) HM 
ren de let (a to váb bi ak ban: Hkr.) 20. §-sal mó do sí tott 12. §
(3) be kez dé sét 2009. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni az zal,
hogy ha az e ren de let ren del ke zé sei sze rint szá mí tott tûz -
sze rész pót lék ala cso nyabb, mint az R. e ren de let ki hir de té -
se nap ján ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint szá mí tott tûz sze -
rész pót lék, ak kor a 2009. ja nu ár 1-je és az e ren de let
 hatálybalépése kö zöt ti jo go sult sá gi idõ tar tam ra az R.
e ren de let ki hir de té se nap ján ha tá lyos ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

(3) Az R. 1.  §-sal mó do sí tott 18.  §-át és 20.  §-át, 6.  §-sal
mó do sí tott 62/A.  § (3) be kez dé sét az e ren de let ki hir de té -
sét kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól kell al kal maz ni.

(4) Az R. 13.  §-sal meg ál la pí tott 99.  § (1) be kez dé sé ben
fog lal ta kat 2009. év ben az zal az el té rés sel kell al kal maz ni, 
hogy a 2009. évi ál ta lá nos pa rancs no ki ju tal ma zá si ke ret
az e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ hó nap 15-éig ke rül kép -
zés re.

19.  §

(1) Ha tá lyát vesz ti
a) az R. 73.  § (1)–(2) be kez dé se, az R. 73.  § (3) be kez -

dé sé ben a ,,(2) be kez dés sze rin ti” szö veg rész, az R. 99.  §
(4) be kez dé se, az R. 110.  §-a, és

b) a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos ál lo má nyú tag jai
nyug el lá tá sá nak, a szer zõ dé ses ka to nák rok kant sá gi és
bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tá sá nak, va la mint a hi va tá sos 
és szer zõ dé ses ka to nák bal ese ti já ra dé ká nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 8/2002. (II. 15.) HM ren de let 5.  § (3) be -
kez dé se, va la mint 15.  §-a.

(2) Ez a ren de let 2009. szep tem ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

20.  §

A Hkr. 12.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A tûz sze rész pót lék órán kén ti mér té ke gép jár mû ve -
ze tõ ese té ben a pót lék alap 14,9%-a, a töb bi eset ben a pót -
lék alap 9,3%-a.”

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter
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Melléklet a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelethez
 

,,2. szá mú mel lék let a 3/2002. (I. 25.) HM ren de let hez

A helyettesített munkakörhöz tartozó megbízási díj megállapítható
legmagasabb havi mértéke az illetményalap százalékában

I. Köz tiszt vi se lõi mun ka kör ese tén

Fsz. A he lyet te sí tett köz tiszt vi se lõi mun ka kör, be so ro lá si osz tály/fi ze té si fo ko zat
A meg ál la pít ha tó leg ma ga sabb mér ték

a köz tiszt vi se lõi il let mény alap
%-ában

1. – III. be so ro lá si osz tály ban 25%

2. – II. be so ro lá si osz tály ban 30%

3. – I. be so ro lá si osz tály ban 40%

4. – osz tály ve ze tõ 50%

5. – fõ osz tály ve ze tõ, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes 75%

II. Köz al kal ma zot ti mun ka kör ese tén

Fsz. A he lyet te sí tett köz al kal ma zot ti mun ka kör, fi ze té si osz tály
A meg ál la pít ha tó leg ma ga sabb mér ték

a köz tiszt vi se lõi il let mény alap
%-ában

1. – „A”–,,B” fi ze té si osz tály 25%

2. – „C”–„D” fi ze té si osz tály 30%

3. – „E”–,,G” fi ze té si osz tály,
– tu do má nyos se géd mun ka társ

40%

4.

– ,,H”–,,J” fi ze té si osz tály,
– fi ze té si osz tály tól füg get le nül a ve ze tõ,
– egye te mi do cens, tu do má nyos fõ mun ka társ fõ is ko lai ta nár,
 do cens, ad junk tus, ta nár se géd, tu do má nyos mun ka társ

50%

5.
– fi ze té si osz tály tól füg get le nül a ma ga sabb ve ze tõ,
– egye te mi ta nár, ku ta tó pro fesszor, tu do má nyos ta nács adó

75%

”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
17/2009. (VI. 4.) IRM

rendelete

a hivatásos állomány tagjainak szolgálati idõt
elismerõ tá mo ga tá sá ról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
342.  § (2) be kez dés e) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § f) és n) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben
 eljárva a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Rend õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag ja szol gá la ti idõt
el is me rõ tá mo ga tást (a továb biak ban: tá mo ga tás) igé nyel -
het, ha

a) leg alább 25 év szol gá la ti nyug díj jo go sult ság hoz
szük sé ges szol gá la ti idõ vel ren del ke zik és vál lal ja, hogy
a Rend õr ség nél hi va tá sos szol gá la ti vi szo nyát a tá mo ga tás
fo lyó sí tá sá nak meg kez dé sé tõl szá mí tott 5 évig, ha a szol -
gá la ti vi szony fel sõ kor ha tá rá ig ke ve sebb mint 5 év van
hát ra, ak kor an nak el éré sé ig fenn tart ja, vagy

b) leg alább 30 év szol gá la ti nyug díj jo go sult ság hoz
szük sé ges szol gá la ti idõ vel ren del ke zik és vál lal ja, hogy
a Rend õr ség nél hi va tá sos szol gá la ti vi szo nyát a tá mo ga tás
fo lyó sí tá sá nak meg kez dé sé tõl szá mí tott 3–5 évig, ha
a szol gá la ti vi szony fel sõ kor ha tá rá ig ke ve sebb mint 3 év
van hát ra, ak kor an nak el éré sé ig fenn tart ja, to váb bá

c) a tá mo ga tás ra vo nat ko zó igé nyét 2011. de cem ber
31-ig be nyújt ja.

2.  §

(1) A tá mo ga tás mér té ke ha von ta brut tó 50 000 Ft.

(2) A tá mo ga tás fe de ze tét az adott költ ség ve té si szerv
költ ség ve té sé ben kell meg ter vez ni.

3.  §

(1) A tá mo ga tás irán ti igényt a sze mély ügyi szerv nél az
1. mel lék let sze rin ti nyom tat vá nyon le het be nyúj ta ni.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról – a sze mély ügyi szerv
iga zo lá sa alap ján – az állományille té kes pa rancs nok az
igény be nyúj tá sát kö ve tõ 15 na pon be lül, a 2. mel lék let
sze rin ti nyom tat vá nyon in téz ke dik, amely rõl ér te sí ti az
érin tet tet, va la mint az ille té kes sze mély ügyi és pénz ügyi
szer vet.

(3) Ha a tá mo ga tást igény lõ el len fe gyel mi, méltatlan -
sági vagy bün te tõ el já rás van fo lya mat ban, an nak jog erõs

be fe je zé sé ig az állományille té kes pa rancs nok a tá mo ga tás
fo lyó sí tá sá ra nem in téz ked het. Az el já rás jog erõs be fe je -
zé sét köve tõen az állományille té kes pa rancs nok 15 na pon
be lül a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint jár el.

(4) A tá mo ga tást az in téz ke dést kö ve tõ hó nap elsõ nap -
já tól az il let ménnyel egy ide jû leg, a szol gá la ti vi szony
fenn tar tá sá ra vál lalt idõ tar ta mig, leg fel jebb 5 éven át, il let -
ve a szol gá la ti vi szony meg szû né sé ig vagy a 4.  §-ban meg -
ha tá ro zott fel té tel be kö vet ke zé sé ig kell fo lyó sí ta ni.

(5) A 4.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek be kö vet ke zé se
ese tén a tá mo ga tást idõ ará nyo san kell fo lyó sí ta ni.

4.  §

(1) A hi va tá sos ál lo mány tag ja nem jo go sult a tá mo ga -
tás ra

a) a be osz tás ból fel füg gesz tés vagy bün te tõ el já rás ide -
je alatt, ha az ma rasz ta lás sal zá rult,

b) ha fe gyel mi bün te tés, il let ve bí ró ság ál tal ki sza bott
bün te tés vagy in téz ke dés ha tá lya alatt áll,

c) a 30 na pot meg ha la dó egész ség ügyi sza bad ság ide je
alatt,

d) il let mény nél kü li sza bad ság ide je alatt,
e) tar tós kül szol gá lat ide je alatt,
f) a fel men té si idõ alatt.

(2) A tá mo ga tás nem fo lyó sít ha tó
a) a fe gyel mi bün te tés, il let ve bí ró ság ál tal ki sza bott

bün te tés vagy in téz ke dés jog erõ re emel ke dé sé nek nap -
jától,

b) az egész ség ügyi sza bad ság 31. nap já tól,
c) az il let mény nél kü li sza bad ság elsõ nap já tól,
d) a tar tós kül szol gá lat elsõ nap já tól,
e) a fel men té si idõ elsõ nap já tól.

(3) Vissza kell tar ta ni a tá mo ga tást a be osz tás ból fel füg -
gesz tés, a fe gyel mi el já rás és a bün te tõ el já rás el ren de lé sé -
nek nap já tól. Az így vissza tar tott tá mo ga tást utó lag ki kell
fi zet ni, ha a fe gyel mi vagy bün te tõ el já rás fel men tés sel
 zárult.

5.  §

(1) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag já nak a Rend õr ség nél
fenn ál ló hi va tá sos szol gá la ti vi szo nya az an nak fenntar -
tására vál lalt idõ tar ta mon be lül

a) sa ját ké rel mé re köz szol gá la ti vagy köz al kal ma zot ti
jog vi szony ba tör té nõ át he lye zés sel,

b) sa ját ké rel mé re má sik rend vé del mi szerv hez, vagy
a Ma gyar Hon véd ség hez tör té nõ át he lye zés sel,

c) le mon dás sal,
d) kö zös meg egye zés sel, vagy
e) a fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak

szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény 53.  §
f)–g), 56.  § (1) be kez dé sé nek c), 56.  § (2) be kez dé sé nek b),

17252 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/76. szám



56.  § (5) be kez dé sé nek b), 59.  § (1) be kez dé sé nek b), illet -
ve d) pont já ra  való te kin tet tel

szû nik meg, az ad dig fo lyó sí tott tá mo ga tást egy összeg ben
60 na pon be lül vissza kell fi zet ni.

(2) A tá mo ga tást az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint
kell vissza fi zet ni ak kor is, ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja az 
át szer ve zés  miatt szük sé ges sé vált, leg alább azo nos szin tû
más be osz tás ba tör té nõ át he lye zé sé be nem egye zett bele.

6.  §

Az or szá gos rend õrfõkapitány ké re lem re, kü lö nös mél -
tány lást ér dem lõ – a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ nek fel nem

ró ha tó, elõ re nem lát ha tó – kö rül mény fenn ál lá sa ese tén
a tá mo ga tás egy össze gû vissza fi ze té se he lyett rész let fi ze -
tést en ge dé lyez het.

7.  §

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

(2) A hi va tá sos ál lo mány tag ja, aki a tá mo ga tás igény -
lésére vo nat ko zó ké rel mét 2009. jú ni us 30-ig be nyújt ja
– és a fel té te lek nek meg fe lel – a tá mo ga tás ra vissza me nõ -
leg 2009. má jus 1-jé tõl jo go sult.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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1. melléklet a 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelethez

Igénylés
szolgálati idõt elismerõ rendszeres támogatás folyósítására

Az igény lõ neve: ...............................................................................................................................................................

Rend fo ko za ta: ...................................................................................................................................................................

Szü le té si he lye: ........................................., ............... év .................................... hó ............ nap

Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

Lak cí me: ...........................................................................................................................................................................

Szol gá la ti he lye: ................................................................................................................................................................

Be osz tá sa: .........................................................................................................................................................................

Te le fon-, mo bil szá ma: ......................................................................................................................................................

Hi va tá sos szol gá la ti vi szony kez de te: ...............................................................................................................................

Szol gá la ti nyug díj hoz szá mí tott szol gá la ti ideje: ..............................................................................................................

Vál la lom, hogy a Rend õr ség nél fenn ál ló hi va tá sos szol gá la ti vi szo nyo mat
a) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak meg kez dé sét kö ve tõ .......... évig,
b) a szol gá la ti vi szony fel sõ kor ha tá rá ig
fenn tar tom.

Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben hi va tá sos szol gá la ti vi szo nyom sa ját kez de mé nye zé sem re vagy ne kem fel ró ha tó
ok ból szû nik meg, az ad dig fo lyó sí tott tá mo ga tást egy összeg ben vissza kell fi zet nem.

......................................, 200.....................................

.....................................
igény lõ



A sze mély ügyi szerv iga zo lá sa:

.......................................................................................

..........................................., 200...................................

................................................................
sze mély ügyi szerv ve ze tõ je

2. melléklet a 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelethez

Intézkedés
szolgálati idõt elismerõ rendszeres támogatás folyósítására

Igény lé se és a sze mély ügyi szerv iga zo lá sa alap ján a Rend õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti idõt elis -
merõ tá mo ga tá sá ról  szóló 17/2009. (VI. 4.) IRM ren de let ér tel mé ben tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra in téz ke dem a
.............................. (szerv meg ne ve zé se) szol gá la tot tel je sí tõ

Név: ......................................................... rend fo ko zat: ....................... ré szé re.

Szü le té si he lye: ........................................., ............... év .................................... hó ............ nap
Any ja neve: .......................................................................................................................................................................
Be osz tá sa: .........................................................................................................................................................................
Hi va tá sos szol gá la ti vi szony kez de te: ...............................................................................................................................
Szol gá la ti nyug díj hoz szá mí tott szol gá la ti ideje: ..............................................................................................................

A tá mo ga tás mér té ke havi brut tó 50 000 Ft.
A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak kez de te: ................................................................................................................................

A fo lyó sí tás meg kez dé sé nek fel té te le a tá mo ga tás ban ré sze sü lõ nyi lat ko za tá nak alá írá sa!

................................, 200..............................

....................................................................
állományille té kes pa rancs nok

A tá mo ga tás ban ré sze sü lõ nyi lat ko za ta:

Alul írott vál la lom, hogy a Rend õr ség nél fenn ál ló hi va tá sos szol gá la ti vi szo nyo mat
a) a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak meg kez dé sét kö ve tõ ........ évig,
b) a szol gá la ti vi szony fel sõ kor ha tá rá ig
fenn tar tom.

Tu do má sul ve szem, hogy amennyi ben hi va tá sos szol gá la ti vi szo nyom sa ját kez de mé nye zé sem re vagy ne kem felró ható
ok ból szû nik meg, az ad dig fo lyó sí tott tá mo ga tást egy összeg ben vissza kell fi zet nem.

................................, 200.....................................

.....................................
igény lõ
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IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1083/2009. (VI. 4.) Korm.

határozata

a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság X.,
a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság VIII., 

a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság X.
és a Magyar–Ukrán Kisebbségi Vegyes Bizottság
XIV. ülésén elfogadott ajánlások Kormány általi

jóváhagyásáról

1. A Kor mány

a) jó vá ha gyó lag tu do má sul ve szi a Ma gyar–Szlo vén
Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság 2008. áp ri lis 25-én meg tar -
tott X. ülé sén, a Ma gyar–Szlo vák Ki sebb sé gi Ve gyes
 Bizottság 2008. jú ni us 10-én meg tar tott VIII. ülé sén,
a Ma gyar–Hor vát Ki sebb sé gi Ve gyes Bi zott ság 2008.
 július 2-án meg tar tott X. ülé sén és a Ma gyar–Uk rán
 Kisebbségi Ve gyes Bi zott ság 2008. szep tem ber 18–19-én
meg tar tott XIV. ülé sén ki dol go zott és el fo ga dott ajánlá -
sokat,

b) fel hív ja a tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért fe le -
lõs tár ca nél kü li mi nisz tert, hogy a ki sebb sé gi ve gyes
 bizottságok aján lá sa i nak tu do má sul vé te lé rõl – a je len
 határozat köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pon be lül – ér te sít se az
érin tett fe le ket,

c) fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket az aján lá sok ban
fog lalt in téz ke dé sek fo lya ma tos vég re haj tá sá ra a 2009. évi 
költ ség ve tés ke re tei kö zött, il let ve a 2009. de cem ber 31-ét
köve tõen is meg valósítandó fel ada tok te kin te té ben a szük -
sé ges költ sé gek ter ve zé sé re az adott fe je zet költ ség ve té si
ter ve zé se so rán.

Fe le lõs: a tár sa da lom po li ti ka össze han go lá sá ért
 fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 mi nisz ter
nem ze ti fej lesz té si és gaz da sá gi mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi
 mi nisz ter
hon vé del mi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

ön kor mány za ti mi nisz ter
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1084/2009. (VI. 4.) Korm.

határozata

a NATO-nak a 2009. évi afgán választások
biztosításában történõ közremûködésével kapcsolatos

magyar katonai szerepvállalásról

A Kor mány

a Ma gyar Köz tár sa ság szö vet ség esi kö te le zett sé ge i nek
tel je sí té se és a NATO af ga nisz tá ni sze rep vál la lá sá nak
 támogatása ér de ké ben,

az Észak-at lan ti Ta nács dön té sé vel össz hang ban,
az Al kot mány 40/C.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott

ha tás kö ré ben el jár va
hoz zá já rul ah hoz, hogy a NATO ál tal lét re ho zott Vá -

lasz tá so kat Tá mo ga tó Erõ ke re té ben a Ma gyar Hon véd ség
ál lo má nyá ból egy leg fel jebb 40 fõs, sza kasz szin tû al egy -
ség – az ISAF mû ve le ti te rü le tén és a NATO ál tal meg ha -
tá ro zott, az af ga nisz tá ni vá lasz tá sok le bo nyo lí tá sá nak biz -
to sí tá sá ra vo nat ko zó fel adat rend szer be tar to zó te vé keny -
ség el lá tá sa ér de ké ben – Af ga nisz tán te rü le té re, leg fel jebb
6 hó na pos idõ szak ra ki te le pí tés re ke rül jön.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1085/2009. (VI. 4.) Korm.

határozata

az Oktatásért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról

A Kor mány a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény 74/B.  § (5) be kez dé se alap ján – fi gye lem mel az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXVIII. tör vény és egyes
kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2006. évi
LXV. tör vény 1.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak ra – 
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a) mó do sít ja az Ok ta tá sért Köz ala pít vány (a továb biak -
ban: köz ala pít vány) ala pí tó ok ira tát (a továb biak ban:
 alapító ok irat);

b) fel ha tal maz za az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,
hogy az egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok irat nak
a Kor mány ne vé ben tör té nõ alá írá sa tár gyá ban, va la mint
az ala pí tó ok irat mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván tar tás ba
vé te le irán ti el já rás ban az ala pí tó Kor mány ne vé ben és
kép vi se le té ben el jár jon;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

c) fel hív ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert, va la mint
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert, hogy a köz -
ala pít vány egy sé ges szer ke zet be fog lalt ala pí tó ok ira tát
– a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro zat jog -
erõ re emel ke dé sét köve tõen azon nal – te gyék köz zé a
 Magyar Köz löny mel lék le te ként ki adott Hi va ta los Ér te sí -
tõ ben.

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 mi nisz ter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke-
 dé sét köve tõen azon nal

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
1086/2009. (VI. 4.) Korm.

határozata

a 2009. évi központi költségvetés céltartalékából
elõirányzat átcsoportosítása

a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
és átengedett személyi jövedelemadója fejezetbe

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2008. évi CII. tör vény (a továb biak ban: költ -
ség ve té si tör vény) 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak
alap ján el ren de li a költ ség ve té si tör vény 1. szá mú mel lék -
le te X. Mi nisz ter el nök ség fe je zet 20. Tar ta lé kok cím,
2. Cél tar ta lé kok al cím, 1. Kü lön fé le sze mé lyi ki fi ze té sek
jog cím cso port ter hé re 9500 mil lió fo rint át cso por to sí tá sát,
a IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett
sze mé lyi jö ve de lem adó ja fe je zet, 5. Köz pon to sí tott elõ -
irány za tok cím re (23. Bér po li ti kai in téz ke dé sek tá mo ga tá -
sa jog címre) a mel lék let sze rint.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let a 1086/2009. (VI. 4.) Korm. ha tá ro zat hoz

IX. He lyi ön kor mány za tok tá mo ga tá sai és át en ge dett sze mé lyi jö ve de lem adó ja
X. Mi nisz ter el nök ség
              Fe je zet szá ma és 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-
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

IX. He lyi ön kor mány za tok támogatásai

002334 5 Köz pon to sí tott elõirányzatok 9500,0

X. Miniszterelnökség

20 Tartalékok

2 Céltartalék

235149 1 Kü lön fé le sze mé lyi ki fi zeté sek –9500,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

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

BEVÉTELEK
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

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

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

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

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: b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok fel hasz ná lá 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 9500,0 9500,0

* 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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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-
ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-
ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel
tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok
szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz
fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-
zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).
Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.
fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: dr. Pet ré tei Jó zsef. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.
A pa pír ala pon ter jesz tett Ma gyar Köz löny a kor mány za ti por tá lon köz zé tett hi te les elekt ro ni kus do ku men tum ol dal hû má so la ta.
A Ha tá ro za tok Tára hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó a Ma gyar Pos ta Zrt. köz re mû kö dé sé vel.
Te le fon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mel lék. Ter jesz tés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Béla u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (tel.: 318-8411),
 illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2009. évi éves elõ fi ze té si díj: 151 452 Ft. Egy pél dány ára: 315 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +270 Ft.

HU ISSN 0076—2407
09.1417 – Nyom ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.

Elõ fi ze té si bank szám la szám: MKB Bank 10300002–20377199–70213285


