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Article 1

III. Kormányrendeletek
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 Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a KözépEurópai Felsõoktatási Csereprogramról (CEEPUSII) szóló
egyezménynek a Miniszterek Közös Bizottsága által 2007.
március 16-án Zágrábban módosított és 2008. február
29-én Szófiában jóváhagyott egységes szerkezetû szövege
(a továbbiakban: egyezmény) kötelezõ hatályának elismerésére.
2. §
A Kormány az egyezményt e rendelettel kihirdeti.

3. §
Az egyezmény hiteles szövege és annak hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„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 revised by the Joint Committee of Ministers on March 16, 2007.

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.
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(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;
– submit
proposals
for
further
programme
development;
– 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
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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: Annex 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

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

Establishment and Operation of a Central European
University Network

3) Congresses and similar events are explicitly
excluded.

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;

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.) keretei között2
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 (a továbbiakban: Szerzõdõ
Felek) a következõkben állapodtak meg:
1. cikk
A Szerzõdõ Felek a CEEPUS II. program végrehajtása
keretében támogatják az együttmûködést a felsõoktatás
terén, különös tekintettel az egyetemközi együttmûködésre és a mobilitásra. A CEEPUS II. program részprogramjait a jelen Egyezmény szerves részét képezõ I. számú
Melléklet tartalmazza.

2. cikk
(1) A jelen Egyezmény alkalmazásában „Egyetemnek”
az az intézmény minõsül, amely felsõoktatási képzést folytat, és amelyet valamelyik Szerzõdõ Fél illetékes hatósága
az adott ország felsõoktatási rendszerébe tartozónak ismer
el. Minden Szerzõdõ Fél évente összeállítja azon Egyetemek felsorolását, amelyek a CEEPUS II. programban részt
vehetnek.
(2) A jelen Egyezmény alkalmazásában „Tanévnek”
a szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-ig tartó
idõszak minõsül.
2

A Miniszterek Közös Bizottsága által 2007. március 16-án módosítva.
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(3) Az Egyetemek beiratkozott hallgatói, tekintet nélkül
arra, hogy milyen szakon folytatják tanulmányaikat
(ideértve a doktori vagy posztgraduális tanulmányokat is)
a CEEPUS II. program keretein belül támogatásban részesíthetõek. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy
a hallgató egyetemi tanulmányainak részét képezze az
a résztanulmány vagy az a részképzés, amelyet a jelen
Egyezmény alapján valamely fogadó Egyetemen vagy
intézményben teljesít, továbbá hogy a résztanulmány vagy
részképzés összeegyeztethetõ legyen a hallgató otthoni
egyetemi tanulmányainak tantervével. A CEEPUS II.
program támogatja továbbá az egyetemi oktatók mobilitását a transznacionális egyetemközi együttmûködés elõsegítése, valamint az egyetemi tantervek közép-európai
dimenziójának erõsítése érdekében. A CEEPUS II. program nem támogat kutatási vagy technológiafejlesztési
tevékenységet.

3. cikk
(1) A jelen cikk szerint létrejön a Miniszterek Közös
Bizottsága, amelyben minden egyes Szerzõdõ Felet egy
tag képvisel. A Miniszterek Közös Bizottságának feladata
egyrészrõl a CEEPUS II. program végrehajtása és elõsegítése érdekében szükséges valamennyi intézkedés és döntés
meghozatala, másrészrõl a CEEPUS II. programot értékelõ jelentések jóváhagyása, illetve a program szerkezetének átalakítása.
(2) A Miniszterek Közös Bizottsága évente legalább
egyszer ülésezik. Azt a minisztert, aki nem tud részt venni
a bizottság ülésén, magas rangú képviselõje helyettesíti.
A Miniszterek Közös Bizottsága létrehozhat egy magas
rangú képviselõkbõl álló testületet. A testület a Miniszterek Közös Bizottsága soron következõ ülésének elõkészítése során olyan ügyben hozhat döntést, amellyel a
Miniszterek Közös Bizottsága megbízta.
(3) A Miniszterek Közös Bizottsága egyéves idõtartamra megválasztja egyik tagját az elnöki tisztség betöltésére.
(4) A Miniszterek Közös Bizottsága minden erõfeszítést
megtesz annak érdekében, hogy a CEEPUS II. programnak az I. számú Melléklet szerint történõ végrehajtása és
elõsegítése érdekében szükséges valamennyi intézkedést
és döntést egyhangúlag hozzon meg. Abban az esetben, ha
nem lehetséges egyhangú döntést elérni, a döntéshez a
Miniszterek Közös Bizottsága jelenlévõ és szavazásban
részt vevõ tagjainak kétharmados többsége szükséges.
(5) Minden Szerzõdõ Fél évente felajánlást tesz a program éves költségvetési támogatására és a Cserekvótára.
Jelen Egyezmény alkalmazásában Cserekvótának azon
ösztöndíjhónapok száma minõsül, amely egy Tanév alatt
vehetõ igénybe, és amely az I. számú Mellékletben meghatározott részprogramok végrehajtását szolgálja. A Miniszterek Közös Bizottsága a felajánlásokról szóló végsõ döntését egyhangúlag hozza meg.
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4. cikk

(1) Az I. számú Melléklet 1–3. számú részprogramjának
megvalósítására irányuló projektek kiválasztásáról szóló
döntés a Miniszterek Közös Bizottságának vagy a 3. cikkben meghatározott magas rangú képviselõk testületének
a hatáskörébe tartozik. A projektek kiválasztásáról szóló
döntés elõsegítése érdekében azonban egyetemi oktatók
vagy más szakértõk véleményét is ki kell kérni.
(2) A jelen Egyezmény hatálybalépését követõen minden Szerzõdõ Fél kijelöl egy Nemzeti CEEPUS Irodát,
amelyrõl értesíti a Miniszterek Közös Bizottságát is.
A Nemzeti CEEPUS Iroda feladatai a következõk:
– a program támogatása érdekében mind szélesebb
nyilvánosság elérése, szorosan együttmûködve a Központi
CEEPUS Irodával és a többi Nemzeti CEEPUS Irodával;
– a pályázatok fogadása;
– az ösztöndíjak pályázók részére történõ odaítélésének elõkészítése;
– a képzést nyújtó intézmény biztosítása a más országból érkezõ ösztöndíjasok számára;
– az ösztöndíjak odaítélése (az I. számú Melléklet
4. számú részprogramja esetében);
– az ösztöndíjak kifizetésének megszervezése;
– a jelentések kézhezvétele;
– a program nemzeti értékelésének elkészítése;
– az éves jelentések elkészítése.
(3) A Szerzõdõ Felek intézkedéseket hoznak annak biztosítása érdekében, hogy a Nemzeti CEEPUS Irodák rendelkezzenek a feladataik ellátásához szükséges erõforrásokkal.

5. cikk
(1) A jelen cikk szerint Bécsben létrejön a Központi
CEEPUS Iroda. A Központi CEEPUS Iroda olyan jogkörrel rendelkezik, amely szükséges feladatai ellátásához.
A Központi CEEPUS Iroda és annak munkatársai, valamint a Szerzõdõ Feleknek a Központi CEEPUS Irodához
delegált képviselõi olyan kiváltságokat és mentességeket
élveznek, amelyek feladataik ellátásához szükségesek.
(2) A Központi CEEPUS Iroda fõtitkárát az Osztrák
Köztársaság javaslata alapján a Miniszterek Közös Bizottsága kétharmados többségi szavazattal választja meg hétéves idõtartamra. A fõtitkár – mandátumának lejárta elõtt –
a Miniszterek Közös Bizottságának egyhangú döntése
alapján menthetõ fel.
(3) A Központi CEEPUS Iroda szükséges infrastruktúrájának a költségeit, beleértve a fõtitkár és a munkatársak
illetményét is, az Osztrák Köztársaság fizeti. A Szerzõdõ
Feleknek joguk van saját költségükre további munkatársakat küldeni az irodába. A fõtitkár határozza meg a Központi CEEPUS Iroda mûködési szabályait, amelyekrõl tájékoztatja a Miniszterek Közös Bizottságát.
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(4) A Központi CEEPUS Iroda kizárólag koordinátori
és értékelési feladatokat lát el, míg a Szerzõdõ Felek fenntartják az I. számú Mellékletben meghatározott mobilitásra és hallgatói/oktatói cserére fordítandó nemzeti költségvetésük feletti önálló jogkörüket.
(5) A Központi CEEPUS Iroda feladata továbbá:
– a program közös külsõ kommunikációs stratégiájának fejlesztése, valamint a Szerzõdõ Felek részére történõ
tanácsadás tájékoztatási ügyekben;
– információnyújtás a Szerzõdõ Felek Egyetemeirõl,
elõsegítve ezzel az intézmények közötti akadémiai mobilitást;
– a CEEPUS II. éves mûködési jelentésének elkészítése, valamint CEEPUS II. program általános értékelése;
– javaslat a programok továbbfejlesztésére;
– a Miniszterek Közös Bizottsága üléseinek elõkészítése, megszervezése és a jegyzõkönyv vezetése;
– külön felhatalmazás alapján a Miniszterek Közös
Bizottsága által meghozott döntések végrehajtásának elõsegítése.

6. cikk
(1) A Szerzõdõ Felek megtesznek minden erõfeszítést
annak érdekében, hogy tartózkodjanak valamennyi olyan
korlátozástól, amely megakadályozhatja azon személyek
szabad mozgását és az adott országban való tartózkodását,
akik a jelen Egyezményben meghatározott mobilitási részprogramokban vesznek részt.
(2) A Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy nemzeti jogrendszerük keretein belül megteszik az általuk
megfelelõnek tartott intézkedéseket annak érdekében,
hogy elhárítsák azokat az adminisztratív és pénzügyi akadályokat, amelyek a CEEPUS II. programban részt vevõ
ösztöndíjasok számára szükséges vízumok és tartózkodási
engedélyek megszerzésének útjában állnak.

7. cikk
(1) A Jelen Egyezmény hatályának idõtartama hét év.
A Szerzõdõ Felek megállapodása esetén az Egyezmény
további idõtartamra meghosszabbítható. A jelen Egyezmény hatálybalépését követõ negyedik Tanév befejezése
elõtt az Egyezményrõl beszámolót kell készíteni. Ez a beszámoló a CEEPUS II. program átfogó értékelésén alapszik.
(2) Bármelyik Szerzõdõ Fél kérheti a jelen Egyezmény
módosítását. Ennek érdekében a javaslatot írásban kell benyújtani a Miniszterek Közös Bizottsága elnökének és
a többi Szerzõdõ Félnek. A jelen Egyezmény módosítását
érintõ valamennyi döntést a Miniszterek Közös Bizottsága
egyhangúan hozza meg.
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8. cikk

részt vevõ bármelyik Fél kérésére választottbírósági eljárásnak van helye.

(1) Jelen Egyezmény aláírására Zágrábban, Horvátországban kerül sor 2003. március 9-én az Osztrák Köztársaság, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, a Cseh
Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, Románia, a Szlovák Köztársaság és a Szlovén Köztársaság által. Ezt követõen kerülhet sor további csatlakozásra.

(2) A választottbíróságnak legalább három tagja van.
Minden Fél kijelöl egy-egy választottbírót, az elsõ két
választottbíró választja meg a harmadik választottbírót,
aki a választottbíróság elnöke lesz.

(2) A jelen Egyezmény és annak módosítása a Szerzõdõ
Felek utólagos jóváhagyására szorul. Az utólagos jóváhagyást tanúsító nyilatkozatot Magyarország Oktatási
Minisztériumához kell eljuttatni (a jelen Egyezmény
alkalmazásában: Letéteményes).
(3) A jelen Egyezmény hatálybalépésének idõpontja az
azt a napot követõ harmadik hónap elsõ napja, amelyen
legalább három Szerzõdõ Fél eljuttatja a Letéteményeshez
az utólagos jóváhagyást tanúsító nyilatkozatot.
(4) A Miniszterek Közös Bizottsága egyhangú meghívására bármely, az (1) bekezdésben nem említett állam
csatlakozhat az Egyezményhez. Az az állam, amely Szerzõdõ Fél kíván lenni, a Letéteményest errõl a szándékáról
írásban értesítheti.
(5) A Letéteményes tájékoztatja a Szerzõdõ Feleket
a beérkezett értesítésekrõl és az utólagos jóváhagyást tanúsító nyilatkozatok kézhezvételérõl.
(6) Azon állam esetében, amely a jelen Egyezmény
hatálybalépését követõen vált Szerzõdõ Féllé, az I. számú
Mellékletben meghatározott részprogramokba történõ teljes körû bekapcsolódás azon rendelkezések szerint történik, amelyeket a Miniszterek Közös Bizottsága egyhangúan meghatározott.

(3) A választottbíróság eljárásának helyét és eljárási
szabályait maga határozza meg.
(4) A választottbíróság határozatát tagjainak többségi
szavazata alapján hozza meg, a választottbíróság tagjai
a határozathozatalkor nem tartózkodhatnak. A választottbíróság határozata végleges és kötelezõ. A határozat ellen
fellebbezésnek nincs helye, a vitában részes feleknek a
határozatban foglaltaknak késedelem nélkül eleget kell
tenniük. Amennyiben vita merül fel a határozat értelmezése vagy terjedelme tekintetében, a választottbíróság a vitában részes bármely fél kérésére határozatát értelmezi.

11. cikk
A jelen Egyezmény eredeti példányát és annak módosítását, amelyeknek angol nyelvû szövege a hiteles, a Letéteményesnél kell elhelyezni.

1. számú melléklet

A jelen Egyezményt bármely Szerzõdõ Fél a Letéteményeshez intézett írásbeli nyilatkozatával felmondhatja.
A felmondás a felmondásról szóló nyilatkozatnak a Letéteményes által történt kézhezvételétõl számított legalább
hat hónap elteltével lép hatályba. A Miniszterek Közös
Bizottsága azonban hat hónapnál hosszabb, de tizenkét
hónapnál rövidebb idõtartamot is megállapíthat a felmondás hatálybalépésére.

A Szerzõdõ Felek létrehoznak és támogatnak egy különbözõ, egymástól független hálózatokból felépülõ Közép-európai Egyetemi Hálózatot. E hálózat célja az akadémiai mobilitás, különösen a hallgatói mobilitás ösztönzése
Közép-Európában, valamint a közép-európai egyetemi
együttmûködés és az olyan közös programok kialakításának elõsegítése, amelyek optimális esetben kettõs vagy
közös fokozatokhoz vezetnek.
A CEEPUS II. valamennyi részprogramja, a ,,freemover” ösztöndíjak kivételével, az 1. számú részprogramban
meghatározott CEEPUS II. hálózatokon belül valósul
meg.
A CEEPUS II. program elsõbbséget ad azon hálózatoknak, amelyek együttmûködésüket közös programokká alakítják át, vagy új közös programokat dolgoznak ki. A
Miniszterek Közös Bizottsága Bolognai Folyamat eredményeinek figyelembevételével fogalmazza meg a
CEEPUS II. program prioritásait.

10. cikk

1. számú részprogram

(1) Két vagy több Szerzõdõ Fél közötti, illetve bármely
Szerzõdõ Fél és a Központi CEEPUS Iroda közötti olyan
vita esetén, amely a jelen Egyezmény vagy Mellékletének
értelmezésérõl vagy alkalmazásáról szól, és amelyet a
Miniszterek Közös Bizottsága nem tud rendezni, a vitában

A Közép-európai Egyetemi Hálózat létrejötte
és mûködése

9. cikk

1. Egy hálózat legalább három Egyetembõl áll, melybõl kettõ különbözõ Szerzõdõ Félhez tartozik. A közös
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programokat kidolgozó hálózatok azonban, a Miniszterek
Közös Bizottsága által meghatározott kezdeti szakaszban,
állhatnak különbözõ Szerzõdõ Felekhez tartozó két Egyetembõl is. Elsõbbséget élveznek mindazonáltal azok a hálózatok, amelyek különbözõ Szerzõdõ Felekhez tartozó
több mint két Egyetembõl épülnek fel.
2. Valamely CEEPUS II. hálózatban részt venni kívánó
Egyetemnek a következõ követelményeknek kell eleget
tennie:
a) Az egyik részt vevõ Egyetemen vagy fogadó intézményben teljesített résztanulmányok vagy részképzés idejét a partner Egyetem teljes mértékben elismeri.
b) Elõre rendelkezni kell a hálózaton belüli kölcsönös
elismerésrõl. Az Európai Kreditátviteli Rendszert (ECTS)
vagy egyéb kompatibilis rendszert kell alkalmazni. A
szakdolgozaton vagy disszertáción dolgozó hallgatók esetében a fent említett rendszerek helyett mind a fogadó,
mind a hazai egyetemi mentor kiállít egy nyilatkozatot
arról, hogy a külföldi tanulmány idõszaka megfelelt
a szakdolgozat vagy disszertációkészítés céljának.
c) Az akadémiai mobilitás megkönnyítése érdekében
a CEEPUS II. kurzusok és/vagy elõadások nyelve az angol, német vagy francia nyelv. A Szerzõdõ Felek megállapodnak arról, hogy elõsegítik a szakmai nyelvi kurzusokat
azáltal, hogy elõkészítõ szakmai nyelvi kurzusokra vonatkozó, a nyelvileg megfelelõ nemzeti hálózat kínálta, hónapokra lebontott ösztöndíjakat írnak ki angol, német és
francia nyelvbõl. A fentiek mellett, ha az lehetséges, a
fogadó ország anyanyelvének nyelvi tanfolyamai is támogathatóak.
d) A CEEPUS II. keretén belül tanulmányokat folytató
hallgató mentesül minden beiratkozási díj vagy tandíj
megfizetése alól.

2. számú részprogram
Intenzív képzések
A Szerzõdõ Felek megállapodnak, hogy intenzív képzéseket is támogatnak azon szempontok figyelembevételével, hogy
1. ezen képzések célja résztvevõk toborzása minél több
Szerzõdõ Félbeli országból, beleértve a fogadó országot is.
Résztvevõknek minõsülnek a hallgatók és/vagy az elõadók, a vendégtanárok, valamint az egyetemi oktatók;
2. ezek a képzések
a) legalább 10 munkanapig tartó, meghatározott témát
feldolgozó nyári egyetemek, azzal a feltétellel, hogy részvétel esetén a hallgatók kreditpontokat kapnak, vagy
b) legalább 10 munkanapig tartó intenzív képzések fiatal egyetemi oktatók részére;
3. kongresszusok és hasonló rendezvények támogatása
ezen részprogram keretében nem lehetséges.
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3. számú részprogram
Hallgatói kirándulások

A Szerzõdõ Felek megállapodnak arról, hogy támogatják a hallgatói kirándulásokat, azzal a feltétellel, hogy
részvétel esetén a hallgatók kreditpontokat kapnak, továbbá ezek a kirándulások
1. tudományos vagy mûvészeti céllal bírnak, és hasznosítják a fogadó ország infrastruktúrájának meghatározott részét; vagy
2. tudományos vagy mûvészeti céllal bírnak, és azokat
közösen szervezik.

4. számú részprogram
A hallgatói és oktatói mobilitást elõsegítõ ösztöndíjak
rendszere
1. A Szerzõdõ Felek megállapodnak, hogy egyéni ösztöndíjakat ítélnek oda olyan hallgatók részére, akik részt
vesznek a CEEPUS II. program 1–3. számú részprogramjaiban.
2. Szintén ösztöndíjakat nyerhetnek az elõadók, vendégtanárok és egyetemi oktatók, amennyiben hozzájárulnak a transznacionális egyetemi együttmûködéshez vagy
az elõremutató oktatási módszerekhez. Az elõadók, vendégtanárok és az egyetemi oktatók legalább heti hat órát
tartanak a fogadó egyetemen.
3. Ösztöndíjakat nyerhetnek azok a hallgatók vagy
PhD, illetve posztgraduális képzésben részt vevõ hallgatók, akik a fogadó államban gazdasági vállalkozásnál,
kutatóintézetnél vagy kormányzati intézménynél kívánnak gyakorlatot folytatni, amennyiben a gyakorlat célját és
hasznát világosan bemutató pályázatot készítenek.
4. A fogadó intézmény szemeszterek szerinti, rendszeres képzésébe bekapcsolódó hallgatói ösztöndíjak idõtartama legalább három, legfeljebb tíz hónap lehet. Ennél
rövidebb idõtartamú ösztöndíjat csak szakdolgozaton
vagy disszertáción dolgozó hallgatók nyerhetnek el.
5. A CEEPUS II. program ösztöndíját nyerheti el az
a hallgató is, aki ezen Egyezmény szerinti Egyetemre úgy
iratkozik be, hogy a fogadó intézménynél történõ tanulása
nem valamely Közép-európai Egyetemi Hálózatról szóló
megállapodáson, hanem külön megállapodáson alapszik
(,,freemover” ösztöndíj).
6. A CEEPUS II. program ösztöndíjai „átfogó” ösztöndíjak, vagyis azt célozzák, hogy a fogadó országban fedezzék a megélhetési költségeket, a fogadó országban az általános használatnak megfelelõ laboratóriumi díjakat, ha
ilyen külön díjak felmerülnek, továbbá a szállás és az
egészségbiztosítás költségeit, ha ilyen költségek felmerülnek, a fogadó országban történõ tartózkodás idõtartama
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alatt. Biztosítani kell, hogy a CEEPUS II. program ösztöndíjait a fogadó ország megélhetési költségeire és az inflációra figyelemmel állapítsák meg.
7. Mivel a Szerzõdõ Felek között nem történik pénzforgalom, a CEEPUS II. program ösztöndíjait a fogadó
ország fizeti, az utazási költség kivételével, amelyet a küldõ ország fizet, amennyiben az ilyen költség megtéríthetõ.
8. A CEEPUS II. program elszámolási egysége az „egy
ösztöndíjas hónap”. Minden Szerzõdõ Félnek évenként
közölnie kell a következõ Tanévre vonatkozó Cserekvótáját. A minimális követelmény száz ösztöndíjas hónap.
9. A CEEPUS II. program általános igazgatási vagy
szervezési célokhoz kapcsolódó költségeket és kiadásokat
nem támogat.”
4. §
(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a szerzõdés 8. cikkében meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) E rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját
a külügyminiszter annak ismertté válását követõen a
Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl az oktatási és kulturális miniszter gondoskodik.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott idõpontban hatályát veszti a felsõoktatási együttmûködés támogatása érdekében a Közép-Európai Felsõoktatási Csereprogramról
(CEEPUSII) szóló 130/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

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 törvények módosításáról szóló
2008. évi CXIII. törvénnyel összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
– az 1–2. §, a 12. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése tekintetében a külföldre utazásról szóló 1998. évi
XII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
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– a 3–6. §, a 12. § (2)–(3) bekezdése és a 13. §
(2)–(3) bekezdése tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 47. § (1) bekezdés
a) pontjában,
– a 12. § (8) bekezdése tekintetében az Nytv. 47. §
(1) bekezdés d) pontjában,
– a 7. §, a 12. § (5) bekezdése és a 13. § (4) bekezdése
tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés
e) pontjában,
– a 8. § tekintetében a magyar állampolgárságról szóló
1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdésében,
– a 9. §, a 12. § (4) bekezdése és a 14. § a) pontja tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §
(1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény
végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Utvhr.) 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Az úti okmányt elõállító szerv, a kormányrendeletben meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó,
okmányirodát mûködtetõ települési (fõvárosi kerületi)
önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: körzetközponti
jegyzõ), a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ), a magánútlevél tekintetében a konzuli tisztviselõ az
útlevélhatóságok feladatainak ellátásában közremûködõként vesz részt.
(2) A körzetközponti jegyzõ magánútlevél kiadásával
összefüggõ feladatai körében
a) átveszi a magánútlevél kiadására irányuló kérelmet,
b) e jogszabályban foglaltak szerint ellenõrzi a kérelmezõ személyi adatait és útlevélhez való jogosultságát,
c) a kérelemnek megfelelõ adattartalmú, elektronikus
úton továbbítandó kérelmet állít elõ,
d) a kinyomtatott, valamint a formanyomtatványon benyújtott kérelmet és csatolt mellékleteit megküldi a Hivatalnak,
e) az új okmány személyes átvétele esetén, illetve ha
a postai úton továbbított okmányt az ügyfél nem vette át,
gondoskodik az okmány ügyfélnek történõ átadásáról és
e tény nyilvántartásban történõ rögzítésérõl,
f) gondoskodik a postai úton továbbított és át nem vett
okmányok megõrzésérõl, majd a Hivatalnak selejtezés céljából történõ megküldésérõl,
g) gondoskodik az úti okmány érvénytelenítésérõl,
h) kérelem esetén lehetõvé teszi a tároló elem adattartalmának ellenõrzését.”
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(2) Az Utvhr. 13. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az úti okmány kiadására irányuló eljárás – az Utv.
10. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – kérelemre indul. A kérelem benyújtására – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – külön jogszabályban meghatározott
formanyomtatvány szolgál.
(2) Az útlevél iránti kérelemrõl a Hivatal vagy a körzetközponti jegyzõ – a 15. § (3) bekezdésében meghatározott
esetet kivéve – a kérelemnek megfelelõ adattartalmú,
elektronikus kérelmet állít elõ, amely – a 17. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – tartalmazza a kérelmezõ saját
kezû aláírását, arcképmását és – az Utv. 7. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel – a tagállamok által kiállított útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzõire és biometrikus
elemeire vonatkozó elõírásokról szóló, 2004. december
13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés
második mondata szerinti biometrikus adatát (a továbbiakban: második biometrikus adat), továbbá a kérelmezõ birtokában lévõ elõzõ útlevél érvénytelenítésére, visszahagyására vonatkozó bejegyzést is.”
(3) Az Utvhr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az utazást elrendelõ szervnek – a kérelmezõ nevében – a határátlépési igazolvány iránti kérelmet a Hivatalnál kell benyújtania.”
(4) Az Utvhr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Kiskorú vagy gondnokság alatt álló kérelmét a törvényes képviselõ nyújtja be. A személyes megjelenés
kötelezettsége alól a kérelmezõ nem mentesül, kivéve, ha
kiskorú, és útlevelének a második biometrikus adatot nem
kell tartalmaznia.”
(5) Az Utvhr. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„16. § A külföldön benyújtott kérelem esetén a magyar
állampolgárság érvényes személyazonosító igazolványnyal, érvényes magyar útlevéllel vagy érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal igazolható. Ha a kérelmezõ ezek
egyikével sem rendelkezik, vagy 2006. március 6-át követõen nem rendelkezett érvényes magánútlevéllel, az eljáró
útlevélhatóság vagy az eljárásban közremûködõ hatóság
az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi
a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.”
(6) Az Utvhr. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az úti okmány iránti kérelem elõterjesztésekor
a kérelmezõ a kérelmezett úti okmány adattartalmát képezõ személyes adatait, azok ellenõrzésére szolgáló okiratokat, lakcímét, illetve értesítési címét, továbbá arcképmását
és saját kezû aláírását köteles az eljáró útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani. Írásképtelen kérelmezõ útlevelének
aláírás rovata bejegyzést nem tartalmaz, kivéve, ha a kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy kérelmét törvényes képviselõje nyújtja be és írja alá. Az Utv. 7. §
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(4) bekezdésében foglalt kivétellel a kérelmezõ az útlevél
kérelmezésekor köteles a második biometrikus adatot az
útlevélhatóság rendelkezésére bocsátani.”
(7) Az Utvhr. 18. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ha a kérelmezõ az elõzõ úti okmányát nem tudja
bemutatni, nyilatkoznia kell annak eltulajdonításáról,
elvesztésérõl, illetve megsemmisülésérõl. Az eltulajdonításról tett nyilatkozat az úti okmány eltulajdonítása miatt
tett feljelentésrõl készült jegyzõkönyv bemutatásával
pótolható.”
(8) Az Utvhr. 22. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„A második magánútlevél kiadása
22. § (1) A második magánútlevél kiadása szempontjából az útlevélhatóság különös méltánylást érdemlõ körülményként értékeli, ha az utazás célja szerinti országba történõ beutazás a meglévõ magánútlevélben elhelyezett bejegyzés miatt meghiúsulhatna, vagy emiatt a kérelmezõt
más joghátrány érhetné.
(2) A beutazás megtagadásának vagy joghátrány okozásának lehetõségével kapcsolatban kétség esetén a külügyminiszter állásfoglalását kell kérni.”
(8) Az Utvhr. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az úti okmányt tizenöt napon belül le kell adni az
útlevélhatóságnál vagy a körzetközponti jegyzõnél, ha
megszûnt az arra való jogosultság.”

2. §
(1) Az Utvhr. 3. § (2) bekezdése a következõ h) ponttal
egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározott feladatain túl a
Hivatal feladata és hatásköre:]
„h) ellátja az országos ellenõrzõhitelesítõ hatósági,
valamint a nemzeti dokumentumellenõrzõ-hitelesítõ hatósági feladatokat.”
(2) Az Utvhr. 3. §-a a következõ (5)–(6) bekezdéssel
egészül ki:
„(5) A Hivatal országos ellenõrzõhitelesítõ hatóságként
a) tanúsítványt bocsát ki a nemzeti dokumentumellenõrzõ-hitelesítõ hatóság számára,
b) tanúsítványt ad ki a bõvített hozzáférés-ellenõrzéssel védett adatok kiolvasására feljogosított külföldi hatóságok ellenõrzõ eszközei számára tanúsítványt kibocsátó
külföldi dokumentumellenõrzõ-hitelesítõ hatóságok számára.
(6) A Hivatal nemzeti dokumentumellenõrzõ-hitelesítõ
hatóságként biztosítja az útlevélben elektronikusan tárolt,
bõvített hozzáférés-ellenõrzéssel védett adatok kiolvasására jogosult magyar hatóságok ellenõrzõ eszközei számára a hozzáféréshez szükséges tanúsítványok kiállítását.”
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(3) Az Utvhr. 4. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:
[A külképviselet hatáskörébe tartozik:]
„d) az úti okmány külföldi elvesztése vagy megsemmisülése miatt a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmánnyal kapcsolatos hatósági eljárás.”
(4) Az Utvhr. 14. § (1) bekezdése a következõ
c)–d) ponttal egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi
c)–e) pont megjelölése e)–g) pontra változik:
[A kérelmezõ]
„c) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti
kérelmet a külügyminiszternél,
d) az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a konzuli
tisztviselõnél,”
(5) Az Utvhr. 17. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (4) bekezdés megjelölése (5) bekezdésre változik:
„(4) Nem kell csatolni a szülõk (törvényes képviselõk)
hozzájáruló nyilatkozatát kiskorú vagy gondnokság alatt
álló személy esetén az ideiglenes magánútlevél kiállítására
irányuló kérelemhez, ha a kérelmezõ útlevele, illetõleg
a külföldre utazáshoz felhasznált személyazonosító igazolványa a személyazonosság megállapítására alkalmatlanná vált, megrongálódott, elveszett, vagy azt eltulajdonították. Ebben az esetben az ideiglenes magánútlevelet – az
Utv. 10. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott keretek
között – legfeljebb a korábbi magánútlevéllel megegyezõ
érvényességi idõvel lehet kiállítani.”
3. §
(1) A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Szigr.) 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § A jogosult részére – személyazonosító igazolvány iránti kérelmére – ideiglenes személyazonosító igazolványt kell kiadni, ha nem rendelkezik útlevéllel vagy
kártyaformátumú vezetõi engedéllyel, és
a) állandó személyazonosító igazolványának érvényességi ideje lejárt, az igazolvány cseréjét kérte adatváltozás miatt, vagy az igazolványt eltulajdonították, elvesztette, vagy az megsemmisült;
b) az állandó személyazonosító igazolvány – adategyeztetés vagy adatpontosítás szükségessége miatt –
átmenetileg nem adható ki.”
(2) A Szigr. 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A személyazonosító igazolvány kiadását Magyarországon született újszülött magyar állampolgár részére
elsõ ízben a születést anyakönyvezõ anyakönyvvezetõnél
a törvényes képviselõ kérheti, a letelepedett a jogállás
megszerzését, a menekült az elismerést követõen a körzetközponti jegyzõ hivatalában (a továbbiakban: okmányiroda) köteles kérni.”
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(3) A Szigr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A személyazonosító igazolvány kiadására irányuló
eljárásban a kérelmezõ – kivéve a (3)–(4) bekezdésben és
a 16/A. §-ban foglaltak, valamint a kérelem elektronikus
úton történõ elõterjesztése esetén – személyesen jár el.”
(4) A Szigr. 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ha a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor rendelkezik vagy a kérelmezést megelõzõ évben rendelkezett érvényes állandó személyazonosító igazolvánnyal, vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes okmánnyal, és az
adatokban nem következett be változás, akkor a 18. §-ban
meghatározott okirat helyett a korábbi állandó személyazonosító igazolványát, illetve személyazonosságát igazoló más okmányát kell bemutatnia.”
(5) A Szigr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására
irányuló eljárásban a kérelmezõ jogosultságát, személyazonosságát, állampolgárságát és a fényképnek az azonosításra alkalmasságát ellenõrizni kell. Ennek során a kérelem adatait egyeztetni kell az állandó személyazonosító
igazolvány vagy a személyazonosságát igazoló más érvényes – vagy a 22. § (1) bekezdésében meghatározott – okmány adattartalmával, illetõleg a bemutatott okiratokban
szereplõ adatokkal. Újszülött esetében az igazolványt az
anyakönyvvezetõ által továbbított adatok alapján kell
kiadni.”
(6) A Szigr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Az állandó személyazonosító igazolványt – a kérelmezõ választása szerint – postai úton kell továbbítani,
vagy az okmányirodában kell átadni a kérelmezõ részére.
Az okmányirodában kell átadni az állandó személyazonosító igazolványt, ha az eljárás során ideiglenes személyazonosító igazolvány kiadására került sor.”
(7) A Szigr. 40. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A polgár – kiskorú vagy cselekvõképtelenség miatt
gondnokság alatt álló esetében törvényes képviselõje –
kérelmére nyilvántartott adatairól tájékoztatást kell adni.
Nem adható tájékoztatás az arra törvényben felhatalmazott
szerv részérõl elhelyezett jelzés tényérõl, tartalmáról és az
az alapján tett intézkedésekrõl, ha azt az adott szervre vonatkozó törvény kizárja. A tájékoztatás megtagadását írásban indokolni kell, az indokolásban a tájékoztatást kizáró
törvényi rendelkezésre utalni kell.”
4. §
(1) A Szigr. 4. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
[A központi szerv]
„f) hivatalból kiadja a személyazonosító igazolványt
a magyar állampolgárság honosítással vagy visszahonosítással történt megszerzése esetén;”
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(2) A Szigr. 11. § (1) bekezdése a következõ a) ponttal
egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi a)–c) pontok megjelölése b)–d)-re változik:
[Az állandó személyazonosító igazolvány érvényességének idõtartama a kiadás napjától számított]
„a) 3 év, ha a jogosult a 6. életévét még nem töltötte be;”
(3) A Szigr. 11. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A bevándorolt jogállású személy állandó személyazonosító igazolványát a bevándorlási engedélyébe bejegyzett érvényességi idõvel megegyezõ érvényességgel
kell kiadni.”
(4) A Szigr. a következõ 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A Magyarországon született magyar állampolgár újszülött állandó személyazonosító igazolványát
a törvényes képviselõ – személyes megjelenést mellõzve –
kérelmezheti a születést anyakönyvezõ anyakönyvvezetõnél. A kérelmet a születés anyakönyvi bejelentésére irányadó szabályok alapján az anyakönyvi bejelentéssel egyidejûleg kell továbbítani.
(2) A kérelemnyomtatványt az anyakönyvvezetõ továbbítja a születés helye szerint illetékes körzetközponti jegyzõnek.”
(5) A Szigr. 18. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a külföldrõl hazatért magyar állampolgár nem
rendelkezik állampolgársági bizonyítvánnyal, annak beszerzésére nem kötelezhetõ. Az állampolgárság megállapítása iránt a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt
kell megkeresni.”
(6) A Szigr. 28. §-a a következõ f) ponttal egészül ki:
[Érvénytelen a személyazonosító igazolvány, ha]
„f) elvesztését, megsemmisülését vagy eltulajdonítását
bejelentették, valamint ha azt a hatóság bevonta vagy büntetõeljárásban tárgyi bizonyítási eszközként lefoglalta.”

5. §
(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nytvvhr.) 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jegyzõ az adatjavításokat és adatváltozásokat
a vonatkozó döntés jogerõre emelkedésétõl számított öt
munkanapon belül átvezeti a címnyilvántartásban.”
(2) A Nytvvhr. 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A központi szerv elsõ fokú hatósági jogkörében]
„b) dönt a külföldön élõ magyar állampolgárként történõ nyilvántartásba vétel iránt a központi szervnél vagy
a konzuli tisztviselõnél elõterjesztett kérelemrõl, határoz
a külföldön élõ magyar állampolgárok adatainak helyesbítésérõl, módosításáról, törlésérõl;”
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(3) A Nytvvhr. 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[A hatósági igazolvánnyal összefüggõ hatósági ügyben
elsõ fokon jár el:]
„c) a központi szerv a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezõ személy adatainak nyilvántartásba
vételével, valamint a honosított és – a 10. §-ban meghatározott kivétellel – a magyarországi tartózkodási hellyel
nem rendelkezõ, külföldön élõ magyar állampolgár nyilvántartásával, névadat-változásával, elveszett, eltulajdonított, megsemmisült vagy használhatatlanná vált hatósági
igazolványával, valamint a személyi azonosító visszavonásával és törlésével kapcsolatos eljárásban.”
(4) Az Nytvvhr. 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39. § (1) A jegyzõ – amennyiben a szükséges technikai
feltételek rendelkezésre állnak – átvezeti a nyilvántartáson
a lakcímbejelentés adatait, és megküldi a bejelentõlapot,
valamint a személyi azonosítóról és a lakcímrõl szóló
leadott hatósági igazolványt a lakóhely szerint illetékes
körzetközponti jegyzõnek.
(2) A lakcímbejelentés adatainak a nyilvántartáson való
átvezetéséhez szükséges technikai feltételek hiányában
a jegyzõ – a nyilvántartási és ügykezelési feladatok teljesítése után – köteles a bejelentõlapot, valamint a személyi
azonosítóról és a lakcímrõl szóló leadott hatósági igazolványt a lakcím szerint illetékes körzetközponti jegyzõnek
megküldeni feldolgozásra.
(3) A körzetközponti jegyzõ a feldolgozott bejelentõlapot haladéktalanul megküldi a központi szervhez.”

6. §
(1) A Nytvvhr. 3. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (3)–(4) bekezdés
megjelölése (4)–(5) bekezdésre változik:
„(3) A Magyar Köztársaság területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön
élõ magyar állampolgárként történõ nyilvántartásba vételére irányuló kérelmét a lakcímbejelentési ügyében eljáró
jegyzõnél vagy a konzuli tisztviselõnél terjesztheti elõ.”
(2) A Nytvvhr. a következõ 10. §-sal egészül ki:
„10. § A Magyar Köztársaság területét külföldi letelepedés szándékával elhagyó magyar állampolgár külföldön
élõ magyar állampolgárként történõ nyilvántartásba vételére irányuló kérelmérõl – ha azt a 3. § (3) bekezdése szerint a jegyzõnél terjesztette elõ – a jegyzõ dönt.”
(3) A Nytvvhr. 18. § (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Az érintett polgár kérelmére akkor kell kiadni a hatósági igazolványt, ha a polgár]
„e) 14 éven aluli kiskorú törvényes képviselõjeként
neve és telefonszáma feltüntetését kéri a kiskorú hatósági
igazolványán, illetve a feltüntetett adat módosítását vagy
törlését kéri.”
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(4) A Nytvvhr. 18. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel
egészül ki, ezzel egyidejûleg a jelenlegi (4)–(5) bekezdés
megjelölése (6)–(7) bekezdésre változik:
„(4) Az újszülött törvényes képviselõje a születés anyakönyvi bejelentésének szabályai szerint a születés anyakönyvi bejelentésével egyidejûleg továbbíthatja az anyakönyvvezetõnek az iránti kérelmét, hogy a törvényes képviselõk neve és telefonszáma a hatósági igazolványon
kerüljön feltüntetésre.
(5) A 14 éven aluli kiskorú törvényes képviselõi nevének és telefonszámának feltüntetésére irányuló kérelmet
a 4. mellékletben meghatározott nyomtatványon kell elõterjeszteni.”

sához szükséges adatokat, valamint – ha azok a hatóság
rendelkezésére állnak – meg kell küldenie az állampolgárság megállapításához szükséges okiratokat.”

(5) A Nytvvhr. a következõ 4. melléklettel egészül ki:

A családok támogatásáról szóló 1998. évi
LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 1. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A családtámogatási ellátást igénylõ, valamint
a gyermek természetes személyazonosító adatait érvényes
személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság
igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, a személyi azonosítóról és a lakcímrõl szóló hatósági
igazolványnak a lakcímrõl szóló hatósági igazolvány
részérõl (a továbbiakban: lakcímigazolvány) készült másolatának bemutatásával vagy csatolásával, a társadalombiztosítási azonosító jelet hatósági igazolvány, hatósági
bizonyítvány bemutatásával vagy másolatának csatolásával kell igazolni. A gyermek adatai a születési anyakönyvi
kivonattal is igazolhatóak.”

,,4. melléklet
a 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelethez
Kérelem a törvényes képviselõ adatainak feltüntetése
iránt
A 14 éven aluli kiskorú adatai:
– családi és utónév,
– születési hely, idõ,
– anyja születési családi és utóneve.
A törvényes képviselõk adatai:
– családi és utónév,
– telefonszám.”

7. §
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.)
12/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(3) A gyermek lakóhelye – a szülõ kérelmére a gyermek születési helye – szerint illetékes REP a személyi
adat- és lakcímnyilvántartás szervének az újszülött adataira vonatkozó adatszolgáltatása alapján az adatszolgáltatás
teljesítését követõen soron kívül, de legkésõbb öt munkanapon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére vagy a szülõ
kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ-számát tartalmazó „Hatósági Igazolvány”-t.”

(2) Az Áptv. vhr. 7. melléklet 16. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. Az „igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról” biztonsági okmány. A hivatal vezetõje felelõs a biztonsági okmány adminisztratív védelmére meghatározott
szabályok betartásáért.”

9. §

10. §
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mozgkr.) 9. § (1) bekezdés g) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 8. § (1) bekezdése szerinti kérelemhez mellékelni kell]
„g) a közlekedési támogatás iránti kérelem esetén, ha
a súlyos mozgáskorlátozott személy eltartottról gondoskodik, az eltartott személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolványát vagy születési anyakönyvi kivonatát, továbbá – ha szükséges – az elhelyezését igazoló bírói
ítélet vagy gyámhatósági határozat fénymásolatát,”

8. §
11. §
(1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Áptv. vhr.) 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Az állampolgárság megállapítása iránti megkeresést (Ápt. 12. §) a hatóság közvetlenül a Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatalhoz küldi meg. A hatóságnak
a megkeresésben közölnie kell az állampolgárság igazolá-

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –
2009. június 28-án lép hatályba.
(2) A 14. § 2010. június 28-án lép hatályba.
(3) Az 1–10. §, a 12–13. § és a 15. § 2009. június 29-én
hatályát veszti.
(4) Ez a rendelet 2010. június 29-én hatályát veszti.
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(1) Az Utvhr. 3. § (2) bekezdés d) pontjában a ,,Magyar
Köztársaság Diplomáciai és Konzuli Képviseleteivel
(a továbbiakban: külképviselet)” szövegrész helyébe
a ,,konzuli tisztviselõkkel” szöveg; 3. § (4) bekezdés
c) pontjában a ,,külképviseleteken” szövegrész helyébe
a ,,konzuli tisztviselõkön” szöveg; 19. § (6) bekezdésében
és 25. § (3) bekezdésében a ,,külképviseleten” szövegrész
helyébe a ,,konzuli tisztviselõnél” szöveg; 4. § (2) bekezdésében, 10/A. § (1) bekezdésében, 10/C. § (3) bekezdésében, 10/D. §-ában, 10/E. § (2) bekezdésében, 13. § (5) bekezdésében, 15. § (4) bekezdésében és 21. § (1) bekezdésében a ,,külképviselet” szövegrész helyébe a ,,konzuli
tisztviselõ” szöveg; 4. § (2) bekezdés a) pontjában az
„a hazatérés céljából kiállított” szövegrész helyébe az „az”
szöveg; 8. § (6) bekezdésében az „útlevél hatóságnál” szövegrész helyébe az „útlevélhatóságnál” szöveg; 10/C. §
(1) bekezdésében az „esõ külképviselet” szövegrész helyébe a ,,mûködõ konzuli tisztviselõ” szöveg; 10/C. §
(2)–(3) bekezdésében és 10/D. §-ában a ,,Külügyminisztérium” szövegrész helyébe a ,,külügyminiszter” szöveg;
10/C. § (2) bekezdésében a ,,külképviseletet” szövegrész
helyébe a ,,konzuli tisztviselõt” szöveg; 10/E. § (1) bekezdésében a ,,külképviseletnél” szövegrész helyébe a ,,konzuli tisztviselõnél” szöveg; 10/E. § (2) bekezdésében és
13. § (5) bekezdésében a ,,Külügyminisztériumon” szövegrész helyébe a ,,külügyminiszteren” szöveg; 11/B. §
(1) bekezdésében az „az elveszett” szövegrész helyébe az
„a lejárt, elveszett” szöveg; 13. § (4) bekezdésében
a ,,megküldi” szövegrész helyébe a ,,megküldi, az elektronikus kérelmet elektronikus úton továbbítja” szöveg; 14. §
(1) bekezdés a) pontjában a ,,külképviseletnél; a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a Külügyminisztériumnál; az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a külképviseletnél” szövegrész helyébe a ,,konzuli
tisztviselõnél” szöveg; b) pontjában az „a magánútlevél”
szövegrész helyébe az „a szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet, valamint a magánútlevél, a szolgálati
és hajós szolgálati útlevél” szöveg; e) pontjában a ,,kérelmet a külképviseletnél” szövegrész helyébe a ,,kérelmet,
valamint a bevándorolt és letelepedett személy részére az
úti okmány külföldön történt elvesztése vagy megsemmisülése esetére kiadott, egyszeri utazásra jogosító úti
okmány iránti kérelmet a konzuli tisztviselõnél” szöveg;
15. § (4) bekezdésében a ,,külföldön élõ állampolgár külképviseleten” szövegrész helyébe a ,,külföldön élõ vagy
tartózkodó kérelmezõ konzuli tisztviselõnél” szöveg,
a ,,külképviselethez” szövegrész helyébe a ,,konzuli tisztviselõhöz” szöveg; 17. § (2) bekezdésében az „elõzõ úti
okmányát” szövegrész helyébe az „elõzõ, le nem járt érvényességi idejû úti okmányát” szöveg, az „az útlevél iránti
kérelemhez a külön törvényben” szövegrész helyébe az
„illetékekrõl szóló törvényben” szöveg, az „összegû illetékbélyeget” szövegrész helyébe az „illeték, illetve a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási
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díj megfizetését igazolni kell” szöveg, az „útlevelet” szövegrész helyébe az „úti okmányt” szöveg, a ,,jegyzõnél és
a külképviseleten benyújtott kérelem esetében” szövegrész helyébe a ,,körzetközponti jegyzõnél, a Hivatalnál
vagy a külügyminiszternél elõterjesztett útlevél iránti kérelem kivételével a kérelemhez” szöveg; 17. § (3) bekezdésében az „a gyámhatóság vagy az útlevélhatóság” szövegrész helyébe az „a gyámhatóság, a konzuli tisztviselõ,
az útlevélhatóság vagy a körzetközponti jegyzõ” szöveg,
az „igazoló jogerõs bírósági határozat másolatát” szövegrész helyébe az „igazoló okiratot” szöveg; 18. § (1) bekezdés felvezetõ szövegében az „útlevélhez” szövegrész helyébe az „úti okmányhoz” szöveg; a) pontjában az „érvényes hatósági igazolványt – ha azzal rendelkezik –, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímrõl” szövegrész
helyébe az „érvényes hatósági igazolványt, valamint – ha
azzal rendelkezik – a személyi azonosítóról és a lakcímrõl” szöveg; b) pontjában a ,,nem rendelkezõ kérelmezõ”
szövegrész helyébe a ,,nem rendelkezõ magyar állampolgár kérelmezõ” szöveg, a ,,külföldön élõ kérelmezõ esetében magyar állampolgárságát” szövegrész helyébe a ,,külföldön élõ kérelmezõ esetében – a 19. § (7)–(8) bekezdésében foglalt kivétellel – magyar állampolgárságát” szöveg;
c) pontjában az „érvényes hatósági igazolványt, a gondnok-, illetõleg gyámkirendelõ határozatot” szövegrész
helyébe az „érvényes hatósági igazolványt, külföldi esetén
úti okmányát, a gondnok-, illetve gyámkirendelõ határozatot” szöveg; d) pontjában az „elõzõ úti okmányát” szövegrész helyébe az „elõzõ, le nem járt érvényességi idejû”;
19. § (1) bekezdésében az „egyeztetni kell a személyazonosító igazolvány, illetõleg születési anyakönyvi kivonatának adataival” szövegrész helyébe az „egyeztetni kell
a személyazonosító igazolvány vagy a személyazonosság
igazolására szolgáló más hatósági igazolvány, valamint
a születési és házassági anyakönyvi kivonatának adataival” szöveg, a ,,Kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén az adatok valódiságát a szülõnek (törvényes
képviselõnek)” szövegrész helyébe az „A kérelmezõnek
– kiskorú vagy gondnokság alatt álló személy esetén a szülõnek (törvényes képviselõnek) – az igénylõlap ellenõrzését
és az adatok valódiságát” szöveg; 19. § (4) bekezdésében
a ,,helyesbítést kizárólag” szövegrész helyébe a ,,helyesbítést magyar állampolgár esetén kizárólag” szöveg; 19. §
(6) bekezdésében a ,,személyi” szövegrész helyébe a ,,személyazonosító” szöveg; 24. § (1) bekezdésében a ,,visszavonás elrendelésekor” szövegrész helyébe a ,,visszavonás
vagy visszatartás elrendelésekor” szöveg, a ,,jogosult hatóságnak” szövegrész helyébe a ,,jogosultnak” szöveg,
(3) bekezdésében az „Utv. 7. §-ának (4) bekezdésében”
szövegrész helyébe az „Utv. 7. § (8) bekezdésében” szöveg; 25. § (3) bekezdésében a ,,külföldön élõ állampolgár
elõzõ magánútlevelét” szövegrész helyébe a ,,külföldön
élõ vagy tartózkodó magyar állampolgár elõzõ, le nem járt
érvényességi idejû magánútlevelét” szöveg; 25. § (5) bekezdésében az „Az állampolgár” szövegrész helyébe az
„A jogosultja” szöveg, az „érvényes” szövegrész helyébe
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a ,,le nem járt érvényességi idejû” szöveg, az „a jegyzõhöz,
vagy a kiállító útlevélhatósághoz” szövegrész helyébe az
„a jegyzõhöz, a kiállító útlevélhatósághoz vagy külföldön
a konzuli tisztviselõhöz” szöveg; 28. §-ában a ,,továbbá
a bevándorolt és a letelepedett részére visszatérésre kiadott
egyszeri utazási igazolványt” szövegrész helyébe az
„a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra
jogosító úti okmányát, a bevándorolt, letelepedett jogállású személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát” szöveg, az „illetve a letelepedett részére kiadott utazási igazolványt és a menedékesek úti okmányát pedig”
szövegrész helyébe az „a letelepedett, a menekült, az oltalmazott, a menedékes úti okmányát” szöveg; 31. § (1) bekezdésében az „E rendelet 23. §-ának (1) bekezdése” szövegrész helyébe az „E rendelet 15. § (2) bekezdése, 17. §
(1) bekezdése és 23. § (1) bekezdése” szöveg lép.
(2) A Szigr. 6. §-ában az „igazolvány, illetõleg ideiglenes” szövegrész helyébe az „igazolvány és ideiglenes”
szöveg; 8. § (1) bekezdésében, 10. § a) pontjában, 26. §
(2) bekezdés felvezetõ szövegében és b) pontjában, valamint 31. § (1) bekezdésében a ,,polgár” szövegrész helyébe a ,,magyar állampolgár” szöveg; 8. § (2) bekezdésében
és 11. § (2) bekezdésében a ,,személy személyazonosító”
szövegrész helyébe a ,,személy állandó személyazonosító”
szöveg; 9. § (1) bekezdésében a ,,polgárnak” szövegrész
helyébe a ,,magyar állampolgárnak” szöveg; 11. § (1) bekezdés b) pontjában a ,,6 év” szövegrész helyébe a ,,7 év”
szöveg; 15. § (1) bekezdésében a ,, (3) bekezdésben” szövegrész helyébe a ,,16/A. §-ban és e § (3) bekezdésében”
szöveg, a ,,körzetközponti jegyzõ hivatalában (a továbbiakban: okmányiroda)” szövegrész helyébe az „okmányirodában” szöveg, (3) bekezdésében az „akadályozott kérelmezõ” szövegrész helyébe az „akadályozott és
a 12 éven aluli kérelmezõ” szöveg; 16. § (2) bekezdésében
a ,,cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt álló” szövegrész helyébe a ,,cselekvõképtelen” szöveg, a ,,kérelmezõ nem mentesül” szövegrész helyébe a ,,kérelmezõ
– a 15. § (3)–(4) bekezdésében foglaltak kivételével – nem
mentesül” szöveg; 17. § (2) bekezdésében a ,,bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe a ,,bekezdésében
és a 16/A. §-ban meghatározott” szöveg; 18. §-ában a ,,kérelmezõ érvényes” szövegrész helyébe a ,,kérelmezõ
– a magyar állampolgár újszülött kivételével – érvényes”
szöveg; 22. § (2) bekezdésében a ,,tartalmazza” szövegrész helyébe a ,,tartalmazza, lejárt okmány esetén pedig
nyilatkozik arról is, hogy adataiban nem történt változás”
szöveg; 22. § (3) bekezdésében az „adatváltozást a” szövegrész helyébe az „adatváltozást 8 napon belül be kell
jelenteni, és a” szöveg; 29. §-ában az „anyaghibás” szövegrész helyébe a ,,gyártáshibás” szöveg; 30. § (1) bekezdésében a ,,születési, illetõleg – házasságban élõ nõk esetében – a” szövegrész helyébe a ,,születési vagy a” szöveg;
30. § (6) bekezdésében és a Szigr. mellékletében a ,,leánykori” szövegrész helyébe a ,,születési” szöveg; 31. §
(3) bekezdésében a ,,helyezett polgár, bevándorolt, letele-
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pedett és menekült jogállású személy személyazonosító”
szövegrész helyébe a ,,helyezett és a kiskorú polgár személyazonosító” szöveg; valamint a Szigr. mellékletében
a ,,Leánykori” szövegrész helyébe a ,,Születési” szöveg
lép.
(3) Az Nytvvhr. 3. § (1) bekezdésében a ,,külképviseletnél” szövegrész helyébe a ,,konzuli tisztviselõnél” szöveg;
5. § (1) bekezdésében a ,,külképviselet” szövegrész helyébe a ,,konzuli tisztviselõ” szöveg; (4) bekezdésében
a ,,végzi a külföldön élõ” szövegrész helyébe a ,,végzi
– a 10. §-ban meghatározott esetet kivéve – a külföldön
élõ” szöveg; (5) bekezdésében a ,,külképviseleten” szövegrész helyébe a ,,konzuli tisztviselõnek” szöveg; 11. §
e) pontjában a ,,határozatok” szó helyébe a ,,döntések”
szó; 16. § (1) bekezdésében az „A személyazonosító jel
helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok
használatáról szóló 1996. évi XX. törvény (a továbbiakban: Szaz. tv.) 29. §-a” szövegrész helyébe az „Az Nytv.
13. § (1) bekezdése” szöveg, (2) bekezdésében az
„a Szaz. tv. 29. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az
„az Nytv. 13. § (2) bekezdésében” szöveg; 17. § (1) bekezdés b) pontjában az „az illetékes” szövegrész helyébe az
„a” szó; 18. § (4) bekezdés b) pontjában a ,,külképviselet”
szövegrész helyébe az „a központi szerv, a konzuli tisztviselõ vagy a jegyzõ” szöveg; 19. § (1) bekezdésében az
„A polgár lakóhelye szerint illetékes jegyzõ – az illetékes
körzetközponti jegyzõ útján –, továbbá külföldön élõ
magyar állampolgár esetén a központi szerv,” szövegrész
helyébe az „A körzetközponti jegyzõ – a bejelentett tartózkodási hellyel nem rendelkezõ, külföldön élõ magyar állampolgár esetén a központi szerv –” szöveg; 21. § (4) bekezdésében a ,,külképviseleti szerv” szövegrész helyébe
a ,,konzuli tisztviselõ” szöveg; 22. § (2) bekezdésében az
„A Szaz. tv.” szövegrész helyébe az „A személyazonosító
jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény” szöveg;
40. § (1) bekezdésében a ,,külképviseleti szervnél” szövegrész helyébe a ,,konzuli tisztviselõnél” szöveg; (2) bekezdésében a ,,külképviseleti szervnek” szövegrész helyébe a ,,konzuli tisztviselõnek” szöveg; 2. mellékletének
II. pontjában és 3. mellékletében a ,,leánykori” szövegrész
helyébe a ,,születési” szöveg lép.
(4) A Cstvhr. 1–5. mellékletében a ,,születési anyakönyvi kivonatának másolata” szövegrész helyébe a ,,személyazonosító igazolványának, útlevelének vagy születési
anyakönyvi kivonatának másolata” szöveg, 6. mellékletében az „a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és
TAJ kártyájának másolata (amennyiben rendelkezésre
áll)” szövegrész helyébe az „a gyermek személyazonosító
igazolványának, útlevelének vagy születési anyakönyvi
kivonatának, továbbá TAJ kártyájának másolata
(amennyiben rendelkezésre áll)” szöveg lép.
(5) Az Ebr. 12/A. § (1) bekezdésében az „Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ számot” szövegrész helyébe
az „Az igényérvényesítéshez szükséges TAJ-számot
– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –” szöveg lép.
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(6) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.
(I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Laktr.) 18. §
(2) bekezdés a) pontjában az „a személyi igazolvány vagy
születési anyakönyvi kivonat” szövegrész helyébe az
„a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány vagy születési anyakönyvi kivonat” szöveg lép.
(7) A gyermek születése esetén az apát megilletõ munkaidõ-kedvezménnyel összefüggõ költségek megtérítésérõl szóló 305/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében „a halotti anyakönyvi kivonat” szövegrész
helyébe az „a halottvizsgálati bizonyítvány” szöveg; 1. §
(4) bekezdésében az „anyakönyvi kivonat” szövegrész
helyébe az „anyakönyvi kivonat, valamint a halottvizsgálati bizonyítvány” szöveg lép.
(8) A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében a ,,határozatok” szövegrész helyébe a ,,döntések” szöveg lép.

13. §
(1) Hatályát veszti az Utvhr. 3. § (1) bekezdésében az
„az ideiglenes magánútlevéllel,” szövegrész; 3. § (2) bekezdés a)–b) és e) pontja; 8. § (5) bekezdésében a ,, , továbbá az Utv. 19. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
esetekben” szövegrész; 14. § (1) bekezdés a) pontjában az
„a 20. § (1) bekezdésében foglalt esetben a jegyzõnél,”
szövegrész; 17. § (2) bekezdésében a ,,kettõ darab feketefehér vagy színes” szövegrész, (3) bekezdésének második
mondata; 18. § (1) bekezdés c) pontjában a ,,cselekvõképességet kizáró” szövegrész; 19. § (5) bekezdése, (8) bekezdésében a ,, , vagy külföldi letelepedési szándékának
bejelentésekor tett kérelme alapján” szövegrész; 20. §-a;
23. § (1) bekezdés elsõ mondata; 23. § (2)–(5) bekezdése;
24. § (2) bekezdése; 25. § (2) bekezdése; 25. § (6) bekezdésében az „és a magyar hatóságok bejegyzéseinél elhelyezett „érvénytelen” bélyegzõ lenyomattal” szövegrész;
valamint 26. §-a.
(2) Hatályát veszti a Szigr. 2. § (1) bekezdésében a ,,– ha
az állandó személyazonosító igazolvány hivatalból történõ
kiadására a magyar állampolgárság megszerzése miatt
kerül sor –” szövegrész; 3. § c) pontja; 7. § (2) bekezdésében az „(a továbbiakban: polgár)” és az „(MSZ EN ISO
3166-1)” szövegrész; 9. § (1) bekezdésében a ,, , 14. életévét betöltõ” szövegrész; 9. § (2) bekezdése; 9. § (4) bekezdésében a ,, , valamint a bevándorolt, a letelepedett és
a menekült jogállású személy” szövegrész; 14. § (3) bekezdésében a ,,naptári” szövegrész; 26. § (3) bekezdése;
28. § (3) bekezdése; a 30. § (9) bekezdésében a ,, , bevándorolt, letelepedett és menekült jogállású személy” szövegrész; a 32. § (4) bekezdésében az „elvesztése,” és
a ,, , valamint megsemmisülése” szövegrész; 33. § (3) bekezdésében, 34. § (5) bekezdésében, 36. §-ában és
37. §-ában a ,, , a bevándorolt, a letelepedett vagy menekült jogállású személy” szövegrész; 34. § (2) bekezdésé-

17239

nek harmadik mondata; 38. § (2) bekezdésében az „a katonai szervezet a katonának,” szövegrész; 45. §-ában a
,, , menekült vagy bevándorolt jogállású személy” szövegrész; valamint 46. §-a.
(3) Az Ebr. 12/A. § (2) bekezdése hatályát veszti.
(4) Hatályát veszti a hadigondozásról szóló 1994. évi
XLV. törvény végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.)
Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a ,,halotti anyakönyvi kivonattal,” szövegrész.
(5) Hatályát veszti a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.
(III. 27.) Korm. rendelet 32. § (3) bekezdése.
(6) Hatályát veszti a Cstvhr. 19. § (8) bekezdése.

14. §
Hatályát veszti:
a) a Cstvhr. 1. § (3) bekezdésének második mondata,
1–5. mellékletében a ,,születési anyakönyvi kivonatának
másolata” szöveg; 6. mellékletében a ,,születési anyakönyvi kivonatának és” szöveg;
b) a Mozgkr. 9. § (1) bekezdés g) pontjában a ,,vagy
születési anyakönyvi kivonatát” szövegrész;
c) a Laktr. 18. § (2) bekezdés a) pontjában a ,,vagy születési anyakönyvi kivonat szöveg”.

15. §
Az 1. § (4) és (6) bekezdése a tagállamok által kiállított
útlevelek és úti okmányok biztonsági jellemzõire és biometrikus elemeire vonatkozó elõírásokról szóló, 2004. december 13-i 2252/2004/EK tanácsi rendelet 1. cikk (2) és
(3) bekezdése végrehajtásához szükséges rendelkezéseket
állapít meg.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

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 Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének e) pontjában
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kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következõket rendeli el:
1. §
Az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) az alábbi
6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény (a továbbakban: Ktv.)
49/I. §-ának (1) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)
78/A. §-ának (1) bekezdése, az ügyészségi szolgálati
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi
LXXX. törvény (a továbbiakban: Üsztv.) 50/C. §-ának
(3) bekezdése, a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 115/A. §-ának (1) bekezdése,
a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi
LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 119/A. §-ának
(1) bekezdése, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Isztv.) 121/A. §-ának (1) bekezdése, a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 126/A. §-ának (1) bekezdése, a fiatalok
lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló
4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet 1. §-ának (1) bekezdése
szerinti, lakáscélú kölcsönszerzõdések állami készfizetõ
kezességvállalására, valamint a (2) bekezdés szerinti fizetési könnyítések érdekében történõ szerzõdésmódosításokra a (2)–(4) bekezdésben, továbbá a 6/B. és 6/C. §-ban
foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti állami kezességgel biztosított lakáscélú kölcsönszerzõdések módosítására – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a következõ
fizetési könnyítések alkalmazása miatt kerülhet sor:
a) fedezetcsere: a fennálló kölcsönszerzõdés fedezetéül szolgáló, jelzáloggal terhelt ingatlan helyett másik ingatlan zálogtárgyként történõ bevonása a kölcsönügyletbõl adódó követelés fedezeteként,
b) futamidõ hosszabbítás: a kölcsön futamideje lejártának az eredeti lejárathoz viszonyított késõbbi idõpontra
történõ módosítása,
c) szüneteltetés: a törlesztõ-részlet meghatározott ideig
történõ felfüggesztése az eredeti futamidõ meghosszabbításával,
d) törlesztõ-részlet csökkentés: az eredeti kölcsönszerzõdésben foglalt aktuális törlesztõ-részlet meghatározott
idõre történõ csökkentése a futamidõ hosszabbítása nélkül,
e) törlesztõ-részlet halasztás: a törlesztõ-részlet felfüggesztése, amely nem jár futamidõ-hosszabbítással,
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f) türelmi idõ hosszabbítás: az eredeti kölcsönszerzõdésben foglalt türelmi idõ maximum 2 évvel történõ meghosszabbítása,
g) részletfizetés engedélyezése: lejárt tartozás részletekben történõ kiegyenlítésének engedélyezése az aktuális
fizetési kötelezettség teljesítése mellett,
h) törlesztõrészlet fixálás: a törlesztõ-részlet meghatározott idõre történõ rögzítése.
(3) A (2) bekezdés b)–h) pontjaiban foglalt fizetési
könnyítésre akkor kerülhet sor, ha az eredeti kölcsönszerzõdések megkötése 2008. szeptember 30-át megelõzõen
történt.
(4) A (1) bekezdés szerinti lakáscélú, kamattámogatásban részesülõ kölcsön-szerzõdések esetében ügyleti
kamatként legfeljebb a lakáscélú állami támogatásokról
szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
lakástámogatási rendelet) 2009. június 15-én hatályos
12. § (1) bekezdésének g) pontja alapján számított kamatot, illetve a 13. § (3) bekezdésében meghatározott kamattámogatással csökkentett (2) bekezdés szerinti ügyleti
kamatot lehet figyelembe venni. Nem kamattámogatott
kölcsön esetén az ügyleti kamat a kölcsönszerzõdésben
foglalt, az adós részére meghatározott kamat.”

2. §
Az R. az alábbi 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § (1) A kölcsönt nyújtó hitelintézet a szerzõdéskötéskor ellenõrzi, hogy a benyújtott dokumentumok alapján
– a köztisztviselõ, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagja, a közalkalmazott, az ügyész, a bíró, az igazságügyi
alkalmazott esetében a kezességvállalás alapjául szolgáló – 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) bekezdésében foglaltak fennállnak-e, és a jogosultság fennállását igazoló
dokumentumokat iratanyagában megõrzi.
(2) A Magyar Állam készfizetõ kezessége a 6/A. §
(1) bekezdése szerinti lakáscélú kölcsönrész elsõ folyósítási napjától a 8/C. § (2) bekezdésében foglalt határidõig
áll fenn a kölcsön tõkeösszegére, valamint ügyleti kamatára és kezelési költségére.
(3) A hitelintézet az adóssal kötött – a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 21. § (1) bekezdése,
illetve a jelzálog-hitelintézetrõl és jelzáloglevélrõl szóló
1997. évi XXX. törvény 6. §-a szerinti – közjegyzõi okiratba foglalt kölcsönszerzõdésben rögzíti azt az összeget, és
annak a teljes kölcsönösszegen belüli arányát, amelyre az
állam készfizetõ kezessége vonatkozik.
(4) Amennyiben az állami kezességvállalás egy hitelcél
finanszírozásán belül egyidejûleg több, eltérõ kondíciójú
hitelrészhez kapcsolódik, akkor a kezességvállalás arányát
az egyes hitelrészek tekintetében azonos mértékben,
külön-külön kell a szerzõdés(ek)ben meghatározni és a
futamidõ alatt fenntartani.
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(5) A kölcsöntörlesztés során a (3) és (4) bekezdések
szerinti arány megtartásával csökken a kölcsön(ök) állami
készfizetõ kezességgel érintett része.
(6) Az állami készfizetõ kezességgel érintett kölcsönrész összegének és arányának megállapításánál a hitelintézet a fedezetül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét
csökkenti az olyan kölcsön tõkeösszegével, amelyet a
támogatott hitelcél megvalósításához nyújtottak és az állami készfizetõ kezességgel érintett kölcsönt biztosító jelzálogjogot megelõzõ ranghelyen bejegyzett jelzálogjog biztosít.”
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veggel, a 20. § (8) bekezdése az „1. §-ának (1) bekezdését”
helyett a ,,19. §-ának (1) bekezdését” szöveggel lép hatályba.

5. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 1–3. §-a 2009. június 15-én lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

3. §
Az R. az alábbi 6/C. §-sal egészül ki:
„6/C. § (1) Fedezetcsereként csak olyan ingatlan fogadható el, amely – a kölcsönszerzõdésben rögzített állami
készfizetõ kezességvállalás arányát is figyelembe véve –
a hitelintézet fedezetértékelési szabályzata alapján fedezetet nyújt a fennálló kölcsönre, kamataira és kezelési költségeire. Fedezetcsere esetén a hitelintézet az új fedezetként
elfogadott ingatlanra vonatkozóan az eredeti feltételek
szerint állapítja meg a kezesség mértékét, melyet a kölcsönszerzõdésben köteles rögzíteni.
(2) Az állami készfizetõ kezesség beváltása esetén
a Magyar Államnak az Áht. 33. § (13) bekezdése szerinti
követelése a fedezetcsere során új fedezetként felajánlott
ingatlanon is kielégíthetõ.
(3) A hitelintézet a 6/A. § (2) bekezdésének a)–h) pontjai szerinti fizetési könnyítésekre irányuló szerzõdésmódosításra hivatkozva az eredeti szerzõdés szerinti kamat,
díj, költség, egyéb ellenszolgáltatás mértékét nem emelheti, és az adós részére a kölcsönszerzõdés módosításával
kapcsolatban fizetési kötelezettséget nem írhat elõ.
(4) A 6/A. § (2) bekezdésének a)–h) pontjai szerinti
fizetési könnyítés esetén nem növekedhet az állami kezességvállalásnak az eredeti kölcsönszerzõdésben rögzített
teljes kölcsönön belüli aránya.
(5) A futamidõ hosszabbítással járó, 6/A. § (2) bekezdés
b), c) és h) pontja szerinti fizetési könnyítések alkalmazása
esetén állami kamattámogatás a lakástámogatási rendeletnek az eredeti kölcsönszerzõdés megkötésének idõpontjában hatályos 12. §-ában és 13. §-ában meghatározottak
szerint, az eredeti kölcsönszerzõdésben rögzített futamidõ
kezdõ napjától számított, legfeljebb elsõ 20 évére vehetõ
igénybe.”

4. §
Az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 109/2009.
(V. 20.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése a ,,14. §-ának
(1) bekezdése” helyett a ,,13. §-ának (1) bekezdése” szö-

V. A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
65/2009. (VI. 4.) FVM
rendelete
a termelõi csoportokról szóló
81/2004. (V. 4.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:
1. §
(1) A termelõi csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM
rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának a) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„a) termelõi csoport: az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az e rendelet alapján
termelõi csoportként elismert, és az e rendeletben foglaltak
szerint mûködõ szövetkezet vagy korlátolt felelõsségû társaság;”
(2) Az R. 1. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„e) termék, illetve termékcsoport: a Kereskedelmi
Vámtarifa címû, a Központi Statisztikai Hivatal hatályos
hivatalos közleményében szereplõ termékek és termékcsoportok;”
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(3) Az R. 1. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
,,g) összes értékesítési árbevétel: a fõkönyvi kivonat
„Termékértékesítési árbevétel” rovata (9-es számlaosztály) alatti – az állami elismeréssel érintett termékre vagy
termékekre vonatkozó – sorok összege.”

2. §
Az R. 2. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nem tartoznak a rendelet hatálya alá a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló FVM rendelet hatálya alá tartozó
szervezetek.”

3. §
Az R. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Termelõi csoport tagja az a mezõgazdasági, halászati vagy erdészeti alaptevékenységet folytató természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság (a továbbiakban: termelõ)
lehet, aki vagy amely a termelõi szervezõdés céljának
megfelelõ piaci vagy feldolgozóipari értékesítésre szánt,
az elismerés tárgyát képezõ terméket termel, és akit vagy
amelyet a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint
halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi
XVII. törvény, illetve a szõlészeti és borászati adatszolgáltatás rendjérõl és a nem hegyközségi településeken a közigazgatási feladatokat ellátó hegyközségek meghatározásáról szóló 96/2004. (VI. 3.) FVM rendelet szerint nyilvántartásba vettek.”

4. §
Az R. 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A termelõi csoportként történõ állami elismerés feltétele, hogy a szervezet taglétszáma legalább tizenöt termelõ, míg a tagok által megtermelt, illetve feldolgozott, az
állami elismeréssel érintett termék értékesítésébõl származó tárgyévi árbevétel legalább háromszázmillió forint
legyen. Juh-, kecske-, nyúl-, strucc-, sertés-, baromfi-,
szürkemarha- és prémesállat-tartás, méhészet, szõlõ-bor,
tökmag, biotermék, faiskolai, szaporítóanyag-, erdõ-, bioenergetikai ültetvénygazdálkodás, valamint virág- és dísznövénytermesztés, továbbá fûszer- és gyógynövénytermesztés, illetve -gyûjtés, tönköly- és durumbúza, valamint
szója-, rizs- és dohánytermesztés esetében pedig a tárgyévi
árbevételnek százmillió forintot kell elérnie.
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(2) A termelõi csoport természetes személy tagjaitól
– az állami elismerés tárgyát képezõ termék vagy termékek
értékesítésébõl – származó árbevétele nem lehet kevesebb,
mint az összes értékesítési árbevétel tíz százaléka. Gabona, olajosnövény, cukorrépa, rizs, tehéntej, baromfi- és
sertéstenyésztés, valamint dohánytermesztés esetében
a természetes személy tagoktól származó árbevételnek el
kell érnie az összes értékesítési árbevétel három százalékát.”
5. §
Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A termelõi csoportnak a tagjai által termelt, az állami elismerés tárgyát képezõ termék értékesítésébõl – beleértve a saját elõállítású feldolgozott termékek értékesítését
is – származó árbevétele nem lehet kevesebb, mint az
összes értékesítési árbevétel hetven százaléka.”

6. §
(1) Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) E rendelet alapján megalakuló termelõi csoportnak
az elismeréshez legalább az elismerés iránti kérelem benyújtását követõ három évre vonatkozóan – mûködési
program keretében – be kell mutatnia tevékenységét.”
(2) Az R. 8. § (3) bekezdésének d) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A mûködési programhoz mellékletként csatolni kell:]
„d) a tervezett beruházások ütemezését és a megvalósításukhoz szükséges fejlesztési források bontásának
(önerõ, hitel, támogatás stb.) tervét;”
(3) Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A mûködési programot és a mellékleteket úgy kell
összeállítani, hogy abból megállapítható legyen, hogy
a termelõi csoport átalakulásakor, illetve mûködése során
a feltételeknek megfelel. A jogosultsági feltételek teljesítését az éves beszámolókban igazolni kell. A mûködési
programban és létesítõ okiratban vállalt kötelezettségek
teljesítésének ellenõrzésérõl a miniszter gondoskodik.”
(4) Az R. 8. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A termelõi csoport kérelmezheti az elismerési határozat módosítását az elismerési határozatban szereplõ terméknek az e terméket magában foglaló termékcsoportra
történõ bõvítése vonatkozásában. A módosítás az eredeti
elismerési határozat kiadásának dátumát nem változtatja
meg. Az elismerési határozat módosítása iránti kérelemhez csatolni kell a megváltozott elvárásnak történõ megfelelést igazoló dokumentumokat, amelyek a következõk:
a) rövid szöveges indokolás,
b) az új termékcsoportra vonatkozóan kitöltött 1. számú mellékletben szereplõ A) vagy B) jelû adatlap,
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c) a 2. számú melléklet szerinti, termékekre és évekre
lebontott áruforgalmi terv, és
d) a 3. számú melléklet szerinti adatlap.”

7. §
(1) Az R. 9. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az elismerés iránti kérelmet a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztériumhoz (a továbbiakban: minisztérium) egy eredeti és kettõ másolati példányban kell
benyújtani. Az elismerés iránti kérelmet ezen felül elektronikus úton is meg kell küldeni a minisztérium honlapján
megadott címre. A kérelemmel kapcsolatos hiánypótlás
beküldésének határideje 15 munkanap.
(2) A miniszter a termelõi csoportok elismerése iránti
kérelmek elbírálása céljából szakértõkbõl álló bizottság
(a továbbiakban: bizottság) felállítását kezdeményezi.
A bizottság a miniszter részére az elismerésre vonatkozóan javaslatot tesz.”
(2) Az R. 9. § (4) bekezdésének e) pontja a következõ
ec) alponttal egészül ki:
[(4) A kérelemhez csatolni kell:
e) a kérelmezõ cégszerûen aláírt nyilatkozatát arról,
hogy]
„ec) a vezetõ tisztségviselõ, valamint az adminisztratív, illetve operatív vezetést végzõ személy(ek) – az elismerés idõtartam alatt – nem tulajdonosa vagy foglalkoztatottja, alkalmazottja (nincs munkajogi, vagy egyéb munkavégzésre irányuló szerzõdéses jogviszonyban) a termelõi csoport beszállítójának, feldolgozást végzõ üzemének
vagy vásárlójának.”
(3) Az R. 9. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A termelõi csoport az 5. § (1)–(2) bekezdésében,
valamint a 6. §-ban szereplõ alapfeltételeknek az elismerés
fennmaradását veszélyeztetõ megváltozása esetén kivételesen kérheti a mûködési programjában foglaltak módosítását, amelynek elfogadásáról – a bizottság javaslata alapján – a miniszter dönt. A mûködési program – szakmai indoklással alátámasztott – módosítására évente legfeljebb
egy alkalommal, a beszámoló jelentés benyújtásával egyidejûleg van lehetõség.”

8. §
Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és az
R. a 10. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:
„Minõsített elismerés
10. § (1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, a termelõi csoportok lét-
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rehozásához és mûködtetéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 133/2004.
(IX. 11.) FVM rendelet vagy az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból a termelõi csoportok létrehozásához és mûködéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeirõl szóló 59/2007. (VII. 10.) FVM rendelet szerint nyújtott támogatási rendszer keretében az ötödik évi
támogatást sikeresen igénybe vevõ termelõi csoport minõsített elismerés iránti kérelmet nyújthat be a minisztériumhoz.
(2) A minõsített elismerés iránti kérelem benyújtásakor
az alábbi feltételek valamelyikét kell teljesíteni:
a) termelõi csoport más szervezettel vagy szervezetekkel beolvadás útján történõ egyesülése;
b) a taglétszám bõvítése;
c) az értékesítési volumen növelése.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt feltételek egyikének teljesítése is elégséges a minõsített elismerés iránti kérelmezéshez, amely feltételnek az elismerést követõen minden
évben meg kell felelni.
(4) A (2) bekezdés a) pontja szerinti beolvadás történhet
legalább egy
a) másik termelõi csoporttal,
b) a termelõi csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.)
FVM rendelet szerint korábban elõzetesen elismert termelõi csoporttal, vagy
c) 1999. és 2007. évek között a nemzeti agrártámogatások rendszerében beszerzõ, értékesítõ vagy szolgáltatást
nyújtó szövetkezeteknek (BÉSZ-eknek) nyújtott támogatásban részesült szövetkezettel.
(5) A (2) bekezdés a) pontja esetében a beolvadás eredményeképpen a befogadó termelõi csoport taglétszámának
legalább 15 fõvel bõvülnie kell.
(6) A (2) bekezdés b) pontja szerinti bõvítés mértékének
a baromfi, a nyúl, a sertés, a szõlõ-bor, valamint a rizs ágazatban el kell érnie a 10%-ot, a többi ágazatban a 20%-ot
az elismerés iránti kérelem benyújtását megelõzõ két évrõl
készített beszámoló jelentésben jelzett adatok átlagaként
megjelenõ bázisadathoz képest. A 150 fõnél nagyobb taglétszámú termelõi csoportok esetében a bõvítés mértéke
legalább 15%. A taglétszám bõvítése utáni természetes
mértékegységben (tonna, darab, liter stb.) megadott tagi
értékesítés nem lehet kevesebb az elismerés iránti kérelem
benyújtását megelõzõ évinél.
(7) A taglétszám bõvülése nem valósítható meg olyan
tagok felvételével, akik vagy amelyek az elismerés iránti
kérelem benyújtását megelõzõ két évben valamely azonos
termék vagy termékcsoport szerint elismert termelõi csoportban tagsági jogviszonnyal rendelkeztek.
(8) A (2) bekezdés c) pontja szerinti növelés mértékének
meg kell haladnia a 10%-ot. Az elismerés iránti kérelem
benyújtását megelõzõ évrõl készített beszámoló jelentésben megjelenõ bázisadathoz képest a tagi termék értékesítésének bõvítése az alábbi módokon történhet:
a) a termelés természetes mértékegységben megadott
bõvítésével, vagy
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b) a tagi termék értékesítésébõl származó összes értékesítési árbevételének növelésével (például a feldolgozottsági fok növelésével, minõségjavítással stb.).
(9) A minõsített elismerés iránti kérelem tartalmára,
benyújtására és bírálatára az e rendelet elismerésre vonatkozó szabályai irányadóak, de a 9. § szerint elkészített elismerési kérelemhez csatolni kell a vállalt feltétel vagy feltételek teljesítését igazoló dokumentumokat, amelyek az
alábbiak:
a) a (2) bekezdés a) pontja esetén a jogutód szervezet
képviselõjének nyilatkozata a beolvadás megtörténtérõl,
b) a (2) bekezdés b) pontja esetén az új tagok belépési
nyilatkozata és az aktualizált taglista, korlátolt felelõsségû
társasági formában mûködõ csoportoknál az új tagok adatait is tartalmazó alapító okirat másolati példánya,
c) a (2) bekezdés c) pontja esetén a bõvülést igazoló,
tényadatokkal (vetésterület, állatlétszám stb.) alátámasztott számítás, amely alkalmas az elismerési döntés meghozatalára.
(10) A miniszter a minõsített állami elismerést tartalmazó határozatában a korábbi elismerést visszavonja.”

9. §
Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Az állami elismerés, valamint a minõsített
állami elismerés feltételei betartásának ellenõrzésére a miniszter monitoring rendszert alakít ki és mûködtet. Ennek
keretében valamennyi termelõi csoport köteles a tárgyévet
követõ év május 31. napjáig a tárgyévi zárómérlegét, rövid
szöveges értékelését, valamint e rendelet 1. számú mellékletében szereplõ A) vagy B) jelû adatlapját és az áruforgalom terv- és tényadatait (a továbbiakban együtt: beszámoló jelentés) a hivatal részére nyomtatott formában megküldeni. A szöveges értékelést, az áruforgalom terv- és tényadatait, és a rendelet 1. számú mellékletében szereplõ
A) vagy B) jelû adatlapot ezen felül elektronikus úton is
meg kell küldeni a hivatal részére, amely a hozzá beküldött
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dokumentumokat, adatokat továbbítja a minisztérium
részére.
(2) A beszámoló jelentés megküldésének elmulasztása
esetén az állami elismerést, illetve a minõsített állami elismerést vissza kell vonni, az elismerés visszavonását a
hivatal a határidõ lejártát követõen haladéktalanul kezdeményezi a miniszternél.
(3) A miniszter az állami elismerésrõl, valamint a minõsített állami elismerésrõl szóló döntését megelõzõen a kérelmezõnél indokolt esetben helyszíni szemle elvégzésérõl
gondoskodik.
(4) A termelõi csoportok évenkénti általános ellenõrzésérõl a miniszter gondoskodik úgy, hogy háromévente legalább egy alkalommal minden termelõi csoport ellenõrzésére sor kerüljön.
(5) A termelõi csoport köteles a cégadatokban bekövetkezett változásokról azok bekövetkezésétõl számított
15 napon belül tájékoztatni a minisztériumot.”

10. §
Az R. 1., 2. és 3. számú melléklete helyébe e rendelet
1., 2. és 3. számú melléklete lép.

11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követõ napon
hatályát veszti. A rendelet elõírásait csak a rendelet hatálybalépését követõen benyújtott elismerési kérelmekre kell
alkalmazni.
(2) Az R. 1. §-ának b) pontja, 2. §-ának (3) bekezdése,
valamint 5. §-ának (4) bekezdése hatályát veszti.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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1. számú melléklet a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelethez
[1. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez]
A) A termelõk földterületére és termelésére vonatkozó adatok

Tag neve

Regisztrációs
szám

Belépés
dátuma
(év, hó, nap)

Megye,
település
neve

Összes
földterület
nagysága
(ha)

Adott évben
termeléssel Használat
ténylegesen
jellege
érintett
(szántóföld,
földterület gyep, legelõ,
nagysága
erdõ stb.)
(ha)

Használat
jogcíme
(saját,
bérelt/ha)

Termék
Teljes
minõsége
termés(minõsítés
mennyiség alapján vagy
(t)
1–5 osztályzat)

Termelési
érték
(1000 Ft)

B) A termelõk állattartására vonatkozó adatok

Tag neve

Regisztrációs
szám

Belépés
Megye,
dátuma
település neve
(év, hó, nap)

Átlagos
állatlétszám
(db)

Éves rotáció
%

Termék
minõsége
TermékTeljes termés(minõsítés
féleség
mennyiség
alapján vagy
megnevezése
(t)
1–5 osztályzat)

Termelési
érték
1000 Ft
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2. számú melléklet a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelethez
[2. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez]
Áruforgalmi terv
a) A tagok által termelt termék értékesítésébõl származó
árbevétel
b) A nem tagoktól felvásárolt termék értékesítésébõl
származó árbevétel
c) Egyéb árbevétel
Mérleg szerinti összes árbevétel [a) + b) + c)]
Az adatok ..... évre vonatkoznak.
Megjegyzés: az áruforgalmi tervet tartalmazó táblázatot termékekre és évekre lebontva kell kitölteni!

3. számú melléklet a 65/2009. (VI. 4.) FVM rendelethez
[3. számú melléklet a 81/2004. (V. 4.) FVM rendelethez]
Adatlap
a termelõi csoportok elismeréséhez
Név:
Gazdasági forma:
Cím:
Elektronikus cím:
Elnök/Ügyvezetõ neve:
Telefon és fax elérhetõsége:
Az elõzetes elismerés dátuma:
Termék, termékcsoport:

............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Tel.:
Fax:
............................................................. .............................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
A tárgyévet
megelõzõ év
tény adatok

Tagok száma
Ebbõl: Gazdasági társaság (Szövetkezet,
Kft., Rt.) (db)
Részjegytõke, törzstõke (E Ft)
Termelés (felvásárlás) termékenként
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A honvédelmi miniszter
6/2009. (VI. 4.) HM
rendelete
a katonák illetményérõl és illetményjellegû
juttatásairól, valamint a közalkalmazottak
jutalmazásáról szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet
módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában, 287. § (2) bekezdés e) és h) pontjában, a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 50. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés
g) pontjában, 85. § (5) bekezdés o) pontjában, 85. § (7) bekezdés a) pont ai) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról szóló

3/2002. (I. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: R.)
18–20. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„18. § (1) Aknazár telepítését, elaknásított terület, illetve lõszer, robbanóanyag, robbanótest felkutatását, mentesítését, hatástalanítását, lõtér lövészet utáni mentesítését
végzõ, robbantási feladatot végrehajtó, szállításkor robbanásveszélyes helyen tartózkodó aknakutató, aknász vagy
tûzszerész beosztást betöltõ, valamint az ezen feladatokban közvetlenül résztvevõ és robbanásveszélyes helyen
tartózkodó hivatásos katona tûzszerészpótlékra jogosult.
(2) Nem jogosult tûzszerészpótlékra az a hivatásos katona, aki kiképzés, gyakorlat keretében hajtja végre az
(1) bekezdésben foglalt feladatokat.
19. § A tûzszerészpótlék óránkénti mértéke:
a) annak, aki az aknazárak telepítését, az elaknásított
terület, illetve lõszer, robbanóanyag, robbanótest felkutatását, mentesítését, hatástalanítását, lõtér lövészet utáni
mentesítését, robbantási feladatot közvetlenül végzi, az
illetményalap 15%-a,
b) a lõszerek, robbanóanyagok, robbanótestek szállítását végzõ gépjármû, hajó vezetõjének az illetményalap
7,5%-a,
c) az a)–b) pont hatálya alá nem tartozó, de a feladat
ellátása során robbanásveszélyes helyen tartózkodónak, az
illetményalap 4,7%-a.
20. § A tûzszerészpótlékra jogosító idõtartam megállapításakor a 18. §-ban meghatározott feladatok ellátásának
idõtartamait naponta, díjazási mértékenként külön-külön
kell összeszámítani. Ha az összeszámított idõtartam egész
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órával maradék nélkül nem osztható, a fennmaradó idõt
a pótlék összegének megállapításakor teljes óra tûzszerészpótlékra jogosító idõtartamként kell figyelembe
venni.”

2. §
Az R. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A búvár részére víz alatti robbantás, tûzszerész
tevékenység végzése esetén az (1) bekezdésen felül, óránként az illetményalap 4,7%-ának megfelelõ összegû tûzszerészpótlék is jár.”

3. §
Az R. 38/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MH HEK-ben és a HM ÁEK-ben szolgálatot
teljesítõ – három mûszakban foglalkoztatott – katona
orvos, egészségügyi tiszt, tiszthelyettes (zászlós) és tisztes
részére délutáni és éjszakai pótlék jár.”

4. §
Az R. 41. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az egészségi veszélyességi pótlékra jogosító beosztásokról az állományilletékes személyügyi szervnek
részletes nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel
kell tüntetni a pótlékra jogosító körülményeket megállapító határozat számát, a megállapító határozat alapján a pótlékra való jogosultság legkorábbi lehetséges idõpontját,
továbbá az egészségi veszélyességi pótlék állandó vagy
eseti jellegét.”

5. §
(1) Az R. 51. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Különleges igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja, ha
a) különleges mûveleti kiképzésen vesz részt,
b) nemzetközi szervezethez vezényelt katonai megfigyelõként külföldön mûveleti területen lát el feladatot,
c) nemzetközi szervezet (így különösen a NATO, az
ENSZ, az EBESZ, az EU) által vezetett béketámogató mûvelet keretében külföldön teljesít szolgálatot, és annak idõtartama alatt részére a béketámogató mûveletet vezetõ
nemzetközi szervezet közvetlenül biztosít pénzbeli ellátást.”
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(2) Az R. 51. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A különleges igénybevételi pótlék havi mértéke
a) az illetményalap 100%-a
aa) a tárgyhónapban 10 napot elérõ különleges mûveleti kiképzésen részt vevõk,
ab) az (1) bekezdés b) pontja szerinti állomány,
ac) az (1) bekezdés c) pontja szerinti állomány magyar
kontingensben szolgáló tagjai
esetében,
b) az illetményalap 50%-a
ba) a tárgyhónapban 10 napot el nem érõ, de legalább
1 napos különleges mûveleti kiképzésen részt vevõk,
bb) az (1) bekezdés c) pontja szerinti állomány béketámogató mûvelet magasabb parancsnokságain, magasabb
törzseiben szolgáló tagjai
esetében.”

6. §
Az R. 62/A. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Hjt. 2. § (32) bekezdés c), e) pontja alapján külföldi szolgálatot teljesítõ hivatásos katona részére – a
Hjt.-ben és az e rendeletben szabályozott feltételeknek
való megfelelés esetén – a külföldi szolgálat ideje alatt
csak a Hjt. 111–112. §-a, 114. § (1) bekezdés p) pontja,
valamint 252. §-a szerinti pótlékok állapíthatók meg. Ezen
túlmenõen a Hjt. 2. § (32) bekezdés c) pontja szerinti külföldi szolgálat során, a 18–21. §-okban szabályozott feltételeknek való megfelelés esetén a Hjt. 114. § (1) bekezdés
e) pontja szerinti pótlék, valamint a tényleges repülõhajózó tevékenységet folytató hivatásos katona részére a Hjt.
114. § (1) bekezdés a) pontja szerinti pótlék is megállapítható.”

7. §
(1) Az R. 63. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Azok megbízási díját, akiket a saját beosztásuk
ellátása mellett bíznak meg az (1) bekezdés szerinti feladat
végzésével, a szervezetszerû – nem függetlenített – helyetteseket is ideértve, a Hjt. 53. § (4) és (5) bekezdésében
meghatározott összeghatárok között a megbízással járó
többletfeladatok figyelembevételével az állományilletékes
parancsnok állapítja meg. Ezek együttes összege azonban
nem haladhatja meg a katonai szervezet részére a honvédség közgazdasági és pénzügyi szervezetének vezetõje által
a tárgyévre biztosított megbízásidíj-keret nagyságát.”
(2) Az R. 63. § (5) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Ha a hivatásos katona egyidõben a (3) és (4) bekezdés, valamint a 63/A. § szerinti megbízásnak is eleget tesz,
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a megbízási díjak együttes összege nem haladhatja meg az
illetményalap 100%-át.”

8. §
Az R. a következõ 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § A köztisztviselõi, illetve a közalkalmazotti
jogviszony keretében ellátható munkakör helyettesítésével csak egy fõ bízható meg. A helyettesített munkakörhöz
tartozó megbízási díj megállapítható legmagasabb havi
mértékét a 2. számú melléklet tartalmazza.”

9. §
Az R. 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68. § (1) Ha a fedezet a katonai szervezet túlszolgálatidíj-kerete terhére nem biztosított, nem rendelhetõ el a túlszolgálat az állomány azon tagja részére, akit a túlszolgálat
teljesítése után a túlszolgálatért díjazás illet meg.
(2) A katonai szervezetek éves túlszolgálatidíj-kereteinek nagyságát a honvédség közgazdasági és pénzügyi
szervezetének vezetõje állapítja meg.”
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[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illetmény-megállapítási jogköre a következõ:]
„c) a HVKF állapítja meg az illetményét – a helyettese
kivételével – a HM Honvéd Vezérkar teljes állományának,
a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetek parancsnokainak (vezetõinek), a NATO-beosztást betöltõknek,
valamint a NATO vagy az EU érdekében feladatokat végrehajtó, Magyarországon települõ többnemzeti katonai
szervezet állományának;”

12. §
Az R. 98. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az általános parancsnoki jutalom az átlagon felüli
teljesítményeknek a katonai szervezeti egység parancsnoka (vezetõje) által történõ elismerésére szolgál. Általános
parancsnoki jutalomban a HM kabinetfõnöke, a HVKF,
valamint az önálló állománytáblával, munkaköri jegyzékkel rendelkezõ katonai szervezetek parancsnokai az illetmény-megállapítási jogkörükbe tartozókat részesíthetik.”

13. §
10. §
Az R. 73. § (4) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Hjt. 109/B. § (3) bekezdésében meghatározott illetményváltozásról szóló értesítést az állományilletékes személyügyi szerv – az illetékes pénzügyi szerv bevonásával – 3 példányban készíti, amelybõl egy példány átadásra
kerül a hivatásos katona részére, egy-egy példány továbbá
elhelyezésre kerül a hivatásos katona személyügyi, illetve
pénzügyi gyûjtõjébe.”

11. §
(1) Az R. 74. § a) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az állományilletékes parancsnok (vezetõ) illetménymegállapítási jogköre a következõ:]
„a) a honvédelmi miniszter állapítja meg az illetményét
a közvetlen irányítása alá tartozó HM szervek teljes állományának, valamint – a HM Honvéd Vezérkar kivételével – a HM szervek, a HM szervezetek, a közvetlen felügyelete, fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek,
a HM államtitkár által felügyelt szervezetek parancsnokainak (vezetõinek), valamint a közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek vezetõinek, helyetteseiknek, továbbá
a HVKF-nek és helyettesének;”
(2) Az R. 74. § c) pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:

Az R. 99. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az általános parancsnoki jutalmazáshoz minden év
január 15-ig általános parancsnoki jutalmazási keret kerül
képzésre. A hivatásos katonák és az önkéntes tartalékosok
általános parancsnoki jutalmazásához az éves jutalomkeret összege a jutalmazási körbe tartozó állomány január
1-jei számított havi távolléti díja 1%-ának a tizenkétszerese. A közalkalmazottak jutalmazásához évente – a közalkalmazott állományú kinevezett vezetõk kivételével – a
január havi béralap után a katonai szervezeti egységnél
1%-os szorzóval számított összeg tizenkétszeresének
megfelelõ összegû jutalomkeret használható fel. Ha az
adott évben január 1-jei hatállyal illetményfejlesztés vagy
béralap módosítás kerül végrehajtásra, akkor az általános
parancsnoki jutalomkeret képzési alapját annak figyelembevételével korrigálni kell. Az évközben alapított
katonai szervezet személyi állománya után az érintett parancsnok (vezetõ) részére a jutalomkeretet a megalapítás
elsõ napján érvényes adatok (távolléti díj, béralap stb.)
alapján a megalapítást követõ 15. napig a tárgyévbõl hátralévõ idõ figyelembevételével idõarányosan kell felszámítani. Kis létszám esetén (50 fõ alatt) a jutalomkeret az elöljáró parancsnok által összevontan is kezelhetõ. A parancsnokok után képzésre kerülõ jutalomkeretet az elöljáró
parancsnok jutalomkerete részeként kell képezni. A más
katonai szervezethez vezényeltek után a jutalomkeretet az
állományilletékes katonai szervezeteknél kell felszámítani, jutalmazásuknál a vezénylés helye szerinti parancsnok
véleményét is ki kell kérni.”
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14. §

Az R. 100. § (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) Az általános parancsnoki jutalmazási keret év közbeni korrekciójára csak akkor kerülhet sor, ha az adott évben január 1-jei hatállyal illetményfejlesztés vagy béralap
módosítás kerül központilag végrehajtásra. Az általános
parancsnoki jutalmazási keret kizárólag az illetmény-megállapítási jogkörbe tartozók jutalmazására használható fel,
az általános parancsnoki jutalmazási keretbõl az elöljáró
parancsnok nem vonhat el, illetve más katonai szervezethez nem csoportosíthat át.
(2) Az általános parancsnoki jutalmazási keretet elkülönítetten kell képezni a hivatásos katonák, a közalkalmazottak, valamint a hallgatók után.
(3) Az általános parancsnoki jutalmazási keretet – ha
a feladatok végrehajtása indokolttá teszi – a parancsnok
saját katonai szervezetén belül, az érdekképviseleti szervek egyetértésével, a hivatásos katonák és a közalkalmazottak keretei között egyszeri alkalommal átcsoportosíthatja, 15%-nál nagyobb mértékben egyik jutalmazási
keret sem csökkenthetõ.”
15. §
Az R. 105. § (4) bekezdés rendelkezésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az általános parancsnoki jutalmazási keret képzésérõl, felhasználásáról, a megállapított magasabb parancsnoki és meghatározott célú jutalmazási keretek felhasználásáról a honvédség közgazdasági és pénzügyi szervezete
központi elektronikus nyilvántartást vezet. Az általános
parancsnoki jutalmazási keret félévenként idõarányosan
használható fel.”
16. §
Az R. 1. számú melléklet b) pontja a következõ 6–7. alpontokkal egészül ki:
[A beosztási illetmény 35%-ának megfelelõ összegû
illetménykiegészítésre jogosult]
„6. a HM Katona-egészségügyi Kiválósági Központ,
7. a NATO vagy az EU érdekében feladatokat végrehajtó, Magyarországon települõ többnemzeti katonai szervezet,”
17. §
Az R. a melléklet szerinti 2. számú melléklettel egészül ki.
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(2) Az R. 1. §-sal módosított 19. §-át, 2. §-sal módosított
23. § (2) bekezdését, 12. §-sal módosított 98. § (1) bekezdését, 13. §-sal módosított 99. § (1) bekezdését, 14. §-sal
módosított 100. § (1)–(3) bekezdését, 15. §-sal módosított
105. § (4) bekezdését, 16. §-sal megállapított 1. számú
melléklet 6. pontját, valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggõ
egyes kérdések rendezésérõl szóló 27/2008. (XII. 31.) HM
rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 20. §-sal módosított 12. §
(3) bekezdését 2009. január 1-jétõl kell alkalmazni azzal,
hogy ha az e rendelet rendelkezései szerint számított tûzszerészpótlék alacsonyabb, mint az R. e rendelet kihirdetése napján hatályos rendelkezései szerint számított tûzszerészpótlék, akkor a 2009. január 1-je és az e rendelet
hatálybalépése közötti jogosultsági idõtartamra az R.
e rendelet kihirdetése napján hatályos rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(3) Az R. 1. §-sal módosított 18. §-át és 20. §-át, 6. §-sal
módosított 62/A. § (3) bekezdését az e rendelet kihirdetését követõ hónap elsõ napjától kell alkalmazni.
(4) Az R. 13. §-sal megállapított 99. § (1) bekezdésében
foglaltakat 2009. évben azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a 2009. évi általános parancsnoki jutalmazási keret
az e rendelet kihirdetését követõ hónap 15-éig kerül képzésre.

19. §
(1) Hatályát veszti
a) az R. 73. § (1)–(2) bekezdése, az R. 73. § (3) bekezdésében a ,,(2) bekezdés szerinti” szövegrész, az R. 99. §
(4) bekezdése, az R. 110. §-a, és
b) a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai
nyugellátásának, a szerzõdéses katonák rokkantsági és
baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos
és szerzõdéses katonák baleseti járadékának részletes szabályairól szóló 8/2002. (II. 15.) HM rendelet 5. § (3) bekezdése, valamint 15. §-a.
(2) Ez a rendelet 2009. szeptember 1-jén hatályát veszti.

20. §
A Hkr. 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A tûzszerészpótlék óránkénti mértéke gépjármûvezetõ esetében a pótlékalap 14,9%-a, a többi esetben a pótlékalap 9,3%-a.”

18. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter
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Melléklet a 6/2009. (VI. 4.) HM rendelethez
,,2. számú melléklet a 3/2002. (I. 25.) HM rendelethez
A helyettesített munkakörhöz tartozó megbízási díj megállapítható
legmagasabb havi mértéke az illetményalap százalékában
I. Köztisztviselõi munkakör esetén
Fsz.

A helyettesített köztisztviselõi munkakör, besorolási osztály/fizetési fokozat

A megállapítható legmagasabb mérték
a köztisztviselõi illetményalap
%-ában

1.

– III. besorolási osztályban

25%

2.

– II. besorolási osztályban

30%

3.

– I. besorolási osztályban

40%

4.

– osztályvezetõ

50%

5.

– fõosztályvezetõ, fõosztályvezetõ-helyettes

75%

II. Közalkalmazotti munkakör esetén
Fsz.

A helyettesített közalkalmazotti munkakör, fizetési osztály

A megállapítható legmagasabb mérték
a köztisztviselõi illetményalap
%-ában

1.

– „A”–,,B” fizetési osztály

25%

2.

– „C”–„D” fizetési osztály

30%

3.

– „E”–,,G” fizetési osztály,
– tudományos segédmunkatárs

40%

4.

– ,,H”–,,J” fizetési osztály,
– fizetési osztálytól függetlenül a vezetõ,
– egyetemi docens, tudományos fõmunkatárs fõiskolai tanár,
docens, adjunktus, tanársegéd, tudományos munkatárs

50%

5.

– fizetési osztálytól függetlenül a magasabb vezetõ,
– egyetemi tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó

75%
”
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
17/2009. (VI. 4.) IRM
rendelete

befejezéséig az állományilletékes parancsnok a támogatás
folyósítására nem intézkedhet. Az eljárás jogerõs befejezését követõen az állományilletékes parancsnok 15 napon
belül a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

a hivatásos állomány tagjainak szolgálati idõt
elismerõ támogatásáról

(4) A támogatást az intézkedést követõ hónap elsõ napjától az illetménnyel egyidejûleg, a szolgálati viszony
fenntartására vállalt idõtartamig, legfeljebb 5 éven át, illetve a szolgálati viszony megszûnéséig vagy a 4. §-ban meghatározott feltétel bekövetkezéséig kell folyósítani.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
342. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § f) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A Rendõrség hivatásos állományú tagja szolgálati idõt
elismerõ támogatást (a továbbiakban: támogatás) igényelhet, ha
a) legalább 25 év szolgálati nyugdíjjogosultsághoz
szükséges szolgálati idõvel rendelkezik és vállalja, hogy
a Rendõrségnél hivatásos szolgálati viszonyát a támogatás
folyósításának megkezdésétõl számított 5 évig, ha a szolgálati viszony felsõ korhatáráig kevesebb mint 5 év van
hátra, akkor annak eléréséig fenntartja, vagy
b) legalább 30 év szolgálati nyugdíjjogosultsághoz
szükséges szolgálati idõvel rendelkezik és vállalja, hogy
a Rendõrségnél hivatásos szolgálati viszonyát a támogatás
folyósításának megkezdésétõl számított 3–5 évig, ha
a szolgálati viszony felsõ korhatáráig kevesebb mint 3 év
van hátra, akkor annak eléréséig fenntartja, továbbá
c) a támogatásra vonatkozó igényét 2011. december
31-ig benyújtja.

2. §
(1) A támogatás mértéke havonta bruttó 50 000 Ft.
(2) A támogatás fedezetét az adott költségvetési szerv
költségvetésében kell megtervezni.

(5) A 4. §-ban meghatározott feltételek bekövetkezése
esetén a támogatást idõarányosan kell folyósítani.

4. §
(1) A hivatásos állomány tagja nem jogosult a támogatásra
a) a beosztásból felfüggesztés vagy büntetõeljárás ideje alatt, ha az marasztalással zárult,
b) ha fegyelmi büntetés, illetve bíróság által kiszabott
büntetés vagy intézkedés hatálya alatt áll,
c) a 30 napot meghaladó egészségügyi szabadság ideje
alatt,
d) illetmény nélküli szabadság ideje alatt,
e) tartós külszolgálat ideje alatt,
f) a felmentési idõ alatt.
(2) A támogatás nem folyósítható
a) a fegyelmi büntetés, illetve bíróság által kiszabott
büntetés vagy intézkedés jogerõre emelkedésének napjától,
b) az egészségügyi szabadság 31. napjától,
c) az illetmény nélküli szabadság elsõ napjától,
d) a tartós külszolgálat elsõ napjától,
e) a felmentési idõ elsõ napjától.
(3) Vissza kell tartani a támogatást a beosztásból felfüggesztés, a fegyelmi eljárás és a büntetõeljárás elrendelésének napjától. Az így visszatartott támogatást utólag ki kell
fizetni, ha a fegyelmi vagy büntetõeljárás felmentéssel
zárult.

5. §
3. §
(1) A támogatás iránti igényt a személyügyi szervnél az
1. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.
(2) A támogatás folyósításáról – a személyügyi szerv
igazolása alapján – az állományilletékes parancsnok az
igény benyújtását követõ 15 napon belül, a 2. melléklet
szerinti nyomtatványon intézkedik, amelyrõl értesíti az
érintettet, valamint az illetékes személyügyi és pénzügyi
szervet.
(3) Ha a támogatást igénylõ ellen fegyelmi, méltatlansági vagy büntetõeljárás van folyamatban, annak jogerõs

(1) Ha a hivatásos állomány tagjának a Rendõrségnél
fennálló hivatásos szolgálati viszonya az annak fenntartására vállalt idõtartamon belül
a) saját kérelmére közszolgálati vagy közalkalmazotti
jogviszonyba történõ áthelyezéssel,
b) saját kérelmére másik rendvédelmi szervhez, vagy
a Magyar Honvédséghez történõ áthelyezéssel,
c) lemondással,
d) közös megegyezéssel, vagy
e) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 53. §
f)–g), 56. § (1) bekezdésének c), 56. § (2) bekezdésének b),
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56. § (5) bekezdésének b), 59. § (1) bekezdésének b), illetve d) pontjára való tekintettel
szûnik meg, az addig folyósított támogatást egyösszegben
60 napon belül vissza kell fizetni.

róható, elõre nem látható – körülmény fennállása esetén
a támogatás egyösszegû visszafizetése helyett részletfizetést engedélyezhet.

(2) A támogatást az (1) bekezdésben foglaltak szerint
kell visszafizetni akkor is, ha a hivatásos állomány tagja az
átszervezés miatt szükségessé vált, legalább azonos szintû
más beosztásba történõ áthelyezésébe nem egyezett bele.

7. §

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A hivatásos állomány tagja, aki a támogatás igénylésére vonatkozó kérelmét 2009. június 30-ig benyújtja
– és a feltételeknek megfelel – a támogatásra visszamenõleg 2009. május 1-jétõl jogosult.

Az országos rendõrfõkapitány kérelemre, különös méltánylást érdemlõ – a támogatásban részesülõnek fel nem

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelethez
Igénylés
szolgálati idõt elismerõ rendszeres támogatás folyósítására
Az igénylõ neve: ...............................................................................................................................................................
Rendfokozata: ...................................................................................................................................................................
Születési helye: ........................................., ............... év .................................... hó ............ nap
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................
Szolgálati helye: ................................................................................................................................................................
Beosztása: .........................................................................................................................................................................
Telefon-, mobilszáma: ......................................................................................................................................................
Hivatásos szolgálati viszony kezdete: ...............................................................................................................................
Szolgálati nyugdíjhoz számított szolgálati ideje: ..............................................................................................................
Vállalom, hogy a Rendõrségnél fennálló hivatásos szolgálati viszonyomat
a) a támogatás folyósításának megkezdését követõ .......... évig,
b) a szolgálati viszony felsõ korhatáráig
fenntartom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben hivatásos szolgálati viszonyom saját kezdeményezésemre vagy nekem felróható
okból szûnik meg, az addig folyósított támogatást egyösszegben vissza kell fizetnem.
......................................, 200.....................................
.....................................
igénylõ
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A személyügyi szerv igazolása:
.......................................................................................
..........................................., 200...................................
................................................................
személyügyi szerv vezetõje

2. melléklet a 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelethez
Intézkedés
szolgálati idõt elismerõ rendszeres támogatás folyósítására
Igénylése és a személyügyi szerv igazolása alapján a Rendõrség hivatásos állományú tagjainak szolgálati idõt elismerõ támogatásáról szóló 17/2009. (VI. 4.) IRM rendelet értelmében támogatás folyósítására intézkedem a
.............................. (szerv megnevezése) szolgálatot teljesítõ
Név: ......................................................... rendfokozat: ....................... részére.
Születési helye: ........................................., ............... év .................................... hó ............ nap
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Beosztása: .........................................................................................................................................................................
Hivatásos szolgálati viszony kezdete: ...............................................................................................................................
Szolgálati nyugdíjhoz számított szolgálati ideje: ..............................................................................................................
A támogatás mértéke havi bruttó 50 000 Ft.
A támogatás folyósításának kezdete: ................................................................................................................................
A folyósítás megkezdésének feltétele a támogatásban részesülõ nyilatkozatának aláírása!
................................, 200..............................
....................................................................
állományilletékes parancsnok

A támogatásban részesülõ nyilatkozata:
Alulírott vállalom, hogy a Rendõrségnél fennálló hivatásos szolgálati viszonyomat
a) a támogatás folyósításának megkezdését követõ ........ évig,
b) a szolgálati viszony felsõ korhatáráig
fenntartom.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben hivatásos szolgálati viszonyom saját kezdeményezésemre vagy nekem felróható
okból szûnik meg, az addig folyósított támogatást egyösszegben vissza kell fizetnem.
................................, 200.....................................
.....................................
igénylõ
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IX. Határozatok Tára
A Kormány határozatai

17255

önkormányzati miniszter
szociális és munkaügyi miniszter
Határidõ: folyamatos
2. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

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 Kormány
a) jóváhagyólag tudomásul veszi a Magyar–Szlovén
Kisebbségi Vegyes Bizottság 2008. április 25-én megtartott X. ülésén, a Magyar–Szlovák Kisebbségi Vegyes
Bizottság 2008. június 10-én megtartott VIII. ülésén,
a Magyar–Horvát Kisebbségi Vegyes Bizottság 2008.
július 2-án megtartott X. ülésén és a Magyar–Ukrán
Kisebbségi Vegyes Bizottság 2008. szeptember 18–19-én
megtartott XIV. ülésén kidolgozott és elfogadott ajánlásokat,
b) felhívja a társadalompolitika összehangolásáért felelõs tárca nélküli minisztert, hogy a kisebbségi vegyes
bizottságok ajánlásainak tudomásul vételérõl – a jelen
határozat közzétételét követõ 30 napon belül – értesítse az
érintett feleket,
c) felhívja az érintett minisztereket az ajánlásokban
foglalt intézkedések folyamatos végrehajtására a 2009. évi
költségvetés keretei között, illetve a 2009. december 31-ét
követõen is megvalósítandó feladatok tekintetében a szükséges költségek tervezésére az adott fejezet költségvetési
tervezése során.
Felelõs:

a társadalompolitika összehangolásáért
felelõs tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter
honvédelmi miniszter
egészségügyi miniszter
igazságügyi és rendészeti miniszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
külügyminiszter
oktatási és kulturális miniszter

A Kormány
1084/2009. (VI. 4.) Korm.
határozata
a NATO-nak a 2009. évi afgán választások
biztosításában történõ közremûködésével kapcsolatos
magyar katonai szerepvállalásról
A Kormány
a Magyar Köztársaság szövetségesi kötelezettségeinek
teljesítése és a NATO afganisztáni szerepvállalásának
támogatása érdekében,
az Észak-atlanti Tanács döntésével összhangban,
az Alkotmány 40/C. § (1) bekezdésében meghatározott
hatáskörében eljárva
hozzájárul ahhoz, hogy a NATO által létrehozott Választásokat Támogató Erõ keretében a Magyar Honvédség
állományából egy legfeljebb 40 fõs, szakasz szintû alegység – az ISAF mûveleti területén és a NATO által meghatározott, az afganisztáni választások lebonyolításának biztosítására vonatkozó feladatrendszerbe tartozó tevékenység ellátása érdekében – Afganisztán területére, legfeljebb
6 hónapos idõszakra kitelepítésre kerüljön.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1085/2009. (VI. 4.) Korm.
határozata
az Oktatásért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi
IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése alapján – figyelemmel az
államháztartásról szóló 1992. évi XXVIII. törvény és egyes
kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. § (2) bekezdésében foglaltakra –
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a) módosítja az Oktatásért Közalapítvány (a továbbiakban: közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban:
alapító okirat);
b) felhatalmazza az oktatási és kulturális minisztert,
hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak
a Kormány nevében történõ aláírása tárgyában, valamint
az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba
vétele iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és
képviseletében eljárjon;
Felelõs: oktatási és kulturális miniszter
Határidõ: azonnal
c) felhívja az oktatási és kulturális minisztert, valamint
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ minisztert, hogy a közalapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát
– a bírósági nyilvántartásba vételrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõen azonnal – tegyék közzé a
Magyar Közlöny mellékleteként kiadott Hivatalos Értesítõben.
Felelõs:

oktatási és kulturális miniszter
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal
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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 Kormány a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérõl szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 4. §-ának (3) bekezdésében foglaltak
alapján elrendeli a költségvetési törvény 1. számú melléklete X. Miniszterelnökség fejezet 20. Tartalékok cím,
2. Céltartalékok alcím, 1. Különféle személyi kifizetések
jogcímcsoport terhére 9500 millió forint átcsoportosítását,
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett
személyi jövedelemadója fejezet, 5. Központosított elõirányzatok címre (23. Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímre) a melléklet szerint.
Felelõs:

pénzügyminiszter
önkormányzati miniszter
Határidõ: azonnal

Bajnai Gordon s. k.,

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

miniszterelnök
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Melléklet a 1086/2009. (VI. 4.) Korm. határozathoz
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és átengedett személyi jövedelemadója
X. Miniszterelnökség
Fejezet száma és megnevezése
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2009.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiJogJogElõAlJog- ir.- emelt FejeAlJogFejezet- CímcímCímcímir.címcím- cso- elõ- zetcímcímszám szám
csop.név
csop.csop.szám
szám port- ir.név
név
név
szám
név
név
szám szám

Kiemelt elõirányzat neve

Helyi önkormányzatok támogatásai
Központosított elõirányzatok
X.
Miniszterelnökség
20
Tartalékok
2
Céltartalék
235149
1
Különféle személyi kifizetések
Az elõirányzat-módosítás érvényessége: b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

IX.

002334

5

9500,0

–9500,0

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiJogJogElõAlJog- ir.- emelt FejeAlJogFejezet- CímcímCímcímir.címcím- cso- elõ- zetcímcímszám szám
csop.név
csop.csop.szám
szám port- ir.név
név
név
szám
név
név
szám szám

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

A módosítás
jogcíme

A módoA módosítást
sítás
elrendelõ
követMódosítás
jogkezõ
(+/–)
szabály/
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

b) a következõ évi költségvetésbe beépülõ

Elõ- KiJogJogElõAlJog- ir.- emelt FejeAlJogFejezet- CímcímCímcímir.címcím- cso- elõ- zetcímcímszám szám
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában megjelenõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
– a Pénzügyminisztérium hivatalos lapjaként – folyamatosan frissülõ, összefoglaló képet ad az adózást, a pénzügyeket, a számvitelt érintõ valamennyi kérdésrõl, információról, változásról, újdonságról. Az adózási és egyéb pénzügyi kérdésekben érintettek, illetve a téma iránt érdeklõdõk egy hivatalos lapban összefoglalva, a teljesség igényével
tájékozódhatnak az õket érintõ kérdésekrõl, az aktuális változásokról, pályázati és egyéb szakmai felhívásokról.
A Pénzügyi Közlöny folyamatosan, teljes terjedelmükben közzéteszi a pénzügyi területen alkotott új jogszabályok
szövegét, az egyes jogszabályok módosításait, valamint a jogalkalmazást megkönnyítve megjelenteti az azokhoz
fûzött indoklást is. A fentieken túl a lap tartalmazza a pénzügyi területet érintõen közzétett állami irányítás egyéb
jogi eszközeit, közleményeket, pályázatokat, továbbképzéseket, álláshirdetéseket, az egyes pénzügyi szervezetek közleményeit, tájékoztatóit, az egyes cégeket érintõ hirdetményeket.
2009. évi éves elõfizetési díj: 45 108 Ft áfával, féléves elõfizetés: 22 554 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411).
Elõfizetésben megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Pénzügyi Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2009. évi elõfizetési díj egy évre: 45 108 Ft áfával.
fél évre: 22 554 Ft áfával.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az EU-Jogszabálytár az Európai Unió magyarra lefordított elsõdleges (alapszerzõdések, csatlakozási okmányok)
és másodlagos (az Európai Unió szervei által alkotott jogi aktusok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jogszabálytár DVD-n a dokumentumok többféle szempont (évszám, Celex-szám, kibocsátó stb.) szerint
kereshetõk. Az adatbázisból megismerhetõk a joganyagok jellemzõi (megjelenés adatai, kibocsátó, hatályosság,
egyéb lényeges megjegyzések stb.), valamint közvetlenül elérhetõk azok kapcsolatai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Európai Unió jogában kevésbé jártas felhasználók számára lényeges információkkal szolgálnak az EU
Asszisztens menüpontban található ismertetõk.
Az EU Extra menüpont tartalmazza a magyar csatlakozási okmányt, valamint egyéb kiemelkedõen fontos európai
vonatkozású dokumentumokat.
Az EU-Jogszabálytár felhasználóbarát kialakítása és könnyen kezelhetõ funkciói hasznos és gyors segítséget
nyújtanak mind az EU-jogban már jártas, mind az azzal most ismerkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR között is mûködik az átjárhatóság, vagyis ha az
EU-Jogszabálytárban magyar jogszabályra van hivatkozás, akkor azt az EU-Jogszabálytárból azonnal meg lehet
nyitni.
Az EU-Jogszabálytár elõfizetési díjából a Hivatalos Jogszabálytár elõfizetõi 50% kedvezményt kapnak.
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

86 400 Ft
156 000 Ft
192 000 Ft
312 000 Ft
408 000 Ft
708 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös
telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.,
faxszámon a 266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ...................................... hónaptól.
A megrendelõ neve: .............................................................................................................................................
A megrendelõ címe: .............................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ...................................................................................................................................................
Telefonszáma: ......................................................................................................................................................
Küldési név, cím: ..................................................................................................................................................
Keltezés: ………………………………………
………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
kiadásában megjelenik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Tartalom
Online adatbázis és napi adatfrissítési szolgáltatás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD havi frissítésû lemeze közel 150 000 jogszabályszöveget tartalmaz.
Az alapszövegek mellett egységes szerkezetben közli azok mindenkori hatályos változatát, korábbi szövegváltozatait, illetve a
már hatályon kívül helyezett jogszabályokat is, továbbá az Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök,
a miniszterek, az Alkotmánybíróság, a Legfelsõbb Bíróság, az Országos Választási Bizottság stb. határozatait, állásfoglalásait,
a különbözõ irányelveket és iránymutatásokat, neves szerzõk által készített kommentárokat, nemzetközi szerzõdéseket,
tájékoztatókat, hirdetményeket, pályázati felhívásokat, törvényjavaslatokat és törvényindokolásokat. A szövegek és adatbázisok közvetlen forrásai a hivatalos lapok, így a Magyar Közlöny, az ágazati közlönyök, az Alkotmánybíróság Határozatai,
továbbá a Bírósági Határozatok, a Versenyfelügyeleti Értesítõ, az Adó és Ellenõrzési Értesítõ és a Versenybírósági Határozatok.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõfizetõi számára a jogszabályok naponta aktualizált online adatbázisa ingyenesen érhetõ
el, továbbá lehetõség van a havonta megküldött DVD-adatbázis napi rendszerességû aktualizálására, internetrõl letöltött adatcsomag segítségével. E két szolgáltatás segítségével a jogszabály-változások folyamatosan nyomon követhetõk.
Sokoldalúság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jogszabály-szolgáltatását többféle keresési lehetõség teszi teljessé. A kényelmes eligazodást támogatja a szövegbe épített hivatkozások rendszere (tartalmilag kapcsolódó más jogszabályok, jogegységi határozatok,
bírósági és versenytanácsi határozatok, APEH-iránymutatások) és a joganyagok belsõ felépítésének és külsõ kapcsolatainak
interaktív ábrázolása is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jogszabálytár között az átjárhatóság biztosított, vagyis ha a magyar jogszabályban hivatkozás található uniós jogszabályra, akkor azt közvetlenül meg lehet nyitni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alapprogramot kiegészítõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisztens a különbözõ adatállományok (Szolgáltatások Jegyzéke,
magyar és angol nyelvû TEÁOR, Kereskedelmi Vámtarifa Jegyzék stb.) adatbázisszerû kezelésének segítõje, újdonság- és
változásfigyelõ szolgáltatása pedig lehetõvé teszi a jogszabályváltozások hatékony követését. Iratmintatárunkat folyamatosan
frissítjük és bõvítjük.
(A Jogszabálytár bármely szövegrészlete kinyomtatható vagy szövegszerkesztõbe átemelhetõ.)
Éves elõfizetési díjak
Önálló változat
5 munkahelyes hálózati változat
10 munkahelyes hálózati változat
25 munkahelyes hálózati változat
50 munkahelyes hálózati változat
100 munkahelyes hálózati változat

97 200 Ft
171 600 Ft
216 000 Ft
351 000 Ft
459 000 Ft
780 000 Ft

¨
¨
¨
¨
¨
¨

Megrendeléssel kapcsolatban érdeklõdni lehet a 06-80-200-723-as zöldszámunkon és a 266-5095-ös telefonszámon.
A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6., faxszámon a
266-8906, illetve e-mail-en az ugyfel@mhk.hu-ra) kérjük eljuttatni.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD változatát ................. példányban, 2009. ............................... hónaptól.
A megrendelõ neve: ....................................................................................................................................................................
A megrendelõ címe: ....................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve: ..........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .............................................................................................................................................................................
Küldési név, cím: .........................................................................................................................................................................

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó megjelentette a
Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
Az útmutató célja, hogy a helyi önkormányzati rendeletek alkotása során történõ helyes alkalmazásához gyakorlati segítséget nyújtson. Az útmutató sorra veszi a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény és a kapcsolódó végrehajtási rendeletek azon rendelkezéseit, amelyeket a helyi önkormányzati jogalkotásnál alkalmazni kell. Ezen rendelkezésekhez fûz gyakorlati útmutatást, kifejezetten
önkormányzati rendeletekbõl merített helyes és helytelen példákat.
Jelenleg igen nagy az eltérés az egyes megyékben, illetve a megyéken belül az egyes településeken használt önkormányzati rendeletek alkotása során alkalmazott módszerekben, szokásokban.
Erre tekintettel néhány közigazgatási hivatal mintarendeletekkel segíti az adott megyében mûködõ
települések jegyzõinek munkáját. Egységes, a helyi önkormányzatok részére készülõ jogszabály-szerkesztési segédanyagot azonban még sem az Önkormányzati Minisztérium, sem az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hiányt próbálja részben pótolni ez a kiadvány. Egyre nagyobb ugyanis az igény arra, hogy a helyi önkormányzati rendeleteket is egységes
szerkesztési módszerrel, egységes szerkezetben, elektronizálva minden állampolgár elérhesse,
megismerhesse és következetesen alkalmazhassa.
A fentiekre tekintettel ajánljuk a kiadványt az ország valamennyi jegyzõjének, körjegyzõjének,
fõjegyzõjének, a polgármestereknek, megyei közgyûlési elnököknek, a képviselõ-testületek tagjainak, valamint a helyi jogalkotás elõkészítésében részt vevõ hivatali munkatársaknak.
A 104 oldalas kiadvány ára: 1155 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük a Módszertani útmutató a helyi önkormányzati rendeletek szerkesztéséhez
címû kiadványt
(ára: 1155 Ft + postaköltség), ...................... példányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.
Keltezés: ………………………………………
………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2009. évi éves elõfizetési díj: 151 452 Ft. Egy példány ára: 315 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +270 Ft.
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