
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2009. jú ni us 18.,

csütörtök

82. szám

Ára: 1665 Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

129/2009. (VI. 18.) Korm. rendelet A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Kam bo dzsai Ki rály -
ság Kor má nya kö zöt ti fej lesz té si együtt mû kö dés rõl  szóló, 
Phnom pen-ben, 2009. má jus 28-án alá írt Meg ál la po dás
szö ve gé nek ki hir de té sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17561

130/2009. (VI. 18.) Korm. rendelet A Magyar Köztársaság Kormánya és a Marokkói Királyság
Kormánya között a gazdasági együttmûködésrõl  szóló
megállapodás kihirdetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17567

19/2009. (VI. 18.) EüM rendelet A ti zen hat éve sek nek szer ve zett in gye nes or vo si vizs gá lat
meg valósításával és az új Egész ség ügyi Könyv be ve ze té -
sé vel össze füg gõ egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá -
ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17571

20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet Az egész ség ügyi el lá tás sal össze füg gõ fer tõ zé sek meg elõ zé -
sé rõl, e te vé keny sé gek szak mai mi ni mum fel té te le i rõl és
fel ügye le té rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17580

69/2009. (VI. 18.) FVM rendelet A zöld ség-gyü mölcs ter me lõi szer ve ze tek ki egé szí tõ nem -
ze ti tá mo ga tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17587

8/2009. (VI. 18.) HM rendelet A sze mé lyi ál lo mány pi hen te té sé vel és a szo ci á lis gon dos -
ko dás sal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 31/2002. (V. 3.)
HM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17589

19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet A Rend õr ség lé gi köz le ke dés-ren dé sze ti fel ada tai el lá tá sá -
nak rend jé rõl, va la mint a szak szol gá la ti en ge dély, a lé gi -
al kal mas sá gi bi zo nyít vány és a lé gi al kal mas sá gi ta nú sít -
vány hely szí ni el vé te lé nek sza bá lya i ról. . . . . . . . . . . . . . 17593

63/2009. (VI. 18.) AB határozat Az Alkotmánybíróság ha tá ro za ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17595

64/2009. (VI. 18.) AB határozat Az Alkotmánybíróság ha tá ro za ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17597

65/2009. (VI. 18.) AB végzés Az Alkotmánybíróság végzése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17602

66/2009. (VI. 18.) AB határozat Az Alkotmánybíróság ha tá ro za ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17603

A tar ta lom jegy zék a 17560. ol da lon foly ta tó dik.



17560 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/82. szám

 TARTALOMJEGYZÉK

50/2009. (VI. 18.) OGY ha tá ro zat A So ros Fund Ma na ge ment LLC ma gyar or szá gi ká ros pénz -
ügyi te vé keny sé ge it fel tá ró vizs gá ló bi zott ság lét re ho zá -
sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17605

51/2009. (VI. 18.) OGY ha tá ro zat A Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá má ról  szóló
106/2007. (XII. 6.) OGY ha tá ro zat mó do sí tá sá ról. . . . . . 17606

52/2009. (VI. 18.) OGY ha tá ro zat A NA TO-nak a 2009. évi af gán vá lasz tá sok biz to sí tá sá ban
tör té nõ köz re mû kö dé sé vel kap cso la tos ma gyar ka to nai
sze rep vál la lás ról szó ló kor mány dön tés rõl, va la mint a
 Magyar Hon véd ség nek az af ga nisz tá ni Nem zet kö zi Biz -
ton sá gi Köz re mû kö dõ Erõk te vé keny sé gé ben való köz re -
mû kö dé sé rõl szó ló be szá mo ló el fo ga dá sá ról . . . . . . . . . . 17607

53/2009. (VI. 18.) OGY ha tá ro zat Az Or szág gyû lés tiszt ség vi se lõ i nek meg vá lasz tá sá ról szó ló
13/2006. (V. 16.) OGY ha tá ro zat módosításáról . . . . . . . 17607

54/2009. (VI. 18.) OGY határozat Dr. Kar sai Jó zsef or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi ügyé -
ben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17607

31/2009. (VI. 18.) ME határozat Az Eu ró pa Ta nács nak a hi va ta los ira tok hoz tör té nõ hoz zá fé -
rés rõl szó ló, 2008. no vem ber 27-én Stras bo urg ban el fo ga -
dott Egyez mé nye vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra
adott fel ha tal ma zás ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17607

32/2009. (VI. 18.) ME határozat Az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez kapcsolódó
14 bis Jegyzõkönyv szövegének végleges megállapítására 
adott felhatalmazásról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17608

33/2009. (VI. 18.) ME határozat Az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let Fel ügye le ti Ta ná csa tag -
sá gá nak meg szû né sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17608



III. Kormány rendeletek

A Kormány
129/2009. (VI. 18.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Kambodzsai Királyság Kormánya közötti

fejlesztési együttmûködésrõl  szóló, 
Phnompen-ben, 2009. május 28-án aláírt
Megállapodás szövegének kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Kam bo dzsai Ki rály ság Kor -
má nya kö zöt ti fej lesz té si együtt mû kö dés rõl  szóló, Phnom -
pen-ben, 2009. má jus 28-án alá írt Meg ál la po dás (a továb -
biak ban: Meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

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

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an nak
hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Agreement on Development Co-operation 
between the Government of the Republic 
of Hungary and the Royal Government 

of Cambodia

The Government of the Republic of Hungary
(hereinafter referred to as „the Hungarian Party”) and the
Government of the Kingdom of Cambodia (hereinafter
referred to as „the Cambodian Party”) hereinafter jointly
referred to as „the Parties”,

– reaffikrming and strengthening the friendly relations
between the Parties,

– confirming that respect for democratic principles,
international law, human rights, national sovereignty and
equality among peoples and nations are leading principles
in the cooperation between the Parties, and

– desiring to cooperate to strengthen its human
resources and public institutions and to promote
sustainable and harmonious development in Cambodia,
beneficial to all areas of its population and particularly the
most disadvantaged ones,
have ag re ed as fol lows:

Article 1

Scope of the Agreement

1.1 This Agreement sets out the general terms for
development cooperation between the Parties.

1.2 Those terms and conditions are applicable to
provisions of official development assistance from the
Hungarian Party in order to enhance the capacity of
citizens of Cambodia for development and to meet their
basic needs.

1.3 The special terms and procedures in respect of a
particular project, as well as the rights and obligations of
the Parties in relation thereto may be agreed upon in a
specific agreement relating to that project. In the event of
any inconsistency or conflict between the provisions of
this Agreement and the provisions of any specific
agreement, the latter will prevail.

1.4 The Parties intend to cooperate closely in order to
ensure transparency, accountability, and integrity in the
use of public resources and to eliminate any opportunities
for corrupt practices that may exist in the framework of
their development cooperation.

Article 2

Cooperation

2.1 Assistance in co-operation

The Parties shall fully cooperate and provide one
another with all necessary assistance to ensure the
expeditious and smooth implementation of projects.

2.2 Forms of co-operation

The forms of cooperation between the Parties may
include:

a) the provision of technical assistance, training,
expertise, consultancy and other services to the
beneficiary authorities, corporations, agencies and other
organizations;

b) the provision of resources;

c) debt for development – see Annex A.;

d) the granting of scholarships to citizens of the
Kingdom of Cambodia for studying or training in the
Republic of Hungary;

e) any other form of cooperation or assistance which
may be agreed between the Parties.

2.3 The co-operation between the Parties shall focus on:

a) health,

b) education and training,

c) agriculture and food security,

d) capacity building,

e) any type of cooperation as may be agreed upon by
the Parties.
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2.4 Identification of cooperation activities
The identification of each cooperation activity shall be

the result of a consultative process between the Parties.
2.5 Competent agencies
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of

Hungary (acting through the Embassy of the Republic of
Hungary in Hanoi) and the Council for the Development of 
Cambodia (hereinafter referred to as: „Competent
Agency”) shall respectively represent the Parties in the
implementation of this Agreement and, unless otherwise
agreed in a specific agreement, in relation to the
implementation of each project.

The Competent Agencies shall agree upon the rules of
implementation in supplementary agreements for each
project.

2.6 Corresponding addresses
For the Hungarian Party:
Ministry of Foreign Affairs
1027 Budapest
Bem rkp. 47.
For the Cambodian Party:
Council for the Development of Cambodia
Government Palace, Sisowath Quay,
Wat Phnom, Phnom Penh, Cambodia
Tel/Fax (855) 23 981 027 / 998 980 / 981 158

Article 3

Financing

3.1 Allocation of funds
Funds from the Hungarian ODA-budget shall be

disbursed totally up to the discretion of and in compliance
with national legal regulations of the Hungarian Party.
Procedures that are harmonized with government’s system 
shall also be applied to accounting operations connected
with those funds.

3.2 Appropriation of the Funds
Funds shall be used exclusively for purposes of the

agreed development projects and within the framework of
those projects. Funds shall be disbursed only in
compliance with the provisions of the supplementary
agreement concerning the corresponding projects.

Article 4

Procurement of Goods and Services

4.1 Procurement of goods, work and services shall be
carried out in compliance with the internationally
acceptable principles and standards.

4.2 Duties, taxation and any other fees for goods and
services provided by Hungarian organizations within the
framework of the official development assistance pursuant 

to this Agreement shall be financed by the Cambodian
Party.

4.3 The goods provided by the Hungarian Party within
the framework of this Agreement shall become the
property of the Cambodian Party after the project is
terminated.

Article 5

Specific Agreement

5.1 The amount of the official development assistance
and specific conditions of its provision, mainly conditions
of transfer of the funds from the account of the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Hungary, rules
applicable to accounting and audit, as well as to
monitoring and reporting, the manner of implementation
of projects and rules applicable to re-allocation of the
funds shall be agreed in the specific agreement concerning
the corresponding projects.

5.2 The specific agreement has to refer directly to this
Agreement and terms and conditions of this Agreement are 
applicable for such specific agreement, unless stated
otherwise.

Article 6

Conditions Applicable to Personnel Sent by the
Hungarian Party

6.1 The Cambodian Party shall inform the Hungarian
Embassy in Hanoi about any extraordinary situation or
about the state of emergency in the country. In case one of
the Parties considers similar circumstances for Force
Majeure or is of the opinion they could jeopardize
implementation of projects or programmes of cooperation, 
any of the Parties could ask for immediate consultations.
The Cambodian Party shall provide information on all
security provisions or other restrictions within the
framework of these consultations, in connection with
individuals that are not citizens of Cambodia.

6.2 The Hungarian Party can, due to security reasons,
issue specific instructions for the expatriate staff. Those
instructions can include also the order to leave the territory 
of the Kingdom of Cambodia. The staff who shall abide by
such instructions or shall implement other preventive
actions which are reasonable under given circumstances,
shall not be made responsible for violation of obligations
following from their employment contracts.

6.3 Costs that shall incur to the Hungarian Party in
connection with securing safety of the staff shall be
financed from Funds provided by the Hungarian Party to
the Cambodian Party as the official development
assistance.
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6.4 The Cambodian Party bears all risks that follow
from or that has originated in connection with activities
implemented within the framework of this Agreement.
The Cambodian Party is responsible mainly for settlement
of all complaints not arising from gross negligence, that
third Parties shall file against the Hungarian Party, against
the Hungarian Party’s official institutions or against the
Hungarian Party’s representatives, as well as companies,
institutions or persons that fall under this Agreement and
that follow from activities implemented within the
framework of this Agreement or that are directly
connected with those activities.

6.5 The Cambodian Party shall guarantee the expatriate
staff:

a) prompt arrangements and issue of free-of-charge
visas enabling multiple entries, into and departures from
the country throughout the whole period of their activities;

b) free movement inside the country and the right to
enter into the country and to leave the country within the
extent necessary for implementation of the project;

c) prompt issue of all necessary permits or licenses,
such as, for example, the permit for stay, the working
permit and the permit to carry out specialised activities, as
well as freeing them from the immigration restrictions and
the obligation of registration of aliens throughout the
period of their activities;

d) exemption from the obligation to serve in the
military forces and carry out any other obligatory services;

e) exemption from the natural persons income tax and
any other direct tax from emoluments provided by the
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Hungary or
by the employer that has undertaken to provide services or
to supply goods based on the contract with the Ministry of
Foreign Affairs of the Republic of Hungary either directly
or as a sub-contractor;

f) access to health care services and facilities of the
highest quality available in the country, regardless
whether they are public or private. The Hungarian Party
shall cover the payments duly afterwards. Those costs
shall be financed from the Hungarian Party’s funds
earmarked for the project to which the person is allocated;

g) possibilities of repatriation during an internal state
crises or an international crises which are equal to
possibilities provided to staff of the development
cooperation agencies of any other country or international
organisations;

h) the right to import and re-export free of customs
duties the professional equipment and goods that the
members of the staff needs for fulfilment of their tasks.

6.6 The Cambodian Party can request withdrawal or
replacement of any person from the staff provided by the
Hungarian Party, the work or behaviour of who is not
being considered satisfactory.

6.7 The Cambodian Party shall accord Personnel and
their Families treatment no less favourable than which it
accords to the development cooperation agencies,

personnel and their families of any other country or
international organisation.

Article 7

Conditions for the Use of Funds

7.1 The funds provided by the Hungarian Party to the
Cambodian Party must not be used by the Cambodian
Party for payments of taxes, customs duties and fees
connected with them.

7.2 The Hungarian Party reserves the right to request the 
funds be paid back, and that within their full extent or a
part of them, in case the Cambodian Party did not use the
funds for the purpose for which they were earmarked. The
Parties shall hold mutual consultations with the purpose of
finding a solution before the Hungarian Party exercises its
right to request the repayment of the full amount of the
funds or a part of them.

Article 8

Final Provisions

8.1 The present Agreement is concluded for an
indefinite period. The Contracting Parties shall inform
each other in writing, through diplomatic channels, on the
fulfilment of the internal legal procedures required for the
entry into force of present Agreement. The present
Agreement shall enter into force on the first day of the next 
month of the receipt of the second notification.

8.2 The present Agreement can be denounced, in
writing, through diplomatic channels by either of the
Contracting Parties. Such renunciation shall enter into
force on the first day of the month following the expiration
of a period of six months after the date of receipt of the
notification by the contracting Party.

8.3 In case of denunciation the contracting Parties shall
sign a separate agreement in which they settle the further
implementation of ongoing projects.

8.4 Amendments
Should either Party wish to amend any provision of this

Agreement, it may request consultations with the other
Party. No amendment shall be valid unless agreed in
writing between the Parties.

8.5 Settlement of disputes
Any dispute or difference between the Parties arising

from the implementation or interpretation of this
Agreement or otherwise in connection with it, shall be
settled by negotiation between the Parties through
diplomatic channels.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised by their respective Governments, have signed
this Agreement in Phnom Penh this 28 day of May, 2009 in 
two originals in the English language.
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Annex „A”

The conditions of using a portion of the Cambodian
Debt for development purposes

According to the Agreement between Hungary and the
Kingdom of Cambodia on the consolidation and
settlement of Cambodia’s outstanding debt towards
Hungary, the Cambodian Party shall pay up the total sum
of its debt of 433 318 USD with a lump sum money
transfer in the amount of 216 659 USD within two months
after the signing of the aforementioned Agreement.

In the context of the debt settlement, the Parties have
come to the agreement that the Hungarian Party
undertakes to finance Cambodian development projects in
the amount of at least 216 659 USD.

Parties have come to a mutual agreement, by way of
their representatives, about the projects, and the opening
of the separate account for the financing of the projects.

After the agreement of the Parties based on a
consultation process about the overall concept and
framework conditions of the project, and Cambodian Party 
has nominated the local partner that would be responsible
for the project, the Hungarian Party will call for tenders
related to the project in line with the Hungarian public
procurement conditions that are fully compatible with the
conditions of the European Union.

Based on the acceptance norms of the bid, the
Hungarian Party announces the winner of the tender and
signs the contract with the winner, who shall
prepare-together with its local partner-the project
documentation containing the detailed description of the
project, the realisation schedule, and the project financing.

Funds will be made available for the organization
realising the project from the separate account in
Cambodia, in accordance with the time schedule and
conditions defined in the project documentation.

Fejlesztési Együttmûködési Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya 

és a Kambodzsai Királyság Kormánya között

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (a továb biak ban: „a
Ma gyar Fél”) és a Kam bo dzsai Ki rály ság Kor má nya
(a továb biak ban: „a Kam bo dzsai Fél”), együtt a továb -
biak ban: „a Fe lek”

– újra biz to sít ván a Fe lek kö zöt ti ba rá ti kap cso la to kat,

– meg erõ sít vén, hogy a Fe lek kö zöt ti együtt mû kö dés -
ben a de mok ra ti kus el vek, a nem zet kö zi jog, az em be ri jo -
gok, a nem ze ti szu ve re ni tás és a né pek és nem ze tek kö zöt ti 
egyen lõ ség tisz te let ben tar tá sa meg ha tá ro zó el vek, és

– együtt mû köd ni kí ván ván, hogy meg erõ sít sék em be ri
erõ for rá sa i kat és kö zös sé gi in téz mé nye i ket, il let ve azért,
hogy Kam bo dzsá ban fenn tart ha tó és har mo ni kus nö ve ke -
dés jöj jön lét re, amely va la mennyi ré gi ó já nak, s kü lö nö sen 

a leg in kább hát rá nyos hely ze tû ré gi ó i nak né pes sé ge ré szé -
re jó té kony ha tá sú,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Megállapodás hatálya

1.1. Je len Meg ál la po dás a Fe lek kö zöt ti fej lesz té si
együtt mû kö dés ál ta lá nos fel té te le it ha tá roz za meg.

1.2. E fel té te lek al kal ma zan dó ak a Ma gyar Fél ál tal
nyúj tan dó hi va ta los fej lesz té si tá mo ga tá sok ra, an nak ér de -
ké ben, hogy Kam bo dzsa ál lam pol gá ra i nak fej lesz té si ké -
pes sé gét elõ moz dít sák, és alap ve tõ szük ség le te ik ki elé gí -
tés re ke rül je nek.

1.3. Az egyes konk rét pro jek tek sa já tos fel té te le it, il let -
ve el já rá sa it, va la mint a Fe lek az zal kap cso la tos jo ga it és
kö te le zett sé ge it a konk rét pro jekt re vo nat ko zó meg ál la po -
dás ban le het meg ha tá roz ni. Amennyi ben a je len Meg ál la -
po dás és va la mely kü lön meg ál la po dás ren del ke zé sei kö -
zött in kon zisz ten cia vagy üt kö zés van, az utób bi ren del ke -
zé sei ér vé nye sül nek.

1.4. A Fe lek szo ro san együtt mû köd ni kí ván nak an nak
ér de ké ben, hogy biz to sít sák az ál la mi for rá sok igény be vé -
te le so rán az át lát ha tó sá got, az el szá mol tat ha tó sá got és az
in teg ri tást, va la mint, hogy ki kü szö böl jék a fej lesz té si
együtt mû kö dé sük ke re té ben fel me rü lõ bár mely kor rupt
gya kor lat le he tõ sé gét.

2. Cikk

Együttmûködés

2.1. Tá mo ga tás az együtt mû kö dés so rán
A Fe lek tel jes mér ték ben együtt mû köd nek és meg ad nak 

egy más szá má ra min den szük sé ges tá mo ga tást, ami a pro -
jek tek gyors és zök ke nõ men tes ki vi te le zé sét biz to sít ja.

2.2. Az együtt mû kö dés for mái
A Fe lek kö zöt ti együtt mû kö dés for mái le het nek:
a) tech ni kai se gít ség nyúj tás, kép zés, szak ér te lem, ta -

nács adás és egyéb szol gál ta tá sok nyúj tá sa a ked vez mé -
nye zett ha tó sá gok nak, vál la la tok nak, ügy nök sé gek nek és
egyéb szer ve ze tek nek;

b) erõ for rá sok ren del ke zés re bo csá tá sa;
c) adós ság kon ver zi ó ja fej lesz tés re – lásd az „A” Mel -

lék le tet;
d) ösz tön dí jak nyúj tá sa a Kam bo dzsai Ki rály ság ál lam -

pol gá ra i nak a Ma gyar Köz tár sa ság ban tör té nõ ok ta tás ra
vagy kép zés re;

e) az együtt mû kö dés, il let ve tá mo ga tás bár mely olyan
for má ja, amely ben a Fe lek meg egyez nek.

2.3. A Fe lek kö zöt ti együtt mû kö dés a kö vet ke zõ te rü -
le tek re össz pon to sít:

a) egész ség ügy,
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b) ok ta tás és kép zés,
c) me zõ gaz da ság és élel mi szer biz ton ság,
d) ka pa ci tás fej lesz tés,
e) va la mint az együtt mû kö dés bár mely olyan for má já -

ra, amely ben a Fe lek meg ál la pod nak.
2.4. Az együtt mû kö dé si te vé keny sé gek meg ha tá ro zá sa
Min den egyes együtt mû kö dé si te vé keny ség a Fe lek kö -

zöt ti kon zul tá ci ós fo lya mat ered mé nye ként ke rül meg ha -
tá ro zás ra.

2.5. Il le té kes ha tó sá gok
A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma (amely

a Ma gyar Köz tár sa ság Ha noi Nagy kö vet sé gén ke resz tül
jár el) és a Kam bo dzsai Fej lesz té si Ta nács (a továb biak ban 
együt te sen: az „Il le té kes Ha tó ság”) kép vi se li a Fe le ket
a je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá ban, va la mint az egyes
pro jek tek meg valósításában, amennyi ben er rõl kü lön
meg ál la po dás ban el té rõ en nem ren del kez nek.

Az Il le té kes Ha tó ság a meg valósítást érin tõ sza bá lyok -
ról ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ban ren del kez nek.

2.6. Le ve le zé si cí mek
A Ma gyar Fél ré szé rõl:
Kül ügy mi nisz té ri um
1027 Bu da pest
Bem rkp. 47.
A Kam bo dzsai Fél ré szé rõl:
Co un cil for De ve lop ment of Cam bo dia
Go vern ment Pa la ce, Si so wath Quay,
Wat Phnom, Phnom Penh, Cam bo dia
Tel/Fax (855) 23 981 027 / 998 980 / 981 158

3. Cikk

Finanszírozás

3.1. A for rá sok al lo ká ci ó ja
A ma gyar ODA költ ség ve tés bõl szár ma zó for rá sok tel -

jes mér ték ben a Ma gyar Fél be lá tá sa sze rint, il let ve nem -
ze ti jogi sza bá lyo zá sá val össz hang ban ke rül nek ki fi ze tés -
re. A for rá sok kal kap cso la tos el szá mo lá si mû ve le tek ben is 
a kor mány za ti rend szer rel har mo ni zált el já rá sok ke rül nek
al kal ma zás ra.

3.2. A for rá sok fel hasz ná lá sa
A for rá so kat ki zá ró lag a meg ál la po dott fej lesz té si pro -

jek tek cél ja i ra és ezen pro jek tek ke re tei kö zött le het fel -
hasz nál ni. A for rá so kat ki zá ró lag az adott pro jek tek kel
kap cso la tos ki egé szí tõ meg ál la po dá sok ren del ke zé se i vel
össz hang ban le het fo lyó sí ta ni.

4. Cikk

Áruk és szolgáltatások beszerzése

4.1. Az áruk, a mun ka erõ és a szol gál ta tá sok be szer zé -
sét a nem zet kö zi leg el fo ga dott el vek kel és elõ írásokkal
össz hang ban kell el vé gez ni.

4.2. A je len Meg ál la po dás nak meg fele lõen nyúj tott hi -
va ta los fej lesz té si tá mo ga tás ke re té ben ma gyar szer ve ze -
tek ál tal biz to sí tott áruk és szol gál ta tá sok után fi ze ten dõ
vá mot, adót és bár mi lyen to váb bi il le té ket a Kam bo dzsai
Fél kö te les meg fi zet ni.

4.3. A Ma gyar Fél ál tal je len Meg ál la po dás ke re té ben
biz to sí tott ja vak a pro jekt be fe je zé sé vel a Kam bo dzsai Fél
tu laj do ná ba ke rül nek.

5. Cikk

Külön megállapodás

5.1. A hi va ta los fej lesz té si tá mo ga tás össze gét és nyúj -
tá sá nak kü lö nös fel té te le it, így fõ ként a Ma gyar Köz tár sa -
ság Kül ügy mi nisz té ri u ma szám lá já ról tör té nõ for rá sok át -
uta lá sá nak fel té te le it, a könyv vizs gá lat ra és au dit ra vo nat -
ko zó sza bá lyo kat, to váb bá a mo ni tor ing ban és a je len tés -
ben al kal ma zan dó sza bá lyo kat, a pro jek tek meg -
valósításának mód ját, va la mint a for rá sok új bó li al lo ká ci ó -
ja ese tén al kal ma zan dó sza bá lyo kat az adott pro jek tek re
vo nat ko zó kü lön meg ál la po dás ban kell rög zí te ni.

5.2. A kü lön meg ál la po dás nak köz vet le nül utal nia kell
a je len Meg ál la po dás ra, el len ke zõ ki kö tés hi á nyá ban a kü -
lön meg ál la po dás ra e Meg ál la po dás fel té te le it kell al kal -
maz ni.

6. Cikk

A Magyar Fél által kirendelt személyekre 
vonatkozó feltételek

6.1. A Kam bo dzsai Fél ér te sí ti a Ha noi Ma gyar Nagy -
kö vet sé get bár mely, az or szág ban ta pasz tal ha tó rend kí vü li 
hely zet rõl vagy szük ség ál la pot ról. Amennyi ben bár mely
Fél a kö rül mé nye ket vis ma jor ként íté li meg, vagy azon az
ál lás pon ton van, hogy azok ve szé lyez tet he tik az együtt -
mû kö dé si pro jek tek vagy prog ra mok meg valósítását,
azon na li kon zul tá ci ót kér het. A Kam bo dzsai Fél e kon zul -
tá ci ók ke re té ben tá jé koz ta tást ad min den biz ton sá gi ren -
del ke zés rõl, vagy egyéb kor lá to zás ról, ame lyek azon sze -
mé lye ket érin tik, akik nem kam bo dzsai ál lam pol gá rok.

6.2. A Ma gyar Fél biz ton sá gi okok ból adó dó an kü lön -
le ges uta sí tá so kat ad hat a kül föl di sze mély zet nek. Ezen
uta sí tá sok ma guk ban fog lal hat ják an nak el ren de lé sét is,
hogy e sze mé lyek hagy ják el a Kam bo dzsai Ki rály ság te -
rü le tét. A sze mély zet, amely kö te les az uta sí tá so kat vég re -
haj ta ni és min den olyan meg elõ zõ lé pést meg ten ni, ame -
lyek az adott kö rül mé nyek kö zött éssze rû ek, nem te he tõ
fe le lõs sé a mun ka szer zõ dé sé bõl adó dó kö te le zett sé gek
meg sze gé sé ért.

6.3. A Ma gyar Fél ol da lán a sze mély zet biz ton sá gá nak
biz to sí tá sa kap csán fel me rü lõ költ sé gek a Ma gyar Fél ál tal 
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a Kam bo dzsai Fél ré szé re hi va ta los fej lesz té si tá mo ga tás -
ként biz to sí tott for rá sok ter hé re ke rül nek ki fi ze tés re.

6.4. A Kam bo dzsai Fél vi sel min den koc ká za tot, amely 
a je len Meg ál la po dás ke re tei kö zött vég zett te vé keny ség -
bõl fa kad vagy an nak kö vet kez mé nye. A Kam bo dzsai Fél
kü lö nö sen azon pa na szok ren de zé sé ért fe le lõs, ame lyek
nem vét kes ha nyag ság ból fa kad nak, és ame lye ket har ma -
dik Fe lek nyúj ta nak be a Ma gyar Fél el len, a Ma gyar Fél
hi va ta los in téz mé nyei el len vagy a Ma gyar Fél kép vi se lõi
el len, vagy bár mely olyan vál la lat, in téz mény vagy sze -
mély el len, amely/aki a je len Meg ál la po dás ha tá lya alá
esik; és ame lyek a je len Meg ál la po dás ke re te i ben meg -
valósított te vé keny sé gek bõl adód nak vagy ezek kel köz -
vet le nül kap cso la to sak.

6.5. A Kam bo dzsai Fél a kül föl di sze mély zet ré szé re
kö te le zett sé get vál lal az aláb bi ak biz to sí tá sá ra:

a) azon na li és in gye nes, az or szág ba tör té nõ több szö ri
be- és ki uta zás ra jo go sí tó ví zum ki bo csá tá sa a te vé keny sé -
gük tel jes idõ tar ta má ra;

b) a sza bad moz gás az or szág te rü le tén, va la mint az or -
szág ba  való be lé pés és az or szág ból  való ki lé pés a pro jekt
meg valósításához szük sé ges mér ték ben;

c) min den szük sé ges en ge dély és jo go sít vány – úgy,
mint a tar tóz ko dá si en ge dély, a mun ka vál la lá si en ge dély,
a sza ko sí tott te vé keny ség foly ta tá sá ra adott en ge -
dély – azon na li ki bo csá tá sa, va la mint men te sí tés a be ván -
dor lá si sza bá lyok, va la mint a kül föl di ek re giszt rá ci ós kö -
te le zett sé ge alól a te vé keny ség tel jes idõ sza ká ra vo nat ko -
zó an;

d) a fegy ve res erõk ben tör té nõ szol gá lat, il let ve bár -
mely más kö te le zõ szol gá lat aló li men tes ség;

e) a ter mé sze tes sze mé lyek jö ve de lem adó ja aló li, il let -
ve bár mely egyéb köz vet len adó aló li men tes ség, amely
a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma ál tal biz to sí -
tott, il let ve a Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u má -
val kö tött szer zõ dés alap ján köz vet le nül vagy al vál lal ko -
zó ként szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra vagy áruk szál lí tá sá ra
szer zõ dött mun kál ta tó ál tal nyúj tott ja va dal ma zás ra vo nat -
ko zik;

f) az or szág ban lévõ leg ma ga sabb mi nõ sé gû egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok hoz és in téz mé nyek hez tör té nõ hoz zá -
fé rés le he tõ sé ge, te kin tet nél kül arra, hogy ezek ál la mi
vagy ma gán in téz mé nyek. A Ma gyar Fél meg fe le lõ mó -
don, utó la go san tel je sí ti eze ket a ki fi ze té se ket. Ezen költ -
sé ge ket a Ma gyar Fél ál tal azon pro jekt re cím ké zett for rá -
sa i ból fe de zik, amely ben az el lá tás ban ré sze sü lõ egyén
dol go zik;

g) bel sõ vagy nem zet kö zi vál ság ese tén a re pat ri á lás le -
he tõ sé ge, bár mely má sik or szág vagy nem zet kö zi szer ve -
zet fej lesz té si együtt mû kö dé si kép vi se le te sze mély ze te ré -
szé re biz to sí tott le he tõ sé gek kel azo nos mér ték ben;

h) azon pro fesszi o ná lis fel sze re lé sek és áruk vám men -
tes im port ja és re-ex port ja, ame lyek re a sze mély zet tag ja i -
nak fel ada tuk el lá tá sá hoz szük sé gük van.

6.6. A Kam bo dzsai Fél kér he ti a Ma gyar Fél ál tal biz to -
sí tott sze mély zet bár mely tag já nak vissza hí vá sát, il let ve

le cse ré lé sét, amennyi ben az il le tõ mun ká já val vagy vi sel -
ke dé sé vel szem ben ki fo gá sok me rül nek fel.

6.7. A Kam bo dzsai Fél a sze mély ze tet és csa lád tag ja i -
kat olyan el bá nás ban ré sze sí ti, amely nem ke vés bé ked ve -
zõ, mint ami lyen ben bár mely más or szág vagy nem zet kö zi 
szer ve zet fej lesz té si együtt mû kö dé si kép vi se le tét, azok
sze mély ze tét, il let ve azok csa lád tag ja it ré sze sí ti.

7. Cikk

Források felhasználásának feltételei

7.1. A Ma gyar Fél ál tal a Kam bo dzsai Fél ré szé re biz -
to sí tott for rá sok a Kam bo dzsai Fél ál tal nem hasz nál ha tók
fel adók, vá mok és az zal kap cso la tos il le té kek fi ze té sé re.

7.2. A Ma gyar Fél fenn tart ja a for rá sok tel jes vagy
rész le ges vissza kö ve te lé sé nek a jo gát, amennyi ben
a Kam bo dzsai Fél nem az ere de ti cél nak meg fele lõen
hasz nál ja fel azo kat. A meg ol dás ér de ké ben a Fe lek köl -
csö nös kon zul tá ci ó kat tar ta nak, mi e lõtt a Ma gyar Fél gya -
ko rol ná ah hoz  való jo gát, hogy a for rá so kat tel jes mér ték -
ben vagy rész le ge sen vissza kö ve tel je.

8. Cikk

Záró rendelkezések

8.1. A je len Meg ál la po dás ha tá ro zat lan idõ re jött lét re.
A Szer zõ dõ Fe lek írás ban, dip lo má ci ai úton tá jé koz tat ják
egy mást a je len Meg ál la po dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé -
ges bel sõ jogi el já rá sok tel je sí té sé rõl. A je len Meg ál la po -
dás a má so dik ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

8.2. A je len Meg ál la po dás bár me lyik Szer zõ dõ Fél ál -
tal írás ban, dip lo má ci ai úton fel mond ha tó. Az ilyen fel -
mon dás az ér te sí tés nek a má sik Szer zõ dõ Fél ál tal tör té nõ
kéz hez vé te lét kö ve tõ hat hó na pos idõ szak le jár ta utá ni hó -
nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

8.3. A Meg ál la po dás fel mon dá sa ese tén a Fe lek kü lön
meg ál la po dást köt nek, amely ben ren del kez nek a fo lya -
mat ban lévõ pro jek tek to váb bi meg valósításáról.

8.4. Mó do sí tá sok

Amennyi ben bár mely Fél mó do sí ta ni kí ván ja a je len
Meg ál la po dás bár mely ren del ke zé sét, kon zul tá ci ót kez de -
mé nyez a má sik Fél nél. A mó do sí tá sok ad dig nem vál nak
ér vé nyes sé, amíg a Fe lek azo kat írás ban nem rög zí tik.

8.5. Vi ta ren de zés

Bár mely olyan vi tát vagy né zet el té rést, ami a Fe lek kö -
zött a je len Meg ál la po dás vég re haj tá sa vagy ér tel me zé se
so rán, vagy bár mi más mó don ah hoz kap cso ló dó an fel me -
rül, a Fe lek dip lo má ci ai úton foly ta tott egyez te té sek út ján
kö te le sek ren dez ni.
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A fen ti ek hi te lé ül az alul írott, kor má nya ik ál tal erre néz -
ve kel lõ en fel jo go sí tott meg ha tal ma zot tak a Meg ál la po -
dást alá ír ták.

Kelt Phnom pen-ben, 2009. má jus 28. nap ján, két ere de ti 
an gol nyel vû pél dány ban.

„A” Melléklet

A kam bo dzsai adós ság egy ré szé nek fej lesz té si cél lal
tör té nõ fel hasz ná lá sá nak fel té te lei

A Ma gyar Ál lam és a Kam bo dzsai Ki rály ság kö zött
Kam bo dzsa Ma gyar or szág gal szem ben fenn ál ló adós sá gá -
nak kon szo li dá lá sá ról és ren de zé sé rõl  szóló Meg ál la po dás 
sze rint a Kam bo dzsai Fél 433.318 USD össze gû tel jes tar -
to zá sát 216.659 USD ér té kû egy össze gû kész pénz uta lás -
sal ren de zi a hi vat ko zott meg ál la po dás alá írá sát kö ve tõ két 
hó na pon be lül.

A Fe lek az adós ság ren de zés hez kap cso ló dó an egyet ér -
tés re ju tot tak ab ban, hogy a Ma gyar Fél leg alább 216.659
USD összeg ben vál lal ja kam bo dzsai fej lesz té si pro jek tek
fi nan szí ro zá sát.

A Fe lek kép vi se lõ ik út ján köl csö nö sen meg ál la pod tak
a pro jek tek rõl és a pro jek tek fi nan szí ro zá sá ra el kü lö ní tett
szám la meg nyi tá sá ról.

Mi u tán a Fe lek a kon zul tá ció út ján meg ál la pod tak
a pro jekt át fo gó kon cep ci ó já ban és ke ret fel té te le i ben, és
a Kam bo dzsai Fél meg ne vez te a pro jek tért fe le lõs he lyi
part nert, a Ma gyar Fél az Eu ró pai Unió sza bá lyo zá sá val
össz hang ban álló ma gyar köz be szer zé si sza bá lyok alap ján 
pá lyá za tot tesz köz zé a pro jekt re vo nat ko zó an.

A Ma gyar Fél az aján lat el bí rá lá si szem pont jai alap ján
ki hir de ti a pá lyá zat nyer te sét, és alá ír ja vele a szer zõ dést,
aki he lyi part ne ré vel együtt ki dol goz za a pro jekt rész le tes
le írá sát, a meg valósítás ütem ter vét és a pro jekt fi nan szí ro -
zá sá nak mód ját tar tal ma zó pro jekt do ku men tu mot.

A pro jek tet meg valósító szer ve zet ré szé re a for rá so kat
a Kam bo dzsá ban erre a cél ra el kü lö ní tett szám lá ról bo -
csát ják ren del ke zés re, a pro jekt do ku men tum ban meg ha tá -
ro zott idõ bon tás ban és fel té te lek sze rint.”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a Meg ál la po dás 8.1. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz -
ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben
ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja
meg.

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

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

A Kormány
130/2009. (VI. 18.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya 
és a Marokkói Királyság Kormánya között

a gazdasági együttmûködésrõl  szóló 
megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma rok kói Ki rály ság Kor má -
nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl  szóló meg ál la -
po dás (a továb biak ban: meg ál la po dás) kö te le zõ ha tá lyá -
nak el is me ré sé re.

2.  §

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

3.  §

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

„Gazdasági Együttmûködési Megállapodás 
a Magyar Köztársaság Kormánya 

és a Marokkói Királyság Kormánya között

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Ma rok kói Ki -
rály ság Kor má nya, továb biak ban „a Szer zõ dõ Fe lek”,

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

– ki fe jez ve tö rek vé sü ket, hogy fenn tart sák és erõ sít sék
ha gyo má nyos gaz da sá gi kap cso la ta i kat,

– az zal a szán dék kal, hogy a köl csö nös elõ nyök alap ján 
fej lesszék és te gyék in ten zí veb bé gaz da sá gi, ipa ri, mû sza -
ki és tech no ló gi ai együtt mû kö dé sü ket,

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szer zõ dé ses ke re tek
ki szé le sí té se meg fe le lõ és ked ve zõ ala pot te remt a to váb bi
együtt mû kö dés hez,
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– fi gye lem mel a Szer zõ dõ Fe lek nek az EU RO -
MED-együtt mû kö dés ben tör té nõ rész vé tel ben  való ér de -
ké re,

– or szá ga ik ha tá lyos jog rend jé nek ke re te in be lül és tel -
jes össz hang ban nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel,
az aláb bi ak ban ál la pod nak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ha tá lyos jog rend jük kel össz hang ban
a gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dés min den fon tos te rü le tén
elõ se gí tik a köl csö nö sen elõ nyös gaz da sá gi együtt mû kö -
dés erõ sí té sét és bõ ví té sét.

2. Cikk

Fi gye lem be véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és ki lá tá sa it, a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek ab -
ban, hogy töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü le te ken kedve -
zõek a fel té te lek a hosszú távú együtt mû kö dés re:

– me zõ gaz da ság és élel mi szer-fel dol go zó ipar,
– erõ mû vek és nagy fe szült sé gû el osz tó há ló za tok, va la -

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

– ipa ri vál lal ko zá sok mo der ni zá ci ó ja,
– gé pé sze ti ipar,
– elekt ro mos be ren de zé sek és ké szü lé kek,
– elekt ro ni kai és elekt ro tech ni kai ipar,
– vegy ipar és pet rol ké mi ai ipar,
– cso ma go lá si tech no ló gia,
– kör nye zet vé de lem,
– víz gaz dál ko dás és szenny víz ke ze lés,
– ok ta tás, szak kép zés,
– szel le mi tu laj don vé del me,
– egész ség ügy, gyó gyá sza ti tech no ló gia, gyó gyá sza ti

és gyógy szer ipar,
– hu mán erõ for rá sok fej lesz té se,
– ide gen for ga lom,
– kis- és kö zép vál lal ko zá sok kö zöt ti együtt mû kö dés,
– in for má ció tech no ló gia és táv köz lés,
– köz le ke dés,
– tu do mány és tech no ló gia.

3. Cikk

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

– kap cso la tok épí té se és együtt mû kö dés erõ sí té se
a gaz da sá gi dön tés ho zók, a kor mány za ti szer vek, a szak -
mai szer ve ze tek, ér dek kép vi se le tek és ka ma rák, a re gi o ná -
lis és he lyi szer vek kö zött,

– a kö zös ér dek lõ dés re szá mot tar tó gaz da sá gi in for má -
ci ók cse ré jé nek, va la mint a fe lek kép vi se lõ i nek és az
egyéb, gaz da sá gi és szak mai de le gá ci ók köl csö nös lá to ga -
tá sa i nak ösz tön zé se,

– a társ in téz mé nyek kö zöt ti, az ipa ri vál lal ko zá sok szá -
má ra biz to sí tott tá mo ga tá si po li ti kák kal kap cso la tos in for -
má ció cse re elõ se gí té se,

– együtt mû kö dés tá mo ga tá sa az ipa ri ága za tok mo der -
ni zá ci ó já hoz kap cso ló dó te rü le te ken,

– in for má ció cse re a fej lesz té si pri o ri tá sok ról, az üz le ti
sze rep lõk rész vé te lé nek elõ se gí té se a fej lesz té si pro jek -
tek ben,

– új kap cso la tok lét re jöt té nek szor gal ma zá sa, il let ve
a már lé te zõ kap cso la tok ki szé le sí té se a két or szág üz le ti
kö rei kö zött,

– az egyé nek és vál lal ko zá sok kö zöt ti lá to ga tá sok, ér te -
kez le tek, va la mint az egyéb együtt mû kö dé si for mák ösz -
tön zé se,

– üz le ti in for má ci ók cse ré je, a vá sá ro kon és ki ál lí tá so -
kon tör té nõ rész vé tel ösz tön zé se, üz le ti ese mé nyek, sze -
mi ná ri u mok, szim pó zi u mok és kon fe ren ci ák szer ve zé se,

– a kis- és kö ze pes vál lal ko zá sok fo ko zot tabb rész vé te -
lé nek elõ se gí té se a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok ban,

– az együtt mû kö dés ösz tön zé se a kon zul tá ci ós, mar ke -
ting-, ta nács adói és szak ér tõi szol gál ta tá sok te rén, il let ve
a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le te ken,

– a pénz ügyi in téz mé nyek és a bank szek tor ösz tön zé se
szo ro sabb kap cso la tok lé te sí té sé re, il let ve együtt mû kö dé -
sük erõ sí té se,

– be ru há zá si te vé keny sé gek, kö zös vál la la tok ala pí tá -
sá nak, vál la la ti kép vi se le tek és fi ók iro dák lé te sí té sé nek
ösz tön zé se,

– a ré gi ók kö zöt ti és a nem zet kö zi szin tû együtt mû kö -
dés elõ se gí té se a köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó kér -
dé sek ben.

4. Cikk

Je len Meg ál la po dás meg kö té sét köve tõen „Ve gyes Bi -
zott ság” lét re ho zá sá ra ke rül sor, amely bár mely Szer zõ dõ
Fél ké ré sé re, Ma gyar or szá gon és Ma rok kó ban fel vált va
ülé se zik.

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

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

együtt mû kö dés to vább fej lesz té se kap csán,
– ja vas la tok ki dol go zá sa a két or szág vál lal ko zá sai kö -

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

– ja vas lat té tel a je len Meg ál la po dás al kal ma zá sa te kin -
te té ben.

A je len Meg ál la po dás ér tel me zé se vagy al kal ma zá sa
so rán fel me rü lõ vi tá kat a Szer zõ dõ Fe lek a Ve gyes Bi zott -
ság ke re té ben ren de zik.
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5. Cikk

A je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol hat ja azo kat a kö -
te le zett sé ge ket, ame lyek Ma gyar or szág eu ró pai uni ós tag -
sá gá ból fa kad nak. Kö vet ke zés kép pen je len Meg ál la po dás
ren del ke zé sei sem együt te sen, sem ön ma guk ban nem
idéz he tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, mint ame lyek ér vény -
te le ní tik, mó do sít ják vagy bár mi lyen más mó don be fo lyá -
sol ják Ma gyar or szág nak, kü lö nö sen a Csat la ko zá si Szer -
zõ dés sel vál lalt, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés bõl, az Eu ró pai Uni ó ról  szóló Szer zõ dés bõl, va la mint
ál ta lá ban véve az Eu ró pai Unió el sõd le ges és má sod la gos
jo gá ból szár ma zó kö te le zett sé ge it, il let ve a szer zõ dõ fe lek
azon kö te le zett sé ge it, ame lye ket az Eu ró pai Kö zös sé gek
és azok tag ál la mai, va la mint a Ma rok kói Ki rály ság kö zött
tár su lást lét re ho zó, 1996. feb ru ár 26-án, Brüsszel ben alá írt 
eu ro-me di ter rán meg ál la po dás ban vál lal tak.

6. Cikk

Je len Meg ál la po dás a dip lo má ci ai úton el jut ta tott azon
utol só jegy zék kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály ba,
amely ben az egyik Szer zõ dõ Fél ar ról tá jé koz tat ja a má sik
Szer zõ dõ Fe let, hogy tel je sí tet te a meg ál la po dás ha tály ba -
lé pé sé hez a sa ját bel sõ jog rend je sze rint szük sé ges el já rá si
kö ve tel mé nye ket.

7. Cikk

Je len Meg ál la po dást a Szer zõ dõ Fe lek há rom évre kö -
tik, amely nek ha tá lya au to ma ti ku san to váb bi egy-egy év -
vel meg hosszab bo dik, amennyi ben a Meg ál la po dás le jár ta 
elõtt há rom hó nap pal a Szer zõ dõ Fe lek egyi ke sem ér te sí ti
írás ban a má sik Szer zõ dõ Fe let a Meg ál la po dás fel mon dá -
sá nak szán dé ká ról.

A je len Meg ál la po dás bár mely mó do sí tá sá nak a Szer zõ -
dõ Fe lek jog rend je ál tal meg sza bott el já rá si rend sze rint
kell tör tén nie.

A je len meg ál la po dás hatályba lépésével ha tá lyát vesz ti
a Ma gyar Köz tár sa ság kor má nya, va la mint a Ma rok kói
Ki rály ság kor má nya ál tal 1995. má jus 17-én a két or szág
kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dés rõl Ra bat ban alá írt meg -
ál la po dás.

Ké szült Bu da pes ten, 2009. má jus 11. nap ján, két-két
ere de ti ma gyar, arab és an gol nyel vû pél dány ban, ame lyek 
szö ve ge egy aránt hi te les. El té rõ ér tel me zés ese tén az an -
gol szö veg vál to zat az irány adó.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Ma rok kói Ki rály ság

Kor má nya ré szé rõl  Kor má nya ré szé rõl

Agreement
on Economic Co-operation between 

the Government of the Republic of Hungary 
and the Government of the Kingdom 

of Morocco

The Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Kingdom of Morocco, hereinafter
referred to as „the Contracting Parties”,

– Desirous of enhancing the long-standing relationship
between their countries,

– Wishing to continue and reinforce their existing
traditional economic relations,

– With the intention of developing and intensifying
their economic, industrial, technical and technological
co-operation on the basis of mutual benefit,

– Convinced, that the deepening of the contractual
framework establishes favourable conditions and suitable
basis for further co-operation,

– Taking into consideration the interest of the
Contracting Parties in the participation in the  EUROMED
co-operation,

– Within the framework of the respective legislation in
force in the two countries and in full conformity with their
international obligations,

have ag re ed as fol lows:

Article 1

The Contracting Parties shall promote, within the
framework of their respective legislation in force, the
expansion and diversification of mutually advantageous
economic co-operation in all fields relevant to economic
and social development.

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state
and perspectives of economic relations, agree that
favourable conditions for long-term co-operation exist,
inter alia, in the following areas:

– Agriculture and food processing industry, 

– Expansion and rehabilitation of power stations and
high-tension distribution networks as well as pipeline
networks for gas and oil,

– Upgrading industrial enterprises,

– Engineering industry,

– Electrical equipment and appliances,

– Electronic and electro-technical industry,
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– Chemical and petrochemical industry,

– Packaging technology,

– Environment, 

– Water management and sewage management,

– Education, vocational training,

– Protection of intellectual property,

– Health care, medical technology, medical and
pharmaceutical industry,

– Human resource development,

– Tourism,

– Co-operation between small and medium-sized
businesses,

– IT and Communications, 

– Transport, 

– Science and technology.

Article 3

The Contracting Parties shall endeavour to broaden and
intensify their co-operation through appropriate means,
such as:

– Promoting the links and strengthening the
co-operation between the economic policy-makers,
government institutions, professional organizations,
business federations, chambers, regional and local entities,

– Encouraging the exchange of economic information
of mutual interest, as well as the visits of their
representatives and other economic and technical
delegations,

– Facilitating the exchange of information on support
policies to the industrial enterprises between their
respective institutions,

– Promoting co-operation in the fields related to the
upgrading of their industrial sectors,

– Exchanging information on development priorities
and facilitating the participation of business operators in
development projects,

– Expediting the establishment of new contacts and
broadening the existing ones between the business circles
of the two countries, 

– Encouraging the visits, meetings and other
interactions between individuals and enterprises,

– Exchanging business information, encouraging the
participation in fairs and exhibitions, organizing business
events, seminars, symposia and conferences,

– Promoting the stronger participation of small and
medium-sized private sector enterprises in bilateral
economic relations,

– Encouraging the co-operation in providing
consulting, marketing, advisory and expert services in the
areas of mutual interest,

– Encouraging their financial institutions and banking
sector to establish closer contacts and strengthen their
co-operation respectively,

– Encouraging investment activities, the foundation of
joint ventures, establishment of company representations
and branch offices,

– Promotion of inter-regional co-operation and
co-operation on international level in issues of mutual
interest.

Article 4

Upon conclusion of this Agreement a „Joint
Commission” shall be established that shall be convened
upon request of each of the Contracting Parties alternately
in Hungary and Morocco.

The duties of the Joint Commission shall comprise, in
particular, the following:

– Discussion of the development of  bilateral economic
relations,

– Identifying new possibilities for the further
development of  future economic co-operation,

– Drawing up suggestions for the improvement of
terms for the economic co-operation between enterprises
of both countries,

– Making proposals for the application of this
Agreement.

Differences of opinion between the Contracting Parties
on the application or interpretation of this Agreement are
to be settled within the framework of the Joint
Commission.

Article  5

This Agreement shall in no way prejudice the
obligations of the Republic of Hungary as a member state
of the European Union. Consequently the provisions of
this Agreement shall not be cited or interpreted neither in
whole nor in part as to annul, amend or influence in any
way the duties arising from the Treaty establishing the
European Community, the Treaty on European Union and
the primary and secondary legislation of the European
Union in particular, undertaken by the Republic of
Hungary in the Treaty of Accession, or  the duties of the
Contracting Parties under the Euro-Mediterranean
Agreement establishing an Association between the
European Communities and their Member States, of the
one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part
signed in Brussels on February 26, 1996. 
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Article 6

This Agreement shall enter into force on the date of
receipt of the latter notification, through diplomatic
channels, by which one Contracting Party notifies the
other Contracting Party that its internal legal requirements
for the entry into force of this Agreement have been
fulfilled.

Article 7

This Agreement shall remain in force for a period of
three years and shall be extended thereafter for successive
one year periods unless either Contracting Party notifies
the other, in writing, of its intention to terminate it three
months prior to its expiry.

Any amendment to this Agreement shall comply with
existing legal procedures established by the legislation of
the Contracting Parties.

By entering into force of this Agreement, the
Agreement on Economic Cooperation between the
Government of the Republic of Hungary and the
Government of the Kingdom of Morocco, signed in Rabat,
on May 17, 1995 shall cease to be in force.

Done and signed in Budapest, on the 11 day of May in
2009, in two originals, each in the Hungarian, Arabic and
English languages, all texts being equally authentic. In
case of differences of interpretation, the English text shall
prevail. 

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

of Hun ga ry of Mo roc co”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-a a meg ál la po dás 6. cik ké ben meg -
ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A meg ál la po dás, il let ve e ren de let 2–3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz -
löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val
ál la pít ja meg.

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

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

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

Az egészségügyi miniszter
19/2009. (VI. 18.) EüM

rendelete

a tizenhat éveseknek szervezett ingyenes orvosi
vizsgálat meg valósításával 

és az új Egészségügyi Könyv bevezetésével 
összefüggõ egyes miniszteri rendeletek 

mó do sí tá sá ról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  § (4) be kez dés a)–b) pont -
já ban, a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 97.  § b) pont já ban, va la mint az egész ség -
ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 247.  § (2) be kez dés
d) pont já nak df), dh) al pont já ban és f) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve he tõ
be teg sé gek meg elõ zé sét és ko rai fel is me ré sét 

szol gá ló egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról 
és a szû rõ vizs gá la tok iga zo lá sá ról  szóló 

51/1997. (XII. 18.) NM ren de let mó do sí tá sa

1.  §

(1) A kö te le zõ egész ség biz to sí tás ke re té ben igény be ve -
he tõ be teg sé gek meg elõ zé sét és ko rai fel is me ré sét szol gá -
ló egész ség ügyi szol gál ta tá sok ról és a szû rõ vizs gá la tok
iga zo lá sá ról  szóló 51/1997. (XII. 18.) NM ren de let
(a továb biak ban: R.) a 2/A.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ
2/B.  §-sal egé szül ki:

„2/B.  § A gyer mek egész sé gé re vo nat ko zó ada to kat,
a kö te le zõ ál la pot fel mé ré sek és szû rõ vizs gá la tok ered mé -
nye it, a 16 éves kor ban vég zett záró ál la pot vizs gá lat ada -
tait, a Vé dõ ol tá sok Adat lap ját, va la mint – az érin tett (tör -
vényes kép vi se lõ je) hoz zá já ru lá sa ese tén – a jo go sít vány -
hoz szük sé ges el sõ se gély-nyúj tá si is me re tek meg szer zé sé -
nek té nyét az Egész ség ügyi Könyv tar tal maz za.”

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

„(1) Az élet ko ri sa já tos sá gok hoz iga zo dó, a be teg sé gek
meg elõ zé sét és ko rai fel is me ré sét cél zó szû rõ vizs gá la to -
kat az 1. és 2. szá mú mel lék let tar tal maz za. Az 1. szá mú
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mel lék letben meg ha tá ro zott szû rõ vizs gá la tok ered mé nye it 
az e ren de let sze rin ti Egész ség ügyi Könyv ben kell do ku -
men tál ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt szû rõ vizs gá la tok kö zül
a) az 1. szá mú mel lék let tar tal maz za a gyer mek ko ri

szû rõ vizs gá la to kat,
b) a 2. szá mú mel lék let ben fog lalt, fel nõtt ko ri szû rõ -

vizs gá la to kat az adott kor cso port ba tar to zó sze mé lyek ön -
kén te sen ve he tik igény be, ille tõ leg kü lön jog sza bály a szû -
rõ vizs gá lat ered mé nyé nek iga zo lá sát, en nek hi á nyá ban
a szû rõ vizs gá la ton  való rész vé telt el ren del he ti.”

(3) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (3)–(6) be kez dés szá mo -
zá sa (4)–(7) be kez dés re vál to zik:

„(3) A 2009. szep tem ber 1-je elõtt szü le tett gyer me kek
ese té ben

a) az 1. szá mú mel lék let 5. pont ja sze rin ti vizs gá lat el -
vég zé sét az is ko la or vos a 16 éves kori záró ál la pot vizs gá -
la ti be tét la pon (C. 3341-49/BETÉT r. sz.) rög zí ti, amely
tar tal maz za az 1. szá mú mel lék let 5. pont ja sze rin ti vizs gá -
la tok ered mé nyét;

b) a jo go sít vány meg szer zé sé hez szük sé ges el sõ se -
gély nyúj tás ból elõ írt is me re tek meg szer zé sét ta nú sí tó iga -
zo lás meg lé té nek té nyét – az érin tett (tör vényes kép vi se lõ -
je) erre vo nat ko zó hoz zá já ru lá sa ese tén – az is ko la or vos,
il let ve a há zi or vos, házi gyer mek or vos a Gyer mek-egész -
ség ügyi kis könyv ben rög zí ti.

Az a)–b) pont ban fog lal tak a 2009. szep tem ber 1-je elõtt
ki adott Gyer mek-egész ség ügyi kis könyv ré szét ké pe zik.”

2.  §

(1) Az R. 4.  § b)–c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Az élet kor hoz kö tött szû rõ vizs gá la tok kö zül]
„b) a la kó hely sze rint ille té kes te rü le ti vé dõ nõ fel adat -

kö ré be tar to zik – fi gye lem mel a te rü le ti vé dõ nõi el lá tás ról
 szóló kü lön jog sza bály ra – az 1. szá mú mel lék let 2. pont
e)–g), 3. pont d)–h) al pont já ban fog lalt szû rõ vizs gá la tok
el vég zé se, to váb bá az is ko lai vé dõ nõ fel adat kö ré be tar to -
zik a 4. pont d)–i) al pont já ban fog lalt szû rõ vizs gá la tok el -
vég zé se,

c) a tan kö te le zett ség fenn ál lá sa alatt az is ko la-egész -
ség ügyi szol gá lat a szû rõ vizs gá la tok el vég zé sé ben az
e ren de let ben és az is ko la-egész ség ügyi el lá tás ról  szóló
kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint vesz részt,”

(2) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ új d)–e) pont tal egé szül ki,
ez zel egy ide jû leg a je len le gi d)–g) pon tok je lö lé se
f)–i) pont ra vál to zik:

[Az élet kor hoz kö tött szû rõ vizs gá la tok kö zül]
„d) a tan kö te le zett ség meg szû né sét köve tõen a há zi or -

vos az 1. szá mú mel lék let 4. pont já ban fog lalt szû rõ vizs gá -
la to kat vég zi,

e) az 1. szá mú mel lék let 5. pont ja sze rin ti 16 éves kori
ál la pot vizs gá la tok kö zül – a 4/A.  § (3) be kez dé sé ben fog -
lalt ki vé tel lel – az 5. pont a)–c) és g) al pont ja sze rin ti vizs -
gá la tok el vég zé se az is ko la or vos, az 5. pont d)–f) és h) al -
pont ja sze rin ti vizs gá la tok el vég zé se az is ko lai vé dõ nõ fel -
ada ta,”

(3) Az R. 4.  §-ának e § (2) be kez dé sé vel mó do sí tott je lö -
lé sû f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az élet kor hoz kö tött szû rõ vizs gá la tok kö zül]
„f) az 1. szá mú mel lék let 1. pont ja sze rin ti szû rõ vizs gá -

la tok el vég zé se – az f) al pont ja ki vé te lé vel – a fek võ be -
teg-gyógy in té ze tek szü lé sze ti-nõ gyó gyá sza ti osz tá lya, il -
let ve új szü lött osz tá lya vagy az új szü löt tet el lá tó ne o na to -
ló gi ai osz tály (PIC) fel adat kö ré be tar to zik. Az 1. szá mú
mel lék let 1. pont f) al pont já ban fel so rolt vizs gá la tok ese té -
ben a la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok el vég zé sé re a kü lön jog -
sza bály sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tó jo go sult (szol -
gál ta tók jo go sul tak).”

(4) Az R. a 4.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 4/A.  §-sal egé -
szül ki:

„4/A.  § (1) Az 1. szá mú mel lék let 1. pont a)–e) alpont -
jaiban meg ha tá ro zott szû rõ vizs gá la to kat vég zõ fek võ be -
teg-gyógy in té zet kö te les a ha za adást meg elõ zõ en, il let ve
in té ze ten kí vü li szü lés ese té ben a szû rõ vizs gá la tok el vég -
zé se kor a gyer mek szá má ra ki ál lí ta ni a 2/B.  § sze rin ti
Egész ség ügyi Köny vet és azt át ad ni a tör vényes kép vi se lõ
ré szé re.

(2) A te rü le ti vé dõ nõ írás ban ér te sí ti a kör ze té be tar to zó
érin tett gyer mek tör vényes kép vi se lõ jét a 4.  § b) pont ja
sze rin ti vé dõ nõi vizs gá lat ese dé kes sé gé rõl, je len tõ sé gé rõl, 
hely szí né rõl és idõ pont já ról, a vizs gá lat el mu lasz tá sá nak
a gyer mek egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó le het sé ges kö -
vet kez mé nye i rõl. A vé dõ nõ köz re mû kö dik to váb bá
a 3. szá mú mel lék let ben fog lalt szû rõ vizs gá la to kon tör té nõ 
meg je le nés szer ve zé sé ben.

(3) A tan kö te les, de is ko lá ba nem járó gyer me kek ese té -
ben az 1. szá mú mel lék let 5. pont ja sze rin ti 16 éves kori
záró ál la pot vizs gá la to kat a há zi or vos (házi gyer mek or vos) 
és a te rü le ti vé dõ nõ vég zi el. ”

3.  §

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

„(1) Az 1–3. szá mú mel lék let ben fog lalt vizs gá la tok el -
vég zé sét az egész ség ügyi szol gál ta tó a – kü lön jog sza bály
sze rin ti – nyil ván tar tá sá ban do ku men tál ja, és az érin tett
sze mély (tör vényes kép vi se lõ je) ré szé re a vizs gá lat ered -
mé nyé rõl le le tet ad. Az 1. szá mú mel lék let sze rin ti vizs gá -
la tok ered mé nyét az Egész ség ügyi Könyv ben is rög zí te ni
kell.”
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(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(4) Az 1. szá mú mel lék let 1. pont ja sze rin ti szû rõ vizs -
gá la tok – az f) al pont ki vé te lé vel – el vég zé sé nek meg lé tét
a szü lést vég zõ in téz mény ér te sí té se alap ján a la kó hely
sze rint ille té kes te rü le ti vé dõ nõ a gyer mek ha za adá sát kö -
ve tõ 48 órán be lül – szom bat, va sár nap vagy mun ka szü ne ti 
nap ese té ben az azt kö ve tõ mun ka na pon – el len õr zi. A
 hiányzó szû rõ vizs gá la tok há zi or vos (házi gyer mek or vos)
ál ta li el vég zé sé nek meg szer ve zé sé rõl a vé dõ nõ gon dos ko -
dik.

(5) Az el ve szett, meg ron gá ló dott Egész ség ügyi Könyv
pót lá sá ról az ér de kelt sze mély (tör vényes kép vi se lõ je) kö -
te les gon dos kod ni. Az el ve szett, meg ron gá ló dott Egész -
ség ügyi Könyv ada ta it az erre vo nat ko zó nyil ván tar tá sok
alap ján a há zi or vos, házi gyer mek or vos, az is ko la or vos és
a vé dõ nõ pó tol ja. Az Egész ség ügyi Könyv Vé dõ ol tá si
Adat lap já nak pót lá sa a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze -
rint tör té nik.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ 10.  §-sal egé szül ki:
„10.  § E ren de let al kal ma zá sá ban a 2009. szep tem ber

1-je elõtt szü le tet tek te kin te té ben az e ren de let sze rin ti
Egész ség ügyi Köny vön – a 8.  § (5) be kez dé sé nek utol só
mon da ta ki vé te lé vel – a Gyer mek-egész ség ügyi kis köny -
vet kell ér te ni.”

5.  §

Az R. je len le gi Mel lék le té nek I. fe je ze te he lyé be az R.
1. szá mú mel lék le te ként e ren de let 1. szá mú mel lék le te lép.

A területi védõnõi ellátásról  szóló 
49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet 

mó do sí tá sa

6.  §

(1) A te rü le ti vé dõ nõi el lá tás ról  szóló 49/2004. (V. 21.)
ESZCSM ren de let (a továb biak ban: r.) 3.  § d) pont já nak
fel ve ze tõ szö ve ge és da) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A te rü le ti vé dõ nõ fel ada ta:]
„d) az új szü lött kor tól a ta nu lói jog vi szony meg kez dé -

sé ig a gyer me kek gon do zá sa, en nek so rán
da) a tör vényes kép vi se lõ vel elõ ze tesen egyez te tett

gon do zá si terv alap ján a csa lád lá to ga tás, vé dõ nõi ta nács -
adás ke re té ben cél zott és szük ség let sze rin ti gon do zás vég -
zé se, to váb bá a har mo ni kus szü lõ-gyer mek kap cso lat ki -
ala ku lá sá nak, a gyer mek ne ve lé sé nek és szo ci a li zá ci ó já -

nak se gí té se, va la mint a gyer mek fej lõ dé sé hez iga zo dó an
az egész sé ges élet mód hoz szük sé ges is me re tek nyúj tá sa,”

(2) Az r. 3.  § d) pont dc)–dd) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A te rü le ti vé dõ nõ fel ada ta:
az új szü lött kor tól a ta nu lói jog vi szony meg kez dé sé ig

a gyer me kek gon do zá sa, en nek so rán]
„dc) a szop ta tás és az anya te jes táp lá lás fo ko zott fi gye -

lem mel kí sé ré se, az anya tej jel  való táp lá lás ösz tön zé se kü -
lö nö sen az elsõ 6 hó nap ban, az anya ta ní tá sa a szop ta tás
he lyes tech ni ká já ra, a te jel vá lasz tás fo ko zá sá nak és fenn -
tar tá sá nak mód ja i ra; fo ko zott fi gye lem mel min den kor -
cso port ban az élet kor nak, egész sé gi ál la pot nak és fej -
lettségi szint nek meg fe le lõ táp lá lás ra és táp lá lá si nehéz -
ségekre,

dd) a kü lön jog sza bály sze rin ti, 0–4 na pos élet kor ban
el vég zen dõ szû rõ vizs gá la tok meg lé té nek el len õr zé se,
a tör vényes kép vi se lõ tá jé koz ta tá sa az élet kor hoz kö -
tött – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – kö te le zõ vizs -
gá la tok ról, az 1. szá mú mel lék let sze rin ti vizs gá la tok el -
vég zé se a mód szer ta ni aján lá sok alap ján és az ész lelt el té -
rés rõl a házi gyer mek or vos, il let ve a há zi or vos (a továb -
biak ban együtt: há zi or vos) írás ban tör té nõ ér te sí té se,”

(3) Az r. 3.  § g) pont gb)–gc) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A te rü le ti vé dõ nõ fel ada ta:
csa lád gon do zás ke re té ben,]
„gb) so ron kí vü li csa lád lá to ga tás vég zé se a ne ve lé -

si-ok ta tá si in téz ményt el lá tó vé dõ nõ írás be li jel zé se alap -
ján,

gc) a gyer mek jó lé ti szol gá lat és a há zi or vos írá sos ér te -
sí té se, ha a tör vényes kép vi se lõ a te rü le ti vé dõ nõi el lá tás
(a csa lád lá to ga tás) igény be vé te lét meg ta gad ja, il let ve ha -
tó sá gi el já rás kez de mé nye zé se a gyer mek bán tal ma zá sa,
sú lyos el ha nya go lá sa, a gyer mek ön ma ga ál tal elõ idé zett
sú lyos ve szé lyez te tõ ma ga tar tá sa vagy egyéb sú lyos ve -
szé lyez te tõ ok fenn ál lá sa ese tén,”

(4) Az r. 3.  § g) pont ja a kö vet ke zõ gf) al pont tal egé szül ki:
[A te rü le ti vé dõ nõ fel ada ta:
csa lád gon do zás ke re té ben,]
„gf) tá jé koz ta tás a gyer mek jo ga i ról, az egész ség ügyi

el lá tás hoz  való jo ga i ról és a tör vényes kép vi se lõ ez irá nyú
fel ada ta i ról, kö te le zett sé ge i rõl,”

7.  §

Az r. 4.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül
ki:

[A vé dõ nõ a 3.  §-ban fog lalt te vé keny sé gét]
„d) a kö zös sé gi prog ra mok ra al kal mas hely szí ne ken az

e ren de let ben fog lal tak”
[sze rint vég zi.]
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8.  §

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

„(1) Egy vé dõ nõi kör zet ben a vé dõ nõ ál tal el lát ha tó nõk
(vá ran dós, gyer mek ágyas anyák), gyer me kek (új szü lött kor -
tól a ta nu lói jog vi szony meg kez dé sé ig) és az ok ta tá si in téz -
mény be nem járó ott hon gon do zott tan kö te les korú gyer me -
kek szá ma össze sen leg fel jebb 250 fõ le het.”

(2) Az r. 5.  § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A pont ér ték szá mí tá sá nál a nõk (vá ran dós, gyer mek -
ágyas anyák), va la mint a gyer me kek (új szü lött kor tól a ta -
nu lói jog vi szony meg kez dé sé ig) és az ok ta tá si in téz mény -
be nem járó ott hon gon do zott tan kö te les ko rú ak szá má nak
há rom szo ro sát, az ok ta tá si in téz mény ben el lá tott ta nu lók
szá má nak egy sze re sét, a gyógy pe da gó gi ai ok ta tá si in téz -
mény ben el lá tott ta nu lók szá má nak két sze re sét kell figye -
lembe ven ni.”

9.  §

(1) Az r. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá mú 
mel lék le te lép.

(2) Az r. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 3. szá mú 
mel lék le te lép.

(3) Az r. 6. szá mú mel lék le te 1. pont já nak 1.2. al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Vé dõ nõi kör zet ben el lá tott fel ada tok pont ér té ke:]
„1.2. gyer mek gon do zá sa új szü lött kor tól

a ta nu lói jog vi szony meg kez dé sé ig 3 pont/fõ”

(4) Az r. 7. szá mú mel lék le te a ,,– Gyer mek-egész ség -
ügyi kis könyv ISBN 963 04-33303” szö veg részt köve tõen
a kö vet ke zõ szö veg gel egé szül ki:

„– Egész ség ügyi Könyv C.3341–49/új*”

(5) Az r. 7. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ vég jegy zet tel
egé szül ki:

„* A 2009. szep tem ber 1-je után szü le tett gyer me kek
ese té ben.”

(6) Az r. 8. szá mú mel lék le té ben az „a 0–6 éves korú
gyer mek vé dõ nõi gon do zá si lap ját” szö veg rész he lyé be az
„a gyer mek (új szü lött kor tól a ta nu lói jog vi szony meg kez -
dé sé ig) gon do zá si lap ját” szö veg lép.

A fertõzõ betegségek és a járványok megelõzése
érdekében szükséges járványügyi intézkedésekrõl  szóló

18/1998. (VI. 3.) NM rendelet  módosítása

10.  §

(1) A fer tõ zõ be teg sé gek és a jár vá nyok meg elõ zé se ér -
de ké ben szük sé ges jár vány ügyi in téz ke dé sek rõl  szóló

18/1998. (VI. 3.) NM ren de let (a továb biak ban: rr.) 12.  §
(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ol tá sok meg tör tén té rõl az ol tot tat egyé ni do ku -
men tá ci ó val kell el lát ni és azt az Egész ség ügyi Könyv
 Védõoltási adat lap já ra kell be je gyez ni.”

(2) Az rr. 14.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Az el ve szett, meg ron gá ló dott Egész ség ügyi Könyv 
Vé dõ ol tá si adat lap já nak ada ta it az ol tá si nyil ván tar tás
alap ján az ol tó or vos pó tol ja. A más ol tó he lyen el vég zett
ol tá sok ra vo nat ko zó iga zo lá so kat az ér de kelt sze mély (tör -
vényes kép vi se lõ je) kö te les be sze rez ni.”

(3) Az rr. 15.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) E ren de let al kal ma zá sá ban a 2009. szep tem ber 1-je

elõtt szü le tet tek te kin te té ben
a) a 12.  § (3) be kez dé se és a 14.  § (4) be kez dé se sze rin ti 

Egész ség ügyi Könyv Vé dõ ol tá si adat lap ja meg ne ve zés
alatt 14 év alat ti ak ese té ben a Gyer mek-egész ség ügyi kis -
köny vet, 14 év fe let ti ek ese té ben a ,,Vé dõ ol tá si könyv
14 év fe let ti sze mé lyek ré szé re” el ne ve zé sû ol tá si köny vet,

b) a 15.  § (1) be kez dés e) pont ja és a 15.  § (2) be kez dés
d) pont ja sze rin ti Egész ség ügyi Könyv meg ne ve zés alatt
a Gyer mek-egész ség ügyi kis köny vet
kell ér te ni.”

A biológiai tényezõk hatásának kitett 
munkavállalók egészségének védelmérõl  szóló 

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosítása

11.  §

A bi o ló gi ai té nye zõk ha tá sá nak ki tett mun ka vál la lók
egész sé gé nek vé del mé rõl  szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM
ren de let 13.  § (6) be kez dé sé nek utol só mon da ta he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vé dõ ol tás meg tör tén tét a ,,Vé dõ ol tá si könyv 14 év
fe let ti sze mé lyek ré szé re” el ne ve zé sû ol tá si könyv be,
2009. szep tem ber 1-jét köve tõen ki adott Egész ség ügyi
Könyv ese tén an nak „Vé dõ ol tá si adat lap já ba” kell be je -
gyez ni, ame lyet a mun kál ta tó nak, il let ve – ké re lem -
re – a mun ka vé del mi fel ügye lõ ség nek be kell mu tat ni, va -
la mint az ÁNTSZ ille té kes kis tér sé gi in té ze té nek ké ré sé re
an nak ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni.”

Az iskola-egészségügyi ellátásról  szóló 
26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása

12.  §

(1) Az is ko la-egész ség ügyi el lá tás ról  szóló 26/1997.
(IX. 3.) NM ren de let (a továb biak ban: Rr.) 1. szá mú mel -
lék le te he lyé be e ren de let 4. szá mú mel lék le te lép.
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(2) Az Rr. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 5. szá -
mú mel lék le te lép.

(3) Az Rr. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 6. szá -
mú mel lék le te lép.

13.  §

(1) Ez a ren de let 2009. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az R. e ren de let 1.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
3.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti, 16 éves kori záró ál la -
pot vizs gá la ti be tét la pot 2009. au gusz tus 15-éig az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat – az is ko lai vé -
dõ nõk út ján – biz to sít ja az is ko la-egész ség ügyi el lá tást
szer ve zõ is ko lák ré szé re.

(3) Az R. e ren de let 1. szá mú mel lék le té vel meg ál la pí -
tott 1. szá mú mel lék le te sze rin ti 16 éves kori záró ál la pot -
vizs gá la tot az e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen 16. élet -
évü ket be töl tõk ese té ben kell el vé gez ni, a 2009/2010-es
tan év tõl kez dõ dõ en.

(4) Az R.
a) je len le gi Mel lék le te III. fe je ze té nek 3. és 4. pont ja

ha tá lyát vesz ti,
b) je len le gi Mel lék le té ben a ,,II. fe je zet” szö veg rész

he lyé be a ,,2. szá mú mel lék let az 51/1997. (XII. 18.) NM
ren de let hez” szö veg, a ,,III. fe je zet” szö veg rész he lyé be
a ,,3. szá mú mel lék let az 51/1997. (XII. 18.) NM ren de let -
hez” szö veg lép,

c) je len le gi Mel lék le té ben a
„Mel lék let az 51/1997. (XII. 18.) NM ren de let hez
Élet kor hoz kö tött szû rõ vizs gá la tok”

szö veg rész ha tá lyát vesz ti,
d) je len le gi Mel lék le té nek II. fe je ze te az R. 2. szá mú

mel lék le té vé, III. fe je ze te az R. 3. szá mú mel lék le té vé vál -
to zik.

(5) Az
a) R. 2/A. § (2) be kez dé sé ben a ,,mel lék le té nek III. fe -

je ze te” szö veg rész he lyé be a ,,3. szá mú mel lék le te”,
b) R. 3.  § (3) be kez dé sé ben a ,,mel lék let II. fe je ze té -

ben” szö veg rész he lyé be a ,,2. szá mú mel lék let ben”,
a ,,mel lék let II. fe je ze té nek” szö veg rész he lyé be a ,,2. szá -
mú mel lék let”,

c) R. 4.  § a) pont já ban a ,,mel lék le té nek III. fe je ze té -
ben” szö veg rész he lyé be a ,,3. szá mú mel lék le té ben”,

d) R. 4.  §-ának e ren de let 2.  § (2) be kez dé sé vel mó do sí -
tott je lö lé sû g) pont já ban a ,,mel lék le té nek III. fe je ze té -
ben” szö veg rész he lyé be a ,,3. szá mú mel lék le té ben”,

e) R. 4.  §-ának e ren de let 2.  § (2) be kez dé sé vel mó do sí -
tott je lö lé sû h) pont já ban a ,,mel lék let II. fe je ze té nek” szö -
veg rész he lyé be a ,,2. szá mú mel lék let”,

f) rr. 15.  § (1) be kez dés e) pont já ban a ,,Gyer -
mek-egész ség ügyi kis könyv” szö veg rész he lyé be az
„Egész ség ügyi Könyv vé dõ o ol tá si ada ta i nak”,

g) rr. 15.  § (2) be kez dés d) pont já ban az „a Gyer -
mek-egész ség ügyi kis könyv ben” szö veg rész he lyé be az
„az Egész ség ügyi Könyv ben”
szö veg lép.

(6) A há zi or vo si, házi gyer mek or vo si és fog or vo si te vé -
keny ség rõl  szóló 4/2000. (II. 25.) EüM ren de let 1. szá mú
mel lék le te

a) a „Gyer mek-egész ség ügyi kis könyv C.3341-49”
szö veg részt köve tõen az „Egész ség ügyi Könyv
C.3341-49/új*” szö veg gel, va la mint

b) a „*2009. szep tem ber 1-je után szü le tett gyer me kek
ese té ben” vég jegy zet tel
egé szül ki.

(7) Ez a ren de let 2009. ok tó ber 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

,,1. szá mú mel lék let 
az 51/1997. (XII. 18.) NM ren de let hez

Élet kor hoz kö tött szû rõ vizs gá la tok

1. 0–4 na pos élet kor ban:
a) tel jes fi zi ká lis vizs gá lat, kü lö nös te kin tet tel a fej lõ -

dé si rend el le nes sé gek szû ré sé re,
b) test tö meg, test hossz, fej kör fo gat mé ré se és a ha zai

stan dar dok sze rin ti ér té ke lé se,
c) ideg gyó gyá sza ti vizs gá lat,
d) csí põ fi cam szû ré se,
e) ér zék szer vek mû kö dé sé nek vizs gá la ta:
ea) hal lás vizs gá la ta,
eb) lá tás vizs gá la ta,
f) ve le szü le tett anyag cse re-be teg sé gek:
fa) ga lac to sa e mia (össz ga lak tóz-szint és Gal-1-PUT),

hy pot hy re o sis, bi o ti ni dáz hi ány,
fb) tö meg spek tog rá fi ás vizs gá lat tal, egy vizs gá la ti

min tá ból: já vor fa szörp be teg ség (MSUD), tyro si na e mia I,
II, cit rul li na e mia I (ar gi ni no suc ci nát synt ha se hi ány,
ASS), ar gi no suc ci nic aci du ria (ar gi no suc ci nát lya se hi ány, 
ASL), ho mo cys ti nu ria, rö vid-lán cú acyl-CoA de hyd ro ge -
na se hi ány (SCAD), kö zép-lán cú acyl-CoA de hyd ro ge na -
se hi ány (MCAD), hosszú-lán cú hyd ro xi-acyl-CoA de -
hyd ro ge na se hi ány (LCHAD), na gyon hosszú-lán cú
acyl-CoA de hyd ro ge na se hi ány (VLCAD), Car ni tin-pal -
my to il trans fe ra se hi ány (CPT-I, II), Car ni tin transz port
za va ra (CT), mul tip lex acyl-CoA de hyd ro ge na se de fec tus
(glu tár sav aci du ria GA II), be ta-ke tot hi o la se (oxot hi o la se)
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hi ány, glu tár sav aci du ria I (GAI), iso va le ri án sav aci da e -
mia (IVA), me til ma lon sav aci da e mia (MMA), pro pi on sav
aci da e mia (PA), 3-hyd ro xi-3-me tilg lu ta ryl-(HMG-)-CoA
lya se, met hylc ro tonyl CoA kar bo xy la se hi ány (MCC)
mul tip lex car bo xy la se hi ány, phenyl ke to nu ria
új szü lött ko ri szû ré se.

2. 1, 3 és 6 hó na pos élet kor ban:
a) tel jes fi zi ká lis vizs gá lat, kü lö nös te kin tet tel a fej lõ -

dé si rend el le nes sé gek szû ré sé re,
b) moz gás szer vi vizs gá lat, csí põ fi cam szû ré se 4 hó na -

pos ko rig,
c) ideg rend szer vizs gá la ta,
d) rej tett he ré jû ség vizs gá la ta,
e) a pszi cho mo to ros és men tá lis fej lõ dés vizs gá la ta,
f) ér zék szer vek mû kö dé sé nek vizs gá la ta (lá tás, kan -

csal ság, hal lás),
g) test hossz, test tö meg, fej kör fo gat mé ré se, a fej lõ dés

és táp lált sá gi ál la pot ér té ke lé se a ha zai stan dar dok alap ján.

3. 1 éves élet kor ban és 6 éves élet ko rig éven te
a) tel jes fi zi ká lis vizs gá lat,
b) ideg rend szer vizs gá la ta,
c) rej tett he ré jû ség vizs gá la ta 2 éves ko rig, he rék vizs -

gá la ta éven te,
d) test ma gas ság, test tö meg (fej kör fo gat szük ség sze -

rin ti mé ré se), a fej lõ dés és táp lált sá gi ál la pot ér té ke lé se ha -
zai stan dar dok alap ján,

e) a pszi chés, mo to ros, men tá lis, szo ci á lis fej lõ dés és
ma ga tar tás prob lé mák fel tá rá sa,

f) ér zék szer vek mû kö dé sé nek vizs gá la ta a szak mai
irány el vek nek meg fele lõen és a be széd fej lõ dés vizs gá -
la ta,

g) moz gás szer vek vizs gá la ta: kü lö nös te kin tet tel a láb -
sta ti kai prob lé mák ra és a ge rinc rend el le nes sé ge i re (tar tás -
hi ba, sco li o sis),

h) vér nyo más mé ré se 3–6 éves élet kor kö zött,
i) ko rai fo gá sza ti szû rés és gon do zás.

4. 6–18 év kö zött két éven te*:
a) tel jes fi zi ká lis vizs gá lat,
b) a kór elõz mény és csa lá di anam né zis is mé telt fel vé -

te le,
c) az anam né zis alap ján ve szé lyez te tett gye re kek

 kiszûrése, szük ség ese tén szak or vo si vizs gá lat ra irá nyí -
tá sa,

d) pajzs mi rigy ta pin tá sos vizs gá la ta 11 éves élet kor tól,
e) a test ma gas ság, test tö meg, a tes ti fej lett ség és táp lált -

sá gi ál la pot ha zai stan dar dok sze rin ti ér té ke lé se, a nemi
fej lõ dés ér té ke lé se,

f) pszi chés, mo to ros, men tá lis, szo ci á lis fej lõ dés, ma -
ga tar tás prob lé mák fel tá rá sa,

g) ér zék szer vek mû kö dé sé nek vizs gá la ta a szak mai
irány el vek nek meg fele lõen, a szín lá tás vizs gá la ta,

h) moz gás szer vek vizs gá la ta: kü lö nös te kin tet tel a láb -
sta ti kai prob lé mák ra és a ge rinc-rend el le nes sé gek re (tar -
tás hi ba, sco li o sis, Sche u er man),

i) vér nyo más mé rés,
j) fo gá sza ti szû rés és gon do zás.

5. 16 éves kor ban (a szep tem ber 1-je és a kö vet ke zõ év
au gusz tus 31-e kö zött 16. élet évü ket be töl tõk)

a) tel jes fi zi ká lis vizs gá lat,
b) a kór elõz mény és csa lá di anam né zis is mé telt fel vé -

te le, az anam né zis alap ján ve szé lyez te tett gye re kek ki szû -
ré se, szük ség ese tén szak or vo si vizs gá lat ra irá nyí tá sa,

c) a táp lált sá gi ál la pot, a szív- és ér rend sze ri ál la pot fel -
mé rés,

d) test ma gas ság, test tö meg mé ré se, a tes ti fej lett ség és
táp lált sá gi ál la pot ha zai stan dar dok sze rin ti ér té ke lé se,

e) pszi chés, mo to ros, men tá lis szo ci á lis fej lõ dés és ma -
ga tar tás prob lé mák fel tá rá sa,

f) ér zék szer vek mû kö dé sé nek vizs gá la ta (lá tás, kan -
csal ság, hal lás),

g) moz gás szer vek vizs gá la ta, kü lö nös te kin tet tel a láb -
sta ti kai prob lé mák ra és a ge rinc-rend el le nes sé gek re (tar -
tás hi ba, sco li o sis),

h) vér nyo más mé rés.
A csa lá di anam né zis, a tel jes kö rû fi zi ká lis vizs gá lat

ered mé nyei alap ján, amennyi ben a szak or vos in do kolt nak
tart ja, cél zott vizs gá la tok vég zé se szük sé ges.

* Amennyi ben a vizs gá lat éve egy be esik a 16 éves kori záró ál la pot vizs gá -
lat tal, ab ban az eset ben a két vizs gá la tot össze von tan kell el vé gez ni.”

2. számú melléklet
a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

,,1. szá mú mel lék let 
a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM ren de let hez

A területi védõnõ által elvégzendõ 
vizsgálatok

– Tes ti fej lõ dés (test tö meg, test hossz/test ma gas ság,
fej kör fo gat),

– a pszi chés, mo to ros, men tá lis, szo ci á lis fej lõ dés kö -
ve té se és ma ga tar tás prob lé mák fel tá rá sa,

– ér zék szer vek mû kö dé sé nek vizs gá la ta és a be széd fej -
lõ dés vizs gá la ta,

– BCG-heg el len õr zé se,
– moz gás szer vek el vál to zá sá nak szû ré se (lúd talp, ge -

rinc-el vál to zá sok),
– pajzs mi rigy ta pin tá sos vizs gá la ta,
– vér nyo más mé rés,
– kül ta ka ró vizs gá la ta,
– száj üreg, fo ga zat meg te kin té se.”
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3. számú melléklet a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

,,3. szá mú mel lék let a 49/2004. (V. 21.) ESZCSM ren de let hez

A területi védõnõ által kötelezõen felajánlott 
családlátogatások gyakorisága

– vá ran dós anya a vá ran dós ság ide je alatt leg alább 4 al ka lom mal, (eb bõl
az elsõ lá to ga tás a gon do zás ba vé tel után 2 hé ten be lül),
fo ko zott gon do zást igény lõk ese tén ha von ta egy
al ka lom mal és szükség szerint

– gyer mek ágyas anya az in té zet bõl ha za jö ve tel után 48 órán be lül – szom bat,
va sár nap vagy mun ka szü ne ti nap ese té ben az azt kö ve tõ
elsõ mun ka nap –, majd az elsõ 6 hét ben legalább hetente

– új szü lött, cse cse mõ a ha za adást kö ve tõ 48 órán be lül – szom bat, va sár nap
vagy mun ka szü ne ti nap ese té ben az azt kö ve tõ elsõ
mun ka nap –, majd ezt köve tõen az elsõ 6 hét ben legalább 
hetente

– cse cse mõ (6 hét–1 éves kor) ha von ta, fo ko zott gon do zást igény lõk ese té ben ha von ta
és szük ség szerint

– 1–3 éves korú kis ded éven te leg alább 6 al ka lom mal, fo ko zott gon do zást
igény lõk ese té ben éven te leg alább 6 al ka lom mal és
szükség szerint

– 3 éves kor tól a ta nu lói jog vi szony meg kez dé sé ig 
(ha nem jár kö zös ség be)

éven te leg alább 4 al ka lom mal, be is ko lá zás elõtt
kö te le zõ en; fo ko zott gon do zást igény lõk ese té ben éven te
leg alább 4 al ka lom mal és szük ség sze rint, va la mint
be is ko lá zás elõtt kötelezõen

– 3 éves kor tól a ta nu lói jog vi szony meg kez dé sé ig 
(ha kö zös ség be jár)

éven te leg alább 2 al ka lom mal, be is ko lá zás elõtt
kö te le zõ en; fo ko zott gon do zást igény lõk ese té ben éven te
2 al ka lom mal és szük ség sze rint, va la mint be is ko lá zás
elõtt kötelezõen

– ok ta tá si in téz mény be nem járó tan kö te les korú
gyermek

éven te leg alább 2 al ka lom mal, il let ve szük ség sze rint

„

4. számú melléklet a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

,,1. szá mú mel lék let a 26/1997. (IX. 3.) NM ren de let hez

Az iskolaorvosi rendelõ minimális alapfelszerelése

I. Mûszer, eszköz

vér nyo más mé rõ (man dzset ta so ro zat tal, ext ra mé ret is) 1

pho nen dos cop 2

ref lex ka la pács 1

sze mély mér leg 1

ma gas ság mé rõ 1
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olló (köt szer vá gó) 1

olló (egye nes) 1

csi pesz (ana tó mi ai) 1

kul lancs ki sze dõ csi pesz 1

láz mé rõ 3

nyelv la poc SZ

egy szer hasz ná la tos fecs ken dõ SZ

egy szer hasz ná la tos in jek ci ós tû SZ

el sõ se gély nyúj tó láda (köt sze rek, seb fer tõt le ní tõ, há rom szög le tû ken dõ,
ru gal mas pólya)

1

lá tás éles ség vizs gá ló táb la 1

szín lá tást vizs gá ló könyv 1

pu pil la vizs gá ló lám pa 1

ve se tál 2

egy szer hasz ná la tos po hár SZ

hû tõ tás ka 1

szû rõ au di o me ter A

szá mí tó gép, nyom ta tó A

te le fon (kül sõ hí vás le he tõ sé gé vel) 1

hi deg-me leg vi zes kéz mo sá si le he tõ ség fer tõt le ní té si, kéz tör lé si lehetõséggel 1

II. Bútor

vizs gá ló asz tal 1

mû szer szek rény/zár ha tó szek rény (gyógy szer, mû szer, ira tok tá ro lá sá ra) 1

mû szer asz tal 1

író asz tal/szá mí tó gé pes író asz tal – 2 fõ ré szé re hoz zá fér he tõ 1

tám lásszék (for gat ha tó) 2

tám lásszék 2

hul la dék gyûj tõ (láb pe dá los) 1

ve szé lyes hul la dék gyûj tõ edény SZ

hû tõ szek rény min.-max. hõ mé rõ vel 1

vizs gá ló lám pa A

III. Textilnemû

gu mi kesz tyû SZ

tö rül kö zõ SZ

mû szer tör lõ SZ

le pe dõ SZ

kö peny 3/fõ

ta ka ró 1
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Is ko la or vo si ren de lõ ja va solt gyógy sze rei:

In jek ci ók
Ad re na lin ha tó anya gú
An ti hisz ta min ha tó anya gú
Cal ci musc
Glu ko kor ti ko id ha tó anya gú
Mi nor anal ge ti cum
Izo tó ni ás kony ha só ol dat

Ae ro sol:
bé ta-2 mi me ti kum ha tó anya gú

Tab let ták:
Láz- és fáj da lom csil la pí tók
Görcs ol dók
An ti hisz ta min ha tó anya gú

Jel ma gya rá zat: SZ = szük sé ges
                             A = aján lott”

5. számú melléklet
a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

,,2. szá mú mel lék let 
a 26/1997. (IX. 3.) NM ren de let hez

A nevelési-oktatási intézmény orvosa által 
ellátandó iskola-egészségügyi feladatok

1. A gyer me kek, ta nu lók egész sé gi ál la po tá nak vizs gá -
la ta, kö ve té se

a) Az óvo dás korú gyer me kek vizs gá la ta szük ség sze -
rint, az is ko lai ta nu lók vizs gá la ta két éven ként. En nek ke -
re té ben:

– tel jes fi zi ká lis vizs gá lat,
– kór elõz mény és csa lá di anam né zis is mé telt fel vé te le,

az anam né zis alap ján ve szé lyez te tett gye re kek ki szû ré se,
szak or vo si el lá tás ra irá nyí tá sa.

Az or vos a tör vényes kép vi se lõ ré szé re az or vo si vizs -
gá lat ered mé nyé rõl le le tet ad.

Kö te le zõ az adat szol gál ta tás a kü lön jog sza bály sze rint
a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. év fo lya mok ról, va la mint a 16 éves
kori záró ál la pot vizs gá lat ról.

b) A kró ni kus be teg, va la mint a tes ti, szel le mi, ér zék -
szer vi fo gya té kos ta nu lók há zi or vos sal egyez te tett fo ko -
zott el len õr zé se, ki emelt gon do zá sa szak ren de lé sek, gon -
do zó in té ze tek igény be vé te lé vel. Ezen gyer me kek egész -
sé ge sek kö zött tör té nõ in teg rált ok ta tá sa ese tén or vo si vé -
le mény adá sa.

c) A tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi és be széd fo gya té kos sá -
got meg ál la pí tó szak ér tõi bi zott ság elé uta lás ese tén a bi -
zott ság ré szé re a ta nu ló egész sé gi ál la po tá ra vo nat ko zó
ada tok köz lé se.

d) Üdü lés, tá bo ro zás elõt ti or vo si vizs gá la tok elvég -
zése.

e) Az át fo gó gyer mek fo gá sza ti prog ram szer ve zé sé ben
 való köz re mû kö dés és vég re haj tá sá nak el len õr zé se.

f) A kü lön jog sza bály sze rin ti 16 éves kori záró ál la pot -
vizs gá lat el vég zé se az is ko lai vé dõ nõ vel együtt mû köd ve.

2. Al kal mas sá gi vizs gá la tok el vég zé se
a) Szak mai al kal mas sá gi vizs gá la tok el vég zé se, pá lya -

vá lasz tá si ta nács adás or vo si fel ada ta i nak el vég zé se.
b) A test ne ve lé si cso port be osz tás el ké szí té se, gyógy -

test ne ve lés sel, test ne ve lés sel, sport tal kap cso la tos is ko -
la-egész ség ügyi fel ada tok el lá tá sa.

3. Köz egész ség ügyi és jár vány ügyi fel ada tok
a) Az is ko lai élet kor hoz kö tött és kam pány ol tá sok el -

vég zé se és do ku men tá lá sa.
b) A jár vány ügyi elõ írások be tar tá sá nak el len õr zé se,

fer tõ zõ meg be te ge dé sek ese tén jár vány ügyi in téz ke dé sek
el ren de lé se, a meg tett in téz ke dé sek rõl az ÁNTSZ ille té kes 
in té ze té nek ér te sí té se.

c) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben fo lyó ét kez te tés
el len õr zé se.

d) Köz egész ség ügyi-jár vány ügyi hi á nyos sá gok ész le -
lé se kor ja vas lat té tel a hi bák meg szün te té sé re, va la mint az
ÁNTSZ ille té kes in té ze té nek ér te sí té se.

4. El sõ se gély nyúj tás
Az is ko lá ban be kö vet ke zõ bal ese tek, sé rü lé sek, akut

meg be te ge dé sek el sõd le ges el lá tá sa, majd a ta nu ló há zi or -
vos hoz, házi gyer mek or vos hoz, il let ve egyéb in téz mény be 
irá nyí tá sa.

5. Rész vé tel a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény egész ség ne -
ve lõ te vé keny sé gé ben

a) Rész vé tel az is ko lai egész sé ges élet mód ra ne ve lés -
ben, a Nem ze ti Alap tan terv vég re haj tá sá ban.

b) Egész ség ügyi in for má ci ók köz lé se a szü lõk kel és
a pe da gó gu sok kal.

c) Ön vizs gá la ti alap is me re tek ta ní tá sa.

6. Kör nye zet-egész ség ügyi fel ada tok
a) Az in téz mé nyi kör nye zet – tan ter mek, gya kor la ti he -

lyi sé gek, tor na te rem, egyéb ki szol gá ló he lyi sé gek – el len -
õr zé se, a hi á nyos sá gok ész le lé se, in téz ke dé sek meg té te le.

b) A ta nu lók gya kor la ti ok ta tá sá val kap cso la tos mun -
ka he lyi kö rül mé nyek fi gye lem mel kí sé ré se.

7. Az el lá tott gyer me kek rõl nyil ván tar tás ve ze té se,
a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti je len té sek el ké szí té se, va la -
mint az el vég zett vizs gá la tok, ol tá sok do ku men tá lá sa kü -
lön jog sza bály sze rint az Egész ség ügyi Könyv ben*.

* 2009. szep tem ber 1-je elõtt szü le tett gyer me kek ese té ben a Gyer -
mek-egész ség ügyi kis könyv ben.”
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6. számú melléklet
a 19/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

,,3. szá mú mel lék let 
a 26/1997. (IX. 3.) NM ren de let hez

A nevelési-oktatási intézmény védõnõje által 
önállóan ellátandó feladatok

1. Az éves mun ka terv hez a vé dõ nõi fel ada tok össze ál -
lí tá sa, egyez te té se a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény egész ség -
ne ve lé si prog ram já ban meg ha tá ro zott fel ada tok figye -
lembe véte lével.

2. A ta nu lók vé dõ nõi vizs gá la ta 6 éven fe lü li ek ese té -
ben két éven ként (ki vé ve a szín lá tás vizs gá la ta):

a) a test ma gas ság, test tö meg, a tes ti fej lett ség és táp -
lált sá gi ál la pot ha zai stan dar dok sze rin ti ér té ke lé se, a nemi 
fej lõ dés ér té ke lé se,

b) a pszi chés, mo to ros, men tá lis, szo ci á lis fej lõ dés és
ma ga tar tás prob lé mák fel tá rá sa,

c) ér zék szer vek mû kö dé sé nek vizs gá la ta (lá tás, kan -
csal ság, hal lás) és a szín lá tás vizs gá la ta 11 éves élet kor -
ban,

d) moz gás szer vek vizs gá la ta: kü lö nös te kin tet tel a láb -
sta ti kai prob lé mák ra és a ge rinc-rend el le nes sé gek re (tar -
tás hi ba, sco li o sis),

e) vér nyo más mé rés,
f) pajzs mi rigy ta pin tá sos vizs gá la ta 11 éves élet kor tól.

3. A gyer me kek, ta nu lók sze mé lyi hi gi é né jé nek el len õr -
zé se, tes ti, szel le mi fej lõ dé sük el len õr zé se, re giszt rá lá sa.

4. El sõ se gély nyúj tás.

5. Az or vo si vizs gá la tok elõ ké szí té se.

6. A vé dõ ol tá sok kal kap cso la tos szer ve zé si, elõ ké szí -
té si fel ada tok el vég zé se.

7. A kró ni kus be te gek, ma ga tar tá si za va rok kal küz dõk
élet vi te lé nek se gí té se.

8. Rész vé tel az egész ség tan ok ta tá sá ban el sõ sor ban az
aláb bi té mák ban:

a) az egész ség gel kap cso la tos alap is me re tek (sze mé lyi
hi gi é ne, egész sé ges élet mód, be teg ápo lás, el sõ se gély nyúj -
tás),

b) csa lád ter ve zés, fo gam zás gát lás,
c) szü lõi sze rep, cse cse mõ gon do zás,
d) ön vizs gá lat tal kap cso la tos is me re tek,
e) szen ve dély be teg sé gek meg elõ zé se.

9. Test ne ve lés, gyógy test ne ve lés, tech ni kai órák, is ko -
lai he lyi sé gek és kör nye zet, az ét kez te tés hi gi é nés el len õr -
zé sé ben  való rész vé tel.

10. Kap cso lat tar tás a szü lõk kel (szü lõi ér te kez let, csa -
lád lá to ga tás).

11. Pá lya vá lasz tás se gí té se.

12. Az el vég zett fel ada tok do ku men tá ci ó já nak ve ze té -
se (egész ség ügyi törzs la pok, Egész ség ügyi Könyv*, am -
bu láns nap ló, vé dõ ol tá sok, szak or vo si be uta lá sok, ve szé -
lyez te tet tek nyil ván tar tá sa stb.).

* 2009. szep tem ber 1-je elõtt szü le tett gyer me kek ese té ben a Gyer -
mek-egész ség ügyi kis könyv”

Az egészségügyi miniszter
20/2009. (VI. 18.) EüM

rendelete

az egészségügyi ellátással összefüggõ fertõzések
megelõzésérõl, e tevékenységek szakmai
minimumfeltételeirõl és felügyeletérõl

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  § (2) be kez dés df) és ga) al pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján, az egész ség ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va az aláb -
bi a kat ren de lem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ egész ség -

ügyi szol gál ta tók ra és
b) az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá -

lat ra (a továb biak ban: ÁNTSZ).

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) egész ség ügyi el lá tás sal össze füg gõ fer tõ zés: a be teg -

nél, az egész ség ügyi dol go zó nál, va la mint az egész ség -
ügyi el lá tás sal kap cso lat ba ke rü lõ más sze mély nél (pél -
dául ön kén tes se gí tõ, lá to ga tó) az egész ség ügyi el lá tás so -
rán ki ala kult fer tõ zés;

b) in fek ci ó kont roll: az egész ség ügyi el lá tás sal össze -
füg gõ fer tõ zõ be teg sé gek ki ala ku lá sá ban sze re pet ját szó



té nye zõk is me re tén, elem zé sén ala pu ló fer tõ zé sek meg -
elõ zé sé re irá nyu ló in ter ven ci ós te vé keny ség;

c) sur ve il lan ce: olyan fo lya ma to san mû kö dõ in for má -
ci ós rend szer, amely stan dar di zált de fi ní ci ók és mód szer -
tan alap ján va li dált kri té ri u mok sze rin ti adat gyûj tést,
elem zést, ér tel me zést, vissza csa to lást és in ter ven ci ót tesz
le he tõ vé;

d) cél zott sur ve il lan ce: egy-egy meg ha tá ro zott fer tõ -
zés, ri zi kó té nye zõ, kór oko zó, an ti bi o ti kum ér zé keny -
ség/re zisz ten cia, pro fi lak ti kus vagy te rá pi ás célú gyógy -
szer fel hasz ná lás mo ni to ro zá sá ra irá nyu ló te vé keny ség;

e) no so co mi a lis (kór há zi) fer tõ zés: azon egész ség ügyi
el lá tás sal össze füg gõ fer tõ zés, me lyet a be teg, az egész -
ség ügyi dol go zó, va la mint az egész ség ügyi el lá tás sal kap -
cso lat ba ke rü lõ más sze mély a fek võ be teg-szak el lá tás so -
rán sze rez és amely az in téz mé nyi fel vé tel kor lap pan gó
for má ban sem volt je len;

f) no so co mi á lis sur ve il lan ce: a no so co mi á lis fer tõ zé -
sek meg je le né sé re, gya ko ri sá gá ra és rész le tes vizs gá la tá ra
irá nyu ló, il let ve a fer tõ zé sek ki ala ku lá sá nak koc ká za ti té -
nye zõ i re vo nat ko zó sur ve il lan ce;

g) mik ro bi o ló gi ai sur ve il lan ce: mik ro bi o ló gi ai te -
nyész té si ered mé nye ken ala pu ló, a no so co mi a lis fer tõ zé -
sek fel de rí té sé re irá nyu ló cél zott sur ve il lan ce;

h) an ti bi o ti kum re zisz ten cia sur ve il lan ce: a kór oko zók
an ti bi o ti kum ér zé keny ség/re zisz ten cia vál to zá sa i ra irá -
nyu ló, cél zott sur ve il lan ce;

i) an ti mik ro bi á lis sze rek fel hasz ná lá sá nak és hasz no sí -
tá sá nak sur ve il lan ce-e: az egész ség ügyi in téz mény ál tal
fel hasz nált an ti mik ró bás sze rek fo gyasz tá sá ra és meg fe le -
lõ fel hasz ná lá sá ra irá nyu ló cél zott sur ve il lan ce;

j) an ti bi o ti kum po li ti ka: a fer tõ zé sek meg elõ zé sé re és
gyó gyí tá sá ra al kal ma zott an ti bi o ti ku mok éssze rû és költ -
ség ha té kony fel hasz ná lá sá nak ter ve zé se, elem zé se, el len -
õr zé se, il let ve az an ti bi o ti ku mok kal szem be ni re zisz ten cia
ki ala ku lá sa és ter je dé se el len al kal ma zott mód sze rek
összes sé ge;

k) In fek ci ó kont roll és An ti bi o ti kum Bi zott ság: az in fek -
ci ó kont roll te vé keny sé get – be le ért ve az an ti bi o ti ku mok
al kal ma zá sá nak te rü le tét is – irá nyí tó és fel ügye lõ mul ti -
disz cip li ná ris bi zott ság;

l) izo lá ció: a fer tõ zés ter je dé sét meg aka dá lyo zó el já rá -
sok, il let ve sza bá lyok összes sé ge;

m) fer tõt le ní tés: a fer tõ zés ter je dé sét meg aka dá lyo zó
azon el já rás, mely so rán a kör nye zet be (fe lü le tek, esz kö -
zök, tár gyak, kéz, bõr stb.) ki ke rült, fer tõ zé sek ki ala ku lá -
sá ban sze re pet ját szó kór oko zók szá má nak csök ken té se
(sza ná ci ó ja) vagy ki ir tá sa tör té nik kü lön bö zõ mód sze rek -
kel (fi zi kai, ké mi ai);

n) ste ril anyag-esz köz el lá tás: az egész ség ügyi szol -
gáltatás nyúj tá sa so rán ste ri len al kal ma zan dó or vos tech ni -
kai esz kö zök biz to sí tá sá nak rend sze re, be le ért ve a vo nat -
ko zó ho no sí tott har mo ni zált szab vá nyok és irány el vek
alap ján, a fel hasz ná lás he lyén vég zett ste ril anyag/esz köz
elõ ál lí tást is;

o) jár vány ügyi in téz ke dés: az egész ség ügyi el lá tás sal
össze füg gõ fer tõ zé sek át vi te lé nek, szó ró dá sá nak (jár vány, 
jár vány ve szély) meg aka dá lyo zá sát cél zó kö te le zés;

p) kör nye ze ti in fek ci ó kont roll: az egész ség ügyi el lá tás -
sal össze füg gõ fer tõ zé sek meg elõ zé se az egész ség ügyi in -
téz mény mik ro kör nye ze té bõl (le ve gõ, víz, fe lü le tek) ere -
dõ ri zi kó té nye zõk csök ken té se ré vén.

Az infekciókontroll tartalma

3.  §

(1) Az in fek ci ó kont roll te vé keny ség az aláb bi a kat fog -
lal ja ma gá ban:

a) sur ve il lan ce:
aa) no so co mi á lis sur ve il lan ce,
ab) mik ro bi o ló gi ai sur ve il lan ce,
ac) an ti bi o ti kum re zisz ten cia sur ve il lan ce,
ad) an ti mik ro bi á lis sze rek fel hasz ná lá sá nak és hasz no -

sí tá sá nak sur ve il lan ce-e;
b) az egész ség ügyi el lá tás fo lya ma ta i nak – fer tõ zés ki -

ala ku lá sa szem pont já ból tör té nõ – elem zé se, a koc ká za ti
té nye zõk meg ha tá ro zá sa, a koc ká za tok mi ni ma li zá lá sá ra
irá nyu ló he lyi sza bá lyo zás ki ala kí tá sa, be ve ze té se, va la -
mint a vég re haj tás el len õr zé se;

c) meg elõ zõ te vé keny ség:
ca) az a) és b) pont ban le írt te vé keny sé gek ada ta i nak

elem zé se alap ján he lyi fer tõ zés-meg elõ zé si stra té gi ák ki -
dol go zá sa, a meg valósítás mo ni to ro zá sa és fel ügye le te,

cb) a meg elõ zõ óv in téz ke dé sek és az izo lá ció szabá -
lyainak ki dol go zá sa, a meg valósítás mo ni to ro zá sa és fel -
ügye le te,

cc) kör nye ze ti in fek ci ó kont roll,
cd) a fer tõt le ní tés fo lya ma ta i nak sza bá lyo zá sa, a meg -

valósítás mo ni to ro zá sa és fel ügye le te,
ce) a ste ril anyag-esz köz el lá tás mód já nak, fo lya ma ta i -

nak sza bá lyo zá sa, a vég re haj tás fel ügye le te,
cf) a kü lön jog sza bály sze rint egész ség ügyi kár te võ -

nek mi nõ sü lõ ro va rok és rág csá lók el le ni vé de ke zés fel -
ügye le te;

d) a kü lön jog sza bály sze rint be je len ten dõ fer tõ zõ meg -
be te ge dé sek és a szol gál ta tó nál fel de rí tett spo ra di kus no -
so co mi á lis fer tõ zé sek re giszt rá lá sa, a szol gál ta tó nál fel de -
rí tett egész ség ügyi el lá tás sal össze füg gõ fer tõ zé sek jár -
vány ügyi ki vizs gá lá sa, a szük sé ges jár vány ügyi in téz ke -
dé sek meg té te le, vég re haj tá sá nak fel ügye le te;

e) a hal mo zot tan elõ for du ló fer tõ zé sek ki vizs gá lá sa,
a jár vá nyok meg elõ zé se/fel szá mo lá sa, szük sé ges jár vány -
ügyi in téz ke dé sek meg té te le, vég re haj tá sá nak fel ügye le te;

f) köz re mû kö dés a he lyi an ti bi o ti kum po li ti ka ki ala kí -
tá sá ban az an ti bi o ti ku mok kal szem be ni re zisz ten cia ki ala -
ku lá sá nak meg elõ zé se ér de ké ben;

g) az egész ség ügyi dol go zók fer tõ zé se i nek meg elõ zé -
sé re irá nyu ló te vé keny sé gek sza bá lyo zá sa, a vég re haj tás
el len õr zé se;
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h) a ka taszt ró fa-, il let ve pan dé mi ás ter vek ki dol go zá sá -
ban  való rész vé tel;

i) az egész ség ügyi dol go zók in fek ci ó kont roll te vé -
keny sé gek kel kap cso la tos terv sze rû kép zé se, to vább kép -
zé se;

j) az a)–g) pont ban le írt te vé keny sé ge ket tar tal ma zó in -
fek ci ó kont roll terv el ké szí té se.

(2) Az (1) be kez dés c) és i) pont já ban fog alt te vé keny sé -
gek vég re haj tá sát az egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze ti
egy sé gen ként éven te leg alább egy al ka lom mal meg vizs -
gál ja és ezt do ku men tál ja.

Az egészségügyi szolgáltató feladatai

4.  §

(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az e ren de let Mel lék le -
té ben meg ha tá ro zott sze mé lyi és tár gyi fel té te lek biz to sí -
tá sá val – az el lá tás szint jé nek meg fe le lõ – in fek ci ó kont roll 
te vé keny sé get foly tat.

(2) Az in fek ci ó kont roll te vé keny ség mi ni mum tar tal -
mát – el lá tá si szin ten ként – e ren de let Mel lék le te tar tal -
maz za. Az alap el lá tás, a já ró be teg-szak el lá tás, va la mint
a szer ve zett ott hon ápo lás ke re té ben vég zett egész ség ügyi
el lá tás ra vo nat ko zó in fek ci ó kont roll-mi ni mu mo kat a Mel -
lék let 1., a já ró be teg-szak el lá tást nyúj tó ön ál ló ren de lõ in -
té zet re vo nat ko zó mi ni mu mo kat a Mel lék let 2., a fek võ be -
teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó ra vo nat -
ko zó mi ni mu mo kat a Mel lék let 3. pont ja tar tal maz za.

(3) Az e ren de let Mel lék le té ben meg ha tá ro zott sze mé lyi 
és tár gyi fel té te lek meg lé tét az egész ség ügyi szol gál ta tás
nyúj tá sá ra jo go sí tó mû kö dé si en ge dély ki adá sa kor an nak
fel té te le ként és az egész ség ügyi szol gál ta tó mû kö dé se so -
rán fo lya ma to san biz to sí ta ni kell.

5.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tó az in fek ci ó kont roll te vé keny -
sé get az Or szá gos Epi de mi o ló gi ai Köz pont (a továb biak ban:
OEK) ál tal ki adott, a 14.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti
mód szer ta ni le ve lek és az egész ség ügyi mi nisz ter ál tal ki -
adott szak mai irány el vek figye lembe véte lével foly tat ja.

6.  §

(1) Az in fek ci ó kont roll az egész ség ügyi szol gál ta tó bel -
sõ mi nõ ség ügyi rend sze ré nek a ré sze.

(2) Az egész ség ügyi el lá tás sal össze füg gõ fer tõ zé sek re
vo nat ko zó, va la mint az in fek ci ó kont roll te rü le tén ké pez -
he tõ egyéb in di ká to ro kat a Mel lék let 3. pont a)–b) al pont -
já ban a ve ze tõ re meg ha tá ro zott ké pe sí tés sel ren del ke zõ,
az egész ség ügyi szol gál ta tó nál az in fek ci ó kont roll te vé -

keny ség irá nyí tá sát vég zõ szak em ber kép zi és azo kat a mi -
nõ ség ügyi rend szer be szol gál tat ja.

7.  §

A Mel lék let 2. és 3. pont ja sze rin ti egész ség ügyi szol -
gál ta tók ese té ben az in fek ci ó kont roll szer ve ze ti fel épí té sét 
és mû kö dé sét – a Mel lék let ben elõ írt te vé keny sé gek nek
meg fele lõen – az In fek ci ó kont roll Ké zi könyv tar tal maz za, 
me lyet leg alább két éven te fe lül kell vizs gál ni.

A fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi 
szolgáltató feladatai

8.  §

(1) A fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol -
gál ta tó nak 400 ágy fe lett kór ház hi gi é nés ön ál ló szer ve ze ti
egy sé get kell mû köd tet nie az in fek ci ó kont roll te vé keny -
ség vég zé sé re. A kór ház hi gi é nés szer ve ze ti egy ség ve ze té -
sé vel a Mel lék let 3. pont a)–b) al pont já ban a ve ze tõ re meg -
ha tá ro zott szak ké pe sí tés sel ren del ke zõ szak em ber bíz ha tó
meg.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó ste ril anyag- és esz köz
elõ ál lí tá sá nak, il let ve el lá tá sá nak szak mai fel ügye le tét
a kór ház hi gi é nés szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je lát ja el.

9.  §

A fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál -
ta tó – a 8.  § (1) be kez dé se sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta -
tók ese té ben a kór ház hi gi é nés szer ve ze ti egy sé gen ke resz -
tül –

a) a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint ada to kat
szol gál tat a 14.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti, or szá gos
sur ve il lan ce adat bá zis ba [Epi de mi o ló gi ai Fel ügye le ti
Rend szer – Nem ze ti No so co mi á lis Sur ve il lan ce Rend szer
(a továb biak ban: EFRIR NNSR)];

b) éves je len tést ké szít a 3.  § (1) be kez dé se sze rin ti
in fek ci ó kont roll te vé keny sé gé rõl az or szá gos tisz ti fõ or -
vos ál tal ki adott szem pon tok sze rint és azt az ÁNTSZ
ille té kes re gi o ná lis in té ze té nek a tárgy évet kö ve tõ év
feb ru ár 20-ig meg kül di. Az éves je len tés tar tal maz za az
egész ség ügyi szol gál ta tó nál mû kö dõ, 10.  § sze rin ti
 Intézményi In fek ci ó kont roll és An ti bi o ti kum Bi zott ság
(a továb biak ban: IIAB) éves te vé keny sé gé re vo nat ko zó
össze sí tett be szá mo lót is.

10.  §

(1) A fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol -
gál ta tó nak ágy szám tól füg get le nül II AB-ot kell mû köd tet nie.
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(2) Az IIAB az in téz mény ve ze té sé nek ja vas lat té te li,
vé le mé nye zé si jog gal ren del ke zõ szak mai ta nács adó tes -
tü le te.

(3) Az IIAB el nö ke az or vos igaz ga tó, tit ká ra az infek -
ciókontroll te vé keny sé get irá nyí tó szak em ber, tag ja az
ápo lá si igaz ga tó, in fek to ló gus vagy fer tõ zõ be teg sé gek
szak or vo sa, or vo si mik ro bi o ló gus, gyógy sze rész és a kli -
ni ku sok kép vi se lõ je. Az IIAB el nö két, tit ká rát és tag ja it
a fel ada tok el lá tá sá val az in téz mény ve ze tõ je bíz za meg.

(4) Az IIAB éven te leg alább két al ka lom mal ülé se zik,
össze hí vá sá ról az el nök gon dos ko dik. Az IIAB mû kö dé sét 
az elsõ ülé sén el fo ga dott ügy rend ben sza bá lyoz za.

Az egészségügyi hatóság feladatai

11.  §

(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tók e ren de let sze rin ti in -
fek ci ó kont rol lal kap cso la tos kö te le zett sé ge it, a Mel lék let
sze rin ti in fek ci ó kont roll-mi ni mu mok biz to sí tá sát és mû -
kö dé sét az ÁNTSZ – kü lön jog sza bá lyok sze rint – en ge dé -
lye zé si jog kö ré ben ér vé nye sí ti, il let ve szak fel ügye lõi új -
tán rend sze re sen el len õr zi.

(2) Az ÁNTSZ kü lön jog sza bá lyok sze rin ti ille té kes in -
té ze te az (1) be kez dés sze rin ti te vé keny sé ge alap ján szük -
ség ese tén in téz ke dik vagy szak mai ja vas la tot tesz a szük -
sé ges in téz ke dé sek meg té te lé re.

(3) Az ÁNTSZ egész ség ügyi szol gál ta tó te lep he lye sze -
rint ille té kes re gi o ná lis in té ze te a 9.  § b) pont ja sze rin ti
éves je len té sek alap ján el ké szí ti a re gi o ná lis in fek ci ó kont -
roll-je len tést, me lyet a tárgy évet kö ve tõ már ci us 15-ig
meg küld az or szá gos tisz ti fõ or vos ré szé re. A re gi o ná lis in -
fek ci ó kont roll-je len tés tar tal maz za a 12.  § sze rin ti, ille té -
kes Re gi o ná lis In fek ci ó kont roll és An ti bi o ti kum Bi zott ság 
(a továb biak ban: RIAB) éves mû kö dé sé rõl  szóló össze sí -
tést is.

12.  §

(1) Az egész ség ügyi el lá tás sal össze füg gõ fer tõ zé sek
meg elõ zé se re gi o ná lis és or szá gos stra té gi á já nak ki dol go -
zá sa ér de ké ben re gi o ná lis és or szá gos szin ten In fek ci ó -
kont roll és An ti bi o ti kum Bi zott ság mû kö dik.

(2) A RI AB-ot a re gi o ná lis tisz ti fõ or vos mû köd te ti.

(3) A RIAB ta nács adó tes tü let, amely az ala ku ló ülé -
sen el fo ga dott ügy rend sze rint mû kö dik. A RIAB el nö ke 
a re gi o ná lis tisz ti fõ or vos, tit ká ra a re gi o ná lis tisz ti fõ or -
vos ja vas la ta alap ján az ügy rend ben meg ha tá ro zott sze -
mély. A RIAB tag ja a re gi o ná lis tisz ti fõ gyógy sze rész,
a re gi o ná lis egész ség biz to sí tá si pénz tár ve ze tõ je,
a  regionális mik ro bi o ló gi ai szak fel ügye lõ, a re gi o ná lis

in fek to ló gi ai szak fel ügye lõ és a re gi o ná lis kór ház hi gi é -
nés szak fel ügye lõ.

(4) A RIAB fel ada tai az egész ség ügyi el lá tás sal össze -
füg gõ fer tõ zé sek meg elõ zé se re gi o ná lis stra té gi á já nak, ak -
ció ter vé nek – be le ért ve a re gi o ná lis an ti bi o ti kum po li ti kát
is – ki ala kí tá sa és ered mé nye i nek elem zé se.

(5) A RIAB te vé keny sé gét az Or szá gos In fek ci ó kont -
roll és An ti bi o ti kum Bi zott ság (a továb biak ban: OIAB)
szak mai irá nyí tá sá val vég zi.

13.  §

(1) Az OI AB-ot az or szá gos tisz ti fõ or vos mû köd te ti.

(2) Az OIAB ta nács adó tes tü let, amely az ala ku ló ülé -
sén el fo ga dott ügy rend sze rint mû kö dik. Az OIAB el nö ke
az or szá gos tisz ti fõ or vos, tit ká ra az or szá gos tisz ti fõ or vos
ja vas la tá ra az ügy rend ben meg ha tá ro zott sze mély. Az
OIAB tag ja az OEK fõ igaz ga tó ja, az or szá gos tiszti -
fõgyógyszerész, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
fõ igaz ga tó ja, az or szá gos mik ro bi o ló gi ai szak fel ügye lõ
fõ or vos, az or szá gos in fek to ló gi ai szak fel ügye lõ fõ or vos,
a há zi or vo si el lá tás szak fel ügye lõ fõ or vo sa, a Mik ro bi o ló -
gi ai Szak mai Kol lé gi um el nö ke, az In fek to ló gi ai Szak mai
Kol lé gi um el nö ke, az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um kép vi -
se lõ je, az élel mi szer lánc-fel ügye le ti szerv kép vi se lõ je, az
Ál la mi Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer-el len õr zõ Szol gá -
lat kép vi se lõ je.

(3) Az OIAB fel ada ta az egész ség ügyi el lá tás sal össze -
füg gõ fer tõ zé sek meg elõ zé se or szá gos stra té gi á já nak, ak -
ció ter vé nek – be le ért ve az or szá gos an ti bi o ti kum po li ti kát
is – ki ala kí tá sa a 14.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti
adat bá zi sok fel hasz ná lá sá val és ered mé nye i nek elem zé se.
Az OIAB éves ter vet ké szít, éven te el vég zi a terv vég re -
haj tá sá nak ér té ke lé sét és az ered mé nyek rõl je len tést ké szít 
az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ré szé re a tárgy évet kö ve tõ
áp ri lis 15-ig.

14.  §

(1) Az OEK
a) mû köd te ti az egész ség ügyi el lá tás sal kap cso la tos

fer tõ zé sek és kór oko zó ik mo ni to ro zá sá ra szol gá ló or szá -
gos adat bá zist (EFRIR NNSR),

b) mû köd te ti az or szá gos mik ro bi o ló gi ai adat bá zist
(Nem ze ti Bak te ro ló gi ai Sur ve il lan ce),

c) az a)–b) pont ban fog lalt adat bá zi sok alap ján vég zi
a nem zet kö zi adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét,

d) ki dol goz za az in fek ci ó kont rol lal kap cso la tos stan -
dar dok ra és in di ká to rok ra vo nat ko zó aján lást,

e) az egész ség ügyi el lá tás sal össze füg gõ fer tõ zé sek
meg elõ zé sé rõl mód szer ta ni le ve le ket dol goz ki, ame lye ket 
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a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los
Ér te sí tõ ben köz zé tesz.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti adat bá zi sok
ered mé nye it az OEK éves rend sze res ség gel a tárgy évet
kö ve tõ jú ni us 1-jé ig hi va ta los ki ad vá nyá ban és hon lap ján
köz zé te szi.

Záró és átmeneti rendelkezések

15.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol -
gál ta tók a Mel lék let 3. pont já ban fog lalt kö ve tel mé nyek -
nek 2010. ja nu ár 1-jé tõl kö te le sek meg fe lel ni.

(3) A Mel lék let 1. és 2. pont ja sze rin ti szol gál ta tók az ott 
meg ha tá ro zott fel té te lek nek 2010. jú li us 1-jé tõl kö te le sek
meg fe lel ni.

(4) A 7.  § sze rin ti In fek ci ó kont roll Ké zi köny vet a fek -
võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tók

2010. ja nu ár 1-jé ig, a Mel lék let 2. pont ja sze rin ti járó -
beteg-szakellátást nyúj tó ön ál ló ren de lõ in té ze tek 2010.
 július 1-jé ig ké szí tik el.

(5) A 8.  § sze rin ti kór ház hi gi é nés szer ve ze ti egy sé get
a fek võ be teg-szol gál ta tók 2010. jú li us 1-jé ig hoz zák
lét re.

(6) A 10.  § sze rin ti II AB-ok és a 12.  § sze rin ti RI AB-ok
2010. ja nu ár 1-jé ig meg kez dik mû kö dé sü ket.

(7) A 13.  § sze rin ti OIAB ala ku ló ülé sét e ren de let ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ 90 na pon be lül kell össze hív ni.

(8) Ez a ren de let sza bá lyo zá si tárgy kö ré ben a kö vet ke zõ 
uni ós jogi ak tu sok nak  való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2119/98/EK ha tá -
ro za ta (1998. szep tem ber 24.) a Kö zös ség ben a fer tõ zõ be -
teg sé gek jár vány ügyi fel ügye le ti és el len õr zé si há ló za tá -
nak lét re ho zá sá ról;

b) a Ta nács 2002/77/EC aján lá sa (2001. no vem ber 15.) 
az an ti mik ro bi á lis sze rek kö rül te kin tõ hasz ná la tá ról az
em ber gyó gyá szat ban.

Dr. Szé kely Ta más s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

Melléklet a 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelethez

1. Alap el lá tás, já ró be teg-szak ren de lés, szer ve zett for má jú ott hon ápo lás

Alap el lá tás
Já ró be teg-szak ren de lés

Szer ve zett for má jú ott hon ápo lás

Ké pe sí té si kö ve tel mé nyek
Egyéb kö ve tel mé nyek

Sze mé lyi fel té te lek: 1 fõ ki je lölt szak dol go zó egész ség ügyi szak ké pe sí tés 
Tár gyi fel té te lek: – –
In fek ci ó kont roll mi ni má li san fog lal ja
ma gá ba:

– Sur ve il lan ce1: 3. § (1) be kez dés
aa) és d) pont ja

– meg elõ zõ te vé keny ség: 3. § 
(1) be kez dés c) és g) pont ja sze rin ti 
te vé keny ség

– kép zés: 3. § (1) be kez dés i) pont ja

2. Já ró be teg-szak el lá tás – ön ál ló ren de lõ in té zet

 Já ró be teg-el lá tás
Ön ál ló ren de lõ in té zet

Ké pe sí té si kö ve tel mé nyek
Egyéb kö ve tel mé nyek

Sze mé lyi fel té te lek: 1 fõ ki je lölt szak dol go zó epi de mi o ló gi ai szak ápo ló
vagy
dip lo más ápo ló

1 fõ nép egész ség ügyi el len õr fo lya ma to san
(ré szál lás ban is be tölt he tõ)

egész ség ügyi fõ is ko la köz egész ség tan-
jár vány tan szak,
köz egész ség ügyi-jár vány ügyi el len õr
vagy 
egész ség ügyi fõ is ko la nép egész ség ügyi
pre ven ció szak, nép egész ség ügyi el len õr



 Já ró be teg-el lá tás
Ön ál ló ren de lõ in té zet

Ké pe sí té si kö ve tel mé nyek
Egyéb kö ve tel mé nyek

Tár gyi fel té te lek: EFRIR NNSR-be tör té nõ on li ne
adat szol gál ta tás hoz in ter netkap cso lat és a
szoft ver fut ta tá sá ra al kal mas szá mí tó gép
biz to sí tá sa

Infekciókontroll
minimálisan foglalja 
magába:

–  surveillance2: 3. § (1) bekezdés
aa) és ad), valamint b) pont szerinti
tevékenység

– meg elõ zõ te vé keny ség: 3. § 
(1) be kez dés c) és g) pont ja, va la mint a 3. § 
(2) be kez dé se sze rin ti tevékenység

– képzés: 3. § (1) bekezdés i) pontja
1 Csak szer ve zett ott hon ápo lá si te vé keny ség ese tén.
2 Csak egy na pos se bé sze ti el lá tás biz to sí tá sa esetén.

3. Fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tók
a) va la mennyi fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó, ki vé ve a b) pont sze rin ti egész ség ügyi szol -

gál ta tó kat

Fek võ be teg-el lá tás
Ké pe sí té si kö ve tel mé nyek

Egyéb kö ve tel mé nyek

Sze mé lyi fel té te lek:
 Ve ze tõ:

 Mun ka társ:

1 fõ kór há zi epi de mi o ló gus
fo lya ma to san, ré szál lás ban is
betölthetõ

– köz egész ség tan-jár vány tan
szak or vos

vagy
– meg elõ zõ or vos tan és

nép egész ség tan szak or vos
vagy
– kór ház hi gi é ni kus és

in fek ci ó kont roll szak em ber
ok le vél lel rendelkezõ szakorvos

1 fõ in fek to ló gus (az in fek ci ó kont roll
fel ada tok el lá tá sá ra), ré szál lás ban is
betölthetõ

in fek to ló gus szak or vos vagy fer tõ zõ
be teg sé gek szak or vo sa

1 fõ népegészségügyi ellenõr
folyamatosan, de 500 ágy alatt
részállásban is betölthetõ

egészségügyi fõiskola 
közegészségtan-járványtan szak,
közegészségügyi-járványügyi ellenõr
vagy 
egészségügyi fõiskola
népegészségügyi prevenció szak,
népegészségügyi ellenõr 

2 fõ fõállású infekciókontroll nõvér epidemiológiai szakápoló 
Tárgyi feltételek: iroda helyiség telefonnal, 

EFRIR NNSR-be történõ online
adatszolgáltatáshoz internetkap-
csolat és a szoftver futtatására
alkalmas számítógép biztosítása

az egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso -
ló dó sze mé lyes ada tok ke ze lé sé rõl és
vé del mé rõl szó ló 1997. évi XLVII. tör -
vény ben (a to váb bi ak ban: Eüak.) fog -
lalt cé lok ér de ké ben és a szük sé ges
mér ték ben be te kin té si jog a kór há zi
be teg adat bá zis ba és a mik ro bi o ló gi ai
le le tek be, ha az kü lön van

In fek ci ó kont roll mi ni má li san fog lal ja
magába:

– éves in fek ci ó kont roll prog ram terv
sze rint a 3.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben rész le te zett
te vé keny sé gek3

– EFRIR NNSR – kö te le zõ je len tés
al rend szer be tör té nõ
adat szol gál ta tás
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b) azok az egész ség ügyi szol gál ta tók, ame lyek mû kö dé si en ge dé lye az ál ta la vé gez he tõ szak mák kö zött tar tal maz za
az aláb bi egész ség ügyi szak ma kód va la me lyi két az el lá tás prog resszi vi tá si szint jé nek figye lembe véte lével:

0502 szak ma kód: in ten zív ne o na to ló gi ai osz tály (PIC II.), pe ri na ta lis (ne o na ta lis) in ten zív cent rum (PIC III.),
1502 szak ma kód: in ten zív te rá pia II. vagy III. el lá tá si szint,
0200 szak ma kód: se bé szet III. el lá tá si szint.

3 Amennyi ben a fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó a mik ro bi o ló gi ai la bor hát te ret köz re mû kö dõ ál tal biz to sít ja, úgy a köz re mû kö dõ egész -
ség ügyi szol gál ta tó vég zi a 3. § (1) be kez dés ab) és ac) al pont já ban elõ ír ta kat.

Fek võ be teg-el lá tás
Ké pe sí té si kö ve tel mé nyek

Egyéb kö ve tel mé nyek

Sze mé lyi fel té te lek:
 Ve ze tõ:

 Mun ka társ:

1 fõ fõ ál lá sú kór há zi epi de mi o ló gus – köz egész ség tan-jár vány tan
szak or vos

vagy
– meg elõ zõ or vos tan és

nép egész ség tan szak or vos
vagy
– kór ház hi gi é ni kus és

in fek ci ó kont roll szak em ber
ok le vél lel rendelkezõ szakorvos

1 fõ in fek to ló gus (az in fek -
ci ó kont roll fel ada tok el lá tá sá ra),
ré szál lás ban is be tölt he tõ

in fek to ló gus szak or vos vagy
fer tõ zõ be teg sé gek szak or vo sa

3 fõ fõ ál lá sú in fek ci ó kont roll nõ vér epi de mi o ló gi ai szak ápo ló

1 fõ nép egész ség ügyi el len õr
fo lya ma to san, ré szál lás ban is
be tölt he tõ

egész ség ügyi fõ is ko la
köz egész ség tan-jár vány tan szak,
köz egész ség ügyi-jár vány ügyi
el len õr
vagy 
egész ség ügyi fõ is ko la
nép egész ség ügyi pre ven ció szak,
nép egész ség ügyi el len õr

Tár gyi fel té te lek iro da he lyi ség te le fon nal, EFRIR
NNSR-be tör té nõ on li ne
adat szol gál ta tás hoz in ter net kap -
cso lat és a szoft ver fut ta tá sá ra
al kal mas szá mí tó gép biz to sí tá sa

az Eüak.-ban fog lalt cé lok
ér de ké ben és a szük sé ges mér ték ben
be te kin té si jog a kór há zi be teg
adat bá zis ba és a mik ro bi o ló gi ai
le le tek be, ha az kü lön van

In fek ci ó kont roll mi ni má li san
fog lal ja magába:

– éves in fek ci ó kont roll prog ram terv
sze rint a 3.  § (1) és (2) be kez dé sé ben 
rész le te zett te vé keny sé gek4, mely
tar tal maz zon leg alább 2 hat hó na pos 
cél sur ve il lan ce prog ra mot az
EFRIR NNSR ön kén tes mo dul ja i ból

– EFRIR NNSR – kö te le zõ je len tés al -
rend szer be tör té nõ adat szol gál ta tás

4 Amennyi ben a fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó a mik ro bi o ló gi ai la bor hát te ret köz re mû kö dõ ál tal biz to sít ja, úgy a köz re mû kö dõ egész -
ség ügyi szol gál ta tó vég zi a 3.  § (1) be kez dés ab) és ac) alpontjában elõírtakat.
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

69/2009. (VI. 18.) FVM
rendelete

a zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek 
kiegészítõ nemzeti támogatásáról

A me zõ gaz da sá gi, ag rár-vi dék fej lesz té si, va la mint ha -
lá sza ti tá mo ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso -
ló dó el já rás egyes kér dé se i rõl  szóló 2007. évi XVII. tör -
vény 81.  § (4) be kez dés ben ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján – a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Fogalommeghatározás

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:

a) zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port: a me zõ gaz da sá -
gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét re ho zá sá ról, va la mint
egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re vo nat ko zó egye di ren -
del ke zé sek rõl (az egy sé ges kö zös pi ac szer ve zés rõl  szóló
ren de let)  szóló, 2007. ok tó ber 22-i 1234/2007/EK ta ná csi
ren de let (a továb biak ban: ta ná csi ren de let) 125e. cik ké ben
meg ha tá ro zott szer ve zet, fi gye lem mel a 203a. cikk (4) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra;

b) ter me lõi szer ve zet: a ta ná csi ren de let 122. cik ké nek
a) pont iii. pont já ban meg ha tá ro zott, va la mint a 122. cikk
b) és c) pont já ban fog lal tak sze rint lét re jött, és a ta ná csi
ren de let 125.b cikk ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel el is -
mert szer ve zet;

c) ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sa: a ta ná csi ren de let
125c. cik ke alap ján lét re jött tár su lás;

d) mû kö dé si alap: a ta ná csi ren de let 103b. cik ke alap -
ján lét re ho zott alap;

e) mû kö dé si prog ram: a ta ná csi ren de let 103c. cik ke
sze rin ti prog ram;

f) for ga lom ba ho zott ter mék ér té ke: a gyü mölcs- és
zöld ség ága zat ban a 2200/96/EK, a 2201/96/EK és az
1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó vég re haj tá si sza bá -
lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2007. de cem ber 21-ei
1580/2007/EK bi zott sá gi ren de let (a továb biak ban: bi zott -
sá gi ren de let) 52. cik ke, va la mint a zöld ség-gyü mölcs ter -
me lõi cso por tok és ter me lõi szer ve ze tek nem ze ti sza bá lyo -
zá sá ról  szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 7.  § (4)–(7) be kez dé se i ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint szá mí tott ér ték;

g) kö zös ér té ke sí tõ szer ve zet: több ter me lõi szer ve zet,
il let ve zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso port olyan együtt -
mû kö dé se, amely nek so rán egy sé ges ke res ke del mi irá nyí -

tás ke re té ben a tag ja ik nak ter mé sé bõl egy sé ges áru ala pot
hoz nak lét re kö zös pi a ci ér té ke sí tés cél já ból.

2.  §

(1) Az e ren de let sze rin ti tá mo ga tás for rá sa a 2009. év -
ben a Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2008. évi CII. tör vény XII. Föld mû ve lés ügyi és  Vi -
dék fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet, 10. cím, 4. al cím,
8. jog cím cso port, Egyes spe ci á lis szö vet ke zé sek (TÉSZ,
BÉSZ) tá mo ga tá sa 5. ki emelt elõ irány za ta.

(2) E ren de let alap ján tá mo ga tást ve het nek igény be
a ter me lõi szer ve ze tek a ta ná csi ren de let 103e. cik ke alap -
ján a ter me lõi szer ve ze tek kö zöt ti, il let ve a zöld ség-gyü -
mölcs ter me lõi cso por tok kal  való együtt mû kö dé sek meg -
valósítása ér de ké ben.

(3) E ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek te kin te té -
ben a bi zott sá gi ren de let ben fog lal tak irány adó ak.

A termelõi szervezetek támogatása 
a termelõi szervezetek közötti, 

illetve a zöldség-gyümölcs termelõi csoportokkal  való
együttmûködés érdekében

3.  §

(1) A Kö zép-Ma gyar or szág, az Al föld és Észak, va la -
mint a Du nán túl ré gi ó ban mû kö dõ ter me lõi szer ve ze tek
nem ze ti tá mo ga tást ve het nek igény be 2009. évi mû kö dé si
alap juk ki egé szí té sé re.

(2) A tá mo ga tás leg na gyobb mér té ke:
a) olyan el is mert ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sa ese tén,

ame lyek ál tal a 2009. év ben kö zös ér té ke sí tõ szer ve zet irá -
nyí tá sá val for ga lom ba ho zott ter mék ér té ke meg ha lad ja az 
e ren de let hatályba lépését köve tõen a tár su lás tag jai ál tal
for ga lom ba ho zott ter mék ér té ké nek 70%-át, a tár su lás
tag jai ál tal a tárgy évet meg elõ zõ év ben for ga lom ba ho zott
ter mék ér té ké nek

aa) hét szá za lé ka, amennyi ben a tár su lás ter me lõi szer -
ve zet tag jai, il let ve a tár su lás ban részt vevõ, ter me lõi szer -
ve ze tek kel együtt mû kö dés ben meg ala kult, azok kal kö zös
ér té ke sí tést meg valósító zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso -
port tag jai ál tal a tárgy évet meg elõ zõ év ben for ga lom ba
ho zott ter mék össze sí tett ér té ke meg ha lad ja az ötmil li árd
fo rin tot és össze sí tett tag lét szá muk az ezer fõt,

ab) há rom és fél szá za lé ka, amennyi ben a tár su lás ter -
me lõi szer ve zet tag jai ál tal a tárgy évet meg elõ zõ év ben
for ga lom ba ho zott gyü mölcs ér té ke meg ha lad ja az ál ta luk
for ga lom ba ho zott ter mék ér té ké nek het ven öt szá za lé kát,
és a ta gok ál tal for ga lom ba ho zott ter mék össze sí tett ér té ke 
meg ha lad ja a két mil li árd fo rin tot;

b) olyan el is mert ter me lõi szer ve ze tek tár su lá sa ese tén,
amely nek te kin te té ben a tár su lás tag jai ál tal a tárgy évet
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meg elõ zõ év ben for ga lom ba ho zott ter mék ér té ke meg ha -
lad ja a tízmil li árd fo rin tot, össze sí tett tag lét szá muk az ezer 
fõt, a tár su lás tag jai ál tal a tárgy évet meg elõ zõ év ben for -
ga lom ba ho zott ter mék ér té ké nek

ba) há rom szá za lé ka, amennyi ben a ter me lõi szer ve zet
ál tal a tárgy évet meg elõ zõ év ben for ga lom ba ho zott ter -
mék ér té ke meg ha lad ja az egymil li árd fo rin tot,

bb) ket tõ szá za lé ka, amennyi ben a ter me lõi szer ve zet
ál tal a tárgy évet meg elõ zõ év ben for ga lom ba ho zott ter -
mék ér té ke meg ha lad ja az öt száz mil lió fo rin tot,

bc) egy szá za lé ka, amennyi ben a ter me lõi szer ve zet ál -
tal a tárgy évet meg elõ zõ év ben for ga lom ba ho zott ter mék
ér té ke meg ha lad ja a ket tõ száz öt ven mil lió fo rin tot;

c) amennyi ben a ter me lõi szer ve zet 2008. év ben leg -
alább egymil li árd fo rint ér ték ben kö zös ér té ke sí tést
 valósított meg zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok kal,
a ter me lõi szer ve zet, il let ve a ter me lõi szer ve ze tek kel
együtt mû kö dés ben meg ala kult, azok kal kö zös ér té ke sí tést
meg valósító zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok ál tal
a tárgy évet meg elõ zõ év ben for ga lom ba ho zott ter mék ér -
té ké nek öt szá za lé ka.

Az a) pont ban hi vat ko zott tá mo ga tás a tár su lás ban részt
vevõ ter me lõi szer ve ze tek kö zött ke rül fel osz tás ra a tárgy -
évet meg elõ zõ év ben ál ta luk for ga lom ba ho zott ter mék ér -
té ké nek ará nyá ban.

(3) A ter me lõi szer ve ze tek be tárgy év ben be ol vadt zöld -
ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok ál tal a tárgy évet meg elõ -
zõ nap tá ri év ben for ga lom ba ho zott ter mék ér té két a tá mo -
ga tás alap ja ként figye lembe kell ven ni.

(4) Egy ter me lõi szer ve zet csak egy, a (2) be kez dés ben
fel so rolt jog cím alap ján jo go sult tá mo ga tás ra.

(5) A ta ná csi ren de let 103e. cik ké nek (1) be kez dé sé ben
fog lal tak ra fi gye lem mel, az egy ter me lõi szer ve zet szá má -
ra ki fi ze tett ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tás össze ge nem le -
het na gyobb, mint a ta ná csi ren de let 103b. cikk (1) be kez -
dé sé nek a) pont já ban em lí tett pénz ügyi hoz zá já ru lás
80%-a.

4.  §

(1) A tá mo ga tás igény be vé te le ér de ké ben a mû kö dé si
prog ra mot az R.  15.  § (6), il let ve (8) be kez dé sé nek meg -
fele lõen mó do sí ta ni kell. A mû kö dé si prog ram mó do sí tá -
sá ra vo nat ko zó ké re lem mel együtt kell be nyúj ta ni a 3.  §
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sát iga -
zo ló do ku men tu mo kat, il let ve az e ren de let mel lék le té ben
sze rep lõ ki töl tött táb lá za tot is.

(2) A mó do sí tás ered mé nye kép pen a mû kö dé si alap
a bi zott sá gi ren de let 67. cikk (2) be kez dé sé nek c) pont já -
ban sza bá lyo zot ta kon fe lül, leg fel jebb a nem ze ti ki egé szí -
tõ tá mo ga tás, il let ve az eh hez kap cso ló dó, a ta ná csi ren de -
let 103b. cikk (1) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett
pénz ügyi hoz zá já ru lás mér té ké vel nõ het.

(3) A 3.  § (2) és (3) be kez dé sé ben sze rep lõ fel sõ ha tá rok 
figye lembe véte lével meg ha tá ro zott tá mo ga tá si össze -
get – az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Vi dék fej lesz té si Alap ból
(EMVA) nyúj tan dó vi dék fej lesz té si tá mo ga tás ról  szóló
1698/2005/EK ta ná csi ren de let rész le tes al kal ma zá si sza -
bá lya i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2006. de cem ber 15-i
1974/2006/EK bi zott sá gi ren de let 55. cikk (1) be kez dés
a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott be ru há zá sok ki vé te lé -
vel – a bi zott sá gi ren de let 21. cikk (1) be kez dés f) pont já -
ban meg ha tá ro zott in téz ke dé sek meg valósításához, leg -
alább ti zen öt szá za lé kát az in téz ke dé sek meg valósításához 
szük sé ges szak ta nács adá si, ku ta tá si, ok ta tá si te vé keny sé -
gek vég re haj tá sá hoz kell fel hasz nál ni. Az elõ írt arány be -
tar tá sá nak el mu lasz tá sa ese tén a kü lön bö zet jog ta lan
igény lés nek mi nõ sül.

5.  §

(1) A bi zott sá gi ren de let 107. cik ké nek (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak ra fi gye lem mel, a te vé keny sé gek vo nat ko zá -
sá ban vég re haj tott ki fi ze té sek szám lá it az in téz ke dé sek -
ben részt vevõ zöld ség-gyü mölcs ter me lõi cso por tok,
a ter me lõi szer ve ze tek ter me lõ tag jai, il let ve a 4.  § (3) be -
kez dé sé ben hi vat ko zott in téz ke dé sek vég re haj tá sa ér de ké -
ben lét re ho zott le ány vál la lat ne vé re is ki le het ál lí ta ni,
amennyi ben ezek az érin tett in téz ke dés meg valósítása cél -
já ból hosszú távú, leg alább a mû kö dé si prog ram jó vá ha -
gyott idõ tar ta má ra  szóló szer zõ dést köt nek a tá mo ga tás ra
jo go sult ter me lõi szer ve zet tel. Egy adott in téz ke dés vo nat -
ko zá sá ban a ter me lõi szer ve ze tek ter me lõ tag jai ne vé re ki -
ál lí tott szám lák leg fel jebb az el szá molt költ sé gek har minc
szá za lé ká ig fo gad ha tók el a ki fi ze té sek meg tör tén té nek
iga zo lá sá ul.

(2) A tá mo ga tá si ké re lem hez csa tol ni kell az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott szer zõ dést, il let ve a ter me lõi szer -
ve zet tag jai ne vé re ki ál lí tott szám lák be nyúj tá sa ese tén
a ter me lõi szer ve zet nyi lat ko za tát ar ról, hogy az adott ter -
me lõ a ter me lõi szer ve zet tag ja.

Ellenõrzés

6.  §

(1) E ren de let alap ján nyúj tott tá mo ga tás fel hasz ná lá sa
jog sze rû sé gé nek el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat
a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal lát ja el.

(2) A 3.  § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg sza -
bott tag lét szám szem pont já ból a 2008. de cem ber 31-ei ál -
la pot az irány adó.

(3) A 3.  § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg sza bott
2009. évi for ga lom ba ho zott ter mék ér té ké re vo nat ko zó
fel té tel nem tel je sü lé se ese tén a tá mo ga tás össze gét ará -
nyo san csök ken te ni kell.
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Záró rendelkezések

7.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a zöld -
ség-gyü mölcs ter me lõi szer ve ze tek ki egé szí tõ nem ze ti tá -
mo ga tá sá ról  szóló 119/2008. (IX. 11.) FVM ren de let ha tá -
lyát vesz ti az zal, hogy an nak ren del ke zé se it a fo lya mat ban 
levõ ügyek re al kal maz ni kell.

Az Európai Unió jogának  való megfelelés

8.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 1234/2007/EK ren de le te (2007. ok tó -
ber 22.) a me zõ gaz da sá gi pi a cok kö zös szer ve zé sé nek lét -
re ho zá sá ról, va la mint egyes me zõ gaz da sá gi ter mé kek re
vo nat ko zó egye di ren del ke zé sek rõl (az egy sé ges kö zös
 piacszervezésrõl  szóló ren de let),

b) a Bi zott ság 1580/2007/EK ren de le te (2007. de cem -
ber 21.) a gyü mölcs- és zöld ség ága zat ban a 2200/96/EK,
a 2201/96/EK és az 1182/2007/EK ren de let re vo nat ko zó
vég re haj tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 69/2009. (VI. 18.) FVM rendelethez

A mûködési program pénzügyi áttekintése 
a kiegészítõ nemzeti támogatás alkalmazásának

évében

Mû kö dé si
prog ram 

in téz ke dé sei 
20.. év

Igé nyelt tá mo ga tás
Az igény lõ
sa ját hoz zá -

já ru lá sa

Sa ját for rás
(E Ft)

In téz ke dés
költ ség ve té -
se össze sen

(E Ft)

nem ze ti tá mo ga tás
(E Ft)

Kö zös sé gi
tá mo ga tás

(E Ft)

A ta gok 
ál tal 

be fi ze tett 
és a ter me lõi 

szer ve zet 
ál tal be fi ze -
tett hoz zá já -

ru lás
(E Ft)

szaktanács-
adási,

kutatási,
oktatási

tevékenység

egyéb
tevékenység

Össze sen:

A honvédelmi miniszter
8/2009. (VI. 18.) HM

rendelete

a személyi állomány pihentetésével és a szociális
gondoskodással kapcsolatos feladatokról  szóló

31/2002. (V. 3.) HM rendelet módosításáról

A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má -
nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
287.  § (2) be kez dé se g) pont já ban, va la mint a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 85.  §
(5) be kez dés q) pont já ban, 85. § (7) be kez dés a) pont
aj) al pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a hon vé de -
lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör -
vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló
71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 32/A.  § (1) be kez dé sé ben 
 meg  ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A sze mé lyi ál lo mány pi hen te té sé vel és a szo ci á lis gon -
dos ko dás sal kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 31/2002.
(V. 3.) HM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A ren de let ha tá lya a Hon vé del mi  Miniszté -
rium ra (a továb biak ban: HM), a mi nisz ter köz vet len alá -
ren delt sé gé be, köz vet len és fenn tar tói irá nyí tá sa, va la mint
fel ügye le te alá tar to zó szer ve ze tek re, a Ma gyar Hon véd -
ség ka to nai szer ve ze te i re (a továb biak ban együtt: Hon véd -
ség), va la mint a Hon véd ség szer ve ze te i ben szol gá la tot tel -
je sí tõ hi va tá sos és szer zõ dé ses ka to ná ra (a továb biak ban
együtt: ál lo mány tag ja), az ön kén tes tar ta lé kos ka to nai
szol gá la tot tel je sí tõ re (a továb biak ban va la mennyi együtt:
tény le ges ka to nai ál lo mány), to váb bá a hi va tá sos ál lo -
mány ból nyug ál lo mány ba he lye zett ka to ná ra (a továb -
biak ban: nyug ál lo má nyú ka to na) ter jed ki.

(2) Jog sza bály el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban e ren de le -
tet kell al kal maz ni a Hjt. 46.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott más szerv hez ve zé nyelt hi va tá sos ka to ná ra is, ha il -
let mé nyét köz vet le nül a HM fe je zet költ ség ve té se sze mé -
lyi ki adá sok elõ irány za ta ter hé re kap ja.

(3) E ren de let elõ írásait a Hon véd ség nél fog lal koz ta tott
köz al kal ma zott ra (a továb biak ban: köz al kal ma zott), to -
váb bá a hon véd sé gi nyug dí jas ra is al kal maz ni kell, ha er -
rõl e ren de let ki fe je zet ten ren del ke zik.

(4) E ren de let elõ írásait az (1)–(3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zot tak hoz zá tar to zó i ra ab ban az eset ben kell al kal maz -
ni, ha er rõl e ren de let ki fe je zet ten ren del ke zik.”

2.  §

(1) Az R. 2.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

2009/82. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17589



[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„b) hon véd sé gi nyug dí jas: az a nyug dí jas, volt köz al -
kal ma zott, akit a Hon véd ség tõl nyug dí jaz tak;”

(2) Az R. 2. §   f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„f) sze mé lyi ál lo mány: a tény le ges ka to nai ál lo mány és
a köz al kal ma zot tak.”

3.  §

(1) Az R. 3/A.  §-át meg elõ zõ al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„Nyugállományú katonák idõsek otthonában történõ
elhelyezését biztosító egyszeri pénzbeli hozzájárulás”

(2) Az R. 3/A.  § (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(2) Az egy sze ri tá mo ga tás (1) be kez dés sze rin ti mód ja
ki zá ró lag ab ban az eset ben al kal maz ha tó, ha a HM ál tal
vá sá rolt és ren del ke zés re álló fé rõ he lyet a jo go sult – mél -
tá nyol ha tó ok  miatt – nem fo gad ja el, de élet hely ze te kü lö -
nö sen in do kolt tá te szi a gyors el he lye zést. Az egy sze ri tá -
mo ga tás nem ál la pít ha tó meg az igény lõ ré szé re ak kor, ha

a) az el uta sí tott idõ sek ott ho na fé rõ he lyet a HM in gat -
lan gaz dál ko dá sért fe le lõs szer ve ze te az igény lõ ko ráb bi
ké rel mé re sze rez te be,

b) ko ráb ban nyug ál lo má nyú ka to nák idõ sek ott ho na el -
he lye zé sét biz to sí tó egy sze ri tá mo ga tás ban ré sze sült.

(3) Az egy sze ri tá mog atás az egy sze ri hoz zá já ru lás egy
ré szé nek át vál la lá sá ra ter jed het ki, amely nek mér té ke leg -
fel jebb az egy sze ri hoz zá já ru lás 70%-a le het, de nem ha -
lad hat ja meg az át la gos ápo lást, gon do zást nyúj tó idõs ko -
rú ak ápo ló-gon do zó ott ho ni el lá tá sa jog cí mén egy el lá tott
után járó tárgy évi nor ma tív ál la mi tá mo ga tás leg ala cso -
nyabb mér té ké nek há rom szo ro sát. Ha a bér lõ a HM ren -
del ke zé sû la kás bér le tét kö zös meg egye zés sel meg szün te ti 
és ki ürí té si té rí tés ben nem ré sze sül, az egy sze ri hoz zá já ru -
lás tel jes mér ték ben át vál lal ha tó.”

(3) Az R. 3/A.  § (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(6) Az egy sze ri tá mo ga tás mér té ké rõl vagy a ké re lem
el uta sí tá sá ról a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi fel ada -
to kat el lá tó szer vé nek ve ze tõ je dönt az 1. szá mú mel lék let -
ben ki je lölt szak ér tõi bi zott ság ja vas la ta alap ján. A Hon -
véd ség köz pon ti sze mély ügyi fel ada to kat el lá tó szer vé nek
a ve ze tõ je a dön tés érõl írás ban tá jé koz tat ja a ké rel me zõt,
va la mint a HM in gat lan gaz dál ko dá sért fe le lõs szer ve ze té -
nek ve ze tõ jét.

(7) Az egy sze ri tá mo ga tás igény be vé te le tár gyá ban a jo -
go sult, a Hon véd ség köz pon ti sze mély ügyi fel ada to kat el -
lá tó szer ve, a HM in gat lan gaz dál ko dá sért fe le lõs szer ve -
ze te és az idõ sek ott ho na meg ál la po dást köt.”

4.  §

Az R. 5.  § (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„(2) A tá mo ga tás irán ti ké rel met a pá lyá zó szer ve ze ti
egy ség pa rancs no ka (ve ze tõ je) a HM ille té kes szak mai
szer ve út ján a HM ka bi net fõ nö ké hez ter jesz ti elõ.

(3) A HM ille té kes szak mai szer ve a dön tés-elõ ké szí tés
so rán a HM köz pon ti pénz ügyi szer ve ze té vel egyez tet.”

5.  §

Az R. 7.  §-a és a 7. §-t meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„A foglalkoztatást elõsegítõ támogatások

7.  § (1) Az ál lo mány tag ja, va la mint a köz al kal ma zott
ré szé re a ci vil mun ka erõ pi ac ra tör té nõ vissza il lesz ke dés
elõ se gí té se ér de ké ben tá mo ga tá sok nyújt ha tók. Ezek kü -
lö nö sen a kö vet ke zõk:

a) a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ kép zé si költ sé gek ön ré szé -
nek rész ben vagy egész ben tör té nõ át vál la lá sa, leg fel jebb
a tel jes kép zé si költ ség 30%-ának meg fe le lõ mér té kig,

b) az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal szer ve zett mun -
ka erõ-pi a ci szol gál ta tá sok hoz  való hoz zá ju tás elõ se gí té se,

c) non pro fit szer ve ze tek mun ka erõ-pi a ci po zí ci ót ja ví -
tó tá mo ga tá sa i hoz tör té nõ hoz zá ju tás elõ se gí té se,

d) vissza il lesz ke dést tá mo ga tó egyéb szol gál ta tá sok
szer ve zé se.

(2) A tá mo ga tá sok biz to sí tá sá val kap cso lat ban a Hon -
véd ség sze mély ügyi fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer ve a
kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:

a) mun ka erõ-pi a ci és fog lal koz ta tá si in for má ci ók gyûj -
té se, elem zé se, azok ból idõ sze rû tá jé koz ta tók szer kesz té -
se, vagy hely szí ni tá jé koz ta tás szer ve zé se az érin tet tek ré -
szé re,

b) tá jé koz ta tás az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal
a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá -
sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott mun ka erõ-pi a ci
szol gál ta tá sok érin tet tek ré szé re tör té nõ biz to sí tá sá ról,

c) szer ve zett mun ka erõ-pi a ci prog ra mok meg -
valósításának ko or di ná lá sa.”

6.  §

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

„(1) Az elõ me ne te li rend szer mû kö dé sé vel vagy szer ve -
ze ti vál to zás sal össze füg gés ben a Hon véd sé get ön hi bá ján
kí vül el hagy ni kény sze rü lõ sze mély mun ka erõ-pi a ci po zí -
ci ó já nak ja ví tá sa ér de ké ben a fog lal koz ta tást elõ se gí tõ
kép zés költ sé gé nek az érin tet tet ter he lõ ré sze, a 7.  § (1) be -
kez dés a) pont já tól el té rõ en, a tel jes kép zé si költ ség
30%-át meg ha la dó mér ték ben is meg té rít he tõ, ha
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a) a hi va tá sos ka to na a fel sõ kor ha tár el éré se elõtt ön hi -
bá ján kí vül szol gá la ti nyug ál lo mány ba ke rül,

b) a köz al kal ma zott köz al kal ma zot ti jog vi szo nya lét -
szám le épí tés  miatt szû nik meg,

c) a szer zõ dé ses ka to na szer zõ dé sé nek le jár tát meg elõ -
zõ egy év vel a mun ka erõ-pi a ci po zí ci ói ja ví tá sát szol gá ló
– az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv  által tá mo ga tott – fog lal -
koz ta tást elõ se gí tõ kép zé sét a szer ve ze ti egy ség pa rancs -
no ka (ve ze tõ je) út ján kez de mé nyez te,

d) az érin tett a be osz tá si kö ve tel mé nyek meg vál to zá sa
 miatt, az azok nak  való meg fe le lés ér de ké ben a fog lal koz -
ta tást elõ se gí tõ kép zés re vál lal ko zik, mely ál tal biz to sít ha -
tó a to vább fog lal koz ta tá sa.”

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

„(3) A fog lal koz ta tást elõ se gí tõ kép zé si költ ség át vál lalt 
ön ré szé nek össze ge az (1) be kez dés a)–c) pont ja ese té ben
a 100 000 Ft-ot, az (1) be kez dés d) pont ja ese té ben
a 200 000 Ft-ot nem ha lad hat ja meg.”

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

„(4) A tá mo ga tás irán ti ké rel met a szük sé ges ok má nyok
(az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ál tal ki ál lí tott iga zo lá sok,
pa ran csok má so la tai stb.) csa to lá sá val a kép zés meg kez dé -
se elõtt – a szer ve ze ti egy ség pa rancs no ka (ve ze tõ je) vé le -
mé nye zé sét köve tõen – az MH Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít -
vá nyá hoz kell be nyúj ta ni.”

7.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) A Hon véd ség – a szo ci á lis el lá tó rend sze ré nek

ré sze ként – a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vü li mû ve le -
tek ben részt ve võ ál lo mány tag ja és a vele kö zös ház tar tás -
ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja ré szé re fel adat vég re haj tás ra
tör té nõ ve zény lé sé bõl ere dõ hát rá nya ik mér sék lé se ér de -
ké ben csa lád se gí tõ szol gál ta tá so kat szer vez és mû köd tet.
A szol gál ta tá sok nyúj tá sát – a vég re haj tan dó fel adat tar ta -
má tól és az érin tett sze mé lyi ál lo mány lét szá má nak nagy -
sá gá tól füg gõ en – dif fe ren ci ál tan szer ve zi és biz to sít ja. A
szol gál ta tá sok ki ter jed nek

a) a fel adat ra tör té nõ fel ké szü lés idõ sza ká ban a szol -
gál ta tá sok mû kö dé sé nek ak ti vi zá lá sá ra, az ál lo mány tag ja
és a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja vár -
ha tó ne héz sé ge i re vo nat ko zó in for má ci ók össze gyûj té sé re 
és azok meg ol dá sá ban tör té nõ se gít ség adás ra,

b) a fel adat vég re haj tá sa so rán az ál lo mány tag ja és
a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja kö zöt ti 
kap cso lat tar tás fo lya ma tos sá gá nak biz to sí tá sá ra, a szük sé -
ges mér té kû tá jé koz ta tás fenn tar tá sá ra, az ott hon ma radt
kö ze li hoz zá tar to zók prob lé ma meg ol dá sá nak szak sze rû
se gí té sé re,

c) a fel adat vég re haj tá sát köve tõen az ál lo mány tag ja
csa lád já ba tör té nõ vissza il lesz ke dé sé nek szak mai se gí té -
sé re.

(2) A csa lád se gí tõ szol gál ta tá sok ke re té ben az aláb bi
szol gál ta tá sok nyújt ha tók:

a) in for má ci ós szol gál ta tá sok, kü lö nö sen írott, szó be li
tá jé koz ta tók, ki ad vá nyok, hír le ve lek,

b) se gí tõ szol gál ta tá sok, kü lö nö sen sze mé lyes szo ci á lis 
se gí tõ szol gál ta tás, kö zös sé gi szo ci á lis se gí tõ szol gál ta tás,
lel ki se gít ség nyúj tás, ta nács adás, rek re á ci ót elõ se gí tõ
szol gál ta tá sok,

c) kap cso lat tar tást elõ se gí tõ szol gál ta tá sok, kü lö nö sen
te le fon, ki je lölt in ter ne tes hon la pok.

(3) A szol gál ta tá so kat an nál a szer ve ze ti egy ség nél kell
nyúj ta ni, amely fe le lõs ség gel tar to zik a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén kí vü li mû ve le te ket vég re haj tó ál lo mány el lá -
tá sá nak szer ve zé sé ért, biz to sí tá sá ért.

(4) A szol gál ta tá sok a ci vil tár sa dal mi és szak mai szol -
gál ta tó szer ve ze tek be vo ná sá val lé te sít he tõk, igény be vé -
te lük re a szer ve ze ti egy ség és a szol gál ta tó szer ve zet kö -
zött kö tött meg ál la po dás alap ján ke rül het sor.

(5) A szol gál ta tá sok biz tos ítá sá ért fe le lõs szol gá lat szer -
ve zé sé ért, mû köd te té sé ért, tag ja i nak fel ké szí té sé ért
a Hon véd ség kö zép szin tû ve ze tõ szer vé nek pa rancs no ka,
a jo go sul tak ré szé re nyúj tott szol gál ta tá sok szer ve zé sé ért,
biz to sí tá sá ért és a költ sé gek ter ve zé sé ért az érin tett szer ve -
ze ti egy ség pa rancs no ka (ve ze tõ je) fe le lõs.”

8.  §

Az R. 22.  § (1) be kez dés f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok]
„f) szer ve zik és vég zik a nyug ál lo má nyú ka to nák és

tár sa dal mi szer ve ze te ik ak ti vis tá i nak Idõ sek Vi lág nap ja
al kal má ból tör té nõ kö szön té sét;”

9.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be az 1. mel lék let
lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék let har ma dik fran cia be kez dé -
se he lyé be a kö vet ke zõ  ren del ke zés lép:

[Az el bí rá lás alap ja a ki töl tött je lent ke zé si lap. A je lent -
ke zé si lap mel lék le tét ké pe zi]

„– a ké rel me zõ la kó he lye sze rin ti ille té kes had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság to bor zó- és ér dek vé del mi köz pont ja
(iro dá ja) ál tal ké szí tett kör nye zet ta nul mány.”

(3) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be a 2. mel lék let lép.

10.  §

(1) Ez a ren de let 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az R. 1.  § (1) be kez dé sé nek mó do sí tá sa az e ren de let 
ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en kö tött ta nul má nyi szer zõ dés
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alap ján az MH Ki ni zsi Pál Tiszt he lyet tes Szak kép zõ Is ko -
la hall ga tó i nak a pi hen te tés sel és szo ci á lis gon dos ko dás sal 
kap cso la tos, az e ren de let ha tál yba lé pé sét meg elõ zõ en az
R. alap ján járó el lá tá sát nem érin ti.

(3) Az R. 10.  § (1) be kez dé sé ben a „szol gál ta tó szer ve -
ze te ken” szö veg rész he lyé be a „HM Hon véd Kul tu rá lis
Szol gál ta tó Köz hasz nú Tár sa sá gon (a továb biak ban:
HM Kht.)” szö veg, 10.  § (2) és (4) be kez dé sé ben a „szol -
gál ta tó szer ve zet” szö veg rész he lyé be a „HM Kht.” szö -
veg, 16.  § (1) és (4) be kez dé sé ben a „szol gál ta tó szer ve ze -
tek” szö veg rész he lyé be a „HM Kht.” szö veg lép.

(4) Az R. 3/A. § (1) be kez dé sé ben a „hon vé del mi tár ca”
szö veg rész he lyé be a „HM” szö veg, a „pénz be li hoz zá já -
ru lás” szö veg rész he lyé be az „egy sze ri pénz be li hoz zá já -
ru lás (a to váb bi ak ban: egy sze ri tá mo ga tás)” szö veg, 3/A. § 
(4) be kez dé sé ben az „A tá mo ga tás” szö veg rész he lyé be az
„Az egy sze ri tá mo ga tás” szö veg, a „köz pon ti sze mély ügyi 

szerv” szö veg rész he lyé be a „Hon véd ség köz pon ti sze -
mély ügyi fel ada to kat el lá tó szer ve” szö veg, 12. § (3) be -
kez dé sé ben a „sze mély ügyi” szö veg rész he lyé be a „Hon -
véd ség sze mély ügyi” szö veg, 19. § (1) be kez dés i) pont já -
ban a „csa lád tá mog ató rend szer” szö veg rész he lyé be a
„csa lád se gí tõ szol gál ta tá sok” szö veg lép.

(5) Ha tá lyát vesz ti az R.  3.  §-a és a 3. §-t meg elõ zõ al cí -
me, 3/A.  § (8) be kez dé se,  8.  §-t meg elõ zõ al cí me, 9.  §-a és
a 9. §-t meg elõ zõ al cí me, 14.  §-a és a 14. §-t meg elõ zõ al cí -
me, 15.  §-t meg elõ zõ al cí me, 15–15/B.  §-a, 19. § (1) be -
kez dés g) pont já ban az „és a hon véd sé gi nyugd ja sok” szö -
veg rész, 21. § (2) be kez dé sé ben a „ , hon véd sé gi nyugd íja -
sok” szö veg rész.

(6) Ez a ren de let 2011. de cem ber 31-én a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
honv édel mi mi nisz ter

1. melléklet a 8/2009. (VI. 18.) HM rendelethez

„1. szá mú mel lék let  a 31/2002. (V. 3.) HM ren de let hez

A szak ér tõi bi zott ság össze té te le

1. A bi zott ság el nö ke:

a Hon véd ség sze mély ügyi fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vé nek ve ze tõ je ál tal de le gált sze mély.

2. Tag jai:

– a HM ter ve zé si és ko or di ná ci ós te vé keny sé gért fe le lõs szer vé nek ve ze tõ je de le gált 1 fõ,
– a HM vé de lem gaz da sá gi szer vé nek ve ze tõ je ál tal de le gált 1 fõ,
– a HM jogi te vé keny sé gé ért fe le lõs szer vé nek ve ze tõ je ál tal de le gált 1 fõ,
– a HM köz pon ti pénz ügyi szer ve ze té nek ve ze tõ je ál tal de le gált 1 fõ,
– a HM in gat lan gaz dál ko dá sért fe le lõs szer ve ze té nek ve ze tõ je ál tal de le gált 1 fõ,
– az MH köz pon ti egész ség ügyi szer vé nek pa rancs no ka (ve ze tõ je) ál tal de le gált 1 fõ,
– a Hon vé del mi Idõs ügyi Ta nács ál tal de le gált 1 fõ,
– a Hon vé del mi Ér dek egyez te tõ Fó rum mun ka vál la lói ol da lá nak szer ve ze tei ál tal kö zö sen de le gált 1 fõ.

A bi zott ság szük ség sze rint, de éven te leg alább négy al ka lom mal ülé se zik. Ügy rend jét maga ha tá roz za meg, és a Hon -
véd ség sze mély ügyi fel ada to kat el lá tó köz pon ti szer vé nek ve ze tõ je hagy ja jóvá.”

2. melléklet a 8/2009. (VI. 18.) HM rendelethez

„3. szá mú mel lék let  a 31/2002. (V. 3.) HM ren de let hez

A Magyar Honvédség katonai-rendészeti alkalmazási körletei

Kör let fe le lõs hely õr ség-pa rancs nok ság Hely õr sé ge Al kal ma zá si kör le te

MH 5. Bocs kai Ist ván Lö vész dan dár Deb re cen Haj dú-Bi har me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg 
me gye, Bor sod-Aba új-Zemp lén megye

MH 86. Szol nok He li kop ter Bá zis Szol nok Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Nóg rád
me gye, He ves me gye



Kör let fe le lõs hely õr ség-pa rancs nok ság Hely õr sé ge Al kal ma zá si kör le te

MH 37. II. Rá kó czi Fe renc Mû sza ki Zász ló alj Szen tes Bé kés me gye, Csong rád me gye

MH 59. Szent györ gyi De zsõ Re pü lõ bá zis Kecs ke mét Bács-Kis kun me gye

MH Tá mo ga tó Dan dár Bu da pest Bu da pest, Pest me gye a Du ná tól Nyu gat ra
esõ te rü let ki vé te lé vel

MH Össz ha de rõ ne mi Pa rancs nok ság Szé kes fe hér vár Fej ér me gye, Tol na me gye

MH 25. Klap ka György Lö vész dan dár Tata Ko má rom-Esz ter gom me gye, Pest me gye
Du ná tól Nyu gat ra esõ területe

MH 64. Bo co ná di Sza bó Jó zsef Lo gisz ti kai
Ezred

Ka pos vár Ba ra nya me gye, So mogy me gye

MH 54. Veszp rém Lég tér el len õr zõ Ez red Veszp rém Veszp rém me gye, Zala me gye

MH 12. Ar ra bo na Lég vé del mi Ra ké ta ez red Gyõr Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas me gye

„
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
19/2009. (VI. 18.) IRM

rendelete

a Rendõrség légiközlekedés-rendészeti 
feladatai ellátásának rendjérõl, 

valamint a szakszolgálati engedély, 
a légialkalmassági bizonyítvány 

és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni 
elvételének szabályairól

A Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi XXXIV. tör vény 101.  §
(1) be kez dés k) pont já ban, és a légi köz le ke dés rõl  szóló
1995. évi XCVII. tör vény 74.  § (2) be kez dés s) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a 3–6.  § te kin te té ben a köz -
le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. ren de let 1.  §
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében
el já ró köz le ke dé si, hír köz lé si és ener gia ügyi mi nisz ter rel
egyet ér tés ben –, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  § j) pont já ban fog lalt fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

Általános szabályok

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a lé gi köz le ke dés ben részt 
ve võ va la mennyi lé gi jár mû re, an nak üzem ben tar tó já ra és
ve ze tõ jé re, ille tõ leg a szak szol gá la ti en ge déllyel ren del ke -
zõ sze mé lyek re, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
üze mel te tett nyil vá nos és pol gá ri célú nem nyil vá nos re pü -
lõt erek üzem ben tar tó i ra, ille tõ leg a pol gá ri célú nem nyil -
vá nos fel- és le szál ló hely lé te sí té si en ge déllyel ren del ke -
zõk re.

(2) A re pü lés sel össze füg gõ ren dé sze ti fel ada to -
kat – e ren de let ben fog lal tak sze rint – az ille té kes vá ro si
(ke rü le ti) rend õrkapitányság, a me gyei (fõ vá ro si) rend õr-
 fõkapitányság, il let ve or szá gos ille té kességgel, a Ké szen -
lé ti Rend õr ség Ren dé sze ti Igaz ga tó ság Lé gi ren dé sze ti  Pa -
rancs  nok ság (a továb biak ban: Pa rancs nok ság) lát ja el.

(3) A lé gi köz le ke dés-ren dé sze ti el len õr zés re és az eh hez 
kap cso ló dó in téz ke dés re sor ke rül het a lé gi jár mû ál tal fel-
és le szál lás ra igény be vett te rü le ten, te lep he lyen, a lé gi köz -
le ke dé si bal eset és re pü lõ ese mény hely szí nén, to váb bá
a Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré ben a lég tér pol gá ri lé gi köz -
le ke dés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rin ti igény be vé te lé nek
re pü lés köz ben tör té nõ el len õr zé sé re.

Általános ellenõrzési feladatok

2.  §

(1) A Rend õr ség lé gi ren dé sze ti te vé keny sé ge so rán el -
len õr zi:

a) a Ma gyar Köz tár sa ság lég te ré nek a pol gá ri lé gi köz le -
ke dés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rin ti igény be vé te lét a lég -
tér ben,

b) a lé gi köz le ke dés re vo nat ko zó sza bá lyok meg tar tá sát, 
a lé gi jár mû hasz ná la tá nak sza bály sze rû sé gét, az ok má -
nyok ra és a fel sze re lé sek re vo nat ko zó elõ írások meg tar tá -
sát, a lé gi jár mû bir tok lá sá nak jog sze rû sé gét, az üzem ben
tar tó, ille tõ leg a hasz ná ló sze mély azo no sí tó ada ta it,

c) a lé gi jár mû köz le ke dés biz ton sá gi ál la po tát kül sõ
szem re vé te le zés út ján,

d) hogy a lé gi jár mû ve ze tõ je sze szes italt, vagy a ve ze té -
si ké pes ség re hát rá nyo san ható szert fo gyasz tott-e,

e) a re pü lõ tér üzem ben tar tá sát, a nem nyil vá nos fel- és
le szál ló hely mû kö dé sét, a re pü lõ tér rend jé nek be tar tá sát,

f) a nö vény vé dõ sze rek és egyéb anya gok, tár gyak lé gi -
jár mû rõl le ve gõ be jut ta tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá -
sát, a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti en ge dé lyek meg lé tét,



g) a légi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
(a továb biak ban: Lt.) 20.  §-ában meg ha tá ro zott kü lön le ges 
en ge dé lyek meg lé tét,

h) az Lt. 69.  §-ában meg ha tá ro zott fe le lõs ség biz to sí tá si 
fe de zet fenn ál lá sá ról  szóló iga zo lás meg lé tét, és

i) a re pü lõt erek és biz ton sá gi öve ze tük ál la po tát és üze -
mel te té sét.

(2) A Pa rancs nok ság ha tás kö re az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott el len õr zé sek re ter jed ki.

(3) A me gyei (fõ vá ro si) rend õr-fõkapitányság ha tás kö re 
az (1) be kez dés b)–i) pont já ban meg ha tá ro zott el len õr zé -
sek re ter jed ki.

(4) A vá ro si (ke rü le ti) rend õrkapitányság ha tás kö re az
(1) be kez dés b), d), f) és h) pont já ban meg ha tá ro zott el len -
õr zé sek re ter jed ki.

A légialkalmassági bizonyítvány, 
a légialkalmassági tanúsítvány 

és a szakszolgálati engedély helyszíni elvétele

3.  §

(1) A rend õr a lé gi jár mû lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vá -
nyát vagy a lé gi al kal mas sá gi ta nú sít vá nyát az in téz ke dés
hely szí nén el ve szi, ha:

a) a lé gi al kal mas sá gi bi zo nyít vány, a lé gi al kal mas sá gi
ta nú sít vány ér vé nyes sé gé nek ide je le járt,

b) a lé gi jár mû ve ze tõ je nem tud ja iga zol ni a lé gi jár mû -
re vo nat ko zó kö te le zõ fe le lõs ségbiz to sí tá si fe de zet  fenn  ál -
lá sát.

(2) Az e ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni a lé gi -
jár mû lé gi al kal mas sá gát ta nú sí tó iga zo lás ra, vagy az zal
egyen ér té kû ok irat ra is.

4.  §

A rend õr a szak szol gá la ti en ge délyt az in téz ke dés hely -
szí nén el ve szi, ha:

a) a lé gi jár mû ve ze tõ je olyan lé gi jár mû vet ve zet, amely 
nem fe lel meg az Lt. 6.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha -
tá ro zott fel té te lek nek,

b) a lé gi jár mû ve ze tõ je a se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sa
[a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Btk.) 172.  §], a köz le ke dés biz ton sá ga el -
le ni [Btk. 184.  § (1) és (2) be kez dé se, to váb bá a (3) be kez -
dé se ese tén, ha az ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos
egész ség rom lást, tö meg sze ren csét len sé get, ha lált vagy ha -
lá los tö meg sze ren csét len sé get oko zott], a légi köz le ke dés
ve szé lyez te té se [Btk. 185.  § (1) és (2) be kez dé se, to váb bá
a (3) be kez dé se ese tén, ha az ma ra dan dó fo gya té kos sá got,
sú lyos egész ség rom lást, tö meg sze ren csét len sé get, ha lált
vagy ha lá los tö meg sze ren csét len sé get oko zott], a jár mû -
ve ze tés it tas vagy bó dult ál la pot ban (Btk. 188.  §), il let ve
a cser ben ha gyás (Btk. 190.  §) bûn cse lek mé nyé nek el kö ve -
té sé vel gya nú sít ha tó,

c) a lé gi jár mû ve ze tõ je az it tas ve ze tés sza bály sér té se
[az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999. (XII. 28.)
Korm. ren de let 42.  § (1) be kez dés a) pont] el kö ve té sé vel
gya nú sít ha tó,

d) a szak szol gá la ti en ge dély jo go sí tott ja a jár mû ve ze -
tés til tott át en ge dé se (Btk. 189.  §) bûn cse lek mé nyé nek el -
kö ve té sé vel gya nú sít ha tó,

e) a lé gi jár mû ve ze tõ je lé gi jár mû-ve ze tés tõl el til tás ha -
tá lya alatt áll,

f) a szak szol gá la ti en ge dély kö rö zés alatt áll,
g) a lég jár mû ve ze tõ je szak szol gá la ti en ge dé lyé nek

szak mai ér vé nyes sé gi ide je le járt,
h) a lé gi jár mû ve ze tõ je olyan sé rü lés ben szen ved,

amely nyilván valóan kor lá toz za a lé gi jár mû ve ze té sé hez
szük sé ges sza bad moz gás ban, és erre vo nat ko zó adat nem
sze re pel az ér vé nyes re pü lõ or vo si mi nõ sí té sé ben vagy ha -
tó sá gi iga zo lá sá ban,

i) a szak szol gá la ti en ge dély ron gá ló dá sa  miatt az ok -
mány adat tar tal ma két sé get ki zá ró an nem ál la pít ha tó meg.

5.  §

(1) A rend õr az ok mány el vé te lé rõl át vé te li el is mer -
vényt ad, amely tar tal maz za az el vé tel okát is.

(2) Az el vett ok mányt a rend õri szerv öt mun ka na pon
be lül – az el vé tel e ren de let sze rin ti oká nak meg je lö lé sé vel 
együtt – meg kül di a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
in téz ke dés meg té te le vé gett a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó -
ság Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá gá nak (a továb biak ban:
NKH LI).

A repülõtér üzemeltetésének vagy polgári célú nem
nyilvános fel- és leszállóhely használata

felfüggesztésének kezdeményezése

6.  §

Az el len õr zést vég zõ rend õri szerv a nyil vá nos re pü lõ -
tér, és a pol gá ri célú nem nyil vá nos re pü lõ tér üzem ben tar -
tá si en ge dé lyé nek, vagy a pol gá ri célú nem nyil vá nos fel-
és le szál ló hely en ge dé lyé nek azon na li fel füg gesz té sét
kez de mé nye zi az NKH LI-nél, ha az üze mel te tés a lé gi -
köz le ke dés biz ton sá gá nak ve szé lyez te té sé vel jár és az
más ként nem há rít ha tó el.

Záró rendelkezés

7.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

Dr. Dras ko vics Ti bor s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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VI. Az Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za tai és vég zé sei

Az Alkotmánybíróság
63/2009. (VI. 18.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
305/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro za tát meg sem mi sí ti, és
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott sá got új el já rás ra uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 305/2007. (VIII. 23.) OVB ha tá ro za tá val (a továb -
biak ban: OVBh.) hi te le sí tet te a ma gán sze mély ál tal be -
nyúj tott, or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ívét, ame lyen a kö vet ke zõ kér dés
sze re pelt: „Egyet ért-e Ön az zal, hogy gyógy szer tár ban
csak gyógy sze re ket le hes sen áru sí ta ni?”

Az OVBh. in do ko lá sa sze rint az alá írás gyûj tõ ív a tör -
vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la mint a nép sza va zás ra
fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé -
nyek nek ele get tesz.

2. A tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gást nyúj tot tak be az 
Al kot mány bí ró ság hoz, mely ben az in dít vá nyo zó az
OVBh. meg sem mi sí té sét és az OVB új el já rás ra tör té nõ
uta sí tá sát kér te.

Az in dít vá nyo zó ál lás pont ja sze rint a kér dést nem le he -
tett vol na hi te le sí te ni, mi vel az or szá gos nép sza va zás ered -
mé nyes sé ge ese tén alkot mány elle nes jog sza bály meg al ko -
tá sá ra kö te lez né az Or szág gyû lést. A kez de mé nye zõ sze -
rint ugyan is az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés el len tét -
ben áll az Al kot mány 9.  §-ában ne ve sí tett pi ac gaz da ság el -
vé vel, a vál lal ko zás jo gá val és a ver seny sza bad sá gá val.

A ki fo gás elõ ter jesz tõ je elõ ad ta, hogy a nép sza va zás ra
fel ten ni kí vánt kér dés egy ben az Al kot mány 28/C.  §
(5) be kez dés b) pont já ban fog lalt ti la lom ba is üt kö zik. Vé -
le mé nye sze rint a nép sza va zá si kér dés alap ján meg al ko -
tan dó jog sza bály ver seny tor zí tó ha tá sú len ne, s mint ilyen,
össze egyez tet he tet len az Eu ró pai Uni ó ról  szóló szer zõ -
dés – mint ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés – 87. cikk
(1) be kez dé sé vel.

Vé gül, az in dít vá nyo zó vé le mé nye sze rint a kér dés nem
fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 
13.  § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nyé nek sem, mi vel a kér dés nem ha tá roz za meg pon -
to san, mely ter mé ke ket érin te né a kor lá to zás.

II.

1. Az Al kot mány ki fo gás sal érin tett ren del ke zé sei:
„9.  § (1) Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság,

amely ben a köz tu laj don és a ma gán tu laj don egyen jo gú és
egyen lõ vé de lem ben ré sze sül.

(2) A Ma gyar Köz tár sa ság el is me ri és tá mo gat ja a vál -
lal ko zás jo gát és a gaz da sá gi ver seny sza bad sá gát.”

„28/C.  § (5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
(...)
b) ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett -

sé gek rõl, il let ve az e kö te le zett sé ge ket tar tal ma zó tör -
vények tar tal má ról,

(...).”

2. Az Nsztv. ki fo gás sal érin tett ren del ke zé se:
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

3. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) vo nat ko zó ren del ke zé se:

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(2) Az Or szág gyû lés nép sza va zást el ren de lõ, va la mint
kö te le zõ en el ren de len dõ nép sza va zás el ren de lé sét el uta sí -
tó ha tá ro za ta el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te lét kö ve -
tõ nyolc na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró ság hoz cí -
mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be nyúj ta ni.
Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a ki fo gás be nyúj tá sá ról
ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja az Or szág gyû lés el nö két,
a nép sza va zást el ren de lõ ha tá ro zat el le ni ki fo gás ról a köz -
tár sa sá gi el nö köt is.

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
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vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás az aláb bi ak sze rint meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot -
mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro za tá ban,
va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy 
a be ér ke zett ki fo gás meg fe lel-e a Ve.-ben és az Nsztv.-ben
fog lalt fel té te lek nek, és az OVB a konk rét kér dés hi te le sí -
té sé vel össze füg gõ el já rá sá ban az Al kot mány nak és az
irány adó tör vényeknek meg fele lõen járt-e el [63/2002.
(XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]. Az Al kot -
mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben el jár va is al kot má -
nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja el
[25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.].

2. A ki fo gás elõ ter jesz tõ je arra hi vat ko zott, hogy a kér -
dés az Al kot mány 9.  §-át sér tõ tör vény meg al ko tá sá ra kö -
te lez né az Or szág gyû lést.

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy je len leg
nem tör vény, ha nem a gyógy szer tár ban for gal maz ha tó, va -
la mint kö te le zõ en kész let ben tar tan dó ter mé kek rõl  szóló
2/2008. (I. 8.) EüM ren de let ha tá roz za meg, hogy gyógy -
szer tár ban mi lyen ter mé ke ket le het for gal maz ni. Az Al -
kot mány bí ró ság ko ráb bi ha tá ro za ta i ban a Kor mány és
a Kor mány tag ja i nak jog al ko tá si jog kö ré vel kap cso lat ban
azon ban meg ál la pí tot ta, hogy az Or szág gyû lés Al kot -
mány ban biz to sí tott jog al ko tói ha tás kö re tel jes, és mind
a Kor mány, mind a Kor mány tag jai irá nyá ba nyi tott. Ön -
ma gá ban az, hogy je len leg va la mely jog vi szonyt nem tör -
vényi, ha nem ren de le ti szin ten sza bá lyoz nak, nem zár ja ki
azt, hogy ké sõbb az Or szág gyû lés tör vényt al kos son ab ban 
a tárgy ban [53/2001. (XI. 29.) AB ha tá ro zat, ABH 2001,
414, 417.; 46/2006. (X. 5.) AB ha tá ro zat, ABH 2006, 567,
571.; 1/2009. (I. 9.) AB ha tá ro zat, ABK 2009. ja nu ár, 12,
14.].

3. Az Al kot mány bí ró ság a 15/2003. (IV. 18.) AB ha tá -
ro za tá ban már rá mu ta tott arra, hogy ese ten ként a nép sza -
va zás ra bo csá tan dó kér dés alap ján va la mely alap jo got
nyilván való mó don sú lyo san sér tõ vagy tö me ges egyé ni
jog sé rel met oko zó jog sza bály meg al ko tá sá ra len ne kö te les 
a tör vényhozó ha ta lom. Ez el len a nép sza va zás ra bo csá -
tan dó kér dés hi te le sí té si el já rás ban tör té nõ elõ ze tes al kot -
má nyos sá gi vizs gá la ta nyújt hat meg fe le lõ vé del met. Mi -
vel a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés alap ján ál ta lá ban
nem ál la pít ha tó meg, hogy a jog al ko tó pon to san mi lyen
tar tal mú jogi nor ma al ko tá sá ra lesz kö te les, az al kot mány -
sér tõ nor ma lét re jöt tét el ke rü len dõ a tör vényhozó kö te les
a jog sza bályt olyan tar ta lom mal el fo gad ni, amely meg fe lel 

ugyan a kér dés ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek, de egy -
szers mind össz hang ban áll az alaptör vény ren del ke zé se i -
vel. Ha azon ban ez nem old ha tó meg, az érin tett kér dés ben 
nép sza va zás nem tart ha tó. Az Al kot mány egé sze és az al -
kot má nyos ren del ke zé sek össze füg gé sei, va la mint azok
együt tes vizs gá la ta alap ján az Al kot mány bí ró ság arra az
ál lás pont ra ju tott, hogy a ki fo gás és az OVB ha tá ro zat ke -
re te in be lül adott ügy ben meg vizs gál hat ja a kér dést ab ból
a szem pont ból is, hogy az an nak alap ján le foly ta tott nép -
sza va zás ered mé nye nyilván való mó don nem kö te le zi-e
a jog al ko tót alap jog lé nye ges tar tal mát sér tõ tör vény meg -
al ko tá sá ra (ABH 2003, 208, 212–213.).

A fen ti ek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság az
57/2007. (X. 12.) AB ha tá ro za tá ban azért hagy ta hely ben
az OVB-nek az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét meg ta ga dó
ha tá ro za tát, mert az azon sze rep lõ kér dés az Al kot mány
54.  § (1) be kez dé sé vel el len té tes tör vény el fo ga dá sá ra irá -
nyult (ABH 2007, 670, 674.). A 65/2007. (X. 18.) AB ha -
tá ro zat ban (ABH 2007, 726.) és a 75/2007. (X. 19.) AB ha -
tá ro zat ban (ABH 2007, 731.) pe dig az Al kot mány bí ró ság
ki mond ta, hogy bur kolt al kot mány mó do sí tást ered mé -
nyez ne az a nép sza va zás, amely az Al kot mány 15.  §-ának
tar tal má val el len té tes sza bály meg al ko tá sá ra, az Al kot -
mány 15.  §-ának bur kolt mó do sí tá sá ra kö te lez né az Or -
szág gyû lést.

4. Je len eset ben az in dít vá nyo zó sze rint az Al kot mány
9.  §-ának sé rel me  valósulna meg egy ered mé nyes nép sza -
va zás ese tén.

Az Al kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban ér tel mez te az
Al kot mány e ren del ke zé sét. En nek so rán meg ál la pí tot ta,
hogy Ma gyar or szág gaz da sá ga olyan pi ac gaz da ság, amely 
a kü lön bö zõ tu laj don for mák egyen ran gú sá gá nak, va la -
mint a vál lal ko zás és a ver seny sza bad sá gá nak al kot má -
nyo san el is mert elve alap ján mû kö dik. A vál lal ko zás sza -
bad sá ga és a vál lal ko zás hoz  való jog a pi ac gaz da ság egyik
lé nye ges ele me, amely nek alap jo gi stá tu szá ból kö vet ke -
zik, hogy kor lá to zá sa el len nem csak az Al kot mány 9.  §
(2) be kez dé se nyújt vé del met, ha ti. a jog sza bá lyi kor lá to -
zás nem a pi ac gaz da ság elõ moz dí tá sát, ki egé szí té sét szol -
gál ja, ha nem az Al kot mány 8.  § (2) be kez dé se alap ján
az – lé nye ges tar tal mát te kint ve – még tör vényhozási úton
is kor lá toz ha tat lan. (881/B/1991. AB ha tá ro zat, ABH
1992, 474, 475.)

A vál lal ko zás hoz  való jog az al kot mány bí ró sá gi gya -
kor lat sze rint azt je len ti, hogy bár ki nek Al kot mány biz to -
sí tot ta joga a vál lal ko zás, azaz üz le ti te vé keny ség ki fej té -
se. A vál lal ko zás joga ugyan is egy bi zo nyos, a vál lal ko zá -
sok szá má ra az ál lam ál tal te rem tett köz gaz da sá gi fel té tel -
rend szer be  való be lé pés le he tõ sé gé nek biz to sí tá sát, más
szó val a vál lal ko zó vá vá lás le he tõ sé gé nek – ese ten ként
szak mai szem pon tok ál tal mo ti vált fel té te lek hez kö tött,
kor lá to zott – biz to sí tá sát fog ja át. A vál lal ko zás joga te hát
nem ab szo lu ti zál ha tó, és nem kor lá toz ha tat lan: sen ki nek
sincs ala nyi joga meg ha tá ro zott fog lal ko zás sal kap cso la -
tos vál lal ko zás, sem pe dig en nek adott vál lal ko zás jogi
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for má ban  való gya kor lá sá hoz. A vál lal ko zás joga annyit
je lent – de annyit al kot má nyos kö ve tel mény ként fel tét le -
nül –, hogy az ál lam ne aka dá lyoz za meg, ne te gye le he tet -
len né a vál lal ko zó vá vá lást. [54/1993. (X. 13.) AB ha tá ro -
zat, ABH 1993, 340, 341–342.]

A gyógy szer tá rak vo nat ko zá sá ban az Al kot mány bí ró -
ság ko ráb bi ha tá ro za ta i ban ki fej tet te, hogy a gyógy szer tá -
rak lé te sí té se és mû kö dé se te kin te té ben a vál lal ko zás hoz
 való jog és a ver seny sza bad ság kor lá to zás alá esik. Mi vel
a gyógy szer tá ri há ló zat sta bi li tá sa, a gyógy szer for ga lom
biz ton sá gá nak ga ran tá lá sa össze füg gést mu tat az Al kot -
mány 70/D.  §-ával, a gyógy sze ré sze ti te vé keny ség te rü le -
tén a vál lal ko zás hoz  való jog és a ver seny sza bad ság kor lá -
to zá sá nak meg van a meg fe le lõ sú lyú al kot má nyos in do ka.
(677/B/1995. AB ha tá ro zat, ABH 2000, 590, 594, 596.;
1094/B/2006. AB ha tá ro zat, ABK 2008. feb ru ár, 191,
207.)

A gyógy szer tár mû köd te té se mint vál lal ko zá si te vé keny -
ség te hát az egész ség hez  való jog gal össze füg gés ben szá mos
kor lá to zást szen ved. Eb bõl fa kad az is, hogy a gyógy sze re -
ken kí vül a gyógy szer tár ban for gal maz ha tó ter mé kek köre
be ha tá rolt. A már em lí tett 2/2008. (I. 8.) EüM ren de let 4.  §-a
ez zel össz hang ban csak olyan, gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ
ter mé kek tar tá sát és for gal ma zá sát en ge di meg, ame lyek az
egész ség meg õr zé sé hez és fenn tar tá sá hoz szo ro san kap cso -
lód nak (így pél dá ul az ille té kes egész ség ügyi ha tó ság ál tal
en ge dé lye zett, il let ve oda be je len tett be teg- és cse cse mõ ápo -
lá si cik kek, egész ség ügyi fel hasz ná lás cél já ra al kal mas nak
mi nõ sí tett – mi nõ sé gi ta nú sít vánnyal ren del ke zõ – ter mé kek,
or vo si, la bo ra tó ri u mi vizs gá la tok hoz szük sé ges vegy sze rek,
vegy szer ol da tok, gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú
anya gok és ké szít mé nyek, fer tõt le ní tõ sze rek, teák, gyógy -
teák; ro var csí pés meg elõ zé sé re és ke ze lé sé re szol gá ló, for ga -
lom ba ho za ta li en ge déllyel ren del ke zõ kül sõ le ges ké szít mé -
nyek, táp sze rek; kon takt len cse tá ro lá sá hoz és tisz tí tá sá hoz
szük sé ges ol da tok, fo lya dé kok, edé nyek; ol va só- és tar ta lék -
szem üve gek, nap szem üve gek stb.). Az, hogy a gyógy szer tá -
rak ban ilyen ter mé ke ket is le het áru sí ta ni, elõ se gí ti ver seny -
ké pes sé gü ket, míg egy ered mé nyes nép sza va zás ese tén ezen
le he tõ sé gük je len tõ sen be szû kül ne. A nép sza va zás ra fel ten ni 
kí vánt kér dés ugyan is arra irá nyul, hogy a jog al ko tó min den -
fé le éssze rû vá lo ga tás nél kül zár ja ki a gyógy szer nek nem
mi nõ sü lõ ter mé kek gyógy szer tá ri áru sí tá sát. A kér dés cél irá -
nyos jel le ge foly tán az Or szág gyû lés nem tud na olyan sza bá -
lyo zá si meg ol dást vá lasz ta ni, s így olyan tar tal mú tör vényt
el fo gad ni, amely a nép sza va zás ered mé nyét meg valósítva
össz hang ban áll na az Al kot mány kö ve tel mé nye i vel. Az Al -
kot mány bí ró ság ál lás pont ja sze rint a vizs gált kér dés alap ján
le foly ta tott nép sza va zás ered mé nye a gyógy szer tá rak vo nat -
ko zá sá ban nyilván való mó don az Al kot mány 9.  § (2) be kez -
dé sé ben meg fo gal ma zott vál lal ko zás hoz  való jog mint alap -
jog lé nye ges tar tal mát sér tõ tör vény meg al ko tá sá ra kö te lez né
a jog al ko tót. A gyógy szer tá rak ugyan is az egész ség meg õr -
zé sé ben és fenn tar tá sá ban fon tos sze re pet ját sza nak, mely
ma gá ban fog lal ja a gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ, de az

egész ség meg õr zé sé hez szük sé ges ter mé kek ál ta luk tör té nõ
for gal maz ha tó sá gát is. Ezért a kér dés nem hi te le sít he tõ.

5. Mi vel az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy
a kér dés ben nem tart ha tó nép sza va zás, ezért mel lõz te an -
nak vizs gá la tát, hogy a kér dés egy ér tel mû-e, il let ve, hogy
ha tá lyos nem zet kö zi szer zõ dés bõl ere dõ kö te le zett ség re
vo nat ko zik-e.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság a Ve.
130.  § (3) be kez dé se alap ján az OVBh.-t meg sem mi sí tet te, 
és az OVB-t új el já rás ra uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né -
sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
elõ adó al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1130/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
64/2009. (VI. 18.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gá sok alap ján meg -
hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

1. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság 20/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

2. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság 21/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.
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3. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság 22/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

4. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság 23/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

5. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság 24/2008. (I. 8.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. A Kor mány 2007. ok tó ber 30-án nyúj tot ta be az Or -
szág gyû lés nek „az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról és
a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai
igény be vé te lé nek rend jé rõl”  szóló T/4221. sz. tör vény ja -
vas la tot. A ja vas la tot az Or szág gyû lés 2007. de cem ber
17-én el fo gad ta, a köz tár sa sá gi el nök azon ban – az Al kot -
mány 26.  § (2) be kez dé se alap ján – meg fon to lás vé gett
vissza küld te az Or szág gyû lés nek. Az Or szág gyû lés az új -
ra tár gyalt ja vas la tot 2008. feb ru ár 11-én el fo gad ta, és
a Ma gyar Köz löny 2008. évi 25. szá má ban, 2008. feb ru ár
18-án ke rült ki hir de tés re az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak -
ról  szóló 2008. évi I. tör vény (a továb biak ban: Eptv.),
ame lyet a jog al ko tó 2008. jú ni us 6-án ha tá lyon kí vül he -
lye zett.

2. Az Eptv.-vel össze füg gés ben – még an nak el fo ga dá -
sát meg elõ zõ en, 2008. ja nu ár 8-án – egy ma gán sze mély öt, 
tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás irán ti kez de mé nye zést
nyúj tott be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak (a továb -
biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nya in
a kö vet ke zõ kér dé sek sze re pel tek: 1) „Meg erõ sí ti-e Ön az
egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról és a kö te le zõ egész ség -
biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai igény be vé te lé nek rend -
jé rõl az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör vény azon ren del -
ke zé sét, hogy nem ki zá ró la gos ál la mi tu laj don ban álló,
zárt kö rû en mû kö dõ rész vény tár sa sá gi for má ban lé te sül je -
nek egész ség biz to sí tá si pénz tá rak?”

2) „Meg erõ sí ti-e Ön az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról 
és a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai
igény be vé te lé nek rend jé rõl az Or szág gyû lés ál tal el fo ga -
dott tör vény azon ren del ke zé sét, hogy egész ség biz to sí tá si
szol gál ta tást csak eb ben a tör vény ben fog lal tak sze rint lét -
re ho zott egész ség biz to sí tá si pénz tár nyújt hat?”

3) „Meg erõ sí ti-e Ön az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról 
és a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai
igény be vé te lé nek rend jé rõl az Or szág gyû lés ál tal el fo ga -
dott tör vény azon ren del ke zé se it, me lyek az egész ség biz -
to sí tás el lá tá sá nak mód ját eb ben a tör vény ben fog lal tak
sze rint vál toz tat ják meg?”

4) „Meg erõ sí ti-e Ön az egész ség biz to sí tá si pénz tá rak ról 
és a kö te le zõ egész ség biz to sí tás ter mé szet be ni el lá tá sai
igény be vé te lé nek rend jé rõl az Or szág gyû lés ál tal el fo ga -
dott tör vényt?”

5) „Meg erõ sí ti-e Ön a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá -
tá sá nak mód já ról az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott tör -
vényt?”

Az OVB va la mennyi eset ben az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá nak hi te le sí té sé re be nyúj tott in dít ványt ha tás kö re 
hi á nyá ban el uta sí tot ta. Ha tá ro za tai in do ko lá sá ban az OVB 
hi vat ko zott arra, hogy az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de
még ki nem hir de tett tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás ról
 való dön tés az Or szág gyû lés nek olyan ha tás kö re, amely -
nek ese té ben fo gal mi lag ki zárt a hi te le sí té si el já rás, így az
OVB-nek ez zel kap cso lat ban nincs ha tás kö re.

Az OVB ha tá ro za tai a Ma gyar Köz löny 2008. évi
4. szá má ban, 2008. ja nu ár 11. dá tum mal je len tek meg.

3. A ha tá ro za tok el len a kez de mé nye zõ nyúj tott be ki -
fo gá so kat. A ki fo gá sok 2008. ja nu ár 23-án ér kez tek az Al -
kot mány bí ró ság hoz. Ki fo gást a vá lasz tá si el já rás ról  szóló
1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti zen öt na pos ha tár idõn
be lül le het elõ ter jesz te ni. A ki fo gá sok ha tár idõn be lül ér -
kez tek. Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gá so kat – tar tal mi
egye zõ sé gük re, és az azok ban fog lalt azo nos al kot mány jo -
gi kér dés re te kin tet tel – az Al kot mány bí ró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és an nak köz zé té te lé rõl  szóló, több ször mó -
do sí tott és egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.)
Tü ha tá ro zat (ABK 2009. ja nu ár, 3.) 28.  § (1) be kez dé se
alap ján az Al kot mány bí ró ság egye sí tet te, és a Ve. 130.  §
(3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fele lõen so ron kí vül
bí rál ta el.

A ki fo gá sok hi vat koz tak arra, hogy az OVB határoza -
tainak ren del ke zõ ré sze és in do ko lá sa egy más nak el lent -
mon dó, mert az OVB – bár ha tás kö ré nek hi á nyát ál la pí tot -
ta meg – az in do ko lás ban az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 10.  § b) pont já ra hi vat ko zott,
ame lyet az Nsztv. ér de mi el uta sí tá si ok ként sza bá lyoz. A
ki fo gást tevõ sze rint, ha az OVB-nek  valóban nincs ha tás -
kö re a kér dés el bí rá lá sá ra, ak kor nem vizs gál hat ta vol na
ér dem ben a kez de mé nye zé se ket.

A ki fo gást tevõ hi vat ko zott arra is, hogy az Al kot mány
és az Nsztv. nem tar tal maz nak más nép sza va zá sok tól el té -
rõ sza bá lyo kat a tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás ra,
amely bõl az kö vet ke zik, hogy a kez de mé nye zés re jo go sul -
tak köre is azo nos. E miatt nincs tör vényi aka dá lya an nak,
hogy vá lasz tó pol gá rok tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zást
kez de mé nyez ze nek. A vá lasz tó pol gá rok ál ta li kez de mé -
nye zés azon ban – a Ve. és az Nsztv. sza bá lyai alap -
ján – csak úgy le het sé ges, hogy az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyát hi te le sí tés cél já ból be nyújt ják az OVB-nek.

A ki fo gást tevõ ál lás pont ja sze rint a kez de mé nye zé sek
meg fe lel nek az Al kot mány ban és az Nsztv.-ben elõ írt, az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá ra, il let ve az azon sze rep lõ
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kér dés re vo nat ko zó for mai és tar tal mi fel té te lek nek, ezért
az OVB ér de mi vizs gá lat ese tén sem ta gad hat ta vol na meg
a hi te le sí tést.

II.

1. Az Al kot mány hi vat ko zott ren del ke zé sei:
„2.  § (...)
(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ban min den ha ta lom a népé,

amely a nép szu ve re ni tást vá lasz tott kép vi se lõi út ján, va la -
mint köz vet le nül gya ko rol ja.

(...)
26.  § (...)
(6) A nép sza va zás ra bo csá tott tör vényt a köz tár sa sá gi

el nök csak ak kor írja alá, ha azt a nép sza va zás meg erõ sí -
tet te.

(...)
28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé nye -

zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés le -
het.

(...)
28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy

vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.

(4) Mér le ge lés alap ján or szá gos nép sza va zást a köz tár -
sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si kép vi se lõk
egy har ma da vagy 100 000 vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé -
sé re az Or szág gyû lés ren del het el.

(...)
28/E.  § Or szá gos nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló ál -

lam pol gá ri kez de mé nye zés ese tén négy hó na pig, or szá gos
népi kez de mé nye zés ese tén két hó na pig le het alá írást
gyûj te ni.”

2. Az Nsztv. ki fo gá sok kal érin tett ren del ke zé sei:
„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -

gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.

(...)
8.  § (1) Az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott 

dön tés az Or szág gyû lés re a nép sza va zás meg tar tá sá -
tól – ha a nép sza va zás tör vényalkotási kö te le zett sé get ke -
let kez tet, a tör vény meg al ko tá sá tól – szá mí tott há rom évig
kö te le zõ. Az Or szág gyû lés kö te les a nép sza va zás dön té sé -
nek ha la dék ta la nul ele get ten ni.

(2) A vé le mény nyil vá ní tó nép sza va zás az ál lam pol gá -
rok köz re mû kö dé sét biz to sít ja az Or szág gyû lés dön té se i -
nek meg ho za ta lá ban, de nem kö te le zi az Or szág gyû lést
meg ha tá ro zott tar tal mú dön tés re.

(3) A kö te le zõ nép sza va zás csak ügy dön tõ, a mér le ge lés 
alap ján el ren delt (a továb biak ban: fa kul ta tív) nép sza va zás
az Or szág gyû lés dön té sé tõl füg gõ en – a (4) be kez dés ben
fog lalt kor lá to zás sal – ügy dön tõ vagy vé le mény nyil vá ní tó
le het.

(4) Az Or szág gyû lés ál tal már el fo ga dott, de a köz tár sa -
sá gi el nök ál tal még alá nem írt tör vény meg erõ sí té sé rõl el -
ren delt nép sza va zás ügy dön tõ.

9.  § (1) A fa kul ta tív nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló
kez de mé nye zést a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, ille tõ -
leg az or szág gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ké hez nyújt hat ja be.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány ban, 
va la mint a 10.  § a)–d) pont ja i ban fog lalt kö ve tel mé nyek
tel je sí té sét meg vizs gál ja, és en nek alap ján dönt a konk rét
kér dés hi te le sí té sé rõl. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
el nö ke a hi te le sí tés ered mé nyé rõl ha la dék ta la nul tá jé koz -
tat ja az Or szág gyû lés el nö két.

(3) Ha az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a kér dést nem
hi te le sí tet te, az Or szág gyû lés el nö ke a (2) be kez dés sze -
rin ti tá jé koz ta tás kéz hez vé te lét kö ve tõ leg kö ze leb bi ülés -
na pon be je len ti, hogy a kez de mé nye zés nem fe lelt meg
a jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek.

10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha (...)

b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -
ta ni,”

3. A Ve. vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint:
„2.  § E tör vényt kell al kal maz ni: (...)
e) az or szá gos nép sza va zás ra,
(...)
116.  § Az I–X. fe je zet, va la mint a 89.  § (1)–(7) be kez dé -

se, a 99/O.  § ren del ke zé se it az or szá gos nép sza va zá son
a je len fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza bá -
lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, ille tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(...)
130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

4. A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé sé nek Ház sza -
bá lyá ról  szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY ha tá ro zat (a továb -
biak ban: Ház sza bály) alap ján:
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„109.  § (1) Az Or szág gyû lés ál tal el fo ga dott, de a köz -
tár sa sá gi el nök ál tal még alá nem írt tör vény nép sza va zás -
sal tör té nõ meg erõ sí té sét leg ké sõbb a zá ró sza va zás be fe je -
zé se kor, írás ban le het kér ni. Az Or szág gyû lés a zá ró sza va -
zást kö ve tõ ülé sen a ha tá ro za ti ja vas lat tár gya lá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé sek (112.  §) sze rint ha tá roz a nép sza va -
zás ra bo csá tás ról.

(2) Ha az Or szág gyû lés el ren del te a tör vény nép sza va -
zás ra bo csá tá sát, a tör vényt ak kor kell a köz tár sa sá gi el -
nök höz alá írás ra meg kül de ni, ha azt a nép sza va zás meg -
erõ sí tet te.”

III.

A ki fo gá sok el bí rá lá sát meg elõ zõ en az Al kot mány bí ró -
ság át te kin tet te a tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás in téz -
mé nyét.

1. Az Al kot mány 26.  §-a a tör vényhozási el já rás egyik
fá zi sát, a tör vény alá írá sát és ki hir de té sét sza bá lyoz za. E §
(1) be kez dé se meg ha tá roz za, hogy a köz tár sa sá gi el nök
mennyi idõn be lül kö te les gon dos kod ni a tör vény ki hir de -
té sé rõl (15 nap, sür gõs sé gi ké re lem ese tén 5 nap), a to váb -
bi be kez dé sek pe dig azt rög zí tik, hogy mi lyen kü lö nös
ese tei van nak a tör vény alá írá sá nak és ki hir de té sé nek.
Ezek alap ján a köz tár sa sá gi el nök jo go sult meg fon to lás ra
vissza kül de ni a tör vényt az Or szág gyû lés nek [(2) be kez -
dés], il let ve vé le mé nye zés re meg kül di az Al kot mány bí ró -
ság nak, ha a tör vényt vagy an nak va la mely ren del ke zé sét
alkot mány elle nesnek tart ja [(4) be kez dés]. Ezek ben az
ese tek ben a köz tár sa sá gi el nök nek nem kell az (1) be kez -
dés ben rög zí tett ha tár idõn be lül a tör vényt alá ír nia.

A fen ti ek hez ha son ló an, az Al kot mány 26.  § (6) be kez -
dé se ér tel mé ben a köz tár sa sá gi el nök nem írja alá a nép -
sza va zás ra bo csá tott tör vényt mind ad dig, amíg azt nép sza -
va zás meg nem erõ sí tet te. E be kez dés azon ban – a nyelv ta -
ni ér tel me zés alap ján – csak a már nép sza va zás ra bo csá tott 
tör vényre vo nat koz tat ha tó, arra az eset re, ami kor az Or -
szág gyû lés a nép sza va zást már el ren del te. Az Al kot mány
ezen ren del ke zé se nem te szi sem kö te le zõ vé, sem le he tõ vé 
a köz tár sa sá gi el nök szá má ra, hogy az Or szág gyû lés ál tal
el fo ga dott tör vény nép sza va zás sal tör té nõ meg erõ sí té sé -
nek el ren de lé se elõtt el tér jen az Al kot mány 26.  § (1) be -
kez dé sé be fog lalt ha tár idõ tõl. Ha te hát az Or szág gyû lés
nem ren delt el tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zást, ak -
kor – el te kint ve a po li ti kai és az al kot má nyos sá gi vétó ese -
te i tõl – a köz tár sa sá gi el nök kö te les a tör vényt 15 (sür gõs -
sé gi ké re lem ese tén 5) na pon be lül alá ír ni, és gon dos kod ni
an nak ki hir de té sé rõl.

2. Tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás el ren de lé sé re csak 
a tör vény el fo ga dá sa után ke rül het sor. Ezt nem csu pán
a nyelv ta ni ér tel me zés tá maszt ja alá (az el fo ga dá sig tör -
vényjavaslat, és nem tör vény van az Or szág gyû lés elõtt),
ha nem a köz ve tett és a köz vet len de mok rá cia Al kot mány

2.  § (2) be kez dé sé bõl le ve ze tett vi szo nya is. A 2/1993.
(I. 22.) AB ha tá ro zat rá mu ta tott: „Az Al kot mány ból le ve -
zet he tõ ál ta lá nos elv az Or szág gyû lés ál tal tör té nõ ha ta -
lom gya kor lás. Eh hez ké pest a nép sza va zás sal  való dön tés
ki vé te les. (...) A nép sza va zás a par la men tá ris rend szer ben
a ha ta lom kép vi se le ti gya kor lá sá nak ki egé szí té sé re, be fo -
lyá so lá sá ra irá nyul, te hát komp le men ter jel le gû” (ABH
1993, 33, 36–37.). Az Al kot mány 26.  § (6) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott nép sza va zás dön té si jo got biz to sít a vá lasz tó -
pol gá rok szá má ra a tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás tár -
gyá vá tett tör vénnyel kap cso lat ban; en nek gya kor lá sá ra
azon ban csak az adott tör vény el fo ga dá sát köve tõen van
le he tõ ség. A köz vet len de mok rá cia ki vé te les jel le gé bõl
kö vet ke zik ugyan is, hogy nem le het tör vényt meg erõ sí tõ
nép sza va zást el ren del ni, amíg nincs vég le ges tör -
vényszöveg, sõt, el kép zel he tõ, hogy a tör vényt az Or szág -
gyû lés nem is fo gad ja el.

Mint arra az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott, a tör vényt
meg erõ sí tõ nép sza va zás a tör vényhozási el já rás egyik le -
het sé ges ele me. A tör vény meg erõ sí té sé re elvi le he tõ ség
sin csen, ha a tör vény már ér vé nye sen lét re jött. Ha a tör -
vény már ki hir de tés re ke rült, fo gal mi lag ki zárt an nak meg -
erõ sí té se, ilyen eset ben leg fel jebb csak a tör vény ha tá lyon
kí vül he lye zé sé re ke rül het sor, ami re azon ban az Al kot -
mány 26.  § (6) be kez dé se sze rin ti nép sza va zás nem vo nat -
ko zik. Nincs he lye te hát tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás -
nak a tör vény ki hir de té sét köve tõen.

Mind ezek re fi gye lem mel az Al kot mány bí ró ság azt ál la -
pí tot ta meg, hogy tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás el ren -
de lé sé re csak a tör vény el fo ga dá sa és ki hir de té se kö zöt ti
idõ pont ban van le he tõ ség.

A fen ti ek a tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás kez de mé -
nye zé sét – a köz tár sa sá gi el nök ál tal még alá nem írt tör -
vény nép sza va zás sal tör té nõ meg erõ sí té se el ren de lé sé nek, 
a tör vény nép sza va zás ra bo csá tá sá nak ké ré sét – is idõ be li
kor lá tok közé szo rít ják. Az egy sé ges ja vas la tot megelõ -
zõen ugyan is a tör vényjavaslat szö ve ge vál toz hat, így nem 
dönt he tõ el egy ér tel mû en, hogy a kez de mé nye zés mire vo -
nat ko zik, a kez de mé nye zõ mi lyen tar tal mú tör vényt kí ván
nép sza va zás ra bo csá ta ni. A tör vény ki hir de té sét köve tõen
pe dig a meg erõ sí tõ nép sza va zás ra irá nyu ló kez de mé nye -
zés oka fo gyot tá vá lik.

3. Az Al kot mány 26.  § (6) be kez dé sé ben sze rep lõ nép -
sza va zás lé nye ges tar tal ma sze rint el tér más, Al kot mány -
ban sza bá lyo zott nép sza va zá sok tól.

Az Al kot mány 28/B.  § (1) be kez dé se alap ján or szá gos
nép sza va zás tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó
kér dés le het. Az Nsztv. 8.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben pe -
dig az ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás sal ho zott dön tés 
az Or szág gyû lés re kö te le zõ. A tör vényt meg erõ sí tõ nép -
sza va zás sa já tos sá ga, hogy an nak meg tar tá sa kor az Or -
szág gyû lés a tör vényt már el fo gad ta, és ez zel tör -
vényalkotási mun ká ját be fe jez te. A nép sza va zás ered mé -
nye azt ha tá roz za meg, hogy a köz tár sa sá gi el nök jo go -
sult-e a tör vényt alá ír ni, és gon dos kod hat-e an nak ki hir de -
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té sé rõl. Ilyen ér te lem ben az Al kot mány 26.  § (6) be kez dé -
se sze rin ti nép sza va zás nem az Or szág gyû lést, ha nem
a köz tár sa sá gi el nö köt kö te le zi.

Az Al kot mány 28/C.  § (2) és (4) be kez dé sei ér tel mé -
ben a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, az or szág gyû lé si
kép vi se lõk egy har ma da, va la mint meg ha tá ro zott szá mú
vá lasz tó pol gár kez de mé nyez het nép sza va zást. Az al -
kot má nyi fel so ro lás ból az kö vet ke zik, hogy a le het sé ges 
kez de mé nye zõk köre ala cso nyabb szin tû jog for rás ban
nem bõ vít he tõ. Az azon ban nem kö vet ke zik az Al kot -
mány hi vat ko zott ren del ke zé se i bõl, hogy a ha tá lyos
jog rend szer ben a fel so rol tak mind egyi ke kez de mé nyez -
het né az Al kot mány 26.  § (6) be kez dé se sze rin ti nép sza -
va zást. A Ház sza bály 109.  §-a a tör vényt meg erõ sí tõ
nép sza va zást kez de mé nye zõk le het sé ges kö rét nem ha -
tá roz za meg ugyan, de a Ház sza bály jog for rás ta ni jel le -
gé bõl ki fo lyó lag erre az jo go sult, aki az Or szág gyû lés
in téz ke dé sét kez de mé nyez he ti.

A tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás a vá lasz tó pol gá rok
be vo ná sát je len ti a tör vényhozási el já rás ba, le he tõ sé get ad
arra, hogy a tör vényt a vá lasz tó pol gá rok nép sza va zá son
meg erõ sít sék vagy el ves sék. Az Al kot mány vo nat ko zó
ren del ke zé se biz to sít ja a köz vet len de mok rá cia igény be -
vé te lét ak kor, ami kor az Or szág gyû lés (mint a köz ve tett
de mok rá cia in téz mé nye) tör vényhozó mun ká ját már be fe -
jez te. Ezért a tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás az utó la gos 
le gi ti má ció esz kö ze. Az ilyen tárgy kör ben meg tar tott nép -
sza va zás azon ban – az Nsztv. 8.  § (4) be kez dé sé re fi gye -
lem mel – min den eset ben ügy dön tõ.

„Az ügy dön tõ fa kul ta tív nép sza va zás ban a köz vet len
ha ta lom gya kor lás egyik szük ség kép pe ni ele me, a ki kény -
sze rít he tõ ség a nép sza va zás meg tar tá sá ra vo nat ko zó an
sem mi lyen for má ban nincs meg. Ez az in téz mény sok kal
in kább a köz vet len és a kép vi se le ti ha ta lom gya kor lás kö -
zöt ti együtt mû kö dést je len ti, ami a kép vi se le ti ol dal igé -
nyei sze rint ala kít ha tó, ti pi kus eset ben utó la gos le gi ti má -
ci ót szol gál tat va a kép vi se le ti ha ta lom gya kor lás in téz mé -
nye in be lü li dön té sek hez. Igény be vé te le az utó la gos le gi ti -
má ció cél já ra egyet len eset ki vé te lé vel az Or szág gyû lés
mér le ge lé sén mú lik: a ki vé telt ez idõ sze rint az Al kot mány 
egé szé nek nép sza va zás sal tör té nõ meg erõ sí té se je len ti”
[52/1997. (X. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 331, 340.]. A
ki vé telt az je len tet te, hogy a ha tá ro zat meg ho za ta lá nak
idõ pont já ban a nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1989. évi XVII. tör vény 7.  §-a sze rint az Al kot mány
el fo ga dá sá ról (meg erõ sí té sé rõl) nép sza va zás nak kel lett
dön te nie. Ezt a ren del ke zést azon ban az Nsztv. nem vet te
át, így je len leg az utó la gos le gi ti má ció igény be vé te le min -
den eset ben az Or szág gyû lés mér le ge lé sén mú lik.

Mind a Ház sza bály, mind az Nsztv. ren del ke zé se i bõl az
kö vet ke zik te hát, hogy vá lasz tó pol gá rok kö zös sé gé nek
nincs joga arra, hogy tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás el -
ren de lé sé re kö te lez ze az Or szág gyû lést. Ilyen jog az Al -
kot mány ból sem ve zet he tõ le. A vá lasz tó pol gá rok ál tal
kez de mé nyez he tõ nép sza va zás alá írás gyûj té si sza ka szát
maga az Al kot mány sza bá lyoz za, és rög zí ti, hogy or szá gos 

nép sza va zás el ren de lé sé re irá nyu ló ál lam pol gá ri kez de -
mé nye zés ese tén négy hó na pig le het alá írást gyûj te ni
(28/E.  §). Mi vel a nép sza va zás ál lam pol gá ri joga gya kor -
lá sá nak vé del me az alá írás gyûj tés re is ki ter jed [52/1997.
(X. 14.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 331, 343.], ezért ezt
a ha tár idõt al kot má nyo san nem le het le rö vi dí te ni. A fen -
tiekben azon ban az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott: tör -
vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás kez de mé nye zé sé re még
a jo go sul tak ra néz ve is vi szony lag rö vid idõ áll ren del ke -
zés re, és ön ma gá ban az alá írás gyûj tés té nye nem in do kol -
hat ja a tör vény alá írá sá nak kés lel te té sét.

Mind eb bõl az kö vet ke zik, hogy az or szá gos nép sza va -
zás ra vo nat ko zó, Al kot mány 28/B–28/E.  §-ok ban meg ha -
tá ro zott sza bá lyok nem al kal maz ha tó ak ma ra dék ta la nul az 
Al kot mány 26.  § (6) be kez dé sé ben rög zí tett, tör vényt
meg erõ sí tõ nép sza va zás ra. Így az Al kot mány 28/C.  § (2),
il let ve (4) be kez dé sei, ame lyek ál ta lá ban biz to sít ják a vá -
lasz tó pol gá rok szá má ra or szá gos nép sza va zás kez de mé -
nye zé sét, nem fog lal ják ma guk ba azt a jo got, hogy a vá -
lasz tó pol gá rok tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zást kez de -
mé nyez ze nek, il let ve ilyen kez de mé nye zés ér de ké ben alá -
írást gyûjt se nek.

IV.

A ki fo gá sok nem meg ala po zot tak.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont já nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg.
Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or -
vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro -
za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs -
gál ja, hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té se so rán
az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele -
lõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002,
342, 344.]. Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör ben
el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.]. Erre te kin tet tel je len ha tá ro za tá ban 
az Al kot mány bí ró ság al kot má nyos ren del te té sé re fi gye -
lem mel ér tel mez te az Al kot mány nép sza va zás ra, tör vényt
meg erõ sí tõ nép sza va zás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it.

Je len ügy ben az Al kot mány bí ró ság nak elõ kér dés ként
ab ban kel lett dön te nie, hogy az OVB-nek ál ta lá nos ság ban
van-e ha tás kö re vá lasz tó pol gá rok ál tal kez de mé nye zett,
tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás alá írás gyûj tõ íve min ta -
pél dá nyá nak a hi te le sí té sé re.

2. A je len ügy ben vizs gált va la mennyi ha tá ro za tá ban
az OVB azt ál la pí tot ta meg, hogy nincs ha tás kö re az alá -
írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sé re.
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Az OVB nép sza va zás sal kap cso la tos fel ada ta it a Ve.
ha tá roz za meg. A Ve. 2.  § e) pont ja ér tel mé ben a Ve.-t kell
al kal maz ni az or szá gos nép sza va zás ra, és a Ve.-nek nincs
olyan ren del ke zé se, amely a tör vényt meg erõ sí tõ nép sza -
va zást ki ven né a ha tá lya alól. E for mai vizs gá la ton túl me -
nõ en vizs gál ni kell azon ban azt is, hogy a Ve. hi te le sí tést
sza bá lyo zó ren del ke zé sei tar tal mi lag al kal maz ha tó ak-e
a tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás ra.

A nép sza va zá si el já rás egyes fá zi sa i ra a Ve. több he lyen 
ha tár idõt ál la pít meg. Az OVB-nek 30 na pon be lül kell
dön te nie a hi te le sí tés rõl [117.  § (1) be kez dés], azt nyolc
na pon be lül kell a Ma gyar Köz löny ben köz zé ten ni [117.  §
(2) be kez dés], a dön tés 15 na pon be lül tá mad ha tó meg az
Al kot mány bí ró ság nál [130.  § (1) be kez dés], az Al kot -
mány bí ró ság so ron kí vül jár el [130.  § (3) be kez dés]. Ez az 
el já rá si rend – a vi szony lag tág ha tár idõk  miatt – nem al -
kal maz ha tó a tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás ra, így tar -
tal mi lag he lye sen ál la pí tot ta meg az OVB ha tás kö re hi á -
nyát.

A tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás ese té ben az Or szág -
gyû lés – a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány vagy az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk egy har ma da kez de mé nye zé sé re – kü -
lön hi te le sí té si el já rás nél kül ha tá roz ab ban a kér dés ben,
hogy el ren de li-e a tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zást.
Amennyi ben az Or szág gyû lés az el ren de lés mel lett dönt,
e ha tá ro za tát az Al kot mány bí ró ság a Ve. 130.  § (2) be kez -
dé se ér tel mé ben – meg fe le lõ ki fo gás alap ján – fe lül vizs -
gál hat ja.

3. A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság meg ál -
la pí tot ta, hogy az Al kot mány ból nem kö vet ke zik a vá lasz -
tó pol gár nak tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás kez de mé -
nye zé sé re vo nat ko zó alap jo ga, a Ve. hi te le sí tés re vo nat ko -
zó sza bá lyai pe dig nem al kal maz ha tók a tör vényt meg erõ -
sí tõ nép sza va zás ese té ben. Az Al kot mány bí ró ság ugyan -
ak kor meg jegy zi: va la mely tör vény egyes ré sze i rõl fo gal -
mi lag ki zárt meg erõ sí tõ nép sza va zást kez de mé nyez ni. Az
utó la gos le gi ti má ció tár gya – jel le gé bõl adó dó an – lé nye -
ge sen kö töt tebb, mint más nép sza va zá so ké: e nép sza va zás
csak az egész tör vény meg erõ sí té sé re vagy el uta sí tá sá ra
vo nat koz hat. A tör vényt meg erõ sí tõ nép sza va zás in téz mé -
nye a köz vet len de mok rá ci át csak olyan mó don von ja be
a tör vényhozásba, hogy dön té si jo got ad a vá lasz tó pol gá -
rok nak, akik nek azon ban ilyen eset ben sincs le he tõ sé gük
arra, hogy a tör vény egyes ré sze it meg erõ sít sék, más ré -
szeit el uta sít sák.

Ter mé sze te sen nincs aka dá lya an nak, hogy a vá lasz tó -
pol gá rok or szá gos nép sza va zás ke re tei kö zött kez de mé -
nyez zék va la mi lyen tör vényi ren del ke zés ha tá lyon kí vül
he lye zé sét; ez azon ban már nem mi nõ sül az Al kot mány
26.  § (6) be kez dé se sze rin ti nép sza va zás nak.

A fen ti ek re te kin tet tel az Al kot mány bí ró ság az OVB
ha tá ro za ta it hely ben hagy ta, és – fi gye lem mel azok Ma -

gyar Köz löny ben  való meg je le né sé re – el ren del te e ha tá ro -
za tá nak a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té te lét.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke,

elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 73/H/2008.

Az Alkotmánybíróság
 65/2009. (VI. 18.) AB

végzése

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban ho zott ha tá ro za ta
el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz ta a kö vet ke zõ

végzést:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
11/2009. (I. 9.) OVB ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gást
ér de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sít ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a végzését a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) 11/2009. (I. 9.) OVB ha tá ro za tá ban meg ta gad ta a ma -
gán sze mély kez de mé nye zõ or szá gos nép sza va zás kez de mé -
nye zé sé re be nyúj tott alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak hi -
te le sí té sét. A nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívén 
a kö vet ke zõ kér dés sze re pelt: ,,Nép sza va zá si kér dés, sors -
dön tõ – Akar ja-e ön hogy a Ma gyar Köz tár sa ság ál lam for ma 
Ma gyar De mok ra ti kus Ki rály ság ál lam for má ra vál toz zék és
ez ál tal tag ja le gyen a Szent ki rály Nép kö zös sé gé nek, el fo gad -
ja-e ön Ma gyar or szág de mok ra ti kus ki rá lyá nak és Szent ki -
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rály Nép kö zös sé ge de mok ra ti kus ki rá lyá nak Svo ren Pé tert és 
a XVI. Da lai Lá mát?”

Az OVB ha tá ro za tá nak in do ko lá sá ban utalt arra, hogy
az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye zés
so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a vá lasz tá si
el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb biak ban: Ve.)
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg. Az OVB meg ál la pí tot -
ta, hogy a hi te le sí tés re be nyúj tott ív nem fe lel meg a Ve.
vo nat ko zó ren del ke zé se i nek és az ÖTM ren de let mel lék le -
té ben meg ha tá ro zot tak nak, mert a kez de mé nye zõ az
OVB-hez hi te le sí tés re be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyán nem tün tet te fel az alá írást gyûj tõ vá lasz tó pol -
gár alá írá sá nak he lyét.

A kez de mé nye zõ a tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gás sal
élt, mely ben elõ ad ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív min tá ját az
ön kor mány zat iro dá já ban kap ta má so lat ban, ame lyen nem
sze re pelt az alá írást gyûj tõ vá lasz tó pol gár ne vé nek he lye.
Vé le mé nye sze rint a fenn ál ló prob lé ma ön hi bá ján kí vül
ke let ke zett „va la hol az in for ma ti kai rend szer ben”, ezért
a ki fo gás sal egyi de jü leg a for mai hi bát ki ja ví tot ta.

A ki fo gást tevõ be ad vá nyá ban a továb biak ban a kér dés
tar tal mi fon tos sá gát hang sú lyoz ta és an nak ér de mi el dön -
té sét kér te az Al kot mány bí ró ság tól.

2. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az Al -
kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény (a továb -
biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz -
za meg. Az Al kot mány bí ró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben
jog or vos la ti ter mé sze tû. Az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá -
ro za tá ban, va la mint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs -
gál ja, hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta -
ga dá sa so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek
meg fele lõen járt-e el. [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH
2002, 342, 344.] Az Al kot mány bí ró ság fel ada tát e ha tás kör -
ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel
össz hang ban lát ja el. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH
1999, 251, 256.]

A ki fo gás be nyúj tó ja nem ál lí tot ta, hogy az OVB ha tá -
ro za ta jog sza bály sér tõ, nem je lölt meg a ha tá ro zat tal kap -
cso lat ban jog sér tést. A Ve. 77.  § (2) be kez dés a) és
b) pont ja sze rint a ki fo gás nak tar tal maz nia kell a jog sza -
bály sér tés meg je lö lé sét és an nak bi zo nyí té ka it. A Ve. 77.  § 
(5) be kez dé se alap ján a ki fo gást ér de mi vizs gá lat nél kül el
kell uta sí ta ni, ha az el ké sett, vagy nem tar tal maz za a 77.  §
(2) be kez dés a)–b) pont já ban fog lal ta kat. [85/2008.
(VI. 13.) AB vég zés, ABH 2008, 1553, 1554.; 13/2009.
(II. 13.) ABK 2009. feb ru ár, 154.]

Az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, hogy a ki fo gás
nem te kint he tõ ér dem ben el bí rál ha tó nak, mert a tör vény -
ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek nem fe lel meg. Az Al kot -
mány bí ró ság a tar tal mi fel té te lek nek meg nem fe le lõ ki fo -
gást az Abtv. 22.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint a Ve.
116.  §-ában, 77.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján ér -
de mi vizs gá lat nél kül vissza uta sí tot ta.

Az Al kot mány bí ró ság a vég zés köz zé té te lét az OVB ha -
tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né sé re te -
kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 101/H/2009.

Az Alkotmánybíróság
 66/2009. (VI. 18.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyu ló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ íve min ta pél dá nyá nak, il let ve
az azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho -
zott ha tá ro za ta el len be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
27/2009. (I. 30.) OVB ha tá ro za tát a je len ha tá ro zat ban
fog lalt in do ko lás sal hely ben hagy ja.

Az Al kot mány bí ró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

Egy ma gán sze mély or szá gos nép sza va zá si kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá nyát nyúj tot ta be
hi te le sí tés cél já ból az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz
(a továb biak ban: OVB). Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ 
kér dés sze re pelt:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy Ma gyar or szá gon je len nép sza -
va zást kö ve tõ év ja nu ár 1-jé tõl a gáz szol gál ta tás ház tar tá si
(la kos sá gi) fo gyasz tói szá má ra a szol gál ta tás igény be vé te lé -
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nek szü ne tel te té sét köve tõen ne kell jen csat la ko zá si dí jat fi -
zet ni?” Az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le -
sí té sét a 27/2009. (I. 30.) OVB ha tá ro za tá val meg ta gad ta.

Az OVB dön té sét az zal in do kol ta, hogy a kér dés nem
fe lel meg az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 
13.  §-ában fog lalt egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mi vel
a vá lasz tó pol gá rok szá má ra azt su gall ja, „hogy az ered mé -
nyes nép sza va zást köve tõen a gáz szol gál ta tás szü ne tel te -
té sét köve tõen in gye nes lesz a szol gál ta tás hoz  való új bó li
csat la ko zás. A föld gáz el lá tás ba tör té nõ be kap cso lás mö -
gött azon ban egy szol gál ta tás áll, amely nek  valós költ ség -
igé nyét a szol gál ta tó más jog cí men, például az alap díj ban
ér vé nye sít he ti, amely így nem az adott csat la ko zó fo gyasz -
tót, ha nem rész ará nyo san va la mennyi fo gyasz tót fog ja ter -
hel ni. Mind ezek alap ján a kér dés a vá lasz tó pol gá ro kat
meg té vesz ti, ezért nem hi te le sít he tõ”.

A kez de mé nye zõ a tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gást
nyúj tott be az Al kot mány bí ró ság hoz az OVB ha tá ro za tá val
szem ben. Ál lás pont ja sze rint a ha tá ro zat in do ko lá sá ban a hi -
te le sí tés meg ta ga dá sa in do ko lá sa „nem helyt ál ló”. Sze rin te
a ,,kér dés meg ala po zot tan su gall ja a vá lasz tó pol gár szá má ra,
hogy a szü ne tel te tést köve tõen in gye nes lesz a szol gál ta tás -
hoz  való csat la ko zás. A szü ne tel te tés ugyan is azt je len ti,
hogy elõ zõ leg a fo gyasz tó a szol gál ta tást már igény be vet te,
te hát a szol gál ta tás hoz szük sé ges inf ra struk tú ra ko ráb ban
már tel jes kö rû en ki épí tés re ke rült a szá má ra. Eb ben az eset -
ben pe dig a szol gál ta tót sem mi lyen költ ség nem ter he li a fo -
gyasz tás új bó li igény be vé te lét il le tõ en.”

Ezért kér te, hogy az Al kot mány bí ró ság az OVB ha tá ro -
za tát sem mi sít se meg, és az OVB-t kö te lez ze új el já rás le -
foly ta tá sá ra.

II.

Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást az Al kot mány, a vá -
lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény, (a továb biak -
ban: Ve.) az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény, (a továb biak ban:
Nsztv.) aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

Az Nsztv. vo nat ko zó ren del ke zé sei:
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

A Ve. vizs gá lat ba be vont ren del ke zé sei:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, ille tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Al kot mány bí ró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Al kot mány bí ró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -

ság, ille tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, ille tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen a Ve. 130.  §-a ha tá -
roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság ki fo gás alap ján le foly ta -
tott el já rá sa jog or vos la ti el já rás, mely nek so rán az Al kot -
mány bí ró ság – al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé -
vel össz hang ban – azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás
meg fe lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé se a)–c) pont ja i ban, va -
la mint a 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, va -
la mint az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té si el já rá sá ban
az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg fele -
lõen járt-e el.

A ki fo gás a tör vényi fel té te lek nek meg fe lel, ezért azt az
Al kot mány bí ró ság a Ve. 130.  § (3) be kez dé se alap ján ér -
dem ben bí rál ta el.

2. A ki fo gás alap ján az Al kot mány bí ró ság azt vizs gál -
ta, hogy az OVB ha tá ro za tá val el len tét ben, mint T. E. ál lít -
ja, meg fe lel-e az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek a nép -
sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés, amely a gáz szol gál ta tás
igény be vé te lé nek szü ne tel te té sét köve tõen fi ze ten dõ csat -
la ko zá si díj el tör lé sé re irá nyul.

Az Al kot mány bí ró ság már több ha tá ro za tá ban fog lal ko -
zott az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt a nép sza va -
zás ra fel ten ni kí vánt kér dé sek kel szem ben tá masz tott egy -
ér tel mû ség kö ve tel mé nyé vel [51/2001. (XI. 29.) AB ha tá -
ro zat, ABH, 2001, 392, 396.; 25/2004. (VII. 7.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2004, 381, 386.; 24/2006. (VI. 15.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2006, 358, 362.; 26/2007. (IV. 25.) AB ha tá ro -
zat, ABH 2007, 332, 342.]. Az Al kot mány bí ró ság gya kor -
la ta az egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyét a nép sza va zás hoz
 való jog ér vé nye sü lé sé nek al kot má nyos ga ran ci á ja ként ér -
tel me zi. A nép sza va zás ra bo csá tott kér dés nek egy részt
a vá lasz tó pol gár, más részt a jog al ko tó szá má ra egy ér tel -
mû nek kell len nie. A vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö ve -
tel mé nye sze rint a nép sza va zás ra fel tett kér dés nek egy ér -
tel mû en el dönt he tõ nek kell len nie, arra a vá lasz tó pol gár -
nak „igen”-nel vagy „nem”-mel kell tud nia vá la szol ni.
 Ebbõl kö vet ke zõ en a túl bo nyo lult, ért he tet len, ér tel mez -
he tet len, fél re ért he tõ vagy fél re ve ze tõ kér dés nem te kint -
he tõ egy ér tel mû nek.

A vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség ré sze, hogy a vá lasz -
tó pol gá rok vi lá go san lás sák a nép sza va zás ra bo csá tott kér -
dés meg vá la szo lá sá nak le het sé ges kö vet kez mé nye it.

A je len eset ben nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés tár gya 
a fo gyasz tó ál tal gáz szol gál ta tás szü ne tel te té se ese tén fi ze -
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ten dõ csat la ko zá si díj el tör lé se a ha tá lyos jog sza bá lyi kör -
nye zet ben ér tel mez he tet len, amely nek oka a kö vet ke zõ.

A föld gáz köz üze mi dí ja i nak meg ál la pí tá sá ról  szóló
96/2003. (XII. 18.) GKM ren de let 13.  § (5) be kez dé se ér tel -
mé ben a fo gyasz tó kér he ti a gáz szol gál ta tás szü ne tel te té sét.
Ilyen kor a szü ne tel te tés ide jé re a ház tar tá si alap dí jat nem kell
meg fi zet ni, a gáz mé rõt azon ban le kell sze rel ni, amely nek
költ sé ge it a ház tar tá si fo gyasz tó kö te les meg fi zet ni. A gáz -
mé rõ le- és fel sze re lé sé nek dí ját a szol gál ta tó Üz let sza bály -
za ta ha tá roz za meg. Va gyis szü ne tel te tés után a gáz szol gál ta -
tás igény be vé te li le he tõ ség vissza ál lí tá sa kor nem csat la ko zá -
si dí jat, ha nem a gáz mé rõ óra le-, il let ve fel sze re lé sé nek költ -
sé ge it kell a fo gyasz tó nak meg fi zet nie.

A csat la ko zá si díj fi ze té si kö te le zett ség rõl egyéb ként az 
együtt mû kö dõ föld gáz há ló zat fej lesz té sé ért szed he tõ csat -
la ko zá si díj ról  szóló 74/2006. (X. 31.) GKM ren de let ren -
del ke zik. E ren de let nem te szi le he tõ vé a díj sze dés re jo go -
sult nak a szol gál ta tás hu za mo sabb idõn ke resz tül tör té nõ
igény be nem vé te le ese tén az egy szer már meg fi ze tett csat -
la ko zá si díj is mé telt fel szá mí tá sát. A csat la ko zás ugyan is
az in gat lan hoz kö tött jog, ame lyet sem a szol gál ta tás szü -
ne te lé se, sem a tu laj do nos vál to zá sa nem érin te nek.

A kér dés te hát a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rint fél re ve -
ze tõ, mi vel a vá lasz tó pol gá rok ban azt a té ves be nyo mást
kel te né, hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés re adott
igen lõ vá lasszal a fenn ál ló jogi hely zet meg vál toz ta tá sá ra
sza vaz ná nak, hol ott  valójában a ha tá lyos sza bá lyo zást erõ -
sí te nék meg.

Mind ezek alap ján az Al kot mány bí ró ság az OVB vég sõ
dön té sé vel me ge gye zõ en, de az Al kot mány bí ró ság je len
ha tá ro za tá ban fog lalt in do ko lás sze rint meg ál la pí tot ta,
hogy az alá írás gyûj tõ íven sze rep lõ kér dés nem fe lel meg
a vá lasz tó pol gá ri egy ér tel mû ség kö ve tel mé nyé nek.

Így az Al kot mány bí ró ság az OVB 27/2009. (I. 30.)
OVB ha tá ro za tá nak ren del ke zõ ré szét hely ben hagy ta, az
Al kot mány bí ró ság je len ha tá ro za tá ban ki fej tett in do kok
alap ján.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lét az
OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben  való meg je le né -
sé re te kin tet tel ren del te el.

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k.,
az Al kot mány bí ró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
al kot mány bí ró elõ adó al kot mány bí ró

Dr. Kiss Lász ló s. k., Dr. Ko vács Pé ter s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
al kot mány bí ró al kot mány bí ró

Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
al kot mány bí ró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 136/H/2009.

IX. Ha tá ro za tok Tára

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

Az Országgyûlés
50/2009. (VI. 18.) OGY

határozata

a Soros Fund Management LLC magyarországi 
káros pénzügyi tevékenységeit feltáró

vizsgálóbizottság létrehozásáról*

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te ál tal le -
foly ta tott vizs gá lat ered mé nye sze rint a So ros Fund
 Management LLC állt az OTP Nyrt. el le ni 2008. ok tó ber
9-i tá ma dá sok mö gött. A fen ti idõ szak ban a ma gyar fi ze tõ -
esz köz el len is össze han golt spe ku lá ció  valósult meg,
amely en nek ha tá sá ra je len tõ sen gyen gült. A nem ze ti fi ze -
tõ esz köz gyen gü lé se az or szág irán ti bi zal mat, a leg na -
gyobb ha zai bank pa pír ja i nak esé se pe dig a bank rend szer
sta bi li tá sát ve szé lyez tet ték. Az eset kap csán szü le tett el -
ma rasz ta ló ha tó sá gi ha tá ro zat és pénz bír ság szük sé ges, de
nem elég sé ges kö vet kez mé nye a tõ ke pi a cot ért tá ma dás -
nak. A vizs gá ló bi zott ság fel ada ta a fen ti idõ szak ban tör -
tén tek ala pos ki vizs gá lá sa, az eset le ges fe le lõ sök meg ne -
ve zé se és a ha son ló tá ma dá sok el le ni jö võ be ni ha té kony
fel lé pés.

A fel me rült kér dé sek tisz tá zá sa ér de ké ben:

I. Az Or szág gyû lés a Ház sza bály 34.  §-a és 36.  §-a
alap ján vizs gá ló bi zott sá got hoz lét re „A So ros Fund
 Management LLC ma gyar or szá gi ká ros pénz ügyi te vé -
keny sé ge it fel tá ró vizs gá ló bi zott ság” (a továb biak ban: Bi -
zott ság) el ne ve zés sel.

II. A vizs gá lat tár gya kü lö nö sen a kö vet ke zõ kér dé sek
meg vá la szo lá sa:

1. A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te (a továb -
biak ban: PSZÁF) ha tá ro za tá ban sze rep lõ kön kí vül mi lyen
egyéb pi a ci sze rep lõk vet tek rész az OTP el le ni tá ma dás ban?

2. Ki nek a meg bí zá sá ból járt el a So ros Fund Ma na ge -
ment LLC?

3. Ki volt és mi lyen sze re pe volt a tá ma dás ban a
PSZÁF ál tal kö ze lebb rõl meg nem ne ve zett lon do ni szék -
he lyû be fek te té si szol gál ta tó nak?

4. Mi lyen for má ban le het egy sé ge sen fel lép ni az OTP
kis rész vé nye sei ne vé ben, hogy a vesz te sé ge i ket a So ros
Fund Ma na ge ment LLC meg té rít se?

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 15-i ülés nap ján fo gad ta el.
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5. A 2008. szep tem be ri idõ szak tól az ügy ben érin tett
pi a ci sze rep lõk részt vet tek-e a ha zai de vi za ke res ke del -
mé ben, il let ve mi lyen sze re pet töl töt tek be a pi a ci for ga -
lom be fo lyá so lá sá ban?

6. Van-e össze füg gés az OTP meg gyen gí té se és a MOL 
Zrt. kö zel múlt ban tör tént rész vény el adá si tranz ak ci ó ja kö -
zött?

III. A vizs gá ló bi zott ság az Al kot mány bí ró ság 50/2003. 
(XI. 5.) AB ha tá ro za tá nak figye lembe véte lével maga ha tá -
roz za meg el já rá si rend jét és vizs gá la ti mód sze re it.

IV. A vizs gá ló bi zott ság te vé keny sé gé rõl je len tést ké -
szít, mely nek tar tal maz nia kell

a) a bi zott ság fel ada tát;
b) a bi zott ság ál tal meg ha tá ro zott el já rá si ren det és

vizs gá la ti mód sze re ket;
c) a bi zott ság tény be li és jogi meg ál la pí tá sa it;
d) an nak be mu ta tá sát, hogy meg ál la pí tá sa it mi lyen bi -

zo nyí té kok ra ala pí tot ta;
e) a vizs gá lat ál tal érin tett szerv(ek) vagy sze mély(ek)

ész re vé te le it a le foly ta tott vizs gá lat mód sze re i re és meg ál -
la pí tá sa i ra vo nat ko zó an;

f) ja vas la tot az eset le ge sen szük sé ges in téz ke dé sek re.

V. A vizs gá ló bi zott ság 10 tag ból áll, tag jai or szág gyû -
lé si kép vi se lõk. A ta gok ra a kép vi se lõ cso por tok ve ze tõi
tesz nek aján lást az aláb bi ak sze rint:

MSZP  5
Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség 3
SZDSZ  1
KDNP  1

VI. A bi zott ság el nö ké nek, al el nö ké nek és tag ja i nak
meg vá lasz tá sá ra a kép vi se lõ cso por tok ve ze tõ i nek ja vas la -
ta alap ján az Or szág gyû lés el nö ke ter jeszt elõ ja vas la tot az
Or szág gyû lés nek, amely rõl az vita nél kül ha tá roz. A bi -
zott ság el nö ké re az el len zé ki kép vi se lõ cso por tok kö zül
a Fi desz – Ma gyar Pol gá ri Szö vet ség, al el nö ké re a kor -
mány pár ti kép vi se lõ cso port a bi zott sá gi tag ság ra je löl tek
kö ré bõl ter jeszt elõ ja vas la tot. A bi zott ság tag ja csak olyan 
or szág gyû lé si kép vi se lõ le het, aki nek a tör vény ben elõ írt
nem zet biz ton sá gi el len õr zé se meg tör tént.

VII. A bi zott ság meg bí za tá sa ki ter jed min den, az e ha -
tá ro zat I., va la mint II. 1–11. pont ja it érin tõ vizs gá lat ra, és
az en nek alap ján szük sé ges in téz ke dé sek re, vo nat ko zó ja -
vas lat té tel re. A bi zott ság a mun ká ja so rán – fi gye lem mel
az Al kot mány bí ró ság 50/2003. (XI. 5.) AB ha tá ro za tá -
ra – a fel ada tá val össze füg gés ben meg hall ga tá so kat tart -
hat, ira to kat kér het be. Az Al kot mány bí ró ság 50/2003.
(XI. 5.) AB ha tá ro za tá ban fog lal tak figye lembe véte lével
a kért ada to kat min den ki kö te les a bi zott ság ren del ke zé sé -
re bo csá ta ni, ille tõ leg kö te les a bi zott ság elõtt meg je len ni.

A vizs gá ló bi zott ság tag ja kü lön en ge dély nél kül jo go -
sult az ál lam ti tok meg is me ré sé re, ha a bi zott ság lét re ho zá -
sá ról  szóló or szág gyû lé si ha tá ro zat az ál lam ti tok kör meg -
fe le lõ pont já nak meg ha tá ro zá sá val a fel ha tal ma zást meg -

ad ta. A bi zott ság, il let ve tag jai erre fi gye lem mel jo go sul -
tak meg is mer ni az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról
 szóló 1995. évi LXV. tör vény mel lék le té ben a kü lö nös
adat faj ták kö ré ben az 55/A., 55/B., 72., 100., 101. és
137/B. pont ban jel zett ada to kat.

VIII. A bi zott ság fel ada tá nak el lá tá sá hoz szak ér tõ ket
ve het igény be. Mû kö dé sé nek költ sé ge it az Or szág gyû lés
fe de zi költ ség ve té sé bõl.

IX. A bi zott ság meg bí za tá sa fel ada tá nak el vég zé sé ig tart.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
51/2009. (VI. 18.) OGY

határozata

a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról
 szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY határozat

módosításáról*

Az Or szág gyû lés a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 47.  § (1) be kez dés
c) pont ja alap ján a Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú
lét szá má ról  szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY ha tá ro za tát az
aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

1. A Ma gyar Hon véd ség rész le tes bon tá sú lét szá má ról
 szóló 106/2007. (XII. 6.) OGY ha tá ro zat 3. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Az 1. pont sze rin ti lét szám nem tar tal maz za a Ma -
gyar Hon véd ség mû kö dé sét biz to sí tó leg fel jebb 4000 ön -
kén tes tar ta lé kos stá tuszt, va la mint a hon véd ele mért fe le -
lõs mi nisz ter köz vet len vagy fenn tar tói irá nyí tá sa, il let ve
fel ügye le te alá ren delt szer ve ze tek lét szá mát, to váb bá
a Ma gyar Hon véd ség ren del ke zé si ál lo má nyát.”

2. Ez a ha tá ro zat 2012. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és
a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 15-i ülés nap ján fo gad ta el.
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Az Országgyûlés
52/2009. (VI. 18.) OGY

határozata

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

magyar katonai szerepvállalásról szóló
kormánydöntésrõl, valamint a Magyar Honvédségnek 

az afganisztáni Nemzetközi Biztonsági 
Közremûködõ Erõk tevékenységében való

közremûködésérõl szóló beszámoló elfogadásáról*

Az Or szág gyû lés a NA TO-nak a 2009. évi af gán vá lasz -
tá sok biz to sí tá sá ban tör té nõ köz re mû kö dé sé vel kap cso la -
tos ma gyar ka to nai sze rep vál la lás ról szó ló kor mány dön -
tés rõl, va la mint a Ma gyar Hon véd ség nek az af ga nisz tá ni
Nem zet kö zi Biz ton sá gi Köz re mû kö dõ Erõk te vé keny sé -
gé ben való köz re mû kö dé sé rõl szó ló be szá mo lót el fo gad ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

Az Országgyûlés
53/2009. (VI. 18.) OGY

határozata

az Országgyûlés tisztségviselõinek 
megválasztásáról szóló

 13/2006. (V. 16.) OGY határozat módosításáról**

Az Or szág gyû lés tiszt ség vi se lõ i nek meg vá lasz tá sá ról
szó ló 13/2006. (V. 16.) OGY ha tá ro zat a kö vet ke zõk
szerint módosul:

Az Or szág gyû lés

Pett kó And rás – ko ráb ban meg üre se dett he lyé re –

Tóth Gyu lát

az Or szág gyû lés jegy zõ jé vé

meg vá laszt ja.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

 * A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 15-i ülés nap ján fo gad ta el.
** A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 15-i ülés nap ján fo gad ta el.

Az Országgyûlés
54/2009. (VI. 18.) OGY

határozata

dr. Karsai József országgyûlési képviselõ 
mentelmi ügyében*

A Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé se dr. Kar sai Jó zsef
or szág gyû lé si kép vi se lõ men tel mi jo gát a Bé kés csa bai Vá -
ro si Bí ró ság 6.B.96/2009/2. szá mú meg ke re sé sé vel érin -
tett ügy ben nem füg gesz ti fel.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Nya kó Ist ván s. k., V. Né meth Zsolt s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 15-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
31/2009. (VI. 18.) ME

határozata

az Európa Tanácsnak a hivatalos iratokhoz történõ
hozzáférésrõl szóló, 2008. november 27-én

Strasbourgban elfogadott Egyezménye végleges
szövegének megállapítására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
szó ló 2005. évi L. tör vény 5. § (2) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz té se alap ján

1. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
tert vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt az Eu ró pa Ta nács nak a
hi va ta los ira tok hoz tör té nõ hoz zá fé rés rõl szó ló, 2008. no -
vem ber 27-én Stras bo urg ban el fo ga dott Egyez mé nye
(a to váb bi ak ban: Egyez mény) be mu ta tott szö ve gé nek – a
meg erõ sí tés fenn tar tá sá val tör té nõ – vég le ges meg ál la pí -
tá sá ra;

2. fel ha tal ma zom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert
vagy az ál ta la ki je lölt sze mélyt, hogy az Egyez mény alá írá sa -
kor olyan nyi lat ko za tot te gyen, amely sze rint a Ma gyar Köz -
tár sa ság nem ze ti joga alap ján a „köz hi va tal” fo gal ma alá tar -
to zik az Egyez mény 1. cikk 2. pont a) al pont (ii) al pont já ban
meg ha tá ro zott va la mennyi szerv tí pus;
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3. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy a szer zõ dés szö -
ve ge vég le ges meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma -
zá si ok ira tot adja ki;

4. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert,
hogy a szer zõ dés ki hir de té sé rõl szó ló tör vény ter ve ze tét a
szer zõ dés vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sát kö ve tõ en
ha la dék ta la nul ter jessze a Kor mány elé.

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

A miniszterelnök
32/2009. (VI. 18.) ME

határozata

az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez kapcsolódó 
14 bis Jegyzõkönyv szövegének végleges
megállapítására adott felhatalmazásról

A nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  § (2) be kez dé se sze rin ti ha -
tás kö röm ben el jár va, az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter és a kül ügy mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. fel ha tal ma zom a kül ügy mi nisz tert vagy az ál ta la ki -
je lölt sze mélyt az Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nyé hez
kap cso ló dó 14 bis Jegy zõ könyv (a továb biak ban: Jegy zõ -
könyv) be mu ta tott szö ve gé nek – a meg erõ sí tés fenn tar tá -
sá val tör té nõ – vég le ges meg ál la pí tá sá ra;

2. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert hogy a Jegy zõ könyv
vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges meg ha -
tal ma zá si ok ira tot adja ki;

3. fel hí vom az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert és
a kül ügy mi nisz tert, hogy a Jegy zõ könyv ki hir de té sé rõl
 szóló tör vény ter ve ze tét a Jegy zõ könyv vég le ges szö ve gé -
nek meg ál la pí tá sát köve tõen ha la dék ta la nul ter jesszék
a Kor mány elé.

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

A miniszterelnök
33/2009. (VI. 18.) ME

határozata

az Egészségbiztosítási Felügyelet 
Felügyeleti Tanácsa tagságának

 megszûnésérõl

Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té rõl szó ló
2006. évi CXVI. tör vény 3. § (8) be kez dés a) pont ja alap -
ján meg ál la pí tom, hogy

dr. Ka to na Ta más nak, az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye -
let Fel ügye le ti Ta ná csa tag já nak e meg bí za tá sa

– le mon dá sá ra te kin tet tel –

meg szû nik.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs

kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az

alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.

A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.

A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las

bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.

A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám

alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., So mogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), il letve megrendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

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

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

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

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

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

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-
számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................

cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

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

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

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

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

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

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

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft �

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

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

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

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

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

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

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

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

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

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MEGRENDELÕLAP

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

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

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

Kel te zés: ………………………………………

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

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