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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi CXV.
tör vény

egyes, az egészségügyet érintõ tör vényeknek
az egészségügyi reformmal kapcsolatos módosításáról*

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény módosítása

1.  § A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.)
2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Az egész ség biz to sí tá si el lá tá sok kö zül az egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok – e tör vény ke re tei kö zött és az e tör -
vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott fi nan szí ro zá si, vizs -
gá la ti és te rá pi ás el já rá si ren dek figye lembe véte lével –
az egész sé gi ál la pot ál tal in do kolt mér ték ben ve he tõk
igény be.”

2.  § Az Ebtv. 5/B.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke zõ k) és l) pont -
tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„j) köz pon ti vá ró lis ta: a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -

ro zott nagy költ sé gû el lá tá sok igény be vé te lé re váró be te -
gek jegy zé ke, to váb bá a szerv, il let ve vér sejt kép zõ õs sejt
át ül te té sé re váró be te gek lis tá ja (transz plan tá ci ós váró -
lista);

k) in téz mé nyi vá ró lis ta: az adott in téz mény ben a be teg -
el lá tás sor rend jét meg ha tá ro zó jegy zék, amely – a köz -
ponti vá ró lis ta alap ján igény be ve he tõ el lá tá sok ki vé te lé -
vel – mû té tek, be avat ko zá sok, vizs gá la tok meg ha tá ro zott
sor rend sze rin ti el vég zé se, il let ve nagy ér té kû esz kö zök
igény be vé te le ér de ké ben ke rül ki ala kí tás ra [a j) és k) pont
a továb biak ban együtt: vá ró lis ta];

l) egész ség biz to sí tó: az egész ség biz to sí tá si szerv.”

3.  § Az Ebtv. II. fe je ze te 1. cí mé nek he lyé be a követ -
kezõ szö veg rész lép:

„Té rí tés men te sen, va la mint vi zit díj, il let ve kórházi 
 napidíj fi ze té se mel lett igény be ve he tõ egész ség ügyi szol -
gál ta tá sok”

4.  § Az Ebtv. 13.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el.

[A biz to sí tott be teg sé ge ese tén jo go sult já ró be teg-szak -
el lá tás ke re té ben tör té nõ vizs gá lat ra, gyógy ke ze lés re,
 ideértve az el lá tás so rán fel hasz nált – az el lá tás fi nan szí -
ro zá sa so rán figye lembe vett – gyógy szert (ki vé ve a kü lön -
le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp szert), il let ve köt -
szert is, to váb bá a gyógy ke ze lé sé hez szük sé ges or vo si
szak vé le mény re, gon do zás ra és kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ese tek ben a ke re sõ ké pes sé gé nek el bí rá lá sá ra]

„b) az a) pont ban fog lal tak hi á nyá ban is, amennyi ben
jog sza bály az adott szak el lá tás be uta ló nél kül tör té nõ
igény be vé te lét le he tõ vé te szi,”

5.  § Az Ebtv. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tott be teg sé ge ese tén a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott or vos be uta lá sa alap ján jo go sult fek võ -
be teg-gyógy in té ze ti el lá tás ra.”

6.  § Az Ebtv. 18.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„18.  § (1) A biz to sí tot tat az e tör vény sze rint járó egész -
ség ügyi szak el lá tás ra a fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol -
gál ta tó or vo sa vagy kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel ada tot el lá tó or vos a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint utal hat ja be.

(2) A biz to sí tott el lá tá sát nem ta gad hat ja meg a be uta ló
sze rin ti egész ség ügyi szol gál ta tó, to váb bá az a szol gál ta tó, 
amely a be uta ló or vos elõ ze tes jel zé se alap ján az el lá tást
vál lal ta.

(3) A biz to sí tott te rü le ti el lá tá sá ra nem kö te le zett szol -
gál ta tó az el lá tást csak ak kor ta gad hat ja meg, ha a te rü le ti
el lá tá si kö te le zett sé gû fel ada ta i nak fo lya ma tos el lá tá sát a
te rü le ten kí vü li be te gek fo ga dá sa ve szé lyez te ti, és az el lá -
tás ra az egész ség biz to sí tó ál tal le kö tött sza bad ka pa ci tás -
sal nem ren del ke zik.

(4) A szol gá la ti jog vi szony ban álló és egyes kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott te vé keny sé get vég zõ biz to sí tot -
tak kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott rend ben, va la mint
a fog va tar tott sze mé lyek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott rend ben és fel té te lek sze rint jo go sul tak az egész ség -
ügyi szol gál ta tás igény be vé te lé re.

(5) A gyó gyí tó cél lal ren del he tõ fi nan szí ro zott el lá tá sok 
ke re té ben – a (6) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – va la -
mennyi szak ma i lag in do kolt be avat ko zás el vé gez he tõ.

(6) Nem az E. Alap ter hé re ve he tõk igény be:
a) az Eütv. 142.  §-a
aa) (2) be kez dé se a) pont já ban meg ha tá ro zott ellá -

tások,
ab) (3) be kez dé sé nek c)–i) pont já ban meg ha tá ro zott

 ellátások,
b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mun ka hi gi é -

nés szû rõ- és el len õr zõ vizs gá la tok,
c) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fog lal ko zás-

egész ség ügyi alap szol gál ta tá sok, amennyi ben azok nem
az el lá tást igény be ve võ biz to sí tott fog lal ko zá si meg be te -
ge dé se, il le tõ leg üze mi bal ese te  miatt vál tak szük sé ges sé,
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d) a kü lön jog sza bály ál tal el ren delt or vos szak ér tõi
vizs gá la tok és szak vé le mé nye zés, ki vé ve, ha a vizs gá lat ra
és szak vé le mé nye zés re tár sa da lom biz to sí tá si vagy szo ci á -
lis jut ta tás ra, ked vez mény re, il let ve egész ség biz to sí tá si el -
lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa cél já ból ke rül sor,

e) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott kü lö nö sen ve -
szé lyes (ext rém) spor to lás köz ben be kö vet ke zett bal eset
 miatt szük sé ges sé vált el lá tá sok,

f) hi va tá sos spor to lók sport egész ség ügyi el lá tá sa,
g) a nem gyó gyí tó célú, ki zá ró lag esz té ti kai vagy rek -

reációs cél ból nyúj tott egész ség ügyi szol gál ta tás,
h) a nem egész ség ügyi in dok ból vég zett mûvi med dõ vé 

té tel,
i) az egész sé gi ál la po tot po zi tív irány ban alap ve tõ en

nem be fo lyá so ló, szak ma i lag nem bi zo nyí tot tan ha tá sos
el lá tás,

j) a g)–i) pont ban meg ha tá ro zott el lá tá sok kö vet kez mé -
nye i nek el há rí tá sá ra, il let ve az ere de ti ál la pot vissza ál lí tá -
sá ra irá nyu ló egész ség ügyi szol gál ta tá sok,

k) a mél tá nyos ság ból igény be ve he tõ egész ség ügyi
szol gál ta tá sok ki vé te lé vel a Ma gyar or szá gon szak ma i lag
el fo ga dott, de a fi nan szí ro zás ba még be nem fo ga dott el já -
rás, gyógy szer, gyó gyá sza ti se géd esz köz al kal ma zá sa,
 illetve a be fo ga dott egész ség ügyi szol gál ta tás be fo ga dás -
tól el té rõ al kal ma zá sa,

l) a ki zá ró lag or vos bi o ló gi ai ku ta tás ke re té ben nyúj tott
el lá tá sok,

m) a biz to sí tott kí sé rõ jé nek ré szé re az egész ség ügyi
szol gál ta tó ál tal biz to sí tott szál lás és ét ke zés, ki vé ve, ha a
biz to sí tott a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen -
lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló tör vény sze rint fo gya té kos
sze mély nek mi nõ sül,

n) a jár mû ve ze tõi al kal mas sá gi vizs gá la tok,
o) a lõ fegy ver tar tás ra vo nat ko zó or vo si al kal mas sá gi

vizs gá la tok,
p) al ko hol, il let ve ká bí tó szer ha tá sa alatt ál lás ese tén

a de to xi ká lás,
q) al ko hol, il let ve ká bí tó szer szint jé nek ki mu ta tá sa

 érdekében vég zett vér vizs gá la tok,
r) lát le let ki adá sa,
s) a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény 

(a továb biak ban: Pp.) 307.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti,
az al pe res el me ál la po tá ra vo nat ko zó szak or vo si vé le mé -
nye zés,

t) a nem kö te le zõ vé dõ ol tá sok,
u) az a)–t) pont ban meg ha tá ro zott el lá tá sok ke re té ben,

an nak ré sze ként kez de mé nye zett to váb bi já ró be teg-szak -
el lá tá sok.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott el lá tá sok kö ré be
tar to zó be avat ko zá so kat az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter ren de let ben ál la pít ja meg.

(8) A há zi or vo si el lá tást, il let ve fo gá sza ti alap el lá tást
nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó a biz to sí tot tat – ma gyar
nyel ven, kö zért he tõ en meg fo gal ma zott – el szá mo lá si nyi -
lat ko zat ban tá jé koz tat ja

a) a biz to sí tott ál tal igény be vett el lá tás ról,

b) a biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ vi zit díj össze gé rõl,
c) az el lá tá sért fi ze ten dõ kü lön jog sza bály sze rin ti té rí -

té si díj ról, amennyi ben az az el lá tás igény be vé te lé nek fel -
té te le.

(9) A já ró be teg-szak el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol -
gál ta tó a biz to sí tot tat – ma gyar nyel ven, kö zért he tõ en
meg fo gal ma zott – el szá mo lá si nyi lat ko zat ban tá jé koz tat ja

a) a biz to sí tott ál tal igény be vett el lá tás ról (a kü lön jog -
sza bály sze rin ti OE NO-kód dal együtt),

b) az a) pont sze rin ti el lá tá sért az egész ség biz to sí tá si
fi nan szí ro zás ke re té ben kü lön jog sza bály alap ján igé nyel -
he tõ leg ma ga sabb fi nan szí ro zá si összeg mér té ké rõl,

c) a biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ vi zit díj össze gé rõl,
d) az el lá tá sért fi ze ten dõ kü lön jog sza bály sze rin ti té rí -

té si díj ról, amennyi ben az az el lá tás igény be vé te lé nek fel -
té te le.

(10) A fek võ be teg-gyógy in té zet a biz to sí tot tat el bo csá -
tá sa kor – ma gyar nyel ven, kö zért he tõ en meg fo gal ma zott – 
el szá mo lá si nyi lat ko zat ban tá jé koz tat ja

a) a biz to sí tott ál tal igény be vett el lá tás ról (a kü lön jog -
sza bály sze rin ti BNO- és HBCs-kód dal együtt),

b) az a) pont sze rin ti el lá tá sért az egész ség biz to sí tá si
fi nan szí ro zás ke re té ben kü lön jog sza bály alap ján igé nyel -
he tõ leg ma ga sabb fi nan szí ro zá si összeg mér té ké rõl,

c) az el lá tá si na pok szá má ról és ez alap ján a biz to sí tott
ál tal fi ze ten dõ kór há zi na pi díj össze gé rõl,

d) az el lá tá sért fi ze ten dõ kü lön jog sza bály sze rin ti té rí -
té si díj ról, amennyi ben az az el lá tás igény be vé te lé nek fel -
té te le.

(11) A biz to sí tott az el szá mo lá si nyi lat ko zat mind két
pél dá nyá nak alá írá sá val iga zol ja, hogy az ab ban meg ne ve -
zett el lá tást igény be vet te. Az alá írt el szá mo lá si nyilat -
kozat egyik pél dá nyát a biz to sí tott nak át kell adni, má sik
pél dá nyát pe dig az egész ség ügyi szol gál ta tó a biz to sí tott
egész ség ügyi do ku men tá ci ó já nak ré sze ként meg õr zi.

(12) Ha a biz to sí tott nem ké pes alá ír ni az el szá mo lá si
nyi lat ko za tot, úgy azt he lyet te a kép vi se le té re jo go sult, az
egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény (a továb -
biak ban: Eütv.) 16.  §-ának (1)–(2) be kez dé se sze rin ti sze -
mé lyek – az ott meg ha tá ro zott sor rend alap ján – jo go sul tak 
alá ír ni. Ha a biz to sí tott nem akar ja alá ír ni a tény le ge sen
 elvégzett te vé keny sé gek rõl  szóló el szá mo lá si nyi lat ko za -
tot, an nak pót lá sát a bí ró ság tól le het kér ni.”

7.  § Az Ebtv. a kö vet ke zõ 18/A.  §-sal egé szül ki:
„18/A.  § (1) A biz to sí tott a (2) és (6) be kez dés ben fog -

lalt ese tek ki vé te lé vel a (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 vizitdíj fi ze té se mel lett jo go sult igény be ven ni a
11–13.  §-ban meg ha tá ro zott el lá tá so kat.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en nem kell
vi zit dí jat fi zet ni a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott tar -
tós or vo si ke ze lés ré szét ké pe zõ el lá tá sért.

(3) A biz to sí tott a (4) és (6) be kez dés ben fog lalt ese tek
ki vé te lé vel a (12) be kez dés ben meg ha tá ro zott kór há zi
 napidíj meg fi ze té se mel lett jo go sult igény be ven ni a
14.  §-ban meg ha tá ro zott fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tá -
so kat.
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(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en nem kell
kór há zi na pi dí jat fi zet ni fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tá -
sért, ha a biz to sí tott az adott nap tá ri év ben az ál ta la igény -
be vett fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tá so kért össze sen
már 20 nap nyi na pi dí jat fi ze tett.

(5) A biz to sí tott a 16.  § sze rin ti or vo si re ha bi li tá ci ós
 ellátást

a) já ró be teg-szak el lá tás ke re té ben a (9) be kez dés sze -
rin ti vi zit díj fi ze té se mel lett,

b) fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tás ke re té ben (12) be -
kez dés sze rin ti kór há zi na pi díj fi ze té se mel lett
jo go sult igény be ven ni, az zal, hogy az a) pont ban meg ha -
tá ro zott eset ben a (2) be kez dés ben fog lal ta kat, a b) pont -
ban meg ha tá ro zott eset ben pe dig a (4) be kez dés ben fog lal -
ta kat ér te lem sze rû en al kal maz ni kell.

(6) Az (1), (3) és (5) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en
nem kell vi zit dí jat, il le tõ leg kór há zi na pi dí jat fi zet ni, ha

a) az el lá tás az Eütv. 56–74.  §-a sze rin ti kö te le zõ jár -
vány ügyi in téz ke dés ré szét ké pe zi,

b) az el lá tás az Eütv. 228–232.  §-a sze rin ti kataszt -
rófa-egészségügyi el lá tás ré szét ké pe zi,

c) az el lá tás ke re té ben a biz to sí tott kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott nép egész ség ügyi célú, cél zott szû rõ -
vizs gá la tot vesz igény be,

d) az el lá tás kü lön jog sza bály sze rin ti ter hes gon do zás,
il le tõ leg szü lés és gyer mek ágyas anya gon do zá sá nak ré -
szét ké pe zi,

e) a biz to sí tott az el lá tás igény be vé te le kor a 18. élet -
évét még nem töl töt te be,

f) az Eütv. 3.  §-ának i) pont ja sze rin ti sür gõs szük ség
ese tén nyúj tott kü lön jog sza bály sze rin ti el lá tá so kért,

g) az el lá tás
ga) az Eütv. 196.  §-ának b) és c) pont ja sze rin ti sür gõs -

sé gi vagy kö te le zõ gyógy ke ze lés nek mi nõ sül,
gb) az al pe res fek võ be teg-gyógy in té ze ti el he lye zé sé re

irá nyu ló, a Pp. 310.  §-ának (2) be kez dé sén ala pu ló bí rói
dön tés  miatt szük sé ges,

gc) a ter helt el me ál la po tá nak pszi chi át ri ai fek võ be teg-
gyógy in té zet ben tör té nõ meg fi gye lé sé re irá nyu ló, a bün -
tetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 107.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pu ló bí rói dön tés  miatt szük sé ges,

h) az el lá tás igény be vé te le so rán a biz to sí tott el ha lá lo zott,
i) azt a biz to sí tott a kü lön jog sza bály alap ján a haj lék ta -

la nok el lá tá sá ra lét re ho zott és fi nan szí ro zott há zi or vos nál,
va la mint az ál ta la ki ál lí tott be uta ló alap ján bár mely más
egész ség ügyi szol gál ta tó nál ve szi igény be.

(7) Az egész ség ügyi szol gál ta tó sza bály za tá ban men te -
sít he ti az ál ta la nyúj tott el lá tá so kért fi ze ten dõ vi zit díj, il le -
tõ leg kór há zi na pi díj fi ze té sé nek kö te le zett sé ge alól az
 általa mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony ke re té ben – ide
nem ért ve a meg bí zá si jog vi szony ke re té ben – fog lal koz ta -
tott dol go zót.

(8) A biz to sí tott a (11) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér -
té kû emelt össze gû vi zit díj el le né ben jo go sult

a) a há zi or vo si el lá tás ra, amennyi ben
aa) a biz to sí tott kez de mé nye zé se alap ján az el lá tás

igény be vé te lé re nem a ren de lõ ben ke rül sor,

ab) a biz to sí tott sa ját kez de mé nye zé sé re nem a be je len -
tett tar tóz ko dá si he lye sze rint te rü le ti el lá tás ra kö te le zett
há zi or vos nál, va la mint nem an nál a há zi or vos nál ve szi
igény be az el lá tást, ame lyik hez be van je lent kez ve,

b) az ügye le ti el lá tás ra, amennyi ben an nak igény be vé -
te lét nem in do kol ja az Eütv. 3.  §-ának i) pont ja sze rin ti
sür gõs szük ség,

c) a já ró be teg-szak el lá tás ra, amennyi ben
ca) azt más fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó nál

ve szi igény be, mint amely nél a be uta ló or vos azt kez de mé -
nyez te,

cb) a biz to sí tott a be uta ló val igény be ve he tõ el lá tást
 beutaló nél kül ve szi igény be.

(9) Az (1) be kez dés alap ján fi ze ten dõ vi zit díj össze ge
– (10) és (11) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
 alkalmanként 300 fo rint.

(10) Amennyi ben a biz to sí tott ugyan azon egész ség ügyi
szol gál ta tó nál egy nap több já ró be teg-szak el lá tást vesz
igény be, a vi zit dí jat – az (1) be kez dés c) pont já tól elté -
rõen – csak egy szer kell meg fi zet ni.

(11) A (8) be kez dés
a) aa) és ab) al pont ja és c) pont ja alap ján fi ze ten dõ

 vizitdíj össze ge 600 fo rint al kal man ként,
b) b) pont ja alap ján fi ze ten dõ vi zit díj össze ge 1000 fo -

rint al kal man ként.
(12) A (3) be kez dés alap ján a fek võ be teg-gyógy in té ze ti

el lá tá sért fi ze ten dõ kór há zi na pi díj össze ge a fek võ be -
teg-gyógy in té zet ben töl tött el lá tá si na pon ként 300 fo rint.

(13) Az egész ség ügyi szol gál ta tó a vi zit díj, il le tõ leg a
kór há zi na pi díj meg fi ze té sét nyug tá val, il le tõ leg ké re lem -
re szám lá val iga zol ja. A nyug tán, il le tõ leg a szám lán fel
kell tün tet ni az el lá tást igény be ve võ biz to sí tott ne vét és
TAJ szá mát is.

(14) Amennyi ben a biz to sí tott a (13) be kez dés sze rin ti
nyug tá val, il le tõ leg szám lá val iga zol ja, hogy az adott nap -
tá ri év ben ál ta la igény be vett há zi or vo si el lá tá sért (ide -
értve a fo gá sza ti alap el lá tást is), il let ve já ró be teg-szak el lá -
tá sért vi zit dí jat leg alább már 20-20 al ka lom mal fi ze tett,
a 20 al ka lom fe let ti el lá tá sok után fi ze tett vi zit dí jak össze -
gét az ille té kes jegy zõ tõl a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint vissza igé nyel he ti.

(15) A fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó kö te les
a) a biz to sí tot ta kat az el lá tás igény be vé te lét megelõ -

zõen a díj fi ze té si kö te le zett ség rõl tá jé koz tat ni,
b) az (1)–(14) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte -

lével a vi zit dí jat, il le tõ leg a kór há zi na pi dí jat be szed ni,
c) a vi zit díj jal és kór há zi na pi díj jal kap cso la tos kü lön

jog sza bály sze rin ti adat szol gál ta tá si és je len té si kö te le -
zett sé gét az egész ség biz to sí tó felé tel je sí te ni.

(16) A vi zit díj jal és a kór há zi na pi díj jal kap cso la tos pa -
naszt az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság hoz le het
be nyúj ta ni.”

8.  § Az Ebtv. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„19.  § (1) Az egész ség ügyi el lá tás ke re té ben a biz to sí -
tott a ke ze lõ or vos ál tal gyó gyí tó cél lal ren delt, az egész -
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ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal az adott el lá tás ra
meg ha tá ro zott fi nan szí ro zá si el já rá si rend, va la mint a
vizs gá la ti és te rá pi ás el já rá si rend sze rin ti szol gál ta tá sok ra
jo go sult. Ha a biz to sí tott ál la po ta és a gyó gyí tás szem pont -
jai azt szük sé ges sé te szik, a ke ze lõ or vos a fi nan szí ro zá si
el já rá si rend ben, va la mint a vizs gá la ti és te rá pi ás el já rá si
rend ben fog lal tak tól el tér het. Az egész ség ügyi szol gál ta tó
a biz to sí tott ké ré sé re a 23.  § f) pont já nak figye lembe véte -
lével tér het el a fi nan szí ro zá si el já rá si rend ben, il let ve
a vizs gá la ti és te rá pi ás el já rá si rend ben fog lal tak tól.

(2) Amennyi ben az adott el lá tás te kin te té ben az egész -
ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter nem ha tá roz meg fi nan -
szí ro zá si, il le tõ leg vizs gá la ti és te rá pi ás el já rá si ren det,
a biz to sí tott a ke ze lõ or vos ál tal gyó gyí tó cél lal ren delt,
a szol gál ta tó nál ren del ke zés re álló mind azon fi nan szí ro -
zott vizs gá la ti és te rá pi ás el lá tás ra jo go sult, amely egész -
sé gi ál la po tá nak le het sé ges mér té kû hely re ál lí tá sá hoz
szük sé ges.

(3) Az egész ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te le so rán
a biz to sí tott – a 23.  § b) pont já ban fog lal tak figye lembe -
véte lével – a fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó mun -
ka rend je alap ján be osz tott or vos he lyett má sik or vost igé -
nyel het, amennyi ben azt a biz to sí tott egész sé gi ál la po ta
 által in do kolt el lá tás szak mai tar tal ma és az el lá tás sür gõs -
sé ge nem zár ja ki, az zal, hogy ezt a sza bályt az egész ség -
ügyi szol gál ta tó nál nem mun ka vi szony ban, il let ve köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban fog lal koz ta tott or vos válasz -
tására is al kal maz ni kell.

(4) A biz to sí tott, amennyi ben a vizs gá la tok ered mé nyét
vi tat ja, vagy a ja va solt vizs gá la ti, il let ve te rá pi ás mód szer -
rel nem ért egyet, egy to váb bi or vo si szak vé le mény re és
 javaslatra jo go sult.”

9.  § Az Ebtv. 20.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„20.  § (1) A fi nan szí ro zá si szer zõ dés sze rin ti el lá tás ra
kö te le zett szol gál ta tó egyes el lá tá sok el vég zé sét – ameny -
nyiben a biz to sí tott egész sé gi ál la po ta nem in do kol ja az
azon na li el lá tá sát – vá ró lis ta alap ján is tel je sít he ti.

(2) Amennyi ben a ke ze lõ or vos a biz to sí tott ré szé re a ki -
zá ró lag vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó egész ség ügyi el lá tá -
sok ról  szóló jog sza bály ál tal ne ve sí tett el lá tást rend el, a
biz to sí tott az el lá tás ra a vá ró lis tá ra tör té nõ fel ke rü lés idõ -
pont ja sze rint jo go sult. Et tõl el tér ni az el lá tás szak mai
 indokoltsága, to váb bá az el lá tás vár ha tó ered mé nye alap -
ján le het. Az el té rés le he tõ sé gé nek szak mai sza bá lya it az
egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben sza bá -
lyoz za.

(3) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az el lá tás ter mé sze te,
to váb bá tar tós ka pa ci tás hi ány ese tén ala kít hat ki váró -
listát.

(4) A transz plan tá ci ós vá ró lis tá ra való fel vé tel re jo go sult:
a) a Tbj. 5.  §-a sze rin ti biz to sí tott,
b) a Tbj. 16.  §-ának (1) be kez dé se alap ján egész ség -

ügyi szol gál ta tás ra jo go sult sze mély,

c) az a)–b) pont ha tá lya alá nem tar to zó sze mé lyek kö -
zül az, aki nek egész ség biz to sí tó ja az el lá tás igény be vé te -
lét a Kö zös sé gi ren de let 22. cik ke 1. be kez dé sé nek c) pont -
ja, il let ve két ol da lú egyez mény alap ján elõ ze tesen, vagy
az egyez mény ben meg ha tá ro zot tak sze rint en ge dé lyez te.

(5) A biz to sí tott jo go sult a ke ze lõ or vo sá nál mind azon
vizs gá la tok kez de mé nye zé sé re és – a ke ze lõ or vos javas -
lata alap ján – el vé gez te té sé re, ame lyek a vá ra ko zás sor -
rend jét be fo lyá so ló egész sé gi ál la pot vál to zás meg ál la pí tá -
sá hoz szük sé ge sek.

(6) Az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv te rü le ti leg
ille té kes szer ve kö te les meg vizs gál ni, hogy az egész ség -
ügyi szol gál ta tó meg fe lel-e a mû kö dé si en ge dély ki adá sá -
nak fel té te lé ül kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak -
mai mi ni mum fel té te lek nek, amennyi ben a vá ró lis ta szak -
em ber, gép, mû szer, or vos tech ni kai esz köz tar tós hi á nya
 miatt in do ko lat la nul hosszú.”

10.  § Az Ebtv. a kö vet ke zõ 20/A.  §-sal egé szül ki:
„20/A.  § (1) A vá ró lis ta az adott egész ség ügyi el lá tás ra

be so rolt biz to sí tot tak leg fon to sabb sze mély azo no sí tó ada -
ta it (csa lá di és utó név, any ja neve, nem, szü le té si év, la kó -
hely, tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó jel) és az el lá tás ra
való jo go sult ság sor rend jét tar tal maz za. A biz to sí tot tak
egyéb ada ta it az egész ség ügyi do ku men tá ció tar tal maz za.
A vá ró lis tán sze rep lõ ada to kat és a biz to sí tot tak egyéb
ada ta it az egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada tok ke ze -
lé sé re vo nat ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ren del -
ke zé sek sze rint kell ke zel ni.

(2) A köz pon ti vá ró lis tát kor mány ren de let ben ki je lölt
szerv mû köd te ti. A kor mány ren de let ben ki je lölt szerv a
mû köd te tés hez a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz -
re mû kö dõt ve het igény be. Az in téz mé nyi vá ró lis tát az
adott el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó szer ve ze ti és 
mû kö dé si sza bály za tá ban e fel adat ra ki je lölt sze mély ve -
ze ti.

(3) A vá ró lis ta ada tai – ki zá ró lag sze mély azo no sí tás ra
al kal mat lan mó don – in téz mé nyi vá ró lis ta ese té ben az el -
lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó hon lap ján, köz pon ti 
vá ró lis ta ese tén a kor mány ren de let ben ki je lölt szerv hon -
lap ján meg te kint he tõ ek, eb ben a for má juk ban nyil vá no -
sak. A transz plan tá ci ós vá ró lis ta ki vé te lé vel az el lá tás
igény be vé te lé nek vár ha tó idõ pont ját is köz zé kell ten ni.
Az egész ség biz to sí tá si fel ügye le ti ha tó ság hon lap já ról a
vá ró lis ta alap ján el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tók
és a kor mány ren de let ben ki je lölt szerv hon lap já nak is köz -
vet le nül el ér he tõ ek nek kell len ni ük.

(4) A vá ró lis ta ada ta it a hon la pon – fo lya ma to san, de
leg ké sõbb a vál to zást kö ve tõ 3 na pon be lül – úgy kell köz -
zé ten ni, hogy ab ból egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó le gyen
az adott biz to sí tott szá má ra a vá ró lis tán el fog lalt he lye.
A köz zé té tel re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az egész -
ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter ren de let ben ha tá roz za
meg.

(5) A (3) be kez dés ren del ke zé se i nek al kal ma zá sa ér de -
ké ben az egész ség ügyi szol gál ta tó nál az in téz mé nyi vá ró -
lis ta ke ze lé sé ért fe le lõs sze mély, il let ve a kor mány ren de -
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let ben ki je lölt szerv egye di azo no sí tót ha tá roz meg. Az
egye di azo no sí tó nem tar tal maz hat a biz to sí tott egész ség -
ügyi és sze mély azo no sí tó ada ta i val össze füg gõ, to váb bá a
vá ró lis tá ra tör té nõ fel vé tel idõ pont já ra vo nat ko zó ada tot.
Az egész ség ügyi szol gál ta tó nál az in téz mé nyi vá ró lis ta
ke ze lé sé ért fe le lõs sze mély, il let ve a kor mány ren de let ben
ki je lölt szerv az egye di azo no sí tót an nak meg ha tá ro zá sa -
kor, sze mé lye sen vagy ke ze lõ or vo sa út ján köz li a biz to sí -
tot tal.

(6) Az egye di azo no sí tó tar tal má ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról a biz to sí tot tat ke ze lõ or vo sa tá jé koz tat ja. Ameny -
nyiben a kor mány ren de let ben ki je lölt szerv, il let ve az
egész ség ügyi szol gál ta tó nál az in téz mé nyi vá ró lis ta ke ze -
lé sé ért fe le lõs sze mély ész le li, hogy az adott vá ró lis tá ra
 érkezõ egye di azo no sí tó egy má sik, az adott vá ró lis tán
levõ biz to sí tott egye di azo no sí tó já val meg egye zik, ak kor a 
ké sõbb be ér ke zett egye di azo no sí tót olyan sor szám mal
lát ja el, amely egy ér tel mû en al kal mas az egye di azo no sí -
tók meg kü lön böz te té sé re. Er rõl a biz to sí tot tat a kezelõ -
orvos út ján a kor mány ren de let ben ki je lölt szerv, il let ve az
in téz mé nyi vá ró lis ta ke ze lé sé ért fe le lõs sze mély tá jé koz -
tat ja.”

11.  § (1) Az Ebtv. 23.  §-a a kö vet ke zõ új b) pont tal egé -
szül ki:

[A biz to sí tott rész le ges té rí tés mel lett jo go sult]
„b) az el lá tást vég zõ or vos 19.  § (3) be kez dé sé ben fog -

lal tak sze rin ti meg vá lasz tá sá ra;”

(2) Az Ebtv. 23.  §-ának d) és e) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A biz to sí tott rész le ges té rí tés mel lett jo go sult]
„d) a fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tás ra, ha azt a biz -

tosított be uta ló nél kül ve szi igény be, ki vé ve az Eütv.
3.  §-ának i) pont ja sze rin ti sür gõs szük ség kö ré be tar to zó
– kü lön jog sza bály ban meg ne ve zett – el lá tá so kat;

e) a fek võ be teg-gyógy in té ze ti el lá tás nak a be uta lá si
rend tõl el té rõ igény be vé te lé re, ide nem ért ve az Eütv.
3.  §-ának i) pont ja sze rin ti sür gõs szük ség kö ré be tar to zó
– kü lön jog sza bály ban meg ne ve zett – el lá tá so kat;”

(3) Az Ebtv. 23.  §-a a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:
[A biz to sí tott rész le ges té rí tés mel lett jo go sult]
„k) kül sõd le ges nemi jel le gek meg vál toz ta tá sá ra irá -

nyu ló be avat ko zás ra, ki vé ve, ha fej lõ dé si rend el le nes ség
 miatt a ge ne ti ka i lag meg ha tá ro zott nem kül sõd le ges
 jegyeinek ki ala kí tá sa a cél.”

12.  § (1) Az Ebtv. 24.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A 23.  § b) pont ja alap ján fi ze tett rész le ges té rí té si díj ból
az egész ség ügyi szol gál ta tó a té rí té si díj el le né ben vég zett el -
lá tás ban köz re mû kö dõ sze mé lye ket a sza bály za tá ban meg ha -
tá ro zott mó don kü lön jut ta tás ban részesít heti.”

(2) Az Ebtv. 24.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 23.  § c) pont já ban meg ha tá ro zott fo gá sza ti el lá tá -
sok té rí té si dí ját 15%-kal csök ken te ni kell, amennyi ben a

biz to sí tott részt vett a kü lön jog sza bály ban elõ írt, idõ sza -
kos fo gá sza ti szû rõ vizs gá la ton.”

(3) Az Ebtv. 24.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó a biz to sí -
tott ré szé re kü lön té rí té si díj el le né ben ab ban az eset ben
nyújt hat ja a 23.  § g) pont já nak gb) al pont ja sze rin ti több -
let szol gál ta tást, ha

a) a biz to sí tott az egész ség ügyi szol gál ta tó nál az el lá -
tást a több let szol gál ta tás nél kül is igény be ve het né, és

b) az egész ség ügyi szol gál ta tó a több let szol gál ta tás nyúj -
tá sa mel lett a fi nan szí ro zá si szer zõ dé se sze rin ti ka pa ci tá son
fo lya ma to san és tel jes kö rû en tud el lá tást nyúj ta ni.”

13.  § Az Ebtv. 25.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A biz to sí tott ál tal a 23.  § b) és d) pont ja alap ján
 fizetendõ rész le ges té rí té si díj mér té ke an nak az összeg nek 
a 30 szá za lé ka, ami az adott el lá tá sért a kü lön jog sza bály -
ban fog lal tak sze rint az egész ség biz to sí tó felé elszámol -
ható, az zal, hogy a biz to sí tott ál tal fi ze ten dõ összeg nem
ha lad hat ja meg a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
össze get.”

14.  § Az Ebtv. 26.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sa
(3) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az egész ség biz to sí tó mél tá nyos ság ból a gyó gyá -
sza ti se géd esz kö zök árá hoz a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak tól el té rõ gya ko ri ság gal tá mo ga tást nyújt hat.”

15.  § Az Ebtv. 31.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki:

[Az egész ség ügyi szol gál ta tó val kö tött fi nan szí ro zá si
szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni]

„i) az egész ség ügyi szol gál ta tó nál mû kö dõ in téz mé nyi
vá ró lis ta ke ze lé sé re jo go sult sze mély(ek) és az egész ség -
ügyi szol gál ta tó nál in téz mé nyi vá ró lis ta alap ján egész ség -
ügyi szol gál ta tást nyúj tó sze mély(ek) ne vét.”

16.  § Az Ebtv. 32.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lés re jo go sí tó szer zõ -
dés mel lék le tét ké pe zi az or vos nyi lat ko za ta ar ról, hogy

a) áll-e gyógy szer- vagy gyó gyá sza ti se géd esz köz is -
mer te tõ te vé keny ség vég zé sé re irá nyu ló jog vi szony ban
gyógy szer- vagy gyó gyá sza ti se géd esz köz gyár tó val, for -
gal ma zó val, nagy ke res ke dõ vel, vagy

b) ren del ke zik-e a gyógy szer- vagy gyó gyá sza ti se géd -
esz köz gyár tó, for gal ma zó, nagy ke res ke dõ kor lá tolt fe le -
lõs sé gû tár sa ság ban, rész vény tár sa ság ban több sé gi be fo -
lyást biz to sí tó tu laj do ni há nyad dal, vagy

c) tag ja-e ilyen te vé keny sé get foly ta tó köz ke re se ti tár -
sa ság nak, be té ti tár sa ság nak, il let ve egyé ni vál lal ko zó ként 
foly tat ja-e a meg je lölt te vé keny sé gek va la me lyi két.”
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17.  § Az Ebtv. a kö vet ke zõ 35/A.  §-sal egé szül ki:
„35/A.  § A 18/A.  § alap ján be sze dett vi zit díj és kór há zi

na pi díj az egész ség ügyi szol gál ta tó Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ tá mo ga tá sá nak mi nõ sül.”

18.  § (1) Az Ebtv. 36.  § (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egész ség biz to sí tó el len õr zi az egész ség ügyi
szol gál ta tás nyúj tá sá ra kö tött szer zõ dés tel je sí té sét.

(2) Az egész ség biz to sí tó jo go sult a szol gál ta tá sok hoz
szük sé ges sze mé lyi és tár gyi fel té te lek vizs gá la tá ra, a biz -
to sí tott el lá tá sá ra vo nat ko zó do ku men tu mok ba és az el szá -
mo lás alap já ul szol gá ló nyil ván tar tá sok ba való be te kin tés -
re, a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint a biz to sí tott
vizs gá la tá ra, a biz to sí tott el lá tá sa or vos szak mai in do kolt -
sá gá nak fe lül vizs gá la tá ra, va la mint a (3) be kez dés ben fog -
lal tak el len õr zé sé re.”

(2) Az Ebtv. 36.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Az egész ség biz to sí tó el len õr zi, hogy az egész ség ügyi
szol gál ta tó a vi zit díj és kór há zi na pi díj be sze dé sé vel kap -
cso la tos kö te le zett sé ge it, va la mint az el szá mo lá si nyi lat -
ko zat tal kap cso la tos kö te le zett sé ge it tel je sí ti-e.”

19.  § (1) Az Ebtv. 37.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egész ség ügyi szol gál ta tó meg té rí ti
a) az el szá molt el lá tás fi nan szí ro zá si össze gét, ha az

 ellenõrzés so rán meg ál la pít ják, hogy
aa) a fi nan szí ro zá si szer zõ dés ben nem sze rep lõ el lá tást,
ab) más for rás ból meg té rü lõ el lá tást,
ac) el nem vég zett el lá tást,
ad) or vos szak ma i lag in do ko lat la nul vagy nem a ha tá -

lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen nyúj tott el lá tást
szá molt el, vagy

ae) az egész ség ügyi szol gál ta tó vagy be uta lás ra jo go -
sult or vo sa nem a ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fele lõen
járt el az egész ség ügyi szol gál ta tá sok ren de lé sé nél,

b) a ki fi ze tett fi nan szí ro zá si több le tet, ha az el len õr zés
so rán meg ál la pít ják, hogy egy el lá tást több vagy ma ga sabb 
össze gû fi nan szí ro zás ra jo go sí tó jog cí men szá molt el.

Az a) pont ab) al pont já nak al kal ma zá sa kor az el lá tá sért
az e tör vény alap ján be sze dett vi zit dí jat és kór há zi napi -
díjat nem kell figye lembe ven ni.”

(2) Az Ebtv. 37.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) Amennyi ben a 36.  § (3) be kez dés sze rin ti el len õr -
zés so rán meg ál la pít ha tó, hogy az egész ség ügyi szolgál -
tató a ki ál lí tott el szá mo lá si nyi lat ko za tot – ön hi bá já ból –
a biz to sí tot tal nem írat ta alá, ak kor az adott el lá tás után
járó fi nan szí ro zá si összeg nek csak 90 szá za lé ká ra jo go -
sult. A tel jes fi nan szí ro zá si összeg ko ráb bi ki fi ze té se ese -
tén an nak 10 szá za lé kát az egész ség ügyi szol gál ta tó
vissza té rí ti. Amennyi ben az el len õr zés so rán meg ál la pít -
ha tó, hogy az egész ség ügyi szol gál ta tó – ön hi bá já ból –
nem tel je sí tet te a 18/A.  § (15) be kez dé sé nek b) pont ja sze -

rin ti kö te le zett sé gét, az egész ség ügyi szol gál ta tó a be nem
sze dett vi zit dí jak, il let ve kór há zi na pi dí jak össze gé nek
meg fe le lõ össze get meg fi ze ti az egész ség biz to sí tó nak.”

20.  § (1) Az Ebtv. 38.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Gyógy szer tá mo ga tás sal tör té nõ ki szol gál ta tá sá nak,
 illetve gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás sal tör té nõ for -
gal ma zá sá nak el len õr zé se so rán az egész ség biz to sí tó vizs -
gál ja”

(2) Az Ebtv. 38.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

[Gyógy szer tá mo ga tás sal tör té nõ ki szol gál ta tá sá nak,
il let ve gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás sal tör té nõ
 forgalmazásának el len õr zé se so rán az egész ség biz to sí tó
vizs gál ja]

„e) az egye di mé ret vé tel alap ján ren de lés re ké szí tett
gyó gyá sza ti se géd esz köz hi bás tel je sí té se ese tén a sza va -
tos sá gi igény kü lön jog sza bály sze rin ti ér vé nye sí té sé hez
kap cso ló dó ada to kat.”

(3) Az Ebtv. 38.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A vissza té rí té si kö te le zett ség a tá mo ga tás jog alap nél -
kü li el szá mo lá sát kö ve tõ 2 éven be lül tá mo ga tás el szá mo -
lá sa so rán is ér vé nye sít he tõ.”

(4) Az Ebtv. 38.  §-a a kö vet ke zõ új (5) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (5)–(7) be kez dé sek szá mo -
zá sa (6)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(5) Amennyi ben az egész ség biz to sí tó a me gyei szak fõ -
or vos köz re mû kö dé sé vel vég zett el len õr zés so rán az egye -
di mé ret vé tel alap ján ren de lés re ké szí tett gyó gyá sza ti
 segédeszköz vo nat ko zá sá ban olyan hi bás tel je sí tést ál la pít
meg, amely sza va tos sá gi igény ér vé nye sí té sé vel nem
szün tet he tõ meg, és a gyó gyá sza ti se géd esz köz készíté -
séért el szá molt tá mo ga tás össze ge meg ha lad ja a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mér té ket, ak kor a tár sa da lom -
biz to sí tá si tá mo ga tás el szá mo lá sá ra vo nat ko zó szer zõ dést
azon na li ha tállyal fel kell mon da ni.”

21.  § Az Ebtv. 42.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély alap já ul szol gá ló
jö ve de lem nap tá ri napi át la gát a 48.  § (1)–(3) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint kell meg ál la pí ta ni.”

22.  § Az Ebtv. 68/A.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Nem kell a ka ma tot meg fi zet ni, ha az érin tett az el já -
rás ról való tu do más szer zé sé vel egy ide jû leg a fe le lõs sé gét
írás ban el is me ri, és nyi lat ko za tát a kö ve te lés tel jes ki -
egyen lí té sé ig fenn tart ja.”

23.  § Az Ebtv. 72.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„72.  § (1) A ma gán sze méllyel szem ben jog alap nél kül
fel vett, il le tõ leg igény be vett el lá tás vissza té rí té se, il le tõ -
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leg meg té rí té se cí men fenn ál ló kö ve te lést az egész ség biz -
to sí tó mél tá nyos ság ból mér sé kel he ti, el en ged he ti, vagy
rész let fi ze tést en ge dé lyez het.

(2) Az egész ség biz to sí tó mél tá nyos ság ból a ki rótt ka -
ma tot, ké se del mi pót lé kot, il let ve mu lasz tá si bír sá got mér -
sé kel he ti, el en ged he ti vagy rész let fi ze tést en ge dé lyez het.”

24.  § Az Ebtv. a kö vet ke zõ 75/A.  §-sal és az azt meg -
elõzõ al cím mel egé szül ki:

„Illeték- és költségmentesség

75/A.  § A Tbj.-ben meg ha tá ro zott egész ség biz to sí tá si
el lá tá sok (be le ért ve a mél tá nyos ság ból igény be ve he tõ
 ellátásokat is) irán ti igé nyek ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos
el já rá sok il le ték- és költ ség men te sek.”

25.  § Az Ebtv. a kö vet ke zõ 79/A.  §-sal egé szül ki:
„79/A.  § (1) Az egész ség biz to sí tó az e tör vény alap ján

kö tött szer zõ dé sek hez kap cso ló dó an az Eüak. 4.  §-a
(2) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt cé lok tel je sí té se
 érdekében ke ze li az Eüak. 22.  §-ának (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ada to kat.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó az (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ada tok ke ze lé sét, az egész ség biz to sí tó felé
tör té nõ to váb bí tá sát a kü lön jog sza bály ban és a szer zõ dé -
sé ben elõ írt for má ban és mó don tel je sí ti.

(3) A nem fi nan szí ro zott egész ség ügyi szol gál ta tó or vo -
sa és a pro fa mí lia jog cí men ren de lés re jo go sult or vos
gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tás sal tör -
ténõ ren de lé se ese tén a biz to sí tott TAJ szá mát, di ag nó zi sát 
és az an nak alap ján ren delt gyógy szer és gyó gyá sza ti
 segédeszköz meg ne ve zé sét, mennyi sé gét, a ren de lés jog -
cí mét köz li – a szer zõ dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pon tig –
az egész ség biz to sí tó val.”

26.  § (1) Az Ebtv. 83.  §-a (2) be kez dé sé nek e) és f) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„e) a be uta ló nél kül igény be ve he tõ szak el lá tá sok, a be -

uta lás ra jo go sult or vo sok kö ré nek és a be uta lá si rend,
f) a vi zit díj és a kór há zi na pi díj fi ze té sé re és el szá mo lá -

sá ra, va la mint a vi zit díj vissza igény lé sé re vo nat ko zó sza -
bá lyok nak,”
[meg ha tá ro zá sá ra.]

(2) Az Ebtv. 83.  §-a (2) be kez dé sé nek r) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„r) az egész ség biz to sí tást érin tõ ha tás kö ri és el já rá si

sza bá lyok,”
[meg ha tá ro zá sá ra.]

(3) Az Ebtv. 83.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
zs) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány]
„zs) a vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok rész le tes

sza bá lya i nak”
[meg ha tá ro zá sá ra.]

(4) Az Ebtv. 83.  §-a (4) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg]

„g) a vá ró lis ta sor rend ki ala kí tá sá nak és az el té rés le he -
tõ sé gé nek egész ség ügyi szak mai fel té te le it, to váb bá a vá -
ró lis ta ada ta i nak hon la pon tör té nõ köz zé té te lé re vonat -
kozó sza bá lya it”

(5) Az Ebtv. 83.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg az ere de ti (6) be kez dés szá mo zá sa
(8) be kez dés re vál to zik:

„(6) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
ál la pít sa meg azok nak a tar tós or vo si ke ze lé sek nek a kö rét, 
ame lyek ré sze ként nyúj tott el lá tá sért nem kell vi zit dí jat fi -
zet ni.

(7) Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben ha tá roz za meg a sür gõs szük -
ség kö ré be tar to zó egész ség ügyi szol gál ta tá so kat.”

Az egészségügyrõl  szóló
1997. évi CLIV. tör vény módosítása

27.  § Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
(a továb biak ban: Eütv.) 9.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A be te get a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
eset ben és mó don kell vá ró lis tá ra he lyez ni. A vá ró lis ta az
adott egész ség ügyi el lá tás ra be so rolt be te gek leg fon to sabb 
sze mély azo no sí tó ada ta it (csa lá di és utó név, any ja neve,
nem, szü le té si év, la kó hely, tár sa da lom biz to sí tá si azono -
sító jel) és az el lá tás ra való jo go sult ság sor rend jét tar tal -
maz za.”

28.  § Az Eütv. 13.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Az or vos a vizs gá la tot meg elõ zõ en kö te les a be te -
get – amennyi ben ál la po ta le he tõ vé te szi – ar ról tájékoz -
tatni, hogy a vizs gá lat és az azt kö ve tõ el lá tás té rí té si dí ját
meg kell té rí te ni, ha a vizs gá lat ered mé nye sze rint sür gõs
szük ség nem áll fenn és az el lá tás költ sé gé nek fe de ze te
a köz pon ti költ ség ve tés ben és az Egész ség biz to sí tá si
 Alapon ke resz tül sincs biz to sít va.”

29.  § Az Eütv. 26.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A be teg kö te les a jog sza bály ál tal elõ írt vagy a jog -
sza bály alap ján a szol gál ta tó ál tal meg ál la pí tott té rí té si
 díjat meg fi zet ni.”

30.  § Az Eütv. 77.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„77.  § (1) A sür gõs szük ség gya nú já val el lá tás ra je lent -
ke zõ be te get az igény be vé tel alap já ul szol gá ló jog vi szony -
tól füg get le nül meg kell vizs gál ni, és sür gõs szük ség fenn -
ál lá sa ese tén az egész sé gi ál la po ta ál tal in do kolt el lá tás ban 
kell ré sze sí te ni.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el lá tás igény be vé te lé nek
jog cí mét a be teg vizs gá la tát és el lá tá sát köve tõen kell
meg ál la pí ta ni.

(3) Min den be te get – az el lá tás igény be vé te lé nek jog -
címére te kin tet nél kül – az el lá tá sá ban részt ve võk tõl el vár -
ha tó gon dos ság gal, va la mint a szak mai és eti kai sza bá -
lyok, il let ve irány el vek be tar tá sá val kell el lát ni.”

31.  § Az Eütv. 94.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Men tés nek mi nõ sül to váb bá

a) az or vos ál tal ren delt azon na li, il let ve sür gõs (két
órán be lü li) be teg szál lí tás, mely hez leg alább sza ká po lói
fel ügye let kö te le zõ,

b) a sür gõs ség tõl füg get le nül men té si ké szen lé tet
igény lõ õr zött szál lí tás,

c) a más jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott élet men tõ
tény ke dé sek hez az azt vég zõ or vos, il let ve mun ka cso port
szál lí tá sa (pl. szerv át ül te tés),

d) élet men tõ or vo si esz köz és gyógy szer, va la mint át ül -
te tés re ke rü lõ szerv sür gõs szál lí tá sa,

e) a moz gó õr ség (men té si ké szen lét biz to sí tá sa meg ha -
tá ro zott he lyen és ide ig).”

32.  § Az Eütv. 142.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„142.  § (1) Az ál lam a (2)–(5) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – az éves költ ség ve té si tör vény ben
meg ha tá ro zott mó don – a köz pon ti költ ség ve tés ben és az
Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té sé ben biz to sít ja a
meg fe le lõ szin tû és mi nõ sé gû egész ség ügyi el lá tá sok mû -
kö dé sé nek fe de ze tét.

(2) Az igény be vé tel alap já ul szol gá ló jog vi szony elõ ze -
tes iga zo lá sa nél kül, az e tör vény ben és a kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak figye lembe véte lével – az alap cso mag
ré sze ként – kell biz to sí ta ni a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén tar tóz ko dó sze mély ré szé re

a) a jár vány ügyi el lá tá sok kö zül

aa) a kö te le zõ vé dõ ol tást (ki vé ve a kül föld re tör té nõ
ki uta zás  miatt szük sé ges vé dõ ol tást),

ab) a jár vány ügyi ér dek bõl vég zett szû rõ vizs gá la tot,

ac) a kö te le zõ or vo si vizs gá la tot,

ad) a jár vány ügyi el kü lö ní tést,

ae) a fer tõ zõ be te gek szál lí tá sát,

b) a men tést, amennyi ben az adott sze mély a 94.  §
(2) be kez dé se sze rint azon na li el lá tás ra szo rul,

c) sür gõs szük ség ese tén a kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott el lá tá so kat.

(3) Ha tör vény ki vé telt nem tesz, az e tör vény ben fog lalt 
el lá tá sok és fel ada tok kö zül a köz pon ti költ ség ve tés ben
kell biz to sí ta ni

a) a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott el lá tá sok,

b) a (2) be kez dés b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott el lá -
tá sok más hon nan meg nem té rü lõ,

c) a Ma gyar or szá gon la kó hellyel ren del ke zõ vá ran dós
és gyer mek ágyas anya ré szé re a csa lád- és nõ vé del mi gon -
do zás ke re té ben

ca) az egész sé gi ál la po tá nak vé del mét és mag za ta
egész sé ges fej lõ dé sé nek el len õr zé sét szol gá ló szû rõ vizs -
gá la tok,

cb) a mag zat egész sé ges fej lõ dé sét biz to sí tó élet mód ról 
való tá jé koz ta tás,

cc) a szü lés re, szop ta tás ra és cse cse mõ gon do zás ra való 
fel ké szí tés,

d) az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ré szé re
az ál la mi ér dek bõl vég zett or vos bi o ló gi ai ku ta tá sok ke re -
tén be lü li gyó gyí tó célú el já rá sok al kal ma zá sá val kap cso -
la tos el lá tá sok,

e) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén tar tóz ko dó sze mély
el ha lá lo zá sát köve tõen a ha lott vizs gá lat, il let ve a ha lot tak -
kal kap cso la tos or vo si el já rá sok kal össze füg gõ el lá tá sok,

f) a vér el lá tás meg szer ve zé se, va la mint a vér ren del ke -
zés re ál lá sa,

g) a 35–36.  §-ban fog lalt nép egész ség ügyi fel ada tok,
h) az el sõd le ges meg elõ zést szol gá ló nép egész ség ügyi

fel ada tok kö zül a g) pont ban fog lal ta kon túl az egész ség
fej lesz té se, az egész ség ne ve lés szer ve zé se, a csa lád ter ve -
zé si ta nács adás,

i) a ka taszt ró fa-egész ség ügyi el lá tás,
j) a Ma gyar or szá gon la kó hellyel ren del ke zõ sze mély

ré szé re nyúj tott, a 196.  § b) és c) pont ja sze rin ti sür gõs sé gi
és kö te le zõ gyógy ke ze lés más hon nan meg nem té rü lõ,

k) az egész ség ügyi szak kép zés re és kö te le zõ to vább -
kép zés re vo nat ko zó ál la mi tá mo ga tás,

l) az e tör vény alap ján az ál la mot ter he lõ kár ta la ní tá si
kö te le zett sé gek tel je sí té se,

m) az e tör vény alap ján az ál la mot ter he lõ meg té rí té si
kö te le zett sé gek tel je sí té se [70.  §], va la mint

n) a kü lön tör vény ben vagy tör vényi fel ha tal ma zás
alap ján kor mány ren de let ben meg ha tá ro zott fel ada tok
költ sé gé nek fe de ze tét.

(4) Az Egész ség biz to sí tá si Alap költ ség ve té sén ke resz -
tül ke rül biz to sí tás ra a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá -
sa i ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény ben (a továb biak -
ban: Ebtv.) meg ha tá ro zott egész ség biz to sí tá si el lá tá sok
 fedezete.

(5) A (3) be kez dés d) pont ja sze rin ti el lá tás ra – a köz -
pon ti költ ség ve tés ter hé re – a Ma gyar or szá gon la kó-, il let -
ve tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ ma gyar ál lam pol gár és
a vele biz to sí tá si jog vi szony te kin te té ben egy el bí rá lás alá
esõ, to váb bá nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az el lá tás ra
 jogosult nem ma gyar ál lam pol gár jo go sult. Ha jog sza bály
más ként nem ren del ke zik, az egész ség ügyi el lá tás fi nan -
szí ro zá sa te kin te té ben e tör vény ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni ma gyar ál lam pol gár kül föl dön vég zett szerv transz -
plan tá ci ó já ra is.

(6) Az az egész ség ügyi szol gál ta tás, amely költ sé gé nek
fe de ze te e tör vény és az Ebtv. alap ján a köz pon ti költ ség -
ve tés ben és az Egész ség biz to sí tá si Ala pon ke resz tül sincs
biz to sít va, az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal – kü lön jog -
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sza bály ban fog lal tak figye lembe véte lével – meg ha tá ro zott 
té rí té si díj el le né ben ve he tõ igény be.”

33.  § Az Eütv. 149/A.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ 
g) pont tal egé szül ki:

[A RET fel ada tai:]
„g) vé le mé nye zi a te rü le ti be uta lá si sza bá lyok kal kap -

cso la tos jog sza bá lyo kat és kez de mé nyez he ti az egész ség -
ügyért fe le lõs mi nisz ter nél a te rü le ti be uta lá si sza bá lyok
fe lül vizs gá la tát, amennyi ben az az egész ség ügyi el lá tá -
sok hoz való hoz zá fé rést ve szé lyez te ti.”

34.  § Az Eütv. 149/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„149/B.  § (1) A RET tag ja
a) az adott ré gió me gyé i nek egy-egy kép vi se lõ je, to -

váb bá a Kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban a fõ vá ros egy kép -
vi se lõ je,

b) azon mi nisz té ri u mok egy kö zös kép vi se lõ je, ame -
lyek fenn tar tói va la mely, a ré gió te rü le tén mû kö dõ egész -
ség ügyi szol gál ta tó nak,

c) a ré gi ó ban ta lál ha tó azon me gyei jogú vá ro sok egy
kép vi se lõ je, ame lyek fenn tar tói a ré gi ó ban mû kö dõ köz -
finanszírozott gyógy in té zet nek és a fenn tar tó nincs kép -
viselve az a) pont alap ján,

d) a ré gi ó ban ta lál ha tó kis tér sé gek me gyén ként egy
kép vi se lõ je, to váb bá a Kö zép-ma gyar or szá gi ré gi ó ban
a fõ vá ro si ke rü le tek egy kö zös kép vi se lõ je,

e) a ré gi ó ban mû kö dõ egye te mi cent ru mot és kli ni kát
mû köd te tõ egye tem kép vi se lõ je,

f) azon egy há zak egy kö zös kép vi se lõ je, ame lyek fenn -
tar tói va la mely, a ré gió te rü le tén mû kö dõ egész ség ügyi
szol gál ta tó nak,

g) az a)–c) és e) pont ban fog lal tak alap ján nem kép vi -
selt fek võ be teg-szak el lá tást nyúj tó, köz fi nan szí ro zás ban
ré sze sü lõ egész ség ügyi szol gál ta tók fenn tar tó i nak me -
gyén ként egy kép vi se lõ je,

h) az a)–g) pont ban fog lal tak alap ján nem kép vi selt – a
ré gi ó ban mû kö dõ – egész ség ügyi szol gál ta tók fenn tar tói
kö zül azok nak az egy kö zös kép vi se lõ je, akik gyógy in té -
zet nek mi nõ sül nek és köz fi nan szí ro zás ban ré sze sül nek,

i) az a)–g) pont ban fog lal tak alap ján nem kép vi selt – a
ré gi ó ban mû kö dõ – egész ség ügyi szol gál ta tók fenn tar tói
kö zül azok nak az egy kö zös kép vi se lõ je, akik gyógyin -
tézetnek mi nõ sül nek és köz fi nan szí ro zás ban nem része -
sülnek,

j) az a)–g) pont ban fog lal tak alap ján nem kép vi selt – a
ré gi ó ban mû kö dõ – egész ség ügyi szol gál ta tók fenn tar tói
kö zül azok nak a me gyén ként egy kö zös kép vi se lõ je, akik
ki zá ró lag alap el lá tást nyúj ta nak és köz fi nan szí ro zás ban
ré sze sül nek.

(2) A RET ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt ve het:
a) az egész ség ügyi ága zat kép vi se le té ben az egész ség -

ügyért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt sze mély,
b) a ré gió te rü le tén mû kö dõ egész ség ügyi államigaz -

gatási szer vek egy kö zös kép vi se lõ je,

c) a ré gió te rü le tén mû kö dõ egész ség biz to sí tá si szer -
vek egy kö zös kép vi se lõ je,

d) a Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta nács kép vi se lõ je,
e) a Be teg jo gi, El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít -

vány kép vi se lõ je.”

35.  § Az Eütv. a kö vet ke zõ 164/A.  §-sal egé szül ki:
„164/A.  § (1) A kü lön jog sza bály sze rin ti be avat ko zás -

sal nem járó vizs gá lat a 157. és 158.  §, a 159.  § (2) be kez -
dé se, a 161.  § (1) és (2) be kez dé se, a 162. és 163.  §, to váb -
bá a 164.  § (1) be kez dé se és a kü lön jog sza bály ren del ke -
zé sei alap ján vé gez he tõ. Utó la gos, be avat ko zás sal nem
járó (ret ros pek tív) vizs gá lat ese tén a ku ta tá si alany tá jé -
koz ta tá sá ra és a vizs gá lat ba való be lee gye zé sé re vo nat ko -
zó an az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter el té rõ sza bá lyo -
kat ha tá roz hat meg.

(2) A kü lön jog sza bály sze rin ti be avat ko zás sal nem járó 
vizs gá lat ese té ben a szak mai-eti kai en ge délyt a kü lön jog -
sza bály sze rin ti ku ta tás-eti kai bi zott ság a ké re lem be nyúj -
tá sát kö ve tõ negy ven öt na pon be lül adja meg.”

36.  § Az Eütv. 187.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„187.  § (1) A nem zõ-, il le tõ leg fo gam zás ké pes sé get
meg aka dá lyo zó mûvi med dõ vé té tel az érin tett nõ vagy
fér fi írás be li ké rel me alap ján

a) ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött cse lek võ ké pes és
kor lá to zot tan cse lek võ ké pes,

b) a (7) be kez dés ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé se ese -
tén ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött kor lá to zot tan
cse lek võ ké pes, va la mint

c) a 187/B.  § sze rin ti eset ben a cse lek võ kép te len
sze mély nél vé gez he tõ el.

(2) A mûvi med dõ vé té tel el vég zé se irán ti ké re lem be -
nyúj tá sa kor az egész ség ügyi szol gál ta tó ki je lölt or vo sa a
ké rel me zõt szó ban és írás ban tá jé koz tat ja a fo gam zás gát -
lás – ál ta la, il let ve part ne re ál tal al kal maz ha tó – egyéb
 lehetõségeirõl, a be avat ko zás jel le gé rõl, le het sé ges koc ká -
za ta i ról és kö vet kez mé nye i rõl, a fo gam zó-, il let ve nem zõ -
ké pes ség hely re ál lí tá sá nak esé lyé rõl.

(3) A mûvi med dõ vé té tel el vég zé se irán ti ké re lem
 benyújtásakor az egész ség ügyi szol gál ta tó tá jé koz tat ja
 továbbá a ké rel me zõt ar ról, hogy amennyi ben a ké rel me zõ
a mûvi med dõ vé té tel re irá nyu ló be avat ko zás igény be vé -
te lé re vo nat ko zó szán dé kát fenn tart ja – a (4) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel –, a tá jé koz ta tást kö ve tõ hat hó nap
 elteltével az egész ség ügyi szol gál ta tó nál tör té nõ is mé telt
meg je le né se szük sé ges. Ha a ké rel me zõ e tá jé koz ta tást
 követõ hat hó nap el tel té vel az egész ség ügyi szol gál ta tó nál 
meg je le nik és nyi lat ko zik ar ról, hogy a mûvi med dõ vé
 tétel el vég zé se irán ti ké rel mét fenn tart ja, a be avat ko zás el -
vég zé sé re az et tõl az idõ pont tól szá mí tott hat hó nap el tel -
té vel ke rül het sor, ki vé ve, ha a ké re lem fenn tar tá sá ról
 szóló nyi lat ko zat meg té te lét köve tõen a be avat ko zás so ron 
kí vü li el vég zé sét szü lé sze ti vagy más mû té ti ese mény
 lehetõvé te szi.
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(4) A (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket a hu szon -
ha to dik élet évet be töl tött ké rel me zõ te kin te té ben úgy kell
al kal maz ni, hogy a ké rel me zõ nek a tá jé koz ta tá sát kö ve tõ
há rom hó nap el tel té vel kell is mé tel ten meg je len nie az
egész ség ügyi szol gál ta tó nál, és a meg je le né sét kö ve tõ
 három hó nap el tel té vel ke rül het sor a be avat ko zás el vég -
zé sé re.

(5) Amennyi ben a be avat ko zás kor lá to zot tan cse lek võ -
ké pes, il le tõ leg cse lek võ kép te len sze mély mûvi med dõ vé
té te lé re irá nyul, a (2)–(4) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tás
a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, il le tõ leg cse lek võ kép te len
sze mély szá má ra a cse lek võ ké pes sé get kor lá to zó, il let ve
ki zá ró ok jel le gé nek figye lembe véte lével, az érin tett sze -
mély ál tal ér tel mez he tõ mó don tör té nik.

(6) A mûvi med dõ vé té tel irán ti ké rel met köz ok irat ban
vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ban kell elõ ter jesz -
te ni.

(7) Egész ség ügyi in dok ból ke rül sor a be avat ko zás
 elvégzésére ak kor, ha szak or vos vé le mé nye alap ján

a) a ter hes ség a nõ éle tét, tes ti ép sé gét, egész sé gét köz -
vet le nül ve szé lyez tet né, vagy a ter hes ség bõl szü le ten dõ
gyer mek or vo si lag va ló szí nû sít he tõ en sú lyos fo gya té kos -
ság ban szen ved ne, és

b) más fo gam zás gát lá si mód szer al kal ma zá sa nem le -
het sé ges vagy egész ség ügyi ok ból nem ja va sol ha tó.

(8) A (7) be kez dés sze rin ti egész ség ügyi in dok ból vég -
zett be avat ko zás ese tén a (2)–(5) be kez dés ren del ke zé se it
nem kell al kal maz ni.”

37.  § Az Eütv. a kö vet ke zõ új 187/A. és 187/B.  §-sal
egé szül ki:

„187/A.  § (1) Kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély ké -
rel me zõ mûvi med dõ vé té tel el vég zé se irán ti ké rel mé nek
ér vé nyes sé gé hez a gyám ha tó ság hoz zá já ru lá sa és

a) tör vényes kép vi se lõ je vagy
b) a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély ál tal cse lek -

võ ké pes ként a 16.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján
meg ne ve zett sze mély
hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

(2) A gyám ha tó ság a hoz zá já ru lás meg adá sa elõtt vizs -
gál ja, hogy a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély ké rel -
me aka ra tá val egye zõ-e, így kü lö nö sen azt, hogy a kor lá to -
zot tan cse lek võ ké pes sze mély és tör vényes kép vi se lõ je
kö zött fenn áll-e ér dek el len tét, to váb bá azt, hogy a kor lá to -
zot tan cse lek võ ké pes sze mély tisz tá ban van-e a dön té se
kö vet kez mé nye i vel.

(3) Ha a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély ké rel me
el le né re a tör vényes kép vi se lõ vagy a gyám ha tó ság a be -
avat ko zás el vég zé sé hez nem já rul hoz zá, a ké rel me zõ a
Fõ vá ro si Bí ró ság nál ke re se tet in dít hat a jog nyi lat ko zat
vagy a jog nyi lat ko za tok pót lá sa iránt.

(4) A bí ró ság a ké re lem rõl nem pe res el já rás ban, a ké rel -
me zõ és a tör vényes kép vi se lõ, il let ve a gyám ha tó ság meg -
hall ga tá sát köve tõen, har minc na pon be lül ha tá roz. A bí ró -
ság a jog nyi lat ko za tot ab ban az eset ben pó tol ja, ha a mûvi
med dõ vé té tel el vég zé se a ké rel me zõ ér de két – figye lembe 

véve kü lö nö sen a ké rel me zõ egész ség ügyi, sze mé lyi és
csa lá di kö rül mé nye it – nem sér ti.

(5) A bí ró ság ha tá ro za ta el len an nak köz lé sé tõl szá mí -
tott ti zen öt na pon be lül ter jeszt he tõ elõ fel leb be zés. A ha -
tá ro zat el len fe lül vizs gá lat nak nincs he lye.

(6) Ha a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély mûvi
med dõ vé té te lé re irá nyu ló ké re lem ér vé nyes sé gé hez szük -
sé ges jog nyi lat ko za tot a bí ró ság pó tol ja, a 187.  § (3) és
(4) be kez dé se sze rin ti vá ra ko zá si idõ a bí ró ság határoza -
tának jog erõ re emel ke dé sé tõl kez dõ dik.

(7) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti ké rel met az
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély nyújt ja
be, úgy an nak ér vé nyes sé gé hez a kor lá to zot tan cse lek võ -
ké pes sze mély egyet ér té se szük sé ges.

(8) Amennyi ben a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mély 
egész ség ügyi ok ból kéri a mûvi med dõ vé té tel el vég zé sét,
az (1)–(6) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket nem kell
al kal maz ni, az (1) be kez dés a)–b) pont já ban meg je lölt sze -
mé lye ket azon ban a be avat ko zás el vég zé sé rõl, és an nak
in do ka i ról a be avat ko zás meg kez dé sét meg elõ zõ en tá jé -
koz tat ni kell. A tá jé koz ta tás meg tör tén té ig a be avat ko zás
nem vé gez he tõ el.

187/B.  § (1) Cse lek võ kép te len sze mély mûvi med dõ vé
té te lé re irá nyu ló be avat ko zás ki zá ró lag jog erõs bí ró sá gi
ha tá ro zat alap ján, a fo gam zó ké pes ség el éré sét köve tõen
vé gez he tõ el.

(2) A cse lek võ kép te len sze mély mûvi med dõ vé té te lé -
nek en ge dé lye zé se iránt az érin tett sze mély tör vényes kép -
vi se lõ je – ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött cse lek võ -
kép te len sze mély ese té ben a gyám ha tó ság gal együt te sen –
in dít hat ke re se tet a Fõ vá ro si Bí ró ság nál.

(3) A bí ró ság a ké re lem rõl nem pe res el já rás ban a cse -
lek võ kép te len sze mély, a tör vényes kép vi se lõ, va la mint
a gyám ha tó ság meg hall ga tá sát köve tõen, har minc na pon
 belül ha tá roz.

(4) A bí ró ság a cse lek võ kép te len sze mély mûvi med dõ -
vé té te lé re irá nyu ló be avat ko zás el vég zé sét ak kor en ge dé -
lye zi, ha más fo gam zás gát lá si mód szer al kal ma zá sa nem
le het sé ges vagy egész ség ügyi ok ból nem ja va sol ha tó, és

a) a cse lek võ kép te len sze mély gyer mek fel ne ve lé sé re
nem ké pes, és a be avat ko zás el vég zé se a cse lek võ kép te len
sze mély aka ra tá val meg egye zik,

b) a ter hes ség bõl szü le ten dõ gyer mek or vo si lag va ló -
szí nû sít he tõ en sú lyos fo gya té kos ság ban szen ved ne, és a
be avat ko zás el vég zé se a cse lek võ kép te len sze mély aka ra -
tá val nem el len ke zik, vagy

c) a be kö vet ke zõ ter hes ség a nõ éle tét, tes ti ép sé gét,
egész sé gét köz vet le nül ve szé lyez tet né.

(5) A bí ró ság ha tá ro za ta el len an nak köz lé sé tõl szá mí -
tott ti zen öt na pon be lül ter jeszt he tõ elõ fel leb be zés. A ha -
tá ro zat el len fe lül vizs gá lat nak nincs he lye.”

38.  § Az Eütv. a kö vet ke zõ 201/A.  §-sal egé szül ki:
„201/A.  § (1) A 196.  § b) és c) pont ja sze rin ti sür gõs sé gi

vagy kö te le zõ gyógy ke ze lés szük sé ges sé gé nek ese tén a
be te get az igény be vé tel alap já ul szol gá ló jog vi szony tól
füg get le nül meg kell vizs gál ni és gyógy ke ze lés ben kell ré -
sze sí te ni.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vizs gá lat és gyógy ke ze lés
igény be vé te lé nek jog cí mét a be teg vizs gá la tát és gyógy -
kezelését köve tõen kell meg ál la pí ta ni.

(3) Min den be te get – az el lá tás igény be vé te lé nek jog -
címére te kin tet nél kül – az el lá tá sá ban részt ve võk tõl el vár -
ha tó gon dos ság gal, va la mint a szak mai és eti kai sza bá -
lyok, il let ve irány el vek be tar tá sá val kell el lát ni.”

39.  § Az Eütv. 207.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„E költ sé ge ket az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért
 felelõs szerv fi ze ti ki, mely nek a költ ség ve tés azt meg té rí ti.”

A társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról,

valamint e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. tör vény módosítása

40.  § A tár sa da lom biz to sí tás el lá tá sa i ra és a ma gán -
nyug díj ra jo go sul tak ról, va la mint e szol gál ta tá sok fe de ze -
té rõl  szóló 1997. évi LXXX. tör vény 2.  §-ának (3) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A biz to sí tot tak egyes tár sa da lom biz to sí tá si el lá tá -
sok igény be vé te lé re való jo go sult sá gát a tár sa da lom biz to -
sí tás ban való rész vé te li kö te le zett sé gük, il let ve – tör vény -
ben meg ha tá ro zott el lá tá sok ki vé te lé vel – társadalom -
biztosítási já ru lék fi ze té si kö te le zett sé gük, va la mint a kö -
te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997. évi
LXXXIII. tör vény ben meg ha tá ro zott díj fi ze té si kö te le -
zett sé gük tel je sí té se ala poz za meg. A pénz be li tár sa da lom -
biz to sí tá si el lá tá sok – ha tör vény ki vé telt nem tesz – a biz -
to sí tott já ru lék fi ze té sé nek alap já ul szol gá ló jö ve del mé vel
ará nyo sak.”

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. tör vény módosítása

41.  § A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 50.  §-ának
(2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„A rend sze res gyó gyí tó el lá tás költ sé gé nek szá mí tá sá -
nál az Eb. 18/A.  §-a alap ján fi ze ten dõ vi zit dí jat és az Eb.
23.  §-ának b), d) és e) pont ja alap ján fi ze ten dõ té rí té si dí jat
nem kell figye lembe ven ni.”

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról  szóló
1993. évi XCVI. tör vény módosítása

42.  § (1) Az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról 
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény (a továb biak ban: Öpt.)
10.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A pénz tár az ál ta la gyûj tött és ke zelt be fi ze té sek bõl az
alap sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint az aláb bi
szol gál ta tá so kat nyújt hat ja:]

„b) szo ci á lis koc ká zat be kö vet kez te ese tén, jog sza bály
ál tal elõ írt szo ci á lis kö te le zett sé gek alap ján biz to sí tott
 kiegészítõ el lá tás, va la mint a gyógy szer és gyó gyá sza ti
 segédeszköz árá nak tá mo ga tá sa és az egész ség ügyi szol -
gál ta tás igény be vé te le so rán kü lön jog sza bály alap ján
 fizetendõ vi zit díj hoz, il let ve kór há zi na pi díj hoz való hoz -
zá já ru lás (ön se gé lye zõ pénz tár);”

(2) Az Öpt. 10.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyug díj pénz tár ki zá ró lag nyug díj szol gál ta tást
nyújt hat, az ön se gé lye zõ pénz tár ki zá ró lag ön se gé lye zõ
fel ada to kat lát hat el. Az egész ség pénzt ár el lát hat ja az
(1) be kez dés b) pont já ban fel so rol tak kö zül a gyógy szer és
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök árá nak tá mo ga tá sát, az egész -
ség ügyi szol gál ta tás igény be vé te le so rán kü lön jog sza bály 
alap ján fi ze ten dõ vi zit díj hoz, il let ve kór há zi na pi díj hoz
való hoz zá já ru lást, a pénz tár tag be teg ség  miatti ke re sõ -
kép te len sé ge ese tén a ki e sõ jö ve del mé nek tel jes vagy rész -
be ni pót lá sát, va la mint a pénz tár tag ha lá la ese tén a hát ra -
ma ra dot tak tá mo ga tá sát (a továb biak ban: egész ség ügyi
célú ön se gé lye zõ fel adat) is. Az egész ség ügyi szol gál ta tás
igény be vé te le so rán kü lön jog sza bály alap ján fi ze ten dõ
 vizitdíjhoz, il let ve kór há zi na pi díj hoz való hoz zá já ru lás,
va la mint az or vo si ja vas lat ra igény be vett pre ven ci ós szol -
gál ta tá sok, mint a szak or vos ál tal vég zett egész ség ügyi
 állapotfelmérõ szû rõ vizs gá la tok, a gyógy szer tá rak ban for -
gal ma zott gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv ál tal
 minõsített ter mé kek fi nan szí ro zá sa ki egé szí tõ egész ség -
biz to sí tá si szol gál ta tás nak mi nõ sül.”

Záró rendelkezések

43.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(4) be kez dés ben fog lalt
 kivétellel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A 7.  §, 17.  § és a 19.  § (1) be kez dé se 2007. feb ru ár
15-én, a 34.  § 2007. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 36. és 37.  §-a a ki hir de té sét kö ve tõ na pon
lép ha tály ba az zal, hogy ezen §-ok ren del ke zé se it a fo lya -
mat ban levõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(4) Az Ebtv. 18.  §-ának e tör vény 6.  §-ával meg ál la pí tott 
(8) és (9) be kez dé se 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(5) 2007. má jus 1-jé tõl va la mennyi egész ség ügyi ré gi ó -
ban az Eütv. e tör vény 34.  §-ával meg ál la pí tott
149/B.  §-ában fog lal tak nak meg fe le lõ re gi o ná lis egész -
ség ügyi ta nács nak kell mû köd nie, ezt köve tõen más szer -
ve ze tek a re gi o ná lis egész ség ügyi ta nács el ne ve zést nem
hasz nál hat ják. Amennyi ben 2007. má jus 1-jé ig a RET
Eütv. 149/B.  § (1) be kez dé se sze rin ti tag ja i nak va la me lyi -
ke nem de le gál ja kép vi se lõ jét, a RET ezen tag kép vi se lõ je
nél kül kez di meg mû kö dé sét, az zal, hogy a sza va za tok
szá mí tá sá nál a hi ány zó ta got fi gyel men kí vül kell hagy ni.
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(6) A (3) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pést meg elõ zõ en,
de 2006. jú ni us 30-át köve tõen be nyúj tott ké rel mek ese té -
ben az e tör vény sze rin ti, a be avat ko zás el vég zé sét meg -
elõ zõ kö te le zõ vá ra ko zá si idõ idõ tar ta má ba a ké re lem be -
nyúj tá sát kö ve tõ, a (3) be kez dés sze rin ti ha tály ba lé pé sé ig
el telt idõ tar tam be szá mí tan dó.

(7) A 18.  §-ban és a 19.  § (2) be kez dé sé ben a vi zit díj jal
és a kór há zi na pi díj jal kap cso lat ban meg ál la pí tott ren del -
ke zé se ket 2007. feb ru ár 15-ét köve tõen kell al kal maz ni.

(8) Az Öpt. e tör vénnyel meg ál la pí tott 10.  § (1) be kez -
dé sé nek b) pont ját a pénz tá rak nak 2007. má jus 31-ét köve -
tõen kell kö te le zõ en al kal maz ni uk. Amennyi ben a pénz tár
e ren del ke zé se ket nem al kal maz za, an nak te kin te té ben a
2006. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok az irány adók.

(9) Az Ebtv. 23.  §-ának az e tör vény 11.  §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott b) pont ját 2007. jú ni us 30-áig
nem kell al kal maz ni ab ban az eset ben, ha a biz to sí tott az
e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en igény be vett el lá -
tás hoz kap cso ló dó to váb bi el lá tást az egész ség ügyi szol -
gál ta tó ugyan azon or vo sá nál ve szi igény be.

(10) Az Eütv. e tör vény 39.  §-ával mó do sí tott
207.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat az e tör vény ha -
tály ba lé pé se kor már be nyúj tott ké rel mek vo nat ko zá sá ban
is al kal maz ni kell.

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

a) az Ebtv.
aa) 26.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja, 61.  §-ának

(9) be kez dé se és 62.  §-ának (3) be kez dé se,
ab) 22.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „el lá tá sát biz to sí tó

gyógy pe da gó gi ai in téz mény,” és az „és a fo gya té kos gyer -
me kek re ha bi li tá ci ós célú szol gál ta tá sát biz to sí tó in téz -
mény” szö veg rész,

ac) 75.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
ad) 76.  § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta,
b) az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról  szóló

1993. évi XCVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1996. évi
XV. tör vény 4.  §-a,

c) az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi LXI. tör vény 252.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben a „10.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ját,” szö veg rész,

d) az Eütv. 9.  §-ának (4) és (5) be kez dé se, va la mint
a 247.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja,

e) az egyes szo ci á lis és egész ség ügyi tár gyú tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVI. tör vény 46.  §-a,

f) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény és az egész ség ügyi szak el lá -
tá si kö te le zett ség rõl, to váb bá egyes egész ség ügyet érin tõ
tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XXXIV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXXII. tör vény 3.  §-a,
va la mint 19.  §-a (6) be kez dé sé nek af) pont ja,

g) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 1998. évi 
LXVIII. tör vény 9.  §-ának (1) be kez dé se,

h) az adók ra, já ru lé kok ra és egyéb költ ség ve té si be fi ze -
té sek re vo nat ko zó egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXIII. tör vény 233.  §-a,

i) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény és egyéb, az egész ség üggyel
össze füg gõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
XLIX. tör vény 19.  §-a,

j) az egész ség ügyet, a gyógy szer el lá tást, a szo ci á lis
 ellátást érin tõ egyes tör vények jog har mo ni zá ci ós célú,
 valamint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény, to váb bá a tár sa da lom biz to sí -
tá si já ru lék fi ze tés sel és az egész ség ügyi hoz zá já ru lás sal
kap cso la tos tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
LXX. tör vény 22.  §-a,

k) az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
mó do sí tá sá ról  szóló 1999. évi LXXI. tör vény 7., 11. és
15.  §-a,

l) egyes, az egész ség ügyet és a tár sa da lom biz to sí tást
érin tõ tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2002. évi LVIII. tör -
vény 11.  §-a,

m) az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ -
moz dí tá sá ról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény 54.  §-ának
(2) be kez dé se.

(12) 2007. má jus 1-jén ha tá lyát vesz ti az Eütv.
149/E.  §-a.

(13) Az egyes pénz ügyi tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról 
 szóló 2006. évi LXI. tör vény (a továb biak ban: Ept.)
170.  §-a nem lép ha tály ba.

(14) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ebtv.
5.  §-ában az „egész ség biz to sí tá si fel ada to kat el lá tó igaz -
ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tó”
szö veg, 5/A.  §-ában és 81.  § (1) be kez dé sé ben az „egész -
ség biz to sí tás igaz ga tá si szer ve i nek” szö veg rész he lyé be
az „egész ség biz to sí tó” szö veg, 9.  §-ában az „a me gyei,
 fõvárosi egész ség biz to sí tá si pénz tár ral (a továb biak ban:
MEP)” szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó val”
szö veg, 27.  § (1) és (2), va la mint (6) és (11) be kez dé sé ben, 
30.  § (2) be kez dé sé ben, 32.  § (1) be kez dé sé ben, 38.  §
(4) be kez dé sé ben az „a MEP” szö veg rész he lyé be az
„az egész ség biz to sí tó” szö veg, 25.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben a „23.  § a), c)–e), va la mint” szö veg rész he lyé be a
„23.  § a), c), e) és k), va la mint” szö veg, 26.  §-a – e tör vény
14.  §-ával át szá mo zott – (3) be kez dé sé nek a) pont já ban
a „23.  § d)–g) és j)” szö veg rész he lyé be a „23.  § b), d)–g)
és j)” szö veg, 30.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, va la mint 32.  §
(5) és (6) be kez dé sé ben az „A MEP” szö veg rész he lyé be
az „Az egész ség biz to sí tó” szö veg, 21.  § (1) be kez dé sé nek
b) és e) pont já ban, va la mint 22.  § (3) be kez dé sé ben az
„a MEP-pel” szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó -
val” szö veg, 26.  § (1) be kez dé sé ben az „Az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP)” szö -
veg rész he lyé be az „Az egész ség biz to sí tó” szö veg, 27.  §
(5) és (11) be kez dé sé ben az „ille té kes MEP” szö veg rész
he lyé be az „egész ség biz to sí tó” szö veg, 27.  § (7) be kez dé -
sé ben az „az ille té kes MEP-tõl” szö veg rész he lyé be az
„az egész ség biz to sí tó tól” szö veg, 27.  § (10) be kez dé sé -
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ben, 35.  § (4) és (5), va la mint (7) be kez dé sé ben, 38/C.  §
(2) be kez dé sé ben, va la mint (3) be kez dés b) és f) pont já -
ban, (4) be kez dé sé ben, (5) be kez dés c) pont já ban az
„az OEP” szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó”
szö veg, 30/A.  §-ában, 50.  § (2) be kez dé sé ben az
„Az OEP” szö veg rész he lyé be az „Az egész ség biz to sí tó”
szö veg, 29.  § (5) be kez dé sé ben az „a jo go sult la kó he lye
sze rint ille té kes MEP-nél” szö veg rész he lyé be az „az
egész ség biz to sí tó nál” szö veg, 29.  § (6) be kez dé sé ben az
„a jo go sult la kó he lye sze rint ille té kes MEP-hez” szö veg -
rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó hoz” szö veg, 31.  §
(7) be kez dé sé ben az „a MEP-nek” szö veg rész he lyé be az
„az egész ség biz to sí tó nak” szö veg, 36.  § (4), (6) és (9) be -
kez dé sé ben, va la mint 38/B.  § (1) és (2) be kez dé sé ben
az „Az OEP, il let ve a MEP” szö veg rész he lyé be az
„Az egész ség biz to sí tó” szö veg, 36.  § (8) be kez dé sé ben,
38/A.  §-ában és 38/B.  §-ának (3)–(5) be kez dé sé ben az
„az OEP, il let ve a MEP” szö veg rész he lyé be az „az egész -
ség biz to sí tó” szö veg, 38.  §-ának – e tör vény 20.  §-ának
(4) be kez dé sé vel át szá mo zott – (6) be kez dé sé ben az
„az OEP és a MEP” szö veg rész he lyé be az „az egész ség -
biz to sí tó” szö veg, 36.  § (7) be kez dé sé ben az „az OEP-nél,
il let ve a MEP-nél” szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz -
to sí tó nál” szö veg, 36.  §-ának (3) be kez dé sé ben az
„Az OEP, il let ve a MEP az el len õr zõ há ló za tá nak szak em -
be rei út ján” szö veg rész he lyé be az „Az egész ség biz to sí tó” 
szö veg, 38.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „az el len õr zõ
 hálózat mun ka tár sai” szö veg rész he lyé be az „az egész ség -
biz to sí tó” szö veg, a „vizs gál ják” szö veg rész he lyé be
„vizs gál ja” szö veg, 38/C.  § (3) be kez dés d) pont já ban az
„az OEP-tõl” szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí -
tó tól” szö veg, 45.  § (4) be kez dé sé ben az „a kü lön jog sza -
bály sze rin ti Fõ or vo si Bi zott ság” szö veg rész he lyé be az
„az or vos szak ér tõi szerv” szö veg, 62.  § (2) be kez dés
c) pont já ban az „a fog lal koz ta tó szék he lye, te lep he lye sze -
rint ille té kes egész ség biz to sí tá si pénz tár” szö veg rész he -
lyé be az „az egész ség biz to sí tó” szö veg, 62.  § (5) és (6) be -
kez dé sé ben az „a)–b) pont ja i ban” szö veg rész he lyé be az
„a) pont já ban” szö veg, 63.  § (1) be kez dé sé ben az „a Tbj.
5.  §-ának (1) be kez dé sé ben em lí tett jog vi szonyt lé te sí tõ
mun kál ta tó szék he lye sze rint ille té kes MEP-nél” szö veg -
rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó nál” szö veg, 64.  §
(2) be kez dé sé ben, 71.  § (3) be kez dé sé ben az „az egész ség -
biz to sí tá si szerv” szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz -
to sí tó” szö veg, 68/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ügy ben
el já ró egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg ré szek he lyé be az
„egész ség biz to sí tó” szö veg, az „el já ró egész ség biz to sí tá si
szerv” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tó” szö veg,
80.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Az egész ség biz to sí tá si
szerv” szö veg rész he lyé be az „Az egész ség biz to sí tó” szö -
veg, 65.  § (2) be kez dé sé ben az „a la kó hely sze rint ille té kes 
MEP, vas utas dol go zók ese tén a Vas utas Tár sa da lom biz -
to sí tá si Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be az „az egész ség -
biz to sí tó, vas utas dol go zók ese tén a vas utas egész ség biz -
to sí tá si szerv” szö veg, 65.  § (3) be kez dé sé ben az „Or szá -
gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi
In té ze té nek (a továb biak ban: OOSZI)” szö veg rész he lyé -
be az „or vos szak ér tõi szerv” szö veg, 65.  § (4) be kez dé sé -
ben az „az igény lõ la kó he lye sze rint ille té kes nyugdíj -

biztosítási igaz ga tó ság nál – vas utas dol go zók ese té ben a
MÁV Rt. Nyug díj igaz ga tó sá gá nál –” szö veg rész he lyé be
az „a nyug díj-meg ál la pí tó szerv nél – vas utas dol go zók
ese té ben a vas utas nyug díj-meg ál la pí tó szerv nél –” szö -
veg, 69.  §-ában az „az ille té kes egész ség biz to sí tá si szerv”
szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó” szö veg,
70.  § (1) be kez dé sé ben az „egész ség biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tó” szö veg,
70.  § (3) be kez dé sé ben az „a fog lal koz ta tó vagy egyéb
szerv szék he lye (te lep he lye) sze rint ille té kes MEP, il le tõ -
leg a Vas utas Tár sa da lom biz to sí tá si Igaz ga tó ság” szö veg -
rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó, vagy a vas utas
egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg, az „ille té kes a vissza -
fizetésre” szö veg rész he lyé be a „ren del ke zik ha tás kör rel a
vissza fi ze tés re” szö veg, 70.  § (4) be kez dé sé ben az „a fog -
lal koz ta tó szék he lye sze rint ille té kes MEP, il le tõ leg a Vas -
utas Tár sa da lom biz to sí tá si Igaz ga tó ság” szö veg rész
 helyébe az „az egész ség biz to sí tó, vagy a vas utas egész ség -
biz to sí tá si szerv” szö veg, 70.  § (5) be kez dé sé ben az „az
 ellátásban ré sze sült sze mély la kó he lye sze rint ille té kes
MEP” szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó” szö -
veg, 71.  § (3) be kez dé sé ben az „egész ség biz to sí tá si igaz -
ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tó”
szö veg, 73.  §-ában az „az ille té kes nyug díj biz to sí tá si igaz -
ga tá si szer vek lát ják el” szö veg rész he lyé be az „a nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv lát ja el” szö veg, 76.  §-ának
(1) be kez dé sé ben az „az ér de mi má sod fo kú” szö veg rész
he lyé be az „a jog erõs” szö veg, 77.  § (1) be kez dé sé ben az
„a kü lön jog sza bály ba fog lalt or vo si bi zott ság hoz” szö -
veg rész he lyé be az „az or vos szak ér tõi szerv hez” szö veg,
79.  § (1) be kez dé sé ben az „Az OEP és igaz ga tá si szer vei”
szö veg rész he lyé be az „Az egész ség biz to sí tó” szö veg,
a „tár sa da lom biz to sí tás szer ve i nek” szö veg rész he lyé be
a „tár sa da lom biz to sí tá si fel ada tot el lá tó szer vek” szö veg,
a „tart hat nak” szö veg rész he lyé be a „tart hat” szö veg, 79.  § 
(3) be kez dé sé ben az „Az egész ség biz to sí tás igaz ga tá si
szer vei nem tár sa da lom biz to sí tá si szerv” szö veg rész he -
lyé be az „Az egész ség biz to sí tó nem tár sa da lom biz to sí tá si
fel ada to kat el lá tó szerv” szö veg, a „szol gál tat hat nak” szö -
veg rész he lyé be a „szol gál tat hat” szö veg, 80.  § (1) be kez -
dé sé ben az „az egész ség biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek”
szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó” szö veg,
80.  § (3) be kez dé sé ben az „az egész ség biz to sí tá si szerv -
nek” szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to sí tó nak”
szö veg, 81.  § (1) be kez dé sé ben a „tár sa da lom biz to sí tá si
szer vek” szö veg rész he lyé be a „tár sa da lom biz to sí tá si fel -
ada to kat el lá tó szer vek” szö veg, 82.  § (2) be kez dé sé ben
„az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár” szö veg rész
 helyébe az „az egész ség biz to sí tó” szö veg lép.

(15) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ebtv.

a) 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az egész ség biz to sí tá si”
szö veg rész he lyé be az „a pénz be li egész ség biz to sí tá si”
szö veg rész,

b) 10.  §-a (1) be kez dé sé nek da) al pont já ban és (4) be -
kez dé sé ben, 16.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban,
23.  §-ának i) pont já ban, 27.  §-ának (8) és (9) be kez dé sé -
ben, 83.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben az „egész ség ügyi
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá sért
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fe le lõs mi nisz ter” szö veg, 83.  § (3) be kez dé sé ben az
„a pénz ügy mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg,

c) 10.  §-a (1) be kez dé se d) pont já nak db) al pont já ban
a „mun ka kö ri al kal mas ság meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló vizs -
gá la to kat,” szö veg rész he lyé be a „mun ka kö ri al kal mas ság
meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló vizs gá la to kat és az ah hoz szük sé -
ges to váb bi já ró be teg-szak el lá tá so kat,” szö veg rész,

d) 50.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az OEP – az E. Alap
éves költ ség ve té sé ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött –”
szö veg rész he lyé be az „Az egész ség biz to sí tó” szö veg rész,

e) 79.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „egész ség biz to sí tá si
el lá tá sok” szö veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tás
pénz be li el lá tá sai” szö veg rész
lép.

(16) Az Ebtv. 81.  §-ának (1) be kez dé se a „nyil ván tar tá -
so kat,” ki fe je zést köve tõen az „egész ség ügyi szol gál ta tói
je len té se ket,” szö veg résszel egé szül ki.

(17) Az Ept. 169.  §-a (2) be kez dé sé nek az Öpt. 2.  §-a
a) (6) be kez dé sé nek cj) al pont ját meg ál la pí tó ré sze az

„– a hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se ha lál ese tén;” szö veg -
részt köve tõen az „– az egész ség ügyi szol gál ta tás igény be -
vé te le so rán kü lön jog sza bály alap ján fi ze ten dõ vi zit díj -
hoz, il let ve kór há zi na pi díj hoz való hoz zá já ru lás;” szö veg -
résszel,

b) (7) be kez dé sét meg ál la pí tó ré sze a cg) al pon tot
köve tõen a „ch) az egész ség ügyi szol gál ta tás igénybevé -
tele so rán kü lön jog sza bály alap ján fi ze ten dõ vi zit díj -
hoz, il let ve kór há zi na pi díj hoz való hoz zá já ru lás;” szö veg -
résszel
egé szül ki.

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

2006. évi CXVI.
tör vény

az egészségbiztosítás hatósági felügyeletérõl*

A tör vény hatálya

1.  § (1) Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le té nek
cél ja az egész ség biz to sí tás tör vényes, za var ta lan és ma gas
szín vo na lú mû kö dé sé nek biz to sí tá sa, a biz to sí tot tak ér de -
ke i nek vé del me, az egész ség biz to sí tá si be fi ze té sek jog sze -
rû, gon dos és ha té kony fel hasz ná lá sá nak elõ moz dí tá sa.

(2) Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le te – fi gye -
lem mel a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le té rõl
 szóló 1999. évi CXXIV. tör vény (a továbbiak ban:
PSZÁF tv.) ren del ke zé se i re is – ki ter jed:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el.

a) egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sa ik te kin te té ben
aa) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló

1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) ha tá -
lya alá tar to zó egész ség biz to sí tá si szer vek re,

ab) az Ön kén tes Köl csö nös Biz to sí tó Pénz tá rak ról
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény (a továb biak ban: Öpt.) sze -
rin ti ön kén tes köl csö nös egész ség pénz tár ra,

ac) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény ha tá lya alá tar to zó biz to sí tók ra
[az aa)–ac) pont sze rin ti szer ve ze tek a továb biak ban
együtt: egész ség biz to sí tók], va la mint

b) az egész ség ügyi szol gál ta tók ra.

(3) E tör vény al kal ma zá sá ban egész ség biz to sí tá si szol -
gál ta tás a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti egész ség biz to sí tó
és a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti egész ség ügyi szolgál -
tató kö zött kö tött szer zõ dés alap ján nyúj tott el lá tás, szol -
gál ta tás.

Az Egészségbiztosítási Felügyelet jogállása

2.  § (1) Az egész ség biz to sí tás ha tó sá gi fel ügye le tét
a kor mány hi va tal ként mû kö dõ Egész ség biz to sí tá si Fel -
ügye let (a továb biak ban: Fel ügye let) lát ja el.

(2) A Fel ügye let szék he lye: Bu da pest.

(3) A Fel ügye let élén – egy sze mé lyi ve ze tõ ként – el nök
áll, akit az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs mi nisz ter ja vas la -
tá ra a mi nisz ter el nök hat éves idõ tar tam ra ne vez ki és ment
fel.

3.  § (1) A Fel ügye let el nö két mun ká já ban – a Fel ügye let 
te vé keny sé gé nek tár sa dal mi és szak mai el len õr zé se cél já -
ból – hét tag ból álló Fel ügye le ti Ta nács se gí ti, aki ket a
 miniszterelnök hat éves idõ tar tam ra ne vez ki és ment fel.
A Fel ügye le ti Ta nács el nö két a ta gok egy sze rû szó több -
ség gel ma guk kö zül vá laszt ják meg.

(2) A Fel ügye le ti Ta nács két tag já ra az egész ség biz to sí -
tá sért fe le lõs mi nisz ter, két tag já ra az egész ség biz to sí tá si
já ru lék fi ze tés sza bá lyo zá sá ért fe le lõs mi nisz ter, egy-egy
tag já ra az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács mun ka vál la lói 
és mun kál ta tói ol dal a, va la mint egy tag já ra a Be teg jo gi,
El lá tott jo gi és Gyer mek jo gi Köz ala pít vány ku ra tó ri u ma
tesz ja vas la tot.

(3) A Fel ügye le ti Ta nács tag ja párt ban tiszt sé get nem
vi sel het, párt ne vé ben vagy ér de ké ben nyil vá nos köz sze -
rep lés sel járó te vé keny sé get nem foly tat hat, nem le het
 országgyûlési vagy he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ, pol -
gár mes ter, fõ pol gár mes ter, ál la mi ve ze tõ, szak szer ve zet
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je.

(4) A Fel ügye le ti Ta nács tag jai füg get le nek, feladat -
körükben nem uta sít ha tó ak.

(5) A Fel ügye le ti Ta nács szük ség sze rint, de leg alább
ha von ta tart ülést. Az ülést a Fel ügye le ti Ta nács el nö ke
hív ja össze. A Fel ügye le ti Ta nács dön té se it összes tag ja
több sé gé nek sza va za tá val hoz za. Sza va zat egyen lõ ség ese -
tén az el nök sza va za ta dönt.
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(6) A Fel ügye le ti Ta nács tag jai szá má ra – a fel ada tuk el -
lá tá sá hoz szük sé ges mér ték ben – a Fel ügye let el nö ke
a Fel ügye let ke ze lé sé ben levõ ira tok ba be te kin tést en ged.

(7) A Fel ügye le ti Ta nács hoz zá já ru lá sa szük sé ges a 4.  §
(1) be kez dés e) pont ja, a 4.  § (2) be kez dé se, a 7.  § elsõ for -
du la ta, a 6.  § (3) be kez dé se, a 12.  §, a 15.  § és a 16.  § sze -
rin ti ha tás kö rök nek a gya kor lá sá hoz, va la mint a köz pon ti
ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány tag jai és
az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 
71.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott be szá mo ló és tá jé -
koz ta tás el fo ga dá sá hoz.

(8) A Fel ügye le ti Ta nács tag já nak meg bí za tá sa meg -
szûnik, ha

a) a tiszt sé gé rõl le mond,

b) a meg bí za tá si idõ tar tam le te lik,

c) a tiszt sé gé nek el lá tá sa alól fel men tik, vagy

d) meg hal.

(9) A mi nisz ter el nök fel men ti a Fel ügye le ti Ta nács azon 
tag ját,

a) aki neki fel nem ró ha tó ok ból száz nyolc van nap nál
hosszabb ide ig nem ké pes ele get ten ni a tes tü le ti tag ság ból 
ere dõ fel ada ta i nak,

b) aki neki fel ró ha tó ok ból ki lenc ven nap nál hosszabb
ide ig nem tesz ele get a tes tü le ti tag ság ból ere dõ fel ada ta i -
nak,

c) aki nek bû nös sé gét bí ró ság szán dé kos bûn cse lek mény
el kö ve té sé ben jog erõ sen meg ál la pí tot ta,

d) aki nem fe le l meg a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek nek.

(10) A (8) be kez dés a)–b) és d) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel té tel be kö vet kez tét a mi nisz ter el nök ál la pít ja meg.

(11) A le mon dás ér vé nyes sé gé hez el fo ga dó nyi lat ko zat
nem szük sé ges.

(12) A Fel ügye le ti Ta nács tag ja meg bí za tá sá nak meg -
szû né sét kö ve tõ har minc na pon be lül, a (8) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott meg szû né si ok ese té ben a
meg bí za tás meg szû né sét meg elõ zõ har min ca dik na pig kell 
az új ta got ki ne vez ni.

(13) A Fel ügye le ti Ta nács el nö ke ha von ta a min den ko ri
köz tiszt vi se lõi il let mény alap ti zen öt szö rö sé vel meg egye -
zõ, a Fel ügye le ti Ta nács to váb bi tag ja pe dig ha von ta
a min den ko ri köz tiszt vi se lõi il let mény alap nyolc szo ro sá -
val meg egye zõ tisz te let díj ra jo go sult.

4.  § (1) A Fel ügye let el nö ké nek fel ada tai kü lö nö sen:

a) kép vi se li a Fel ügye le tet,

b) ve ze ti a Fel ügye let hi va ta li szer ve ze tét,

c) a Fel ügye let költ ség ve té se te kin te té ben el lát ja mind -
azon fel ada to kat, ame lye ket jog sza bály a költ ség ve té si
szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be utal,

d) meg ha tá roz za a Fel ügye let szak mai mun ká já nak irá -
nyát,

e) jó vá hagy ja a Fel ügye let fel ügye le ti el len õr zés sel
kap cso la tos stra té gi á ját, va la mint az el len õr zé si ter vét,
 elfogadja az el len õr zé si mód szer tant.

(2) A Fel ügye let el nö ke fél éven te, a fé lé vet kö ve tõ hó -
nap 15. nap já ig írás ban tá jé koz tat ja a Fel ügye let fe lett fel -
ügye le tet gya kor ló mi nisz tert a Fel ügye let te vé keny sé gé -
rõl és az ál ta lá no sít ha tó fel ügye le ti ta pasz ta la ta i ról. A mi -
nisz ter szük ség ese tén ki egé szí tõ tá jé koz ta tást kér het.

5.  § (1) A Fel ügye let ke re té ben nem lé te sít he tõ köz szol -
gá la ti jog vi szony, ha a köz tiszt vi se lõ ez ál tal a Fel ügye let -
tel köz szol gá la ti jog vi szony ban álló hoz zá tar to zó já val irá -
nyí tá si (fel ügye le ti), el len õr zé si vagy el szá mo lá si kap cso -
lat ba ke rül ne.

(2) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je az örök lés ki vé te lé vel
nem sze rez het tu laj dont az 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti szer -
ve zet ben.

(3) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je az 1.  § (2) be kez dé se
sze rin ti szer ve zet ben tu laj do no si ré sze se dés sel nem ren -
del kez het, ki ne ve zé se kor nyi lat ko zik a mun kál ta tói jog kör 
gya kor ló já nak az 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti szer ve zet ben
fenn ál ló tu laj do ni ré sze se dé sé rõl, to váb bá a tu laj do ná ban
lévõ min den olyan be fek te té si esz köz rõl, ame lyet ki ne ve -
zé se után nem sze rez het.

(4) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je a ki ne ve zé se elõtt, ille -
tõ leg örök lés út ján szer zett, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott tu laj do ni há nya dát a ki ne ve zés tõl, il let ve a szer zés tõl
szá mí tott hat hó na pon be lül kö te les el ide ge ní te ni.

(5) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je a mun kál ta tói jog kör
gya kor ló já nak ha la dék ta la nul be je len ti, ha a ki ne ve zé sét
köve tõen a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to -
zó ja a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott tu laj do ni há nya dot
szer zett.

(6) A (4) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé ge teljesíté -
séig, il let ve az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a
Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je nem ve het részt olyan dön tés
elõ ké szí té sé ben és meg ho za ta lá ban, amely az érin tett szer -
ve zet re vo nat ko zik.

(7) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je ki ne ve zé se kor írás ban
kö te les nyi lat koz ni biz to sí tó egye sü let ben fenn ál ló tag sá gi 
vi szo nyá ról. A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je nem ve het részt 
olyan dön tés elõ ké szí té sé ben és meg ho za ta lá ban, amely
arra az e tör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet re vonat -
kozik, amely ben tag sá gi vi szo nya van.

(8) A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je ki ne ve zé se kor írás ban
kö te les nyi lat koz ni ar ról, hogy a vele kö zös ház tar tás ban
élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja az 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti
szer ve zet ben ve ze tõ tiszt ség vi se lõi jog vi szony ban, mun -
ka vi szony ban, köz tiszt vi se lõi jog vi szony ban, il let ve mun -
ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll; a ki ne ve zést 
köve tõen ke let ke zett ilyen jog vi szonyt kö te les ha la dék ta -
la nul be je len te ni a mun kál ta tói jog kör gya kor ló já nak.
A Fel ügye let köz tiszt vi se lõ je nem ve het részt olyan dön tés 
elõ ké szí té sé ben vagy meg ho za ta lá ban, amely arra az 1.  §
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(2) be kez dé se sze rin ti szer ve zet re vo nat ko zik, amely nél
a vele kö zös ház tar tás ban élõ kö ze li hoz zá tar to zó ja a fel -
so rol tak sze rin ti jog vi szonnyal ren del ke zik.

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

(10) A Fel ügye let el nö ke párt ban tiszt sé get nem vi sel -
het, párt ne vé ben vagy ér de ké ben nyil vá nos köz sze rep lés -
sel járó te vé keny sé get nem foly tat hat, nem le het or szág -
gyû lé si vagy he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ, pol gár mes -
ter, fõ pol gár mes ter, ál la mi ve ze tõ.

(11) A (10) be kez dés ben em lí tett sze mély nem le het
gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel ügye lõ
 bizottságának tag ja.

A Felügyelet feladat- és hatásköre

6.  § (1) A Fel ügye let el lát ja

a) az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tást igény be ve võk
jo ga i nak vé del mé vel,

b) az egész ség biz to sí tók, to váb bá az egész ség biz to sí tá -
si szol gál ta tást nyúj tók szak ma i lag, mi nõ sé gi leg, a tör -
vényeknek és a szol gál ta tást igény be ve võk ér de ke i nek
meg fe le lõ mû kö dé se el len õr zé sé vel,

c) az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sok – be le ért ve a
gyógy szer- és gyó gyá sza ti se géd esz köz-el lá tást is – tel je -
sí té sé nek el len õr zé sé vel

kap cso la tos, e tör vény ben, il let ve más jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott fel ada to kat.

(2) A Fel ügye let az 1.  § (2) be kez dé sé nek ab) és ac) al -
pont ja sze rin ti egész ség biz to sí tók te kin te té ben az egész -
ség biz to sí tó és az egész ség ügyi szol gál ta tó kö zöt ti szer zõ -
dé sek sza bály sze rû sé gét, az egész ség szak mai sza bá lyok
tel je sü lé sét, a nyúj tott szol gál ta tá sok mi nõ sé gét vizs gál ja.
Ez a jog kör nem érin ti a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
 Felügyeletének (a továb biak ban: PSZÁF) PSZÁF tv.-ben
meg ha tá ro zott ha tás kö rét.

(3) A Fel ügye let kez de mé nyez he ti az adott tárgy kör ben
a fel adat kör rel ren del ke zõ mi nisz ter nél az egész ség biz to -
sí tó kat, az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá so kat és az
egész ség ügyi szol gál ta tó kat érin tõ jog sza bály megalko -
tását.

(4) A Fel ügye let ha tó sá gi el já rá sá ra a köz igaz ga tá si
 hatósági el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 
2004. évi CXL. tör vényt kell al kal maz ni az zal, hogy a
 Felügyelet dön té se el len köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben
fel leb be zés nek nincs he lye, azt fel ügye le ti jog kör ben meg -
vál toz tat ni vagy meg sem mi sí te ni nem le het. A Fel ügye let
dön té se i nek bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta kér he tõ. A bí ró ság
a Fel ügye let ha tá ro za tát meg vál toz tat hat ja.

Az egészségügyi szolgáltatást igénybe vevõk
védelmével és az egészségügyi szolgáltatók

mûködésével kapcsolatos feladatok

7.  § A Fel ügye let jó vá hagy ja az egész ség biz to sí tá si
szol gál ta tá sok ra irá nyu ló fi nan szí ro zá si szer zõ dé sek,
 valamint az egész ség biz to sí tás kö ré ben kö tött egyéb szer -
zõ dé sek (a továb biak ban együtt: biz to sí tá si szer zõ dés)
 általános szer zõ dé si fel té te le it, va la mint kez de mé nyez he ti
e szer zõ dé si fel té te lek mó do sí tá sát.

8.  § A Fel ügye let nyil vá nos mi nõ ség ér té ke lé si rend szert 
mû köd tet, amely nek ke re té ben:

a) az egész ség biz to sí tók kal szer zõ dé ses jog vi szony ban 
álló egész ség ügyi szol gál ta tók mi nõ sé gé nek mé ré sé re és
ér té ke lé sé re al kal mas in di ká tor rend szert ala kít ki, mû köd -
tet;

b) el len õr zi és ér té ke li az egész ség ügyi szol gál ta tók nak 
az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó mi nõ -
ség biz to sí tá si rend sze re it;

c) ki dol goz za az egész ség ügyi szol gál ta tók egész ség -
biz to sí tá si szol gál ta tá sa i ra vo nat ko zó mi nõ sé gi mu ta tók
nyil vá nos köz zé té te lé nek rend jét;

d) el len õr zi, hogy a biz to sí tá si szer zõ dé sek meg fe lel -
nek-e a 7.  § sze rin ti ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek nek;

e) az a) pont ban meg ha tá ro zott mu ta tók alap ján éven te
mi nõ sí ti az egész ség ügyi szol gál ta tó kat, és en nek, va la -
mint a b) pont sze rin ti el len õr zés nek az ered mé nyét a hon -
lap ján köz zé te szi.

9.  § A Fel ügye let el len õr zi az egész ség biz to sí tá si szol -
gál ta tá sok hoz zá fér he tõ sé gét és mi nõ sé gét. Amennyi ben
azt ál la pít ja meg, hogy ezek nem fe lel nek meg az egész -
ség ügyi, ille tõ leg az egész ség biz to sí tá si szol gál ta tás ra
 vonatkozó jog sza bá lyok nak, ha tó sá gi dön té sek nek vagy
az egész ség ügyi szol gál ta tást igény be ve võk jo gos érde -
keinek, az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv nél kez de -
mé nye zi a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lét.

10.  § A Fel ügye let hon lap já ról el ér he tõ vé te szi
a) a vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó egész ség ügyi el lá tá sok -

kal kap cso lat ban a vá ró lis tát ve ze tõ egész ség ügyi szol gál -
ta tók és az ál la mi vér el lá tó szol gá lat hon lap ja it;

b) a kö te le zõ egész ség biz to sí tás kö ré ben a té rí té si díj
el le né ben igény be ve he tõ egész ség biz to sí tá si szol gál ta tá -
sok nak, va la mint az egész ség ügyi szol gál ta tók té rí tés el le -
né ben nyúj tott egyéb szol gál ta tá sa i nak lis tá ját és a té rí té si
dí ja kat.

11.  § (1) A Fel ügye let ki vizs gál ja a biz to sí tot tak biz to sí -
tá si jog vi szony so rán igény be vett egész ség ügyi szol gál ta -
tá sok kal kap cso la tos pa na sza it, be je len té se it (a továb biak -
ban együtt: ké re lem).

(2) Ha a Fel ügye let – a biz to sí tott ké rel mé re, il let ve
 hivatalból le foly ta tott el len õr zé se alap ján – azt ál la pít ja
meg, hogy a kö te le zõ egész ség biz to sí tás kö ré ben a te rü le ti
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el lá tá si kö te le zett ség gel ren del ke zõ, fi nan szí ro zott egész -
ség ügyi szol gál ta tó nem vagy nem meg fele lõen tel je sí ti a
fi nan szí ro zá si szer zõ dé sé bõl fo lyó kö te le zett sé gét, szük -
ség sze rint, sor rend ben az aláb bi in téz ke dé se ket te szi:

a) fel szó lít ja az egész ség ügyi szol gál ta tót a kö te le zett -
sé ge tel je sí té sé re,

b) a biz to sí tott ké rel mé re a te rü le ti el lá tá si kö te le zett -
ség alap ján el lá tás ra kö te les szol gál ta tó he lyett más, a
prog resszi vi tás azo nos szint jén lévõ, te rü le ti el lá tá si kö te -
le zett ség gel ren del ke zõ egész ség ügyi szol gál ta tót je löl het
ki a biz to sí tott el lá tá sá ra ab ban az eset ben, ha a biz to sí tott
az el lá tást a szol gál ta tó hi bá já ból nem vagy nem az arra
irány adó sza bá lyok sze rint kap ta meg,

c) pénz bír sá got szab ki,
d) fel szó lít ja az egész ség biz to sí tót a fi nan szí ro zá si

szer zõ dés fel füg gesz té sé re, sú lyos jog sza bály sér tés ese tén 
fel mon dá sá ra.

(3) A (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben a szol gál ta -
tás fe jé ben járó fi nan szí ro zá si dí jat az egész ség biz to sí tó a
ki je lölt szol gál ta tó nak té rí ti meg, ame lyet a mu lasz tó szol -
gál ta tó tárgy ha vi fi nan szí ro zá sá ból von le.

(4) A (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti pénz bír ság mér té ke
leg fel jebb 10 mil lió Ft le het. A pénz bír ság ki sza bá sá nál
 tekintettel kell len ni:

a) a sza bály meg sér té sé nek, ille tõ leg a hi á nyos ság
 súlyosságára,

b) a cse lek mény nek az egész ség biz to sí tó ra, an nak ügy -
fe le i re, tag ja i ra gya ko rolt ha tá sá ra,

c) a cse lek mény nek az egész ség biz to sí tá si rend szer re
gya ko rolt ha tá sá ra,

d) a fe le lõs sze mé lyek nek az el já rás so rán ta nú sí tott
együtt mû kö dé sé re,

e) az in téz ke dés sel érin tett sze mély jó-, il let ve rossz -
hiszemûségére, az ál ta la a sza bály sze gés sel vagy a mu -
lasz tás sal el ért va gyo ni elõny re,

f) az in téz ke dés alap já ul szol gá ló ada tok, té nyek, in for -
má ci ók el tit ko lá sá ra, il let ve an nak szán dé ká ra,

g) a sza bá lyok meg sér té sé nek is mét lõ dé sé re, ille tõ leg
gya ko ri sá gá ra.

(5) A Fel ügye let – a sze mé lyes ada tok vé del mé re vo nat -
ko zó sza bá lyok be tar tá sá val – a hon lap ján köz zé te szi az
egész ség ügyi szol gál ta tók mû kö dé sé vel kap cso lat ban az
(1)–(4) be kez dés sze rint le foly ta tott vizs gá la ti ered mé nyét 
és in téz ke dé se it.

12.  § A Fel ügye let köz zé te szi az egész ség ügyi te vé -
keny sé gek, a kór ké pek és az el szá mo lá si té te lek ma gyar
nyel vû le írá sá hoz hasz nál ha tó ki fe je zé sek jegy zé két.

Az egészségbiztosítók ellenõrzése

13.  § (1) A Fel ügye let el len õr zi az e tör vény ben, va la -
mint – az egész ség biz to sí tás sal össze füg gõ te vé keny sé gük 
te kin te té ben – az 1.  § (2) be kez dé se sze rin ti jog sza bá lyok -

ban fog lalt ren del ke zé sek be tar tá sát. Amennyi ben a Fel -
ügye let el len õr zé se so rán olyan jog sér tést ta pasz ta l, amely
a PSZÁF ha tás kö ré be tar to zik, a szük sé ges in téz ke dé sek
meg té te le ér de ké ben tá jé koz tat ja a PSZÁF-ot.

(2) A Fel ügye let az 1.  § (2) be kez dé sé nek ab–ac) pont -
ja i ban meg ha tá ro zott egész ség biz to sí tók nál vizs gál ja az
egész ség biz to sí tás ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le it, va la -
mint a biz to sí tó biz to sí tot tak kal kap cso la tos ma ga tar tá sát,
így kü lö nö sen az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek
 érvényesülését a biz to sí tás kö té se so rán, va la mint a biz to -
sí tó szer zõ dés kö tés tõl való el zár kó zá sát.

Az egészségbiztosítási szolgáltatások kapacitásának
biztosításával kapcsolatos feladatok

14.  § A Fel ügye let el len õr zi, hogy a biz to sí tá si szer zõ -
dés bõl ere dõ kö te le zett ség tel je sí té sé hez szük sé ges, a kü -
lön tör vény sze rin ti ka pa ci tás meg fe le lõ mi nõ ség ben és
mennyi ség ben ren del ke zés re áll-e.

Az Egészségbiztosítási Alappal és a központi
költségvetéssel kapcsolatos feladatok

15.  § (1) A Fel ügye let vé le mé nye zi az Egész ség biz to sí -
tá si Alap éves költ ség ve té sé nek és zár szám adá sá nak ter -
ve ze tét.

(2) A Fel ügye let – a 3.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott be szá mo ló és tá jé koz ta tás ré sze ként – éven te ér té ke li
az egész ség biz to sí tás hely ze tét, mû kö dé si fel té te le i nek
ala ku lá sát, az ér té ke lés rõl az egész ség biz to sí tá si fel ügye -
le tét el lá tó mi nisz ter út ján tá jé koz tat ja a Kor mányt.

(3) A Fel ügye let vizs gá la tot, il let ve el len õr zést kez de -
mé nyez het az Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé vel és fel -
hasz ná lá sá val össze füg gõ kér dé sek ben.

16.  § A Fel ügye let ja vas la tot tesz azok ra az egész ség -
ügyi szol gál ta tá sok ra, ame lye ket a kü lön jog sza bá lyok
alap ján a köz pon ti költ ség ve tés bõl kell fi nan szí roz ni, és
vé le mé nye zi az el lá tá so kat meg ha tá ro zó jog sza bá lyok ter -
ve ze te it.

A gyógyszer-, gyógyászati segédeszköz- és gyógyászati
ellátással kapcsolatos feladatok

17.  § A Fel ügye let a kö te le zõ egész ség biz to sí tás kö ré ben:
a) mi nõ sí ti az egész ség ügyi szol gál ta tó gyógy szer-,

gyó gyá sza ti se géd esz köz-, va la mint gyó gyá sza ti el lá tás
 árhoz nyúj tott tá mo ga tás sal tör té nõ ren de lé sét szol gá ló
szá mí tó gé pes rend szert,

b) kü lön tör vény sze rint el len õr zi, hogy
ba) ér vé nye sül-e a gyógy szer tár ban szak mai fel ada tot

el lá tó sze mé lyek szak mai füg get len sé ge,
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bb) nincs-e jog el le nes kap cso lat vagy össze fo nó dás
a köz fi nan szí ro zás ban ré sze sü lõ gyógy szer tá mo ga tás sal
tör té nõ for gal ma zá sá ra szer zõ dött gyógy szer tár, va la mint
a gyógy szer gyár tó és -for gal ma zó, il let ve tá mo ga tás sal
tör té nõ gyógy szer-, gyó gyá sza ti se géd esz köz- és gyó gyá -
sza ti el lá tás ren de lé sé re jo go sult or vos kö zött.

Egyéb hatósági feladatok

18.  § A Fel ügye let el bí rál ja
a) a vi zit díj jal és a kór há zi na pi díj jal kap cso la tos,

 hozzá be nyúj tott pa na szo kat,
b) az 1.  § (2) be kez dés aa) pont ja sze rin ti egész ség biz -

to sí tó nak a kü lön tör vény sze rin ti, vá ró lis tá val kap cso la tos 
dön té sei el len hoz zá be nyúj tott pa na szo kat.

19.  § A Fel ügye let el lát ja mind azo kat a fel ada to kat,
ame lye ket jog sza bály a ha tás kö ré be utal.

A Fel ügye let gaz dál ko dá sa

20.  § (1) A Fel ügye let be vé te le it
a) fel ügye le ti díj,
b) igaz ga tá si-szol gál ta tá si díj,
c) fel ügye le ti bír ság,
d) egyéb be vé te lek

ké pe zik.

(2) A fel ügye le ti díj
a) az 1.  § (2) be kez dé se a) pont já nak aa) al pont já ban

meg ha tá ro zott szer vek tárgy évet meg elõ zõ évi be vé te le i -
nek 0,02%-a,

b) az 1.  § (2) be kez dé se a) pont já nak ab) al pont já ban
meg ha tá ro zott szer ve ze tek ese té ben az egész ség pénzt ár ba
a ta gok ál tal fi ze tett tag dí jak, a mun kál ta tói tag ál tal fi ze -
tett mun kál ta tói hoz zá já ru lá sok és a tá mo ga tó tól be folyt
össze gek együt tes össze gé nek 0,05%-a.

(3) Az egész ség biz to sí tó a fel ügye le ti dí jat a (2) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti eset ben a tárgy év má jus 30-áig,
a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben ne gyed éves rész -
le tek ben, a tárgy ne gye dé vet kö ve tõ negy ven ötö dik na pig
kö te les meg fi zet ni a Fel ügye let ré szé re.

(4) Az 1.  § (2) be kez dé se a) pont já nak ac) al pont já ban
meg ha tá ro zott szer ve ze tek nem élet biz to sí tá si ág be teg ség 
ága zat ból szár ma zó díj be vé te lei után fi ze tett fel ügye le ti
díj 20%-át a PSZÁF utal ja át a Fel ügye let ré szé re a bizto -
sítói be fi ze tést kö ve tõ hó nap 20. nap já ig.

(5) A Fel ügye let díj be vé te le i vel ön ál ló an gaz dál ko dik,
be vé te le it – a bír ság ból szár ma zó be vé tel ki vé te lé vel –
mû kö dé sé nek fe de ze té re hasz nál ja fel és azok más cél ra
nem von ha tók el. A bír ság fel hasz ná lá sá ra a kü lön jog sza -
bá lyok ren del ke zé sei irány adók.

Záró rendelkezések

21.  § (1) Ez a tör vény 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Fel ügye le ti Ta nács tag ja i ra ja vas la tot tevõ sze mé -
lyek, il let ve szer ve ze tek e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
60 na pon be lül tesz nek ja vas la tot a ta gok sze mé lyé re. Az
utol só ja vas lat be ér ke zé sét kö ve tõ 30 na pon be lül ne ve zi
ki a mi nisz ter el nök a ta go kat. A Fel ügye le ti Ta nács ak kor
is meg kez di mû kö dé sét, ha a ja vas la tot te võk bár me lyi ke
a meg je lölt ha tár idõ re nem je löl ta got, fel té ve, hogy a ta -
gok több sé gét a mi nisz ter el nök ki ne vez te.

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tár sa da -
lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i nak és a társadalombiz -
tosítás szer ve i nek ál la mi fel ügye le té rõl  szóló 1998. évi
XXXIX. tör vény

a) 9/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az egész ség biz to -
sí tá si ága zat te kin te té ben az Egész ség biz to sí tá si El len õr zõ 
Tes tü let,” és az „együtt” szö veg rész,

b) 9/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „Az Egész ség biz -
to sí tá si El len õr zõ Tes tü let nek 9,” szö veg rész,

c) 9/B.  §-ának (2) be kez dé se,
d) 9/B.  §-a (6) be kez dé sé nek e) pont ja,
e) 9/C.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „Az Egészségbiz -

tosítási El len õr zõ Tes tü let ha tá ro zat ké pes sé gé hez leg -
alább 6,” szö veg rész,

f) 9/C.  §-a (6) be kez dé sé nek a) pont já ban az „az Egész -
ség biz to sí tá si El len õr zõ Tes tü let ese tén leg alább 4,” szö -
veg rész
a ha tá lyát vesz ti.

22.  § (1) Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör -
vény 31.  §-a az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) Amennyi ben a be te get a biz to sí tá si jog vi szo nyá val
össze füg gés ben éri jog hát rány, a be teg jo gi kép vi se lõ az
eset ki vizs gá lá sa ér de ké ben az Egész ség biz to sí tá si Fel -
ügye let hez for dul hat.”

(2) 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  szóló 1997. évi
XLVII. tör vény (a továb biak ban: Eüak.) 3.  §-ának i) pont -
já ban az „az adat vé del mi fe le lõs,” szö veg rész he lyé be az
„az adat vé del mi fe le lõs, az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye -
let,” szö veg lép.

(3) Az Eüak. 4.  §-ának (1) be kez dé se az aláb bi e) pont tal 
egé szül ki:

[Az egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó adat ke ze lé sé nek
cél ja:]

„e) a be teg jo gok ér vé nye sí té se.”

(4) Az Eüak. 4.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új
g) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi g)–q) pon tok
je lö lé se h)–r) pon tok ra vál to zik:

[Egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada tot az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl – tör vény ben meg ha tá ro -
zott ese tek ben – az aláb bi cél ból le het ke zel ni:]

„g) az egész ség ügyi el lá tá sok ra jo go sul tak ré szé re a kö -
te le zõ egész ség biz to sí tás ter hé re igény be ve he tõ szol gál -
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ta tá sok ren de lé sé nek és nyúj tá sá nak, va la mint a gaz da sá -
gos gyógy szer-, gyó gyá sza ti se géd esz köz- és gyó gyá sza ti
el lá tás ren de lé si sza bá lyai be tar tá sá nak a vizs gá la ta,
 továbbá a kü lön jog sza bály sze rin ti szer zõ dés alap ján a
 jogosultak ré szé re nyúj tott el lá tá sok fi nan szí ro zá sa, il let ve 
az ár tá mo ga tás el szá mo lá sa.”

(5) Az Eüak. 22.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek ré szé re
 abban az eset ben to váb bít ha tó egész ség ügyi és sze mély -
azo no sí tó adat, amennyi ben:]

„c) az a 4.  § (2) be kez dé sé nek g) pont já ban fog lalt cé lok
tel je sí té sé hez szük sé ges.”

(6) Az Eüak. 22.  §-a (2) be kez dé sé nek he lyé be az aláb bi 
ren del ke zés lép:

„(2) Az egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada to kat
a tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek ki zá ró lag az
 ellátás meg ál la pí tá sá val, fo lyó sí tá sá val, az el len õr zés
 lefolytatásával, egész ség biz to sí tá si or vos szak ér tõi, il let ve
jog or vos la ti te vé keny ség gel meg bí zott dol go zó ja, to váb bá 
a 4.  § (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti fel adat tel je sí té -
sé vel meg bí zott mun ka tár sa ke zel he ti.”

(7) Az Eüak. 22.  §-a a kö vet ke zõ új (5) és (6) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(5) A tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szerv – a 4.  §
(2) be kez dés g) pont já ban meg ha tá ro zott cél ból – ke zel he ti:

a) az egész ség ügyi szol gál ta tó, az egész ség ügyi szol -
gál ta tást igény be vevõ, a be uta ló (a szol gál ta tást ren de lõ)
or vos azo no sí tá sát szol gá ló – kü lön jog sza bály sze rin ti –
ada to kat,

b) az a) pont ban fog lal ta kon túl az egész ség ügyi szol -
gál ta tást igény be vevõ TAJ szá mát, köz gyógy el lá tás ra
való jo go sult ság ese tén a köz gyógy el lá tá si iga zol vány
 számát,

c) az egész ség ügyi szol gál ta tást igény be vevõ di ag nó -
zi sá nak, a ré szé re nyúj tott egész ség ügyi szol gál ta tás nak
(ide ért ve a kü lön le ges táp lál ko zá si igényt ki elé gí tõ táp sze -
re ket) a meg ne ve zé sét, kód ját.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti ada to kat azok fel vé te lé tõl
szá mí tott öt évig, amennyi ben az adat ke ze lés sel érin tett
ügy ben bí ró sá gi el já rás in dult, ak kor az ügy le zá rá sá nak
idõ pont já ig le het ke zel ni. Ezt köve tõen az ada to kat meg
kell sem mi sí te ni.”

(8) Az Eüak. 22/B.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az el lá tás szer ve zõ nek az érin tet te ket kü lön jog sza -
bály ban fog lal tak sze rint tá jé koz tat ni kell az el lá tás szer ve -
zõ adat ke ze lé sé rõl, az adat ke ze lés re vo nat ko zó lé nye ges
sza bá lyok ról, és for ma nyom tat vá nyon le he tõ sé get kell
biz to sí ta ni, hogy nyi lat koz has son, amennyi ben nem já rul
hoz zá az ada tai ke ze lé sé hez.”

(9) Az Öpt. 1.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) E tör vény ha tá lya és a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la -
mi Fel ügye le té nek (a továb biak ban: Fel ügye let) in téz ke -

dé si jog kö re, va la mint az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let
kü lön jog sza bály sze rin ti jog kö re az (1) be kez dés a) pont -
já ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek re az ala ku ló köz gyû lé -
sük idõ pont já val kez dõ dõ en ter jed ki.”

(10) Az Öpt. 8.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„8.  § A pénz tá rak tör vényességi fel ügye le tét az ügyész -
ség a rá irány adó jog sza bá lyok sze rint, ál la mi fel ügye le tét
e tör vény VI. Fe je ze te alap ján a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál -
la mi Fel ügye le te lát ja el. Az egész ség pénzt árak egész ség -
biz to sí tá si szol gál ta tá sa ik kal össze füg gõ, kü lön tör vény
sze rin ti fel ügye le tét az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let lát -
ja el.”

(11) Az Öpt. 9/A.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A pénz tár ál tal fi ze tett fel ügye le ti díj mér té ke a
pénz tár ba a ta gok ál tal fi ze tett tag dí jak, a mun kál ta tói tag
ál tal fi ze tett mun kál ta tói hoz zá já ru lá sok és a tá mo ga tó tól
be folyt össze gek együt tes össze gé nek (a továb biak ban:
pénz tá ri be fi ze tés)

a) nyug díj pénz tár és ön se gé lye zõ pénz tár ese té ben ket -
tõ és fél

b) egész ség pénzt ár ese té ben ket tõ
ez re lé ke.”

(12) A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 1.  §-ának (4) be kez dé se az aláb bi
f) pont tal egé szül ki:

[Kor mány hi va tal nak mi nõ sül:]
„f) az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let.”

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

2006. évi CXVII.
tör vény

egyes szociális tárgyú tör vények módosításáról*

I.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. tör vény módosítása

1.  § A szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 4.  §
(1) be kez dé se a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
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[E tör vény al kal ma zá sá ban]

„a) jö ve de lem: el is mert költ sé gek kel és a be fi ze té si kö -
te le zett ség gel csök ken tett

aa) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint
meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl szár ma zó va -
gyo ni ér ték (be vé tel) füg get le nül at tól, hogy az adó men tes
vagy adó kö te les,

ab) az a be vé tel, amely után az egy sze rû sí tett vál lal ko -
zói adó ról, il let ve az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz -
zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rint adót, il let ve hoz zá já ru -
lást kell fi zet ni.

El is mert költ ség nek mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de lem adó -
ról  szóló tör vény ben el is mert költ ség, va la mint a fi ze tett
tar tás díj. Ha a ma gán sze mély, az egy sze rû sí tett vál lal ko -
zói adó vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás
alap já ul szol gá ló be vé telt sze rez, a be vé tel csök kent he tõ
a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint el is mert
költ ség nek mi nõ sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá -
ban a be vé tel 20 szá za lé ká val. Be fi ze té si kö te le zett ség nek
mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de lem adó, az egy sze rû sí tett vál lal -
ko zá si adó, a ma gán sze mélyt ter he lõ egy sze rû sí tett köz te -
her vi se lé si hoz zá já ru lás, egész ség biz to sí tá si hoz zá já ru lás
és já ru lék, egész ség ügyi szol gál ta tá si já ru lék, nyugdíj -
járulék, nyug díj biz to sí tá si já ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri 
tag díj és mun ka vál la lói já ru lék.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek

1. a te me té si se gély, az al kal man ként adott át me ne ti
 segély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az adós ság csök ken -
té si tá mo ga tás,

2. a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás, a Gyvt.
20/A.  §-a sze rin ti pénz be li tá mo ga tás, a Gyvt.
20/B.  §-ának (4)–(5) be kez dé se sze rin ti pót lék, a ne ve lõ -
szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si díj és kü lön el lát mány,

3. az anya sá gi tá mo ga tás,

4. a ti zen har ma dik havi nyug díj,

5. a sze mé lyes gon dos ko dá sért fi ze ten dõ sze mé lyi té rí -
té si díj meg ál la pí tá sa ki vé te lé vel a sú lyos moz gás kor lá to -
zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nyei, a va -
kok sze mé lyi já ra dé ka és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás,

6. a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör -
vény alap ján biz to sí tott jut ta tás;”

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

„(2) A jegy zõ szak mai irá nyí tá sát a szo ci á lis ha tó ság
lát ja el.”

3.  § Az Szt. 5.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) A szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv tá jé koz ta tást
nyújt

a) az e tör vény sze rin ti pénz be li és ter mé szet be ni el lá -
tá sok igény be vé te li fel té te le i rõl és az igény lés hez szük -
séges ira tok ról,

b) az e tör vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyes gon dos -
ko dást nyúj tó el lá tá sok kal és szol gál ta tá sok kal kap cso lat -
ban a hely ben igény be ve he tõ el lá tá sok és szol gál ta tá sok
kö ré rõl, fel té te le i rõl és az igény be vé tel el já rá si kérdé -
seirõl.”

4.  § (1) Az Szt. 25.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a
követ kezõ ren del ke zés lép:

„(7) A jo go sult be je len té se vagy hi va ta los tu do más szer -
zés alap ján a (4) be kez dés ben fel so rolt el lá tás össze gét
– a (8) be kez dés sze rin ti el té rés sel – fe lül kell vizs gál ni, ha
a meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló jö ve de lem vál to zik,
és a vál to zás há rom egy mást kö ve tõ hó nap ban meg ha lad ja
a jo go sult ság fel té te lé ül meg ha tá ro zott ér ték ha tár 10%-át.
A be je len té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a 17.  §-ban 
fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

(2) Az Szt. 25.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Nem kell a (7) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá la tot
 elvégezni a rend sze res szo ci á lis se gély ese té ben, ha a csa -
lád tény le ges havi össz jö ve del me a rend sze res szo ci á lis
se gély ben ré sze sü lõ sze mély há zas tár sá nak vagy élettár -
sának – a 37/D.  § (6) be kez dé se sze rin ti együtt mû kö dés
ke re té ben – az ön kor mány zat ál tal szer ve zett foglalkoz -
tatásban tör té nõ rész vé te le  miatt vál to zik.”

5.  § Az Szt. Szo ci á lis rá szo rult ság tól füg gõ pénz be li el -
lá tá sok al cí me a kö vet ke zõ 32/A.  §-sal egé szül ki:

„32/A.  § (1) A ké rel met – ha e tör vény más ként nem
ren del ke zik – az a szo ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv bí rál -
ja el, amely nek ille té kességi te rü le tén a ké rel me zõ lak cí me 
van. A ké rel me zõ lak cí me az a la kó hely vagy tar tóz ko dá si
hely, ahol élet vi tel sze rû en la kik.

(2) Az át me ne ti, il let ve tar tós ne ve lés be vett kis ko rú
ügyé ben az el já rást a gon do zá si hely sze rint ille té kes szo -
ci á lis ha tás kört gya kor ló szerv foly tat ja le.”

6.  § (1) Az Szt. 37/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Rend sze res szo ci á lis se gély re egy csa lád ban egy ide jû -
leg csak egy sze mély jo go sult.”

(2) Az Szt. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és d) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és ez zel egy ide jû leg
a be kez dés az aláb bi e) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá ban nem fog lal -
koz ta tott sze mély nek mi nõ sül az, aki nek ese té ben]

„a) a mun ka nél kü li-já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás -
ke re sé si se gély, vál lal ko zói já ra dék (a továb biak ban
együtt: ál lás ke re sé si tá mo ga tás), ille tõ leg a jövedelem -
pótló tá mo ga tás fo lyó sí tá si idõ tar ta ma le járt, és ál lás ke re -
sést ösz tön zõ jut ta tás ban nem ré sze sül, vagy”
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„d) az ápo lá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély, a gyer -
mek ne ve lé si tá mo ga tás, a rend sze res szo ci á lis já ra dék,
a bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, az át me -
ne ti já ra dék, a rok kant sá gi nyug díj, a bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, az ide ig le nes öz ve gyi nyug díj fo lyó sí tá sa
 megszûnt, il let ve az öz ve gyi nyug díj fo lyó sí tá sa a Tny.
52.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti ok ból szûnt meg, és köz -
vet le nül a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en a mun ka ügyi
köz pont tal, vagy az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel leg -
alább há rom hó na pig együtt mû kö dött,

e) a rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sa a mun ka ké -
pes ség-csök ke nés mér té ké nek vál to zá sa  miatt szûnt meg,”

[és ke re sõ te vé keny sé get nem foly tat, ide nem ért ve a te le -
pü lé si ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tást és az
al kal mi mun ka vál la lói könyv vel vég zett mun kát.]

7.  § Az Szt. 37/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„37/C.  § (1) A rend sze res szo ci á lis se gély fo lyó sí tá sa
– a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – szü ne tel, ha a nem
fog lal koz ta tott sze mély a te le pü lé si ön kor mány zat ál tal
szer ve zett fog lal koz ta tás ban vesz részt, ide nem ért ve az
al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tást.

(2) Ha az ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tás -
ból szár ma zó havi ke re set a meg ál la pí tott rend sze res szo -
ci á lis se gély havi össze gé nél leg alább ezer fo rint tal ke ve -
sebb, a rend sze res szo ci á lis se gélyt olyan összeg ben kell
fo lyó sí ta ni, hogy a ke re set és a se gély együt tes össze ge
– a 37/E.  § (1) be kez dé sé re is fi gye lem mel – meg fe lel jen
a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tott össze gé nek.”

8.  § Az Szt. 37/D.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Ha a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze -
mély há zas tár sa vagy élet tár sa a rend sze res szo ci á lis
 segély nem fog lal koz ta tot tak ra irány adó jo go sult sá gi fel -
té te le i nek – ide nem ért ve a 37/A.  § (3) be kez dé sé nek
c)–d) pont ja sze rin ti meg elõ zõ együtt mû kö dés idõ tar ta má -
ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket – meg fe lel, az együtt mû kö -
dés re ki je lölt szerv vel maga is együtt mû köd het. Eb ben az
eset ben az együtt mû kö dés az (1) be kez dés a) pont ja sze -
rin ti nyil ván tar tás ba vé tel re, va la mint a (3) be kez dés
d) pont já ban fog lal tak ra ter jed ki.”

9.  § Az Szt. 37/E.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A rend sze res szo ci á lis se gély havi össze ge a csa lá di jö -
ve de lem ha tár össze gé nek és a jo go sult csa lád ja tény le ges
havi össz jö ve del mé nek kü lön bö ze te, de nem ha lad hat ja
meg a tel jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la ló
ré szé re meg ál la pí tott sze mé lyi alap bér min den ko ri kö te le -
zõ leg ki sebb össze gé nek sze mé lyi jö ve de lem adó val, mun -
ka vál la lói, egész ség biz to sí tá si és nyug díj já ru lék kal csök -
ken tett össze gét.”

10.  § Az Szt. 37/H.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A fog lal koz ta tó a biz to sí tás kez de té re vo nat ko zó
be je len tés sel egy ide jû leg tá jé koz tat ja az ál la mi fog lal koz -
ta tá si szer vet a köz cé lú mun ka ke re té ben fog lal koz ta tott
sze mé lyek ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta i ról, a fog -
lal koz ta tás kez dõ idõ pont já ról és vár ha tó idõ tar ta má ról,
va la mint a köz cé lú mun ka vég zés he lyé rõl.”

11.  § (1) Az Szt. 47.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a követ kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Egyes szo ci á lis rá szo rult ság tól füg gõ pénz be li el lá -
tá sok egész ben vagy rész ben ter mé szet be ni szo ci á lis el lá -
tás for má já ban is nyújt ha tók. Ter mé szet be ni szo ci á lis el lá -
tás ként nyújt ha tó

a) a rend sze res szo ci á lis se gély, a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott mér ték ben és fel té te lek fenn ál lá sa ese tén,

b) a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás,

c) az át me ne ti se gély,

d) a te me té si se gély.”

(2) Az Szt. 47.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, és ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2)–(4) be kez dés szá -
mo zá sa (3)–(5) be kez dés re vál to zik:

„(2) Rend sze res szo ci á lis se gély ter mé szet be ni szo ci á lis 
el lá tás for má já ban ak kor nyújt ha tó, ha a csa lád ban a Gyvt.
68.  §-a sze rint vé de lem be vett gyer mek él. A rend sze res
szo ci á lis se gély ter mé szet be ni szo ci á lis el lá tás for má já ban 
tör té nõ nyúj tá sá nak el já rá si sza bá lya it, a ter mé szet be ni
jut ta tás for má it a te le pü lé si ön kor mány zat ren de let ben
sza bá lyoz za, az zal, hogy vé de lem be vett gyer me ken ként a
rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tott össze gé nek
15%-a, de össze sen leg fel jebb 50%-a nyújt ha tó ter mé szet -
ben.”

12.  § (1) Az Szt. 50.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság ról a jegy zõ
dönt. A jo go sult ság egy évre ke rül meg ál la pí tás ra. A köz -
gyógy el lá tás ra való jo go sult ság kez dõ idõ pont ja – az
(5) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – a jo go sult sá got
meg ál la pí tó ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tõ 15. nap.

(5) A köz gyógy el lá tás irán ti ké re lem a jo go sult ság idõ -
tar ta ma alatt, an nak le jár tát meg elõ zõ há rom hó nap ban is
be nyújt ha tó. Amennyi ben az el já rás a jo go sult ság le jár ta
elõtt leg alább 15 nap pal ko ráb ban be fe je zõ dik, az új jo go -
sult ság kez dõ idõ pont ja ként a ko ráb bi jo go sult ság le jár tát
kö ve tõ na pot kell meg ál la pí ta ni.”

(2) Az Szt. 50.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Ha a (2)–(3) be kez dés sze rin ti jo go sult sá gi fel té te -
lek alap ján be nyúj tott, köz gyógy el lá tás irán ti ké rel met
jog erõ sen el uta sí tot ták, és az újabb ké re lem be nyúj tá sá ig
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a) a gyógy ke ze lést szol gá ló te rá pi á ban, ille tõ leg a
gyógy sze rek té rí té si dí já ban nem kö vet ke zett be olyan vál -
to zás, amely nek kö vet kez té ben a havi rend sze res gyó gyí tó 
el lá tás költ sé ge meg nõtt, és

b) a ké rel me zõ jö ve del me nem vál to zott,
a jegy zõ a ké rel met a Ket. 30.  §-ának e) pont ja alap ján
 érdemi vizs gá lat nél kül el uta sít ja.”

13.  § (1) Az Szt. 50/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az iga zo lás tar tal maz za a ké rel me zõ sze mé lyes
azo no sí tó ada ta it (név, szü le té si név, any ja neve, szü le té si
hely, szü le té si idõ, la kó hely, tar tóz ko dá si hely), tár sa da -
lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét, a tar tó san fenn ál ló be teg sé -
gé nek a be teg sé gek nem zet kö zi osz tá lyo zá sa sze rin ti kód -
ját (a továb biak ban: BNO kód). Az iga zo lás tar tal maz za
to váb bá az al kal ma zan dó te rá pi á hoz szük sé ges gyó gyí tó
el lá tá sok meg ne ve zé sét, mennyi sé gét, gyógy sze rek ese té -
ben a gyógy szer meg ne ve zé sét és a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott azo no sí tó ada ta it, a gyógy szer for má ját,
mennyi sé gét, va la mint a kí vánt te rá pi ás ha tás el éré sé hez
szük sé ges napi mennyi sé gét és az ada go lást. A csak szak -
or vos ál tal vagy csak szak or vo si ja vas lat ra ren del he tõ
gyógy sze re ket az iga zo lá son a szak or vos ne vé nek, pe csét -
szá má nak fel tün te té sé vel kü lön meg kell je löl ni. A szak or -
vos – a ké rel me zõ igé nye ese tén – az ál ta la ren delt havi
rend sze res gyó gyí tó el lá tá sok ról a há zi or vost tájékoz -
tatja.”

(2) Az Szt. 50/A.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban kü lön meg kell je -
löl ni az egyé ni gyógy szer ke ret alap já ul szol gá ló gyógy -
szer té rí té si dí já nak – ide ért ve a kü lön jog sza bály sze rint
ki emelt, in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tás ban ré sze sí tett
gyógy sze rért do bo zon ként fi ze ten dõ dí jat – össze gét
(a továb biak ban: gyógy szer költ ség). A gyógy szer költ ség
meg ha tá ro zá sá nál a ké rel me zõ kró ni kus be teg sé gé hez iga -
zo dó, egy ha vi mennyi ség re szá mol va leg ala cso nyabb
költ sé gû, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak mai
sza bá lyok sze rint el sõ ként vá lasz tan dó, leg ala cso nyabb
napi te rá pi ás költ ség gel al kal ma zott ké szít mé nye ket kell
ala pul ven ni. A gyógy szer költ ség meg ál la pí tá sa so rán leg -
fel jebb havi 6000 fo rin tig ve he tõk figye lembe a nem csak
szak or vos ál tal, il let ve nem csak szak or vo si ja vas lat ra ren -
del he tõ gyógy sze rek. Ha a ké rel me zõ havi gyógy szer költ -
sé ge a 6000 fo rin tot meg ha lad ja, a 6000 fo rint fe let ti
összeg a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ban a csak szak or vos
ál tal, il let ve csak szak or vo si ja vas lat alap ján ren del he tõ
gyógy sze rek figye lembe véte lével, az egész ség biz to sí tá si
szerv ve ze tõ jé nek dön té se alap ján ál la pít ha tó meg.”

(3) Az Szt. 50/A.  §-a a kö vet ke zõ (12)–(13) be kez dés sel 
egé szül ki:

„(12) Ha az egyé ni gyógy szer ke ret leg ma ga sabb havi
össze ge, ille tõ leg az ese ti ke ret össze ge a (8)–(9) be kez dés

sze rint, az éves köz pon ti költ ség ve tés rõl  szóló tör vény
alap ján vál to zik, a meg vál to zott össze ge ket a ha tály ba lé -
pés idõ pont ját köve tõen meg ál la pí tott új jo go sult ság ese té -
ben kell al kal maz ni.

(13) Az iga zol vánnyal ren del ke zõ sze mély a gyógy szer -
ke re te ere jé ig ki vál tott, kü lön jog sza bály sze rint ki emelt,
in di ká ci ó hoz kö tött tá mo ga tás ban ré sze sí tett gyógy sze rért
do bo zon ként fi ze ten dõ dí jat a gyógy szer ke re te ter hé re
 fizeti meg.”

14.  § Az Szt. 50/C.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A nyil ván tar tás ada ta i nak meg is me ré sé re – a
(3) be kez dés e) pont ja sze rin ti adat ki vé te lé vel – az
51.  §-ban meg ha tá ro zott mó don és cél ból a mû kö dé si en -
ge déllyel ren del ke zõ gyógy szer tár jo go sult.”

15.  § (1) Az Szt. 53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a követ kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 50.  § (3) be kez dé se alap ján ki ál lí tott iga zol vány 
után a te le pü lé si ön kor mány zat – a (2) be kez dés sze rin ti
 eltéréssel – té rí tést fi zet. A té rí tés az iga zol vány ki ál lí tá sát
kö ve tõ egy éves idõ tar tam ra szól. A té rí tés össze ge a meg -
ál la pí tott gyógy szer ke ret éves össze gé nek 30%-a, ame lyet
a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott há rom na pon
be lül az egész ség biz to sí tá si szerv nek át kell utal ni. Az
egyé ni gyógy szer ke ret év köz be ni fe lül vizs gá la ta so rán
meg ál la pí tott ma ga sabb gyógy szer ke ret ese tén a kü lön bö -
zet re esõ összeg idõ ará nyo san szá mí tott 30%-át is át kell
utal ni az egész ség biz to sí tá si szerv ré szé re.”

(2) Az Szt. 53.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) Amennyi ben a köz gyógy el lá tást igény lõ sze mély
az új jo go sult ság kez de té nek idõ pont ja elõtt meg hal, a te -
le pü lé si ön kor mány zat nak nem kell té rí tést fi zet nie.”

16.  § Az Szt. 55/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Azon sze mély nek, aki nek ve ze té kes gáz-, ille tõ leg
áram szol gál ta tá si díj tar to zá sa  miatt a szol gál ta tást ki kap -
csol ták, a szol gál ta tás vissza ál lí tá sa ér de ké ben elõ re fi ze -
tõs gáz- vagy áram szol gál ta tást mérõ ké szü lék is biz to sít -
ha tó, fel té ve, hogy la kás fenn tar tá si tá mo ga tás ban ré sze sül
és tar to zá sá nak meg fi ze té se ér de ké ben meg ál la po dást köt
a szol gál ta tó val, va la mint leg alább egy éves idõ tar tam ra
vál lal ja a ké szü lék ren del te tés sze rû hasz ná la tát.”

17.  § Az Szt. „Alap szol gál ta tá sok” címe a kö vet ke zõ
59/A.  §-sal egé szül ki:

„59/A.  § (1) A szo ci á lis rá szo rult sá got
a) házi se gít ség nyúj tás,
b) jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás,
c) tá mo ga tó szol gál ta tás

ese té ben kell vizs gál ni.
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(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szol gál ta tá sok ese té ben a
9.  § sze rin ti kö te le zett sé get – a szo ci á lis rá szo rult ság alap -
já ul szol gá ló kö rül mé nyek kel kap cso lat ban – az in téz -
mény ve ze tõ ré szé re kell tel je sí te ni.

(3) Az in téz mény ve ze tõ a szo ci á lis rá szo rult ság fenn ál -
lá sát a szol gál ta tás igény be vé te lét meg elõ zõ en, va la mint
az igény be vé tel so rán leg alább két éven te meg vizs gál ja.”

18.  § (1) Az Szt. 63.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be
a követ kezõ ren del ke zés lép:

„(1) Házi se gít ség nyúj tás ke re té ben a szol gál ta tást
igény be vevõ sze mély sa ját la kó kör nye ze té ben kell biz to -
sí ta ni az ön ál ló élet vi tel fenn tar tá sa ér de ké ben szük sé ges
el lá tást.”

(2) Az Szt. 63.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A házi se gít ség nyúj tás igény be vé te le szempont -
jából szo ci á li san rá szo rult az, aki nek egész sé gi ál la po ta
 indokolja a szol gál ta tás biz to sí tá sát.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti fel té tel fenn ál lá sát kü lön
jog sza bály sze rint kell iga zol ni.”

19.  § Az Szt. 65.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás igény be vé -
te le szem pont já ból szo ci á li san rá szo rult

a) az egye dül élõ 65 év fe let ti sze mély,
b) az egye dül élõ sú lyo san fo gya té kos vagy pszichiát -

riai be teg sze mély, vagy
c) a két sze mé lyes ház tar tás ban élõ 65 év fe let ti, il let ve

sú lyo san fo gya té kos vagy pszi chi át ri ai be teg sze mély, ha
egész sé gi ál la po ta in do kol ja a szol gál ta tás fo lya ma tos biz -
to sí tá sát.

(5) A (4) be kez dés c) pont ja sze rin ti eset ben a ház tar tás -
ban élõ kis ko rú sze mélyt nem kell figye lembe ven ni.

(6) A sú lyos fo gya té kos sá got a 65/C.  § (5)–(7) be kez dé -
se sze rint, a pszi chi át ri ai be teg sé get és az egész sé gi ál la pot 
 miatti in do kolt sá got kü lön jog sza bály sze rint kell iga -
zolni.”

20.  § Az Szt. 65/C.  §-a a kö vet ke zõ (4)–(7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A tá mo ga tó szol gál ta tás igény be vé te le so rán szo -
ciálisan rá szo rult nak mi nõ sül a sú lyo san fo gya té kos
 személy.

(5) A (4) be kez dés al kal ma zá sá ban sú lyo san fo gya té kos 
a kü lön jog sza bály sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban,
va kok sze mé lyi já ra dé ká ban, il let ve ma ga sabb össze gû
csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ sze mély.

(6) A sú lyos fo gya té kos sá got iga zol ni le het
a) az el lá tás meg ál la pí tá sát, il let ve fo lyó sí tá sát iga zo ló

ha tá ro zat tal vagy más ok irat tal,
b) az el lá tás meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló, a fo -

gya té kos ság fenn ál lá sát iga zo ló szak vé le ménnyel.

(7) Ha a szak vé le mény a kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat
( ellenõrzõ vizs gá lat) idõ pont ját, il let ve az ál la pot fenn ál lá -
sá nak vár ha tó ide jét tar tal maz za, a jo go sult ság ed dig az
idõ pon tig áll fenn.”

21.  § Az Szt. 92/E.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szo ci á lis sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze -
mély ese té ben a mû kö dé si nyil ván tar tást (a továb biak ban:
szo ci á lis nyil ván tar tás), va la mint a gyer mek jó lé ti, gyer -
mek vé del mi sze mé lyes gon dos ko dást vég zõ sze mély ese -
té ben a mû kö dé si nyil ván tar tást (a továb biak ban: gyer -
mek jó lé ti nyil ván tar tás) a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért
 felelõs mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv ve ze ti.”

22.  § Az Szt. 92/K.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mû kö dé si en ge dély ki adá sá ról – a fenn tar tó
 kérelmére – a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv dönt.”

23.  § (1) Az Szt. 115.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A sze mé lyes gon dos ko dás kö ré be tar to zó szo ci á lis
el lá tá sok té rí té si díja (a továb biak ban: in téz mé nyi té rí té si
díj) a szol gál ta tá si ön költ ség és a nor ma tív ál la mi hozzá -
járulás kü lön bö ze te.”

(2) Az Szt. 115.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A szol gál ta tá si ön költ ség a szol gál ta tás kap csán
fel me rült rá for dí tá sok (a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény 78–80.  §-ai sze rin ti költ sé gek, ön kor mány za ti
in téz mé nyek nél az éves költ ség ve té si be szá mo ló 21. táb -
lája 01–07 so ra i ban fel tün te tett költ sé gek) egy szolgálta -
tási egy ség re (étel adag, szol gál ta tá si óra, nap) szá mí tott
ér té ke, ame lyet az elõ zõ év ada tai alap ján kell meg ál la pí ta -
ni. A szol gál ta tá si ön költ ség év köz ben egy al ka lom mal
kor ri gál ha tó, ha azt a tárgy idõ sza ki fo lya ma tok in do kol -
ják.”

24.  § Az Szt. 116.  §-a (2)–(4) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az 59/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti szol gál ta tá sok nál
a szo ci á li san nem rá szo rult sze mély ese té ben a té rí té si díj
össze gét a fenn tar tó sza ba don ál la pít ja meg.

(3) A sze mé lyi té rí té si díj nem ha lad hat ja meg az igény -
be vevõ, az 59/A.  § (1) be kez dé se sze rin ti szol gál ta tá sok
ese té ben a szo ci á li san rá szo rult igény be vevõ, kis ko rú
igény be vevõ ese té ben a vele kö zös ház tar tás ban élõ szü -
lõk egy fõre jutó rend sze res havi jö ve del mé nek

a) 25%-át ét kez te tés,

b) 20%-át házi se gít ség nyúj tás,

c) 30%-át, ha a házi se gít ség nyúj tás mel lett ét ke zést is
biz to sí ta nak, il let ve tá mo ga tó szol gál ta tás,
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d) 20%-át a kis ko rú ré szé re nyúj tott tá mo ga tó szol gál -
ta tás,

e) 2%-át jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás
ese té ben.

(4) A sze mé lyi té rí té si dí jat az in téz mény, szol gál ta tó
ve ze tõ je mér sé kel he ti.”

25.  § (1) Az Szt. 132.  §-a (1) be kez dé sé nek f) és j) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és ez zel egy ide jû leg
a be kez dés a kö vet ke zõ n)–o) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy meg ál la pít sa]
„f) a szo ci á lis szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõk mû kö -

dé se en ge dé lye zé sé nek és el len õr zé sé nek rész le tes sza bá -
lya it, a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv vagy szer vek kijelö -
lését;”

„j) az or szá gos je len té si rend szer szá má ra be je len ten dõ
ada tok kö rét, va la mint az adat köz lés mód já ra és ide jé re
vo nat ko zó sza bá lyo kat, to váb bá az or szá gos je len té si
rend szert mû köd te tõ szerv vagy szer vek ki je lö lé sét;”

„n) a szo ci á lis ha tó ság ki je lö lé sét;
o) a szo ci á lis in téz mé nyek, szol gál ta tók or szá gos nyil -

ván tar tá sá nak rész le tes sza bá lya it, a nyil ván tar tást ve ze tõ
szerv vagy szer vek ki je lö lé sét.”

(2) Az Szt. 132.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Fel ha tal ma zást kap a szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért
 felelõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za]

„g) az egyes szo ci á lis in téz mé nyek ben el lá tott sze mé -
lyek ál la po tá nak fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo -
kat;”

(3) Az Szt. 132.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
m) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért
 felelõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za]

„m) az egész sé gi ál la po ton, il let ve be teg sé gen ala pu ló
szo ci á lis rá szo rult ság iga zo lá sá nak sza bá lya it.”

(4) Az Szt. 132.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az egész ség biz to sí tá sért fe le lõs
mi nisz ter és az egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter, hogy
együt tes ren de let ben sza bá lyoz za

a) a szak mai sza bá lyok sze rint el sõ ként vá lasz tan dó,
leg ala cso nyabb napi te rá pi ás költ ség gel al kal ma zott ké -
szít mé nyek ki vá lasz tá sá nak sza bá lya it,

b) a köz gyógy el lá tás jog cí mén té rí tés men te sen ren del -
he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zö ket.”

II.

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény módosítása

26.  § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvt.) 16.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„16.  § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott, a gyer me kek
vé del mét biz to sí tó ha tó sá gi fel adat- és ha tás kö rö ket

a) a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te,

b) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je,

c) a gyám hi va tal

gya ko rol ja.
(2) Ha jog sza bály el té rõ en nem ren del ke zik, a he lyi ön -

kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek fel adat- és ha tás kö ré be 
tar to zó el já rá sok nál az ille té kességet a gyer mek szü lõi fel -
ügye le tet gya kor ló szü lõ jé nek, gyám já nak la kó he lye ha tá -
roz za meg.”

27.  § (1) A Gyvt. 100.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A mû kö dé si en ge dély ki adá sá ról – a fenn tar tó
 kérelmére – a mû kö dést en ge dé lye zõ szerv dönt.”

(2) A Gyvt. 100.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Az ott hont nyúj tó el lá tás ne ve lõ szü lõ, il let ve gyer -
mek ott hon ál tal tör té nõ biz to sí tá sa ese tén az el lá tot tak szá -
ma éves át lag ban nem ha lad hat ja meg a fenn tar tó ál tal
 mûködtetett – a mû kö dé si en ge dély ben meg ha tá ro zott –
ne ve lõ szü lõi, il let ve gyer mek ott ho ni össz fé rõ hely szám
100%-át.”

28.  § A Gyvt. 102.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím lép:

„Hivatásos gondnokok képzésével, továbbképzésével
kapcsolatos nyilvántartás”

29.  § A Gyvt. 105.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ál lam az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada -
to kat a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je és a gyám hi va tal
út ján lát ja el.”

30.  § A Gyvt. 136.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A gyer mek sze mély azo no sí tó ada tai, to váb bá az egész -
sé gi ál la po tá ra és va gyo ni vi szo nya i ra vo nat ko zó ada tok
to váb bít ha tók]

„d) a mi nisz té ri um nak, a gyer mek vé del mi ága za ti irá -
nyí tá si te vé keny ség és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott köz pon ti ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sa”

[cél já ból.]

31.  § A Gyvt. a kö vet ke zõ 141/A.  §-sal egé szül ki:

„141/A.  § A Kor mány ál tal ki je lölt szerv or szá gos je len -
té si rend szert mû köd tet. A fenn tar tó az or szá gos je len té si
rend szer szá má ra kö te les be je len te ni a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott ada to kat.”
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32.  § A Gyvt. 145.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A nem ál la mi, il let ve egy há zi fenn tar tó nak a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott, és az ál ta la fenn tar tott gyer -
mek jó lé ti, gyer mek vé del mi in téz mény mû kö dé sé hez biz -
to sí tott nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás – ki vé ve a ki egé szí tõ
tá mo ga tást – tel jes össze gét át kell ad nia azon in téz mény
ré szé re, amely re te kin tet tel a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra
sor ke rült.”

33.  § (1) A Gyvt. 162.  §-a (1) be kez dé sé nek d), f) és
i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg
a be kez dés a kö vet ke zõ n)–p) pon tok kal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
 állapítsa meg]

„d) a gyám hi va tal vagy gyám hi va ta lok ki je lö lé sét, szer -
ve ze tét, a gyám ha tó ság rész le tes fel adat- és ha tás kö rét, va -
la mint el já rá sa rész le tes sza bá lya it,”

„f) a köz pon ti ha tó ság vagy ha tó sá gok ki je lö lé sét,”

„i) a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -
keny sé get vég zõk mû kö dé se en ge dé lye zé sé nek és ellen -
õrzésének rész le tes sza bá lya it, a mû kö dést en ge dé lye zõ
szerv vagy szer vek ki je lö lé sét,”

„n) a gyám ha tó ság ként el já ró te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ jé nek ille té kességére vo nat ko zó sza bá lyo kat,

o) az or szá gos je len té si rend szer szá má ra be je len ten dõ
ada tok kö rét, va la mint az adat köz lés mód já ra és ide jé re
vo nat ko zó sza bá lyo kat, to váb bá az or szá gos je len té si
rend szert mû köd te tõ szerv vagy szer vek ki je lö lé sét,

p) a szol gál ta tó te vé keny sé get vég zõ szol gál ta tók,
 intézmények, he lyet tes szü lõi és ne ve lõ szü lõi há ló za tok
or szá gos nyil ván tar tá sá nak rész le tes sza bá lya it, a nyil ván -
tar tást ve ze tõ szerv vagy szer vek ki je lö lé sét.”

(2) A Gyvt. 162.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon -
data és d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy ren de let ben sza -
bá lyoz za”

„d) a 102.  §-ban, a 103/A.  §-ban és a 137.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott szerv vagy szer vek ki je lö lé sét, va la -
mint mû kö dé sük rész le tes sza bá lya it,”

III.

A családok támogatásáról  szóló
1998. évi LXXXIV. tör vény módosítása

34.  § A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.) 7.  §-ának (1) be -
kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

[Csa lá di pót lék ra jo go sult]
„e) a gyám hi va tal ál tal a szü lõi ház el ha gyá sát enge -

délyezõ ha tá ro zat ban meg je lölt sze mély, amennyi ben az

ab)–ac) pon tok ban meg ha tá ro zott fel té te lek va la me lyi ke
fenn áll.”

35.  § A Cst. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a követ -
kezõ be) al pont tal egé szül ki:

[Csa lá di pót lék ra jo go sult sa ját jo gán a köz ok ta tá si
 intézményben ta nul má nyo kat foly ta tó, a 7.  § (2) be kez dé -
sé ben meg je lölt élet ko rú, nagy ko rú sze mély,]

„be) ha a 7.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján a csa -
lá di pót lék a nagy ko rú sá gát meg elõ zõ en is a ré szé re ke rült
fo lyó sí tás ra.”

36.  § A Cst. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A csa lá di pót lék havi össze ge
a) egy gyer me kes csa lád ese tén 11 700 fo rint,
b) egy gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén 12 700 fo -

rint,
c) két gyer me kes csa lád ese tén gyer me ken ként 12 700 fo -

rint,
d) két gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén gyer me -

ken ként 13 800 fo rint,
e) há rom- vagy több gyer me kes csa lád ese tén gyer me -

ken ként 14 900 fo rint,
f) há rom vagy több gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese -

tén gyer me ken ként 15 900 fo rint,
g) tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos gyer me -

ket ne ve lõ csa lád ese tén, va la mint a 7.  § (1) be kez dé sé nek
b)–c) pont ja sze rin ti in téz mény ben élõ, to váb bá ne ve lõ -
szü lõ nél, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ nél el he lye zett tar tó san be -
teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos gyer mek után 22 300 fo -
rint,

h) tar tó san be teg, il let ve sú lyo san fo gya té kos gyer me -
ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén a tar tó san be teg, il let ve
 súlyosan fo gya té kos gyer mek után 24 400 fo rint,

i) a 7.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti sze mély
ese tén – a 8.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel –
19 100, 2007. már ci us 1-jé tõl 19 400 fo rint,

j) a 7.  § (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti in téz -
mény ben élõ, to váb bá ne ve lõ szü lõ nél, hi va tá sos ne ve lõ -
szü lõ nél el he lye zett, a g) és h) pon tok alá nem tar to zó, to -
váb bá a Gyvt. 72.  §-ának (1) be kez dé se alap ján ide ig le nes
ha tállyal el he lye zett gyer mek, a 7.  § (1) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rin ti sze mély, va la mint a 8.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont ja alá tar to zó sze mély ese tén 13 800 fo rint.”

37.  § A Cst. 35.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Amennyi ben a mun ka vál la lók Kö zös sé gen be lü li
sza bad moz gá sá ról  szóló 1612/68/EGK ta ná csi ren de let
vagy a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek a Kö zös sé -
gen be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vállalko -
zókra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
1408/71/EGK ta ná csi ren de let alap ján a ma gyar ál lam
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a csa lá di el lá tá sok vo nat ko zá sá ban a kü lön bö zet ki fi ze té -
sé re kö te le zett, a ki fi ze tést az éves költ ség ve tés rõl  szóló
tör vény csa lá di pót lék elõ irány za tá nak ter hé re kell telje -
síteni.”

Záró rendelkezések

38.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés sze rin ti kivé -
tellel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 25.  §-ának (3) be kez dé se a tör vény ki hir -
de té se nap ján lép ha tály ba.

(3) Az Szt. – e tör vény 7.  §-ával meg ál la pí tott – 37/C.  §
(2) be kez dé sét a tör vény ha tály ba lé pé se kor a te le pü lé si
ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tás ban részt
vevõ rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze mély
ese té ben is al kal maz ni kell. Eb ben az eset ben a kü lön bö ze -
tet a ko ráb ban meg ál la pí tott se gély össze gé nek ala pul vé te -
lé vel 2007. ja nu ár 1-jé tõl kell fo lyó sí ta ni.

(4) Az Szt. – e tör vény 9.  §-a ál tal mó do sí tott – 37/E.  §-a 
(1) be kez dé sét a tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban
lévõ ügyek ben, to váb bá a rend sze res szo ci á lis se gély
össze gé nek a tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ elsõ fe lül -
vizs gá la ta kor kell al kal maz ni.

(5) Ha a köz gyógy el lá tás ban az Szt. 2006. jú ni us 30-án
ha tá lyos sza bá lyai sze rint ré sze sü lõ sze mély kéri a köz -
gyógy el lá tás meg ál la pí tá sát, a köz gyógy el lá tás ra való új
jo go sult ság kez dõ idõ pont ját az Szt. 50.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lal tak sze rint kell meg ál la pí ta ni.

(6) Az Szt. 50.  §-ának – e tör vény 12.  §-ával meg ál la pí -
tott – (4)–(5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sza bá lyo kat az
e tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá sok ban
kell al kal maz ni.

(7) Az Szt. 50/A.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti – e tör -
vény 13.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ha tá ro zott – sza -
bályt a ha tály ba lé pést köve tõen be nyúj tott ké rel mek alap -
ján meg ál la pí tott (fe lül vizs gált) gyógy szer ke re tek te kin te -
té ben kell al kal maz ni.

(8) Az idõs ko rú ak já ra dé kát, a rend sze res szo ci á lis se -
gélyt és az Szt. 41.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ápo lá si
dí jat érin tõ, a 2004. évi CXXXVI. tör vénnyel meg ál la pí -
tott, a 2005. évi CLXX. tör vénnyel mó do sí tott ha tás kör -
vál to zás alap ján a jegy zõ a 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen
 indult el já rá sok ban jár el.

(9) Az Szt. 59/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
alap szol gál ta tá sok ese té ben a szo ci á lis rá szo rult ság vizs -
gá la tá val kap cso la tos ren del ke zé se ket 2007. ja nu ár 1-jé tõl 
az új igény lõk ese té ben kell al kal maz ni, az zal, hogy

a) a 2006. de cem ber 31-én ilyen alap szol gál ta tás ban
ré szes ülõ ket a 2007. év so rán fe lül kell vizs gál ni, és

b) 2008. ja nu ár 1-jé tõl ilyen alap szol gál ta tás csak a
szo ci á lis rá szo rult ság vizs gá la ta alap ján nyújt ha tó.

(10) Az Szt. 59/A.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti alap -
szol gál ta tá sok ese té ben az Szt. 116.  §-ának – e tör vény
24.  §-ával meg ál la pí tott – té rí té si díj sza bá lya it 2007. ja -
nuár 1-jé tõl azok ra az új igény lõk re kell al kal maz ni, akik -
nek szo ci á lis rá szo rult sá gát a (9) be kez dés sze rint meg -
vizs gál ták. A szol gál ta tást 2006. év ben is igény be vevõ
sze mé lyek re 2008. ja nu ár 1-jé ig a 2006. de cem ber 31-én
ha tá lyos sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(11) Az át la got jó val meg ha la dó mi nõ sé gû el he lye zé si
kö rül mé nye ket és szol gál ta tá so kat biz to sí tó tar tós bent la -
ká sos in téz mény re vo nat ko zó sza bá lyok ha tá lyon kí vül
he lye zé se alap ján 2008. ja nu ár 1-jé tõl új emelt szin tû in -
téz mény re, il let ve fé rõ hely bõ ví tés ese tén új emelt szin tû
fé rõ hely re nem le het mû kö dé si en ge délyt ki ad ni. Ezt az
idõ pon tot köve tõen az át la got jó val meg ha la dó mi nõ sé gû
el he lye zé si kö rül mé nye ket és szol gál ta tá so kat biz to sí tó
tar tós bent la ká sos in téz mé nyek re, il let ve az emelt szin tû
fé rõ he lyek re a 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyo kat 
kell al kal maz ni.

(12) A Gyvt. 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos 148.  §-a
(5) be kez dé sé nek e) pont ja sze rint járó nor ma tív gyer mek -
ét kez te té si ked vez ményt a 2007/2008-as tan év kez de té ig a 
2006. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint kell
biz to sí ta ni a kol lé gi u mi, ex ter ná tu si el lá tás ban ré sze sü lõ
gyer mek, ta nu ló után.

(13) Az Szt. mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXX. tör -
vény 56.  §-ának (5) be kez dé se sze rint leg ké sõbb 2007. jú -
li us 1-jé ig fel hasz nál ha tó köz gyógy el lá tá si iga zol vánnyal
ren del ke zõ köz gyógy el lá tás ra jo go sul tak men te sül nek a
kü lön jog sza bály sze rint ki emelt, in di ká ci ó hoz kö tött tá -
mo ga tás ban ré sze sí tett gyógy sze rért do bo zon ként fi ze ten -
dõ díj alól.

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

a) az Szt.
aa) 4/A.  §-ának (3)–(5) be kez dé se,
ab) 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „ , to váb bá a szak ha -

tó ság”, va la mint az „ , il let ve a szak ha tó sá gi fel ada tot”
szö vegrész,

ac) 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „ille té kes igaz ga tó -
sá ga” szö veg rész,

ad) 43/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „fel leb be zé si el já -
rás ban a” szö veg rész,

ae) 50.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban az „a bent la -
ká sos gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mény ben lakó,”
szö veg rész,

af) 57.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja,
ag) 61.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,
ah) 86.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja,
ai) 88/A.  §-ának (4) be kez dé se,
aj) 92/K.  §-ának (6) be kez dé se,
ak) 99/D.  §-a (7) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban

az „éves” szö veg rész,
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al) 115/A.  §-ának b) pont ja,

am) 116.  §-ának (5)–(6) be kez dé se;

b) a Gyvt.

ba) 82.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban
„a Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet ja vas la ta
alap ján” szö veg rész,

bb) 102.  §-ának (1) be kez dé se,

bc) 106.  §-a,

bd) 107.  §-a és az azt meg elõ zõ cím,

be) 108.  §-a és az azt meg elõ zõ cím,

bf) 109–117.  §-a és a 109.  §-t meg elõ zõ al cím,

bg) 118–120.  §-a és a 118.  §-t meg elõ zõ al cím,

bh) 121.  §-ának (1) be kez dé se,

bi) 121.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „me gyei” szö veg -
rész,

bj) 122.  §-a,

bk) 124.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím,

bl) 125.  §-át meg elõ zõ al cím,

bm) 125.  §-ának (2)–(14) be kez dé se,

bn) 126.  §-a,

bo) 148.  §-a (5) be kez dé sé nek e) pont ja,

bp) 162.  §-ának (4) be kez dé se;

c) a Cst.

ca) 44.  §-ának (2) be kez dé se,

cb) 50.  §-ának (2) és (5)–(8) be kez dé se;

d) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény és a kap cso ló dó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló
2000. évi CXXXVI. tör vény 176.  §-a;

e) a cse lek võ ké pes ség gel, gond nok ság gal össze füg gõ
egyes tör vények mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XV. tör -
vény 3.  §-a;

f) a Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII.
tör vény, va la mint az ez zel össze füg gõ tör vények jog har -
mo ni zá ci ós célú mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi XVI. tör -
vény 33.  §-ának (1) be kez dé se;

g) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2001. évi
LXXIX. tör vény 58.  §-ának (11) be kez dé se;

h) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2002. évi IX. tör vény

ha) 79–84.  §-a,

hb) 86–87.  §-a,

hc) 108.  §-a (2) be kez dé sé nek j) pont ja;

i) az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2003. évi IV. tör vény

ia) 84.  §-a (1) be kez dé sé nek bc) al pont ja,

ib) 86.  §-a;

j) az egyes szo ci á lis és egész ség ügyi tár gyú tör vények
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi XXVI. tör vény 30.  §-a;

k) az egyes szo ci á lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2004. évi CXXXVI. tör vény 60.  §-a;

l) a csa lád tá mo ga tá si rend szer át ala kí tá sá ról  szóló
2005. évi CXXVI. tör vény

la) 23.  §-a,
lb) 28.  §-ának (2)–(4) be kez dé se,
lc) 29.  §-ának be) al pont ja;
m) a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás ról 

 szóló 1997. évi XXXI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2006. évi XLIII. tör vény 5.  §-a;

n) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXX. tör vény 61.  §-a (1) be kez dé sé nek a 2004. évi
CXXXVI. tör vény 70.  §-ának (6) be kez dé sét meg ál la pí tó
ré szé ben az „50.  §-a,” szö veg rész.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szt.
a) 92/C.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja,
b) 117/B.  §-a.

(3) Nem lép ha tály ba
a) az Szt. 127.  §-ának – a 2005. évi CLXX. tör vény

52.  §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – (4) be kez dé se,
b) a 2004. évi CXXXVI. tör vény 50.  §-a.

(4) 2006. de cem ber 31-én az Szt. 32.  §-a (1) be kez dé sé -
nek – a 2004. évi CXXXIV. tör vénnyel meg ál la pí tott –
a) pont já ban a „la kó he lye” szö veg rész he lyé be a „lak -
címe” szö veg rész lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt.
1. 4.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si

 szociális és gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis
ha tó ság” szö veg rész,

2. 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban a „me gyei,
fõ vá ro si szo ci á lis és gyám hi va tal (a továb biak ban: me gyei 
szo ci á lis és gyám hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis
ha tó ság” szö veg rész,

3. 10.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam kincs -
tár Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga
(a továb biak ban: Re gi o ná lis Igaz ga tó ság)” szö veg rész
 helyébe a „kincs tár” szö veg rész,

4. 10.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Re gi o ná lis Igaz ga tó -
ság” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

5. 19.  §-ában a „tár sa da lom biz to sí tá si igaz ga tá si szer -
vek” szö veg rész he lyé be a „nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv, az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

6. 20/B.  §-ában a „szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs
mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal ki je -
lölt szerv” szö veg rész, a „je len té si és fé rõ hely fi gye lõ rend -
szert” szö veg rész he lyé be a „je len té si rend szert” szö veg -
rész,

7. 32/D.  §-ának (5) be kez dé sé ben és 37/G.  §-ának
(6) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész
 helyébe a „he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg rész,

8. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ban „a me gyei,
fõ vá ro si mun ka ügyi köz pont tal, ille tõ leg an nak ki ren delt -
sé gé vel (a továb biak ban: mun ka ügyi köz pont)” szö veg -
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rész he lyé be „az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv vel” szö veg -
rész,

9. 37/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 113/E.  §-ának
(1) be kez dé sé ben „a mun ka ügyi köz pont” szö veg rész
 helyébe „az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg rész,

10. 37/B.  §-a (1) be kez dé sé nek ba) al pont já ban és
37/D.  §-a (3) be kez dé sé nek d)–e) pont já ban „a mun ka ügyi
köz pont tal” szö veg rész he lyé be „az ál la mi fog lal koz ta tá si
szerv vel” szö veg rész,

11. 37/D.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban „a mun ka -
ügyi köz pont nál” szö veg rész he lyé be „az ál la mi fog lal -
koz ta tá si szerv nél” szö veg rész,

12. 43.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „Or szá -
gos Or vos szak ér tõi In té zet or vo si bi zott sá gá nak” szö veg -
rész he lyé be az „or vos szak ér tõi szerv” szö veg rész,

13. 43.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Ta nu lá si Képes -
séget Vizs gá ló Szak ér tõ Bi zott ság” szö veg rész he lyé be a
„ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós
bi zott ság” szö veg rész,

14. 43.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban az „Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat te rü le ti leg ille -
té kes vá ro si in té ze té nek tisz ti or vo sa” szö veg rész he lyé be
az „egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv” szö veg rész,

15. 43/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „te rü le ti leg ille té -
kes me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be
a „szo ci á lis ha tó ság” szö veg rész,

16. 47.  §-ának e tör vénnyel át szá mo zott (4) be kez dé sé -
ben a „(2) be kez dés al kal ma zá sá ban” szö veg rész he lyé be
a „(3) be kez dés al kal ma zá sá ban” szö veg rész,

17. 50.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a te rü le ti leg ille té kes
me gyei (fõ vá ro si) egész ség biz to sí tá si pénz tár (a továb -
biak ban: MEP)” szö veg rész he lyé be az „az egész ség biz to -
sí tá si szerv” szö veg rész,

18. 50/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben „a MEP-nek” szö -
veg rész he lyé be „az egész ség biz to sí tá si szerv nek” szö -
veg rész,

19. 50/A.  §-ának (5) és (6) be kez dé sé ben, va la mint
50/D.  §-ában „A MEP” szö veg rész he lyé be „Az egész ség -
biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

20. 50/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 50/C.  §-ának
(1) be kez dé sé ben és 50/D.  §-ában „a MEP” szö veg rész
 helyébe „az egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

21. 50/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP)” szö -
veg rész he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg -
rész,

22. 50/C.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 50/E.  §-ának (1) és
(2) be kez dé sé ben, 51.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben, va -
la mint 52.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „OEP” szö veg ré -
szek he lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

23. 54.  §-ának (3) be kez dé sé ben „a tár sa da lom biz to sí -
tá si igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be „az egész ség biz -
to sí tá si szerv” szö veg rész,

24. 55.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „in gat lan fek vé se
sze rint ille té kes föld hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be az
„in gat lan ügyi ha tó ság hoz” szö veg, va la mint az „A föld hi -
va tal” szö veg rész he lyé be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság”
szö veg rész,

25. 58/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 88/A.  §-ának
(3) be kez dé sé ben és 94/A.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já -
ban a „szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té ri um”
szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um” szö veg rész,

26. 65/E.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 88.  §-ának (3) és
(5) be kez dé sé ben, 88/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben és
132.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „szo ci á lis ága zat irá nyí tá -
sá ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és
csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész,

27. 65/F.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „b)–e)” szö veg -
rész he lyé be a „b)–d)” szö veg rész,

28. 86.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „be kez dés és a
(2) be kez dés a)–e) pont ja” szö veg rész he lyé be a „–(2) be -
kez dés” szö veg rész,

29. 88.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „gon dos ko dik” szö -
veg rész he lyé be a „kö te les gon dos kod ni” szö veg rész,

30. 88.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 124.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben a „szo ci á lis ága zat irá nyí tá sá ért fe le lõs
 minisztérium” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és család -
politikáért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész,

31. 88.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „szo ci á lis ága zat irá -
nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a „szo -
ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész,

32. 88.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „nem ál la mi in téz -
mény szék he lye vagy te lep he lye sze rint ille té kes me gyei
szo ci á lis és gyám hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „szo -
ciális ha tó ság nak” szö veg rész,

33. 88/A.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád-
és Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „Kor -
mány ál tal ki je lölt szerv” szö veg rész,

34. 90/A.  §-ában, 99/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
99/C.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben a „me gyei szo ci á lis
és gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis ha tó ság”
szö veg rész,

35. 92.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „szo ci á lis ága zat
irá nyí tá sá ért fe le lõs mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be 
a „szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek” szö -
veg rész,

36. 92/C.  §-ának (5) be kez dé sé ben „az in téz mény mû -
kö dé si en ge dé lyét ki adó me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal”
szö veg rész he lyé be „a szo ci á lis ha tó ság” szö veg rész,

37. 99/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „me gyei szo ci á lis
és gyám hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „szo ci á lis ha tó -
ság nak” szö veg rész,

38. 99/D.  §-ának (7) be kez dé sé ben az „éven te” szö veg -
rész he lyé be a „két éven te” szö veg rész,

39. 113/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ta nu lá si ké pes -
sé get vizs gá ló és re ha bi li tá ci ós bi zott ság” szö veg rész he -
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lyé be a „ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi és re ha bi li -
tá ci ós bi zott ság” szö veg rész,

40. 113/D.  §-a (7) be kez dé sé nek db) al pont já ban „a me -
gyei, fõ vá ro si mun ka ügyi köz pont ve ze tõ je” szö veg rész
he lyé be „az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg rész,

41. 113/G.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban az „a me -
gyei, fõ vá ro si mun ka ügyi köz pont” szö veg rész he lyé be az
„az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv” szö veg rész,

42. 118.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „in gat lan fek vé se
sze rint ille té kes föld hi va talt” szö veg rész he lyé be az „in -
gat lan ügyi ha tó sá got”, „A föld hi va tal” szö veg rész he lyé -
be az „Az in gat lan ügyi ha tó ság” szö veg rész,

43. 127/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam -
kincs tár nak az egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tást fo lyó sí tó te -
rü le ti, il let ve re gi o ná lis igaz ga tó sá ga (a továb biak ban:
Igaz ga tó ság)” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

44. 127/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „he lyi ön kor -
mány zat, il let ve a tár su lás szék he lye sze rint ille té kes Igaz -
ga tó ság nak” szö veg rész he lyé be a „kincs tár nak” szö veg -
rész

lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gyvt.

1. 26.  §-ának (6) be kez dé sé ben a „Kincs tá ri Va gyo ni
Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „kincs tá ri va gyon ke -
ze lé sé ért fe le lõs szerv” szö veg rész,

2. 59.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „leg fel jebb 40” szö -
veg rész he lyé be a „leg fel jebb 48” szö veg rész,

3. 62.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az If jú sá gi, Csa lád -
ügyi, Szo ci á lis és Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um” szö -
veg rész he lyé be „a köz pon ti ha tó ság” szö veg rész,

4. 62.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, 141.  §-ának
(4) be kez dé sé ben „az If jú sá gi, Csa lád ügyi, Szo ci á lis és
Esély egyen lõ sé gi Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be
„a köz pon ti ha tó ság” szö veg rész,

5. 72.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „az ille té kes
gyám hi va talt, il let ve kül föl di ál lam pol gár sá gú gyer mek
ese té ben – ide nem ért ve a 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rin ti sze mélyt – Bu da pest Fõ vá ros V. Ke rü let Gyám -
hivatalát” szö veg rész he lyé be „a gyám hi va talt, il let ve kül -
föl di ál lam pol gár sá gú gyer mek ese té ben – ide nem ért ve
a 4.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti sze mélyt – a Kor -
mány ál tal ki je lölt gyám hi va talt” szö veg rész,

6. 73.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az ille té kes gyám hi -
va tal” szö veg rész he lyé be „A gyám hi va tal” szö veg rész,

7. 73.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban,
73.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 140.  §-a (2) be kez dé sé nek
elsõ mon da tá ban a „Bu da pest Fõ vá ros V. Ke rü let Gyám hi -
va ta la” szö veg rész he lyé be a „Kor mány ál tal ki je lölt
gyám hi va tal” szö veg rész,

8. 77.  §-ának (5) be kez dé sé ben „a gyer mek la kó he lye
vagy tar tóz ko dá si he lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je” szö veg rész he lyé be „a te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je” szö veg rész,

9. 80.  §-ának (6) be kez dé sé ben „a gyer mek la kó he lye
vagy tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je” szö veg rész he lyé be „a te le pü lé si ön -
kor mány zat jegy zõ je” szö veg rész,

10. 81/A.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban,
93.  §-ának (8) be kez dé sé ben „az ille té kes gyám hi va talt”
szö veg rész he lyé be „a gyám hi va talt” szö veg rész,

11. 82.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban „az
egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be „a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs 
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg rész,

12. 82.  §-ának (8) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si
gyám hi va tal nak, il let ve az egész ség ügyi, szo ci á lis és csa -
lád ügyi mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va -
tal nak, il let ve a mi nisz ter nek” szö veg rész,

13. 84.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban
„A Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be „A mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um (a továb -
biak ban: mi nisz té ri um)” szö veg rész,

14. 84.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „leg fel jebb negy -
ven” szö veg rész he lyé be a „leg fel jebb negy ven nyolc” szö -
veg rész,

15. 93.  §-ának (7) be kez dé sé ben „a me gyei, fõ vá ro si
mun ka ügyi köz pont tal” szö veg rész he lyé be „az ál la mi
fog lal koz ta tá si szerv vel” szö veg rész,

16. 94.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „gyer mek jó lé ti szol -
gál ta tást a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sát” szö veg rész
he lyé be a „gyer mek jó lé ti szol gál ta tást, a gyer me kek nap -
köz be ni el lá tá sát” szö veg rész,

17. 96.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban
a „me gyei gyám hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „gyám -
hi va tal nak” szö veg rész,

18. 96.  §-a (6) be kez dé sé nek har ma dik és ne gye dik
mon da tá ban, 102.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da -
tá ban és má so dik mon da tá ban, 102.  §-ának (6) be kez dé sé -
ben, 104.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban, 104.  §-ának
(4) be kez dé sé ben, 140.  §-ának (3) és (4) be kez dé sé ben a
„me gyei gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va -
tal” szö veg rész,

19. 96.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „me gyei gyám hi va -
tal nál” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va tal nál” szö veg -
rész,

20. 96.  §-ának (8) be kez dé sé ben, 101.  §-ának (3) és
(4) be kez dé sé ben „A szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be „A mi nisz ter” szö veg rész,

21. 101.  §-át meg elõ zõ cím ben, 101.  §-ának (1), (2) és
(5) be kez dé sé ben „A nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész
 helyébe „A mi nisz ter” szö veg rész,

22. 101.  §-ának (5) be kez dé sé ben „az igazságügy -
miniszterrel” szö veg rész he lyé be „a büntetés-végrehaj -
tásért fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész,

23. 102.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si, me gyei
gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va tal” szö -
veg rész,

24. 102.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 102.  §-a (5) be kez -
dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban, a „Nem ze ti Csa lád- és
Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter
ál tal ki je lölt szerv” szö veg rész,
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25. 103/A.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban
„a Szo ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész
 helyébe „a mi nisz té ri um” szö veg rész,

26. 103/A.  § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet hez” szö veg -
rész he lyé be a „mi nisz ter ál tal ki je lölt szerv hez” szö veg -
rész,

27. 103/A.  §-a (4) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá ban 
„Az In té zet” szö veg rész he lyé be „A mi nisz ter ál tal ki je lölt 
szerv” szö veg rész,

28. 104.  §-át köve tõen, az „Ötö dik Rész” cí mé ben a
„szer ve ze te és fel ada ta” szö veg rész he lyé be a „szer ve ze te
és egyes el já rá si sza bá lyai” szö veg rész,

29. 105.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 134.  §-ának (6) be -
kez dé sé ben a „nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„mi nisz ter” szö veg rész,

30. 129.  §-ának (1) be kez dé sé ben „Az el já ró szerv”
szö veg rész he lyé be „A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se -
lõ-tes tü le te, jegy zõ je és a gyám hi va tal (a továb biak ban
együtt: el já ró szerv)” szö veg rész,

31. 131.  §-ának (5) be kez dé sé ben az „ál la mi adó ha tó ság 
ille té kes igaz ga tó sá ga” szö veg rész he lyé be az „ál la mi
adó ha tó ság” szö veg rész,

32. 135.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „gyám hi va tal” szö -
veg rész he lyé be a „gyám hi va tal és a köz pon ti ha tó ság”
szö veg rész,

33. 137.  §-ának (2) be kez dé sé ben „Az Or szá gos Csa lád- 
és Gyer mek vé del mi In té zet” szö veg rész he lyé be „A mi -
nisz ter ál tal ki je lölt szerv” szö veg rész,

34. 137.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és 
Szo ci ál po li ti kai In té zet” szö veg rész he lyé be a „Kor mány
ál tal ki je lölt szerv” szö veg rész,

35. 138.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „vá ro si ön kor mány -
zat, fõ vá ros ban a ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ je” szö veg -
rész he lyé be a „te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je” szö -
veg rész,

36. 140.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da tá ban a
„vá ro si gyám hi va tal” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va tal”
szö veg rész,

37. 140.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban „a Szo -
ci á lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be
„a mi nisz tert” szö veg rész,

38. 141.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „me gyei gyám hi va -
talt” szö veg rész he lyé be a „gyám hi va talt” szö veg rész,

39. 142.  §-ának (2) be kez dé sé ben „A 138–141.  §-ok
ren del ke zé sei” szö veg rész he lyé be „Az adat ke ze lés re és a
nyil ván tar tá sok ve ze té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek” szö -
veg rész

lép.

(7) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Cst.
a) 22.  §-ában és 43.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „Ma -

gyar Ál lam kincs tár el nö ke” szö veg rész he lyé be a „kincs -
tár ve ze tõ je” szö veg rész,

b) 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „Ma gyar
Ál lam kincs tár nak az igény lõ la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye 
sze rint ille té kes me gyei Te rü le ti Igaz ga tó sá ga – a fõ vá ros -
ban és Pest me gyé ben a Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o -
ná lis Igaz ga tó ság – és ki ren delt sé gei (a továb biak ban
együtt: Igaz ga tó ság)” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö -
veg rész,

c) 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban „az Igaz ga tó -
ság” szö veg rész he lyé be „a kincs tár” szö veg rész,

d) 35.  § (1) be kez dé se c) pont já nak ca) al pont já ban „az
igény lõ la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes
Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be „a kincs tár” szö veg rész,

e) 35.  § (1) be kez dé se c) pont já nak cb) al pont já ban a
„Ma gyar Ál lam kincs tár Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o -
ná lis Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: Re gi o ná lis Igaz ga tó -
ság)” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

f) 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az (1) be kez dés
a) pont já ban meg ha tá ro zott Igaz ga tó ság” szö veg rész he -
lyé be „a kincs tár” szö veg rész,

g) 43.  §-ának (1) be kez dé sé ben „az igé nyel bí rá ló, ille -
tõ leg az egyéb szerv szék he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó -
ság” szö veg rész he lyé be „a kincs tár” szö veg rész,

h) 43.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „ha tá ro za tot hozó,
ille tõ leg a fi ze té si meg ha gyást ki bo csá tó Igaz ga tó ság”
szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

i) 45.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál lam kincs -
tár el nö két” szö veg rész he lyé be a „kincs tár ve ze tõ jét” szö -
veg rész,

j) 48.  §-ában az „Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz -
tár tól, il let ve a me gyei (fõ vá ro si) egész ség biz to sí tá si pénz -
tár tól” szö veg rész he lyé be az „Egész ség biz to sí tá si Alap
ke ze lé sé ért fe le lõs szerv tõl, il let ve az egész ség biz to sí tá si
szerv tõl” szö veg rész,

k) 49.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben a „Ma gyar Ál -
lam kincs tár” szö veg rész he lyé be a „kincs tár” szö veg rész,

l) 51.  §-a b) pont já nak be ve ze tõ mon da tá ban „az if jú sá -
gi, csa lád ügyi és esély egyen lõ sé gi mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be „a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter”
szö veg rész,

m) 51.  §-a b) pont já nak ba) al pont já ban az „egész ség -
ügyi mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be az „egész ség ügyért
fe le lõs mi nisz ter rel” szö veg rész
lép.

40.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
 Országgyûlés a 2005. évi LXXX. tör vénnyel ki hir de tett,
a gyer me kek nek a nem zet kö zi örök be fo ga dá sok te rén való 
vé del mé rõl és az ilyen ügyek ben tör té nõ együtt mû kö dés -
rõl  szóló, Há gá ban, 1993. má jus 29. nap ján kelt Egyez -
mény (a továb biak ban: Há gai Egyez mény) 2. Cik ke 1. be -
kez dé sé nek hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sát az aláb bi ak 
sze rint ál la pít ja meg:

„1. Az Egyez ményt ak kor kell al kal maz ni, ha a va la -
mely Szer zõ dõ Ál lam ban (a továb biak ban: szár ma zá si
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 állam) szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ gyer me -
ket egy má sik Szer zõ dõ Ál lam ba (a továb biak ban: fo ga dó
 állam) át vit ték, át vi szik, vagy át fog ják vin ni, akár a szár -
ma zá si ál lam ban tör té nõ, a fo ga dó ál lam ban szo ká sos tar -
tózko dá si hellyel ren del ke zõ há zas pá rok vagy sze mély ál tal
való örök be fo ga dás után, akár a fo ga dó ál lam ban vagy a
szár ma zá si ál lam ban tör té nõ örök be fo ga dás cél já ból.”

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szág -
gyû lés a 2005. évi LXXX. tör vénnyel ki hir de tett Há gai
Egyez mény 14. Cik ké nek hi va ta los ma gyar nyel vû for dí -
tá sát az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

„14. Cikk Az egyik Szer zõ dõ Ál lam ban szo ká sos tar tóz -
ko dá si hellyel ren del ke zõ sze mé lyek nek, akik egy má sik
Szer zõ dõ Ál lam ban szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel ren del -
ke zõ gyer me ket kí ván nak örök be fo gad ni, azon ál lam
Köz pon ti Ha tó sá gá hoz kell ké rel mü ket be nyúj ta ni uk,
amely ben szo ká sos tar tóz ko dá si he lyük ta lál ha tó.”

(3) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szág -
gyû lés a 2005. évi LXXX. tör vénnyel ki hir de tett Há gai
Egyez mény 22. Cik ke 4. be kez dé sé nek hi va ta los ma gyar
nyel vû for dí tá sát az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

„4. Bár mely Szer zõ dõ Ál lam be je lent he ti az Egyez -
mény le té te mé nye sé nek, hogy a te rü le tén szo ká sos tar tóz -
ko dá si hellyel ren del ke zõ gyer me kek örök be fo ga dá sá ra
ki zá ró lag ak kor ke rül het sor, ha a Köz pon ti Ha tó sá gok
funk ci ó it az 1. be kez dés sze rint gya ko rol ják.”

(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szág -
gyû lés a 2005. évi LXXX. tör vénnyel ki hir de tett Há gai
Egyez mény 28. Cik ké nek hi va ta los ma gyar nyel vû for dí -
tá sát az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

„28. Cikk Az Egyez mény nem érin ti a szár ma zá si ál lam
olyan jog sza bá lyát, amely meg kö ve te li, hogy a gyer mek
örök be fo ga dá sá ra ab ban az ál lam ban ke rül jön sor, ahol
szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zik, vagy amely
meg tilt ja, hogy a gyer me ket az örök be fo ga dást megelõ -
zõen a fo ga dó ál lam ban el he lyez zék, vagy oda át vi gyék.”

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Or szág -
gyû lés a 2005. évi LXXX. tör vénnyel ki hir de tett Há gai
Egyez mény 36. Cik ke a) pont já nak hi va ta los ma gyar nyel -
vû for dí tá sát az aláb bi ak sze rint ál la pít ja meg:

[Azon ál la mok vo nat ko zá sá ban, ame lyek ben a kü lön bö -
zõ te rü le ti egy sé gek ben két vagy több jog rend szer irány -
adó az örök be fo ga dás ra,]

„a) az ál lam ban való szo ká sos tar tóz ko dá si hely re való
bár mely uta lást úgy kell meg fo gal maz ni, hogy az az ál lam
meg fe le lõ te rü le ti egy sé gé re vo nat koz zon;”

41.  § Ez a tör vény a szo ci á lis biz ton sá gi rend sze rek nek
a  Közösségen be lül moz gó mun ka vál la lók ra és családtag -
jaikra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló, 1971. jú ni us 14-i
1408/71/EGK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít meg.

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

2006. évi CXVIII.
tör vény

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
és a büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. tör vény

módosításáról*

1.  § A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 248.  §-ának c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A bel ügy mi nisz ter a fegy ve res szerv hi va tá sos ál lo má -
nyú tag ját ha tá ro zott vagy ha tá ro zat lan idõ re – be le egye -
zé sé vel – a Bel ügy mi nisz té ri um ba, il let ve a rend vé del mi
ok ta tá si in téz mé nyek be szol gá lat tel je sí tés re be ren del he ti.
A be ren de lés sel be tölt he tõ szol gá la ti be osz tá so kat a mi -
nisz ter ha tá roz za meg. A be ren delt re a 43–44. §-ok sza bá -
lya it a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:)

„c) a mun kál ta tói jog kört a rend õrség és a ha tár õr ség
ál lo má nyá ból be ren delt sze méllyel szem ben a ren dé sze tért 
fe le lõs mi nisz ter, a pol gá ri vé de lem, va la mint az ál la mi és
ön kor mány za ti tûz ol tó ság ál lo má nyá ból be ren delt sze -
méllyel szem ben pe dig a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért
fe le lõs mi nisz ter gya ko rol ja;”

2.  § A Hszt. a kö vet ke zõ 248/A.  §-sal egé szül ki:
„248/A.  § (1) A ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter 2007. má -

jus 31-ig igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény be szol gá lat tel -
je sí tés re be ren del he ti a rend õrség és a Ha tár õr ség hi va tá -
sos ál lo má nyú, az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be
 valamely kri mi na lisz ti kai szak te rü let re vagy ve gyé szet
szak te rü let re igaz ság ügyi szak ér tõ ként be jegy zett tag ját.

(2) A be ren delt fe lett a mun kál ta tói jog kört az igaz ság -
ügyi szak ér tõi in téz mény ve ze tõ je gya ko rol ja, a fog lal koz -
ta tá sá val össze füg gõ költ sé gek fe de ze tét az igaz ság ügyi
szak ér tõi in téz mény költ ség ve té sé ben kell biz to sí ta ni.
A be ren delt szol gá la ti jog vi szo nyá ra egye bek ben a
248.  §-ban fog lal ta kat is al kal maz ni kell.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti be ren de lés meg szû nik, ha a
hi va tá sos ál lo mány tag ja azt kéri, il let ve, ha az igaz ság -
ügyi szak ér tõi név jegy zék bõl tö röl ték.”

3.  § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
103.  §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé szül ki, és a je -
len le gi (2)–(4) be kez dés szá mo zá sa (3)–(5) be kez dés re
vál to zik:

„(2) Az (1) be kez dés b) pont já nak al kal ma zá sá ban nem
mi nõ sül a nyo mo zó ha tó ság gal hi va tá sos szol gá la ti
 viszonyban álló sze mély nek az, aki a rá vo nat ko zó jog sza -
bá lyok alap ján nem a nyo mo zó ha tó ság ál lo má nyá ban tel -
je sít szol gá la tot.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. de cem ber 11-i ülés nap ján fo gad ta el.
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4.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

(2) Fel ha tal ma zást kap a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter,
hogy ren de let tel ál la pít sa meg az igaz ság ügyi szak ér tõi in -
téz mény ben a rend õr ség és a Ha tár õr ség hi va tá sos ál lo má -
nyú tag já nak be ren de lé sé vel be tölt he tõ be osz tá so kat.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

12/2006. (XII. 18.) ÖTM
rendelete

a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének
kiadásáról

A köz ira tok ról, a köz le vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri
anyag vé del mé rõl  szóló 1995. évi LXVI. tör vény
10.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az ok ta tá si és kul tu rá lis
mi nisz ter rel egyet ér tés ben, to váb bá a köz fel ada tot el lá tó
szer vek irat ke ze lé sé nek ál ta lá nos kö ve tel mé nye i rõl  szóló
335/2005. (XII. 29.) Korm. ren de let ben fog lal tak figye -
lembe véte lével a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A he lyi ön kor mány za tok egy sé ges irat tá ri ter vét je len
ren de let mel lék le te ként adom ki.

2.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

Melléklet
a 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelethez

Egységes irattári terv

Az irat tá ri terv az egy sé ges irat ke ze lés ér de ké ben az
irat tá ri anya got té te lek re (tár gyi cso por tok ra, in do kolt
eset ben irat faj ták ra) ta gol va, az ön kor mány zat szer ve ze té -
hez, fel adat- és ha tás kö ré hez iga zo dó rend sze re zés ben

 sorolja fel, s meg ha tá roz za a ki se lej tez he tõ irat tá ri té te lek -
be tar to zó ira tok ügy vi te li célú meg õr zé sé nek idõ tar ta mát,
to váb bá a nem se lej tez he tõ ira tok le vél tár ba adá sá nak ha -
tár ide jét. Az irat tá ri terv ál ta lá nos és kü lö nös rész re osz lik.

Az ügy tí pu sát, ága za ti ho va tar to zá sát, az irat se lej tez -
he tõ ség sze rin ti mi nõ sí té sét és a le vél tá ri át adás idõ pont ját 
az irat tá ri terv ben rög zí tett irat tá ri jel mu tat ja, amely egy -
út tal meg ha tá roz za az irat irat tá ri he lyét is.

Az irat tá ri jel össze te või:
– ügy kör szám: há rom je gyû szám, amely meg ha tá roz za

az ügy tí pu sát, az ön kor mány za ti hi va tal szer ve ze té hez és
fel adat kö ré hez iga zo dó rend sze re zés ben;

– ága za ti be tû jel: meg ha tá roz za az ügy ága za ti ho va tar -
to zá sát;

– se lej te zé si jel: kód szám, amely meg ha tá roz za a nem
se lej tez he tõ té te le ket, va la mint a ki se lej tez he tõ irat tá ri té -
te lek be tar to zó ira tok ügy vi te li célú meg õr zé sé nek idõ tar -
ta mát.

Az irat tá ri jel al kal ma zá sa, fel jegy zé se, az irat ke ze lé si
sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak alap ján tör té nik, és kö ve ti
a ko ráb bi évek gya kor la tát.

Az ügy kör szám meg ha tá ro zá sa figye lembe ve szi azt a
tényt, hogy az egy sé ges terv hosszú táv ra ké szült, így le he -
tõ sé get kell biz to sí ta ni a fel adat- és ha tás kör mó do sí tá sok
át ve ze té sé re az egy sé ges szer ke zet meg bon tá sa és új ra szá -
mo zá sa nél kül. En nek meg fele lõen az egyes ügy kör cso -
por tok vé gén fel hasz nál ha tó szám ke re tek ma rad tak.

Az ága za ti ho va tar to zást meg ha tá ro zó be tû je lek nél a
be vált gya kor lat nak megfele lõen „U” be tû jel kü lön böz te ti
meg az ál ta lá nos ügye ket. A kü lö nös rész ága za ti betû -
jeleinek meg ha tá ro zá sa is kö ve ti a ko ráb bi gya kor la tot,
 ennek meg fele lõen nem hasz nál tuk fel a 38/1998. (IX. 4.)
BM ren de let ben már az ál ta lá nos rész hez át cso por to sí tott
sze mély ze ti ügyek „S” be tû je lét, és nem hasz nál tuk fel az
egy há zi ügyek „D” be tû je lét, va la mint a terv ügyek „T” be -
tû je lét.

A ha tár idõ nél kül irat tár ban õr zen dõ ira tok fo gal ma sem 
új, azt a ko ráb bi évek gya kor la ta is al kal maz ta.

Jel ma gya rá zat
I = Me gyei ön kor mány zat

II = Fõ vá ro si ön kor mány zat
III = Me gyei jogú vá ro si ön kor mány zat
IV = Fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat
V = Vá ro si ön kor mány zat

VI = Köz sé gi, kör jegy zõ sé gi köz pon ti ön kor mány zat
1 = 2 év után se lej tez he tõ
2 = 5 év után se lej tez he tõ
3 = 10 év után se lej tez he tõ
4 = 15 év után se lej tez he tõ
5 = 30 év után se lej tez he tõ
6 = 75 év után se lej tez he tõ
0 = nem se lej tez he tõ

HN = ügy vi te li ér dek bõl ha tár idõ nél kül az ön kor -
mány zat irat tá rá ban ma ra dó ira tok jel zé sé re
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szol gál, az ira tok ügy vi te li ér té ké nek meg szû né -
se után az ön kor mány zat és az ille té kes le vél tár
kö zö sen dönt az át adás idõ pont já ról

Lt. = le vél tá ri át adás ha tár ide je, ál ta lá nos ság ban az
1995. évi LXVI. tör vény ha tá roz za meg, tény le -
ge sen az ön kor mány zat és a te rü le ti leg ille té kes
le vél tár dön ti el az át adás idõ pont ját

õr zé si idõ = az ügy el in té zé sét kö ve tõ irat tá ro zás kel -
té tõl szá mí tott mi ni mum idõ, amely az
ira tok se lej te zé si le he tõ sé gét je len ti

le já rat után = az adott ügy kör ben ke let ke zett irat ér vé -
nyes sé gé nek le jár tá tól szá mí tan dó mi ni -
mum õr zé si idõ

HK = hasz ná la ton kí vü li té tel
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ÁL TA LÁ NOS RÉSZ

U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK

1. Képviselõ-testület iratai

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

001 Pol gár mes te ri (al pol gár mes te ri) tiszt ség át adás-át vé te lé vel, egyéb 
fel adat- és ha tás kör át adás-át vé te lé vel kap cso la tos ira tok

0 0 0 0 0 0 15

002 Kép vi se lõ-tes tü le ti jegy zõ könyv és mel lék le tei (elõ ter jesz tések,
sür gõs sé gi in dít vá nyok, tá jé koz ta tók, köz meg hall ga tás,
in ter pel lá ci ók, egyéb dön tés-elõ ké szí tõ ira tok, népi
kez de mé nye zés út ján a kép vi se lõ-tes tü let elé ter jeszt he tõ min den
olyan ügy, amely nek el dön té se a kép vi se lõ-tes tü let ha tás kö ré be
tar to zik)

0 0 0 0 0 0 15

003 Kép vi se lõ-tes tü le ti bi zott sá gok, rész ön kor mány za tok,
fa lu gyû lé sek, kör ze ti ta nács ko zá sok, la kos sá gi fó rum
jegy zõ köny vei és mel lék le tei

0 0 0 0 0 0 15

004 Kép vi se lõ-tes tü le ti ülé sek rõl ké szült hang- és kép anyag 0 0 0 0 0 0 A szer kesz tett
jegy zõ könyv

el ké szül te után a
ke let ke zést 
kö ve tõ év 

már ci us 31-ig

005 Ön kor mány za ti biz to s ki ren de lé se, ira tai 0 0 0 0 0 0 15

006 Ta nács no ki ira tok 0 0 0 0 0 0 15

007 Ok mány tár (cí mer és zász ló rajz, dísz pol gá ri cím, he lyi ki tün te tés
ado má nyo zá sa stb.)

0 0 0 0 0 0 15

008 Ön kor mány za ti ér dek kép vi se le ti tag sá gi ügyek 0 0 0 0 0 0 15

009 Ön kor mány za ti ren de le tek, sza bály za tok 0 0 0 0 0 0 15

2. Kisebbségi önkormányzat iratai

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

011 HK

012 Együtt mû kö dé si meg ál la po dá sok 0 0 0 0 0 0 15

013 Fel adat el lát ási, in téz mény há ló zat-mû köd te té si és fej lesz té si terv
ki sebb sé gi ön kor mány za ti vé le mé nye zé se

0 0 0 0 0 0 15

014 Ki sebb sé gi gaz dál ko dó szer ve ze tek, in téz mé nyek ala pí tá sa,
át szer ve zé se, meg szû né se

0 0 0 0 0 0 HN

015 Ki sebb sé gi ok ta tást is foly ta tó is ko lák ban az érett sé gi vizs ga
le bo nyo lí tá sá nak el len õr zé sé vel kap cso la tos ira tok

2 2 2 2 2 2 –

016 Ki sebb sé gi óvo dai, is ko lai dön té sek vé le mé nye zé se, szak mai
el len õr zé se

2 2 2 2 2 2 –



Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

017 Ki sebb sé gi óvo dai, is ko lai ne ve lé si prog ra mok, tan ter vek
vé le mé nye zé se

4 4 4 4 4 4 –

018 Ki sebb sé gi ön kor mány zat, ki sebb sé gi ön kor mány za ti bi zott sá gok 
ülé se i nek jegy zõ köny vei, mel lék le tei, elõ ter jesz tések, egyéb
dön tés-elõ ké szí tõ ira tok

– 0 0 0 0 0 15

019 HK

020 HK

021 Ki sebb sé gi ön kor mány za tok tár su lá si szer zõ dé sei 0 0 0 0 0 0 15

022 Ki sebb sé gi ön kor mány zat költ ség ve té si és va gyon ke ze lé si ügyei 0 0 0 0 0 0 15

023 Köz ok ta tá si meg álla po dás ki sebb sé gi ok ta tás ról 0 0 0 0 0 0 15

024 Köz ér de kû ké rel mek, pa na szok, ja vas la tok, be je len té sek 1 1 1 1 1 1 –

025 Ki sebb sé gi ön kor mány zat el len õr zé se 0 0 0 0 0 0 15

026 Nem zet kö zi kap cso lat tar tás ira tai 2 2 2 2 2 2 –

3. Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, 
közhasznú társaságainak, közalapítványainak és intézményeinek (a továb biak ban: intézményeinek) ügyei

3.1. Szer ve zet, mû kö dés, ügy vi tel

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

031 Adat vé de lem sza bá lyo zá sa 3 3 3 3 3 3 –

032 Bel sõ el len õr zé si és könyv vizs gá lói je len té sek 3 3 3 3 3 3 –

033 Bel sõ ügy vi te li se géd köny vek (elõ adói mun ka könyv, ér kez te tõ
könyv, irat át adó könyv, pos ta könyv stb.)

2 2 2 2 2 2 –

034 Bé lyeg zõk nyil ván tar tá sa 2 2 2 2 2 2 –

035 Be szá mo lók, je len té sek, mun ka ter vek (éves pol gár mes te ri,
jegy zõi, szak igaz ga tá si, in téz mé nyi)

0 0 0 0 0 0 15

036 Be szá mo lók, je len té sek, mun ka ter vek (idõ sza ki jegy zõi,
pol gár mes te ri, in téz mé nyi)

2 2 2 2 2 2 –

037 Biz ton sá gi és egész ség vé del mi in téz ke dé sek 2 2 2 2 2 2 –

038 Ér dek egyez te tés a szak szer ve ze tek kel, ér dek vé del mi és
ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek kel, ér dek kép vi se le ti fó ru mok
ala pí tá sa, mû köd te té se

0 0 0 0 0 0 15

039 Érin tés vé del mi vizs gá la ti jegy zõ köny vek 3 3 3 3 3 3 –

040 HK

041 Hír lap-, fo lyó irat- és könyv ren de lés 1 1 1 1 1 1 –

042 Hi va tal, mun ka kör át adás-át vé te li jegy zõ köny vek 3 3 3 3 3 3 –

043 Ik ta tó- és mu ta tó könyv, irat tá ri se géd köny vek 0 0 0 0 0 0 15

044 In téz mé nyek, ér de kelt sé gi kör be tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok
ala pí tá sa, ala pí tó ok ira tok, te vé keny ség vál to zá sa, meg szün te té se, 
irá nyí tás sal és mû kö dés sel kap cso la tos elvi ügyek, szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat, fej lesz té si ter vek, el len õr zé si
jegy zõ köny vek

0 0 0 0 0 0 15

045 In téz mé nyek, ér de kelt sé gi kör be tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok
irá nyí tá sá val és mû kö dé sé vel kap cso la tos fel ügye le ti, el len õr zé si, 
ope ra tív ügyek

3 3 3 3 3 3 –

046 Irat ke ze lé si sza bály zat tal és irat tá ri terv vel kap cso la tos ügyek,
irat se lej te zé si jegy zõ köny vek

0 0 0 0 0 0 HN
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

047 HK

048 Kár té rí té sek 3 3 3 3 3 3 –

049 Kézi irat tár ból a köz pon ti irat tár ba tör té nõ irat át adás-át vé tel
jegy zõ köny vei

4 4 4 4 4 4 –

050 Kol lek tív szer zõ dés 0 0 0 0 0 0 15

051 Kör le ve lek (in téz ke dést igény lõ) 1 1 1 1 1 1 –

052 Köz al kal ma zot ti Ta nács ügyei 0 0 0 0 0 0 15

053 Köz ér de kû ké rel mek, pa na szok, ja vas la tok, be je len té sek 1 1 1 1 1 1 –

054 Kül föl di kap cso la tok bo nyo lí tá sa 2 2 2 2 2 2 –

055 Kül föl di kap cso la tok ra vo nat ko zó két- és több ol da lú
meg ál la po dá sok, éves ér té ke lé sek

0 0 0 0 0 0 15

056 Kül föl di ki kül de tés, ta pasz ta lat cse re, úti je len té sek 2 2 2 2 2 2 –

057 Kül sõ szer vek, ÁSZ, köz igaz ga tá si hi va tal el len õr zé se,
át vi lá gí tás, fenn tar tói, szak fel ügye le ti vizs gá la tok, tör vényességi
ész re vé te lek, ügyé szi in téz ke dé sek

0 0 0 0 0 0 15

058 Le vél tá ri irat át adás-át vé te li jegy zõ köny vek 0 0 0 0 0 0 HN

059 Mun ka bal ese tek és fog lal ko zá si be teg sé gek nyil ván tar tá sa 6 6 6 6 6 6 –

060 Mun ka-, szak mai ér te kez le ti jegy zõ köny vek 2 2 2 2 2 2 –

061 Mun kál ta tói jut ta tá sok elvi ügyei 0 0 0 0 0 0 15

062 Mun ka rend, ügy rend és ügy fél fo ga dá si rend 2 2 2 2 2 2 –

063 Mun ka vé del mi ügyek (mun ka he lyek ki ala kí tá sa,
ro var-rág csá ló ir tás, do hány zó he lyek ki je lö lé se stb.)

3 3 3 3 3 3 –

064 HK

065 Pe res ügyek, jogi kép vi se le ti te vé keny ség 4 4 4 4 4 4 –

066 Saj tó ügyek, te le pü lés mar ke ting, PR te vé keny ség 2 2 2 2 2 2 –

067 Sta tisz ti ka (éves) 0 0 0 0 0 0 15

068 Sta tisz ti ka (idõ sza ki) 2 2 2 2 2 2 –

069 Tár su lá si, kis tér sé gi meg ál la po dá sok, Tár su lá si Ta nács ülé se i nek
jegy zõ köny vei, te rü let szer ve zé si ügyek, ha tár te rü le ti ügyek

0 0 0 0 0 0 15

070 Uta sí tá sok (jegy zõi, pol gár mes te ri) 0 0 0 0 0 0 15

071 Ügy vi tel szer ve zés (sa ját fej lesz té sû/meg ren de lé sû elekt ro ni kus
prog ram le írá sok, prog ram rend szer, vé de lem sza bá lyo zás stb.)

0 0 0 0 0 0 15

072 Ve ze tõi ér te kez le tek jegy zõ köny vei, em lé kez te tõi 0 0 0 0 0 0 15

073 Kap cso lat tar tás ci vil, egy há zi és if jú sá gi szer ve ze tek kel 2 2 2 2 2 2 –

074 Nép szám lá lás, egyéb össze írá sok le bo nyo lí tá sá val kap cso la tos
ügyek

2 2 2 2 2 2 –

075 Mi nõ ség biz to sí tá si, mi nõ ség irá nyí tá si rend szer, tel je sít mény -
kö ve tel mény cél meg ha tá ro zá sa, tel je sít mény ér té ke lés ál ta lá nos
ira tai

0 0 0 0 0 0 15

076 Ön kor mány za tok együtt mû kö dé sé re vo nat ko zó ira tok 0 0 0 0 0 0 15

077 Euró pai Uni ós csat la ko zás, jog har mo ni zá ció ira tai 0 0 0 0 0 0 15

078 Köz igaz ga tá si re form elõ ké szí té sé re vo nat ko zó ira tok 0 0 0 0 0 0 15

079 Szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sok, vé le mé nyek, nyi lat ko za tok 1 1 1 1 1 1 –

080 In téz ke dést nem igény lõ kör le ve lek, meg hí vók, tá jé koz ta tók 1 1 1 1 1 1 –

081 Ala pít vá nyok kal, nonpro fit szer ve ze tek kel kap cso la tos ügyek 0 0 0 0 0 0 15

082 Ön kor mány za ti fel ada to kat érin tõ stra té gia, kon cep ció, prog ram,
terv

0 0 0 0 0 0 15

083 Kis tér sé gi tár su lá sok ope ra tív ügyei 3 3 3 3 3 3 –
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

084 Ön kor mány za ti (fej lesz té si, mû kö dé si célú) pá lyá za tok 0 0 0 0 0 0 15

085 Lob bi te vé keny ség 3 3 3 3 3 3 –

3.2. Sze mély ze ti, bér- és mun ka ügyek

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

091 Bal ese ti, rok kant sá gi ügyek 6 6 6 6 6 6 –

092 Bér- és mun ka ügyi ki mu ta tá sok, nyil ván tar tá sok, je len té sek 3 3 3 3 3 3 –

093 Bér nyil ván tar tás (bér kar ton) 6 6 6 6 6 6 –

094 El tar tói nyi lat ko zat 2 2 2 2 2 2 –

095 Fe gyel mi ügyek 3 3 3 3 3 3 –

096 Fi ze tés nél kü li sza bad ság ügyek 6 6 6 6 6 6 –

097 Fi ze té si elõ leg 1 1 1 1 1 1 –

098 He lyet te sí té sek 3 3 3 3 3 3 –

099 Il let mény ügyek (bér jegy zék, il let mény ki egé szí tés,
il let mény pót lé kok, sze mé lyi il let mény meg ál la pí tá sa,
il let mény el té rí tés, já ru lék el szá mo lás, ju ta lom, mun kál ta tói
köl csö n, tá vol lé ti díj, le te le pe dé si tá mo ga tás, köztisztviselõi,
közalkalmazotti juttatások stb.)

3 3 3 3 3 3 –

100 Je len lé ti ívek 2 2 2 2 2 2 –

101 Kép vi se lõk nyil ván tar tá sa, össze fér he tet len sé ge,
va gyonnyi lat ko za tai, jut ta tá sai, tiszteletdíjai

2 2 2 2 2 2 –

102 Ke re se ti iga zo lás 1 1 1 1 1 1 –

103 Ki ne ve zés, meg bí zás, be so ro lás, át so ro lás, át he lye zés, mi nõ sí tés,
egyé ni tel je sít mény ér té ke lés ira tai, mun ka kö ri le írás, fel men tés a
ké pe sí té si elõ írás alól, es kü ok má nyok, ha tó sá gi bi zo nyít vá nyok,
cí mek, ki tün te té sek ado má nyo zá sa, köz szol gá la ti mun ka vi szony
iga zo lá sa, ren del ke zé si, tar ta lék ál lo mány ba he lye zés (er rõl
tá jé koz ta tás) és meg szün te tés, fel men tés, mun ka vég zés aló li
fel men tés, nyugdíjazás, végkielégítés, eseti megbízások,
vagyonnyilatkozatok, összeférhetetlenség

6 6 6 6 6 6 –

104 Köz igaz ga tá si alap- és szak vizs ga ügyek, ügy ke ze lõi
alap vizs ga ügyek

5 5 5 5 5 5 –

105 Köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti nyil ván tar tá sok 0 0 0 0 0 0 HN

106 Köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak egyéb jog vi szo nya i nak
en ge dé lye zé se

3 3 3 3 3 3 –

107 Lét szám- és bér gaz dál ko dá si ügyek (éves) 0 0 0 0 0 0 15

108 Mun ká ba já rás költ sé ge i nek té rí té se, vas úti iga zol vá nyok ügyei 1 1 1 1 1 1 –

109 Na pi dí jak 2 2 2 2 2 2 –

110 Ön kén tes nyug díj pénz tá ri tá mo ga tás 6 6 6 6 6 6 –

111 Sze mély ze ti tár gyú pá lyá za ti ki írá sok és be adott pá lyá za tok 1 1 1 1 1 1 –

112 Sza bad sá go lá si rend, sza bad ság ügyek 2 2 2 2 2 2 –

113 Ta nul má nyi szer zõ dés 3 3 3 3 3 3 –

114 To vább kép zés, át kép zés egye di ügyei, szak mai gya kor lat 2 2 2 2 2 2 –

115 To vább kép zé si éves és kö zép tá vú terv 3 3 3 3 3 3 –

116 Üres ál lás he lyek rõl tá jé koz ta tás 1 1 1 1 1 1 –

117 Köz hasz nú al kal ma zá sok, táv mun ka egye di ügyei 6 6 6 6 6 6 –

118 Ki tün te té sek, ki tün te tõ cí mek ado má nyo zá sá nak elõ ké szí té se,
lebonyolítása

2 2 2 2 2 2 –

119 Köz szol gá la ti jog vi ták 5 5 5 5 5 5 –
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3.3. Pénz- és va gyon ke ze lés

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

131 Adó ügyek (sa ját) 2 2 2 2 2 2 –

132 Ana li ti kus nyil ván tar tá sok (esz köz nyil ván tar tás, köny ve lé si
nap lók, lel tár, selejtezés)

3 3 3 3 3 3 –

133 Anyag- és kész let nyil ván tar tás, ki sebb be szer zé sek,
meg ren de lé sek

2 2 2 2 2 2 –

134 Bank i és pénz ügyi le ve le zés, át uta lá si meg bí zá sok,
bank szám la ki vo nat, bank szám la nyi tás

2 2 2 2 2 2 –

135 Be ru há zá sok szer ve zé se és pénz ügyi le bo nyo lí tá sa,
épü let fenn tar tás, fel újí tá si terv, fel újí tá sok szer ve zé se és
pénz ügyi le bo nyo lí tá sa, köz be szer zés le bo nyo lí tá sa,
te le pü lés üze mel te tés sel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok

3 3 3 3 3 3 –

136 Bi zony la tok (be vé tel-ki adá si bi zony la tok, pénz tár bi zony la tok,
pénz tár nap lók, szám lák, szám la töm bök tõ pél dá nyai, kész pénz-
 ellátmány bizonylatai)

3 3 3 3 3 3 –

137 Fi ze té si fel szó lí tás, szám la rek la má ció, szám la ren de zés,
szám la egyez te tés, kö ve te lés ér vé nye sí té se, adósságelengedés

1 1 1 1 1 1 –

138 Gaz da sá gi prog ram 2 2 2 2 2 2 –

139 Gép ko csik üze mel te té se (biz to sí tás a le já rat után, me net le vél,
szer viz, üzem anyag stb.)

1 1 1 1 1 1 –

140 Il let mény szám fej tés 3 3 3 3 3 3 –

141 In gat lan- és va gyon nyil ván tar tás; tu laj don jog-, szol gal mi jog,
ve ze ték jog-ren de zés, nyilvántartás

0 0 0 0 0 0 HN

142 Költ ség ve té si be szá mo ló (éves) 0 0 0 0 0 0 15

143 Költ ség ve té si be szá mo ló (idõ sza ki) 3 3 3 3 3 3 –

144 Költ ség ve tés sel és pénz ke ze lés sel kap cso la tos ügyek
(adós ság ren de zés, át cso por to sí tás, cím zett és cél tá mo ga tá sok
igény lé se és le bo nyo lí tá sa, cél tar ta lé kok fel hasz ná lá sa,
hi tel fel vé tel és le bo nyo lí tás, hi tel nyil ván tar tás, költ ség ve tés és
be szá mo ló elõ ké szí té se, költ ség ve té si kon cep ció, pénz ma rad vány 
el szá mo lá sa, pót elõ irány zat, re or ga ni zá ció, szám vi te li rend,
pályázatok pénzkezelése, intézmények közüzemi számlájának
rendezése)

3 3 3 3 3 3 –

145 Lel tár fel vé te li ívek 1 1 1 1 1 1 –

146 Ön kor mány za ti va gyon ke ze lé sé re, el ide ge ní té sé re, bér le té re,
cse ré jé re, vá sár lá sá ra, ha szon bér le té re vo nat ko zó alap ira tok,
szer zõ dé sek, be ru há zá si terv, köz be szer zés alap ira tai,
terv pá lyá zat, tu laj do no si hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás

0 0 0 0 0 0 HN

147 Se gé lyek, tá mo ga tá sok pénz ügyi le bo nyo lí tá sa 3 3 3 3 3 3 –

148 Szál lí tó le vél 1 1 1 1 1 1 –

149 Tér sé gi fej lesz té si prog ram, ipar i park ügyek, Tér sé gi,
te rü let fej lesz té si Tanács ügyei

0 0 0 0 0 0 15

150 Te rü let ren de zés, ki sa já tí tás 0 0 0 0 0 0 HN

151 Va gyon biz ton sá gi rend szer mû köd te té se 3 3 3 3 3 3 –

152 Va gyon biz to sí tás (le já rat után) 1 1 1 1 1 1 –

153 Va gyon hasz no sí tás pénz ügyi le bo nyo lí tá sa (bér let, el ide ge ní tés
stb.)

3 3 3 3 3 3 –

154 Tér sé gi fej lesz té si me nedzs ment ügyek 3 3 3 3 3 3 –

155 Pénz ügyi in téz ke dést igény lõ te lek ala kí tá si és épí tés igaz ga tá si
határozatok

2 2 2 2 2 2 –

156 Ön kor mány za ti in gat la nok fenn tar tá sa, kar ban tar tá sa 2 2 2 2 2 2 –
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KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS)

A) PÉNZÜGYEK

A.1. Adó igaz ga tá si ügyek

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

171 Adó- és ér ték bi zo nyít vá nyok, va gyo ni iga zo lá sok, adó iga zo lá sok – 2 2 2 2 2 –

172 HK

173 Adó be vé te li terv és tel je sí tés – 2 2 2 2 2 –

174 Adó el len õr zés, adat egyez te tés, adó ked vez mé nyi-men tes sé gi
ügyek, adó ki ve tés el le ni jog or vos la tok, adó be val lás és
adó ki ve tés, adó hát ra lék, túl fi ze tés, té ves be fi ze tés, mél tá nyos sá gi 
ké rel mek, adótartozások behajtása, végrehajtás

– 3 3 3 3 3 –

175 Adó össze sí tõ, valamint a szá mí tó gé pes éves fel dol go zás
adat tar tal má ról év vé gén ké szí tett lista

– 2 2 2 2 2 –

176 Adó zók egyé ni törzs ada tai (nyil ván tar tás) – 6 6 6 6 6 HN

177 Adók mód já ra be haj tan dó köz tar to zá sok iratai – – 2 2 2 2 –

A.2. Egyéb pénz ügyek

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

191 Ál ta lá nos és cél tar ta lé kok fel hasz ná lá sa 3 3 3 3 3 3 –

192 Át me ne ti gaz dál ko dás sal kap cso la tos ira tok 3 3 3 3 3 3 –

193 Be té ti ka mat ügyek 2 2 2 2 2 2 –

194 De cent ra li zált tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sa 3 3 3 3 3 3 –

195 Fej lesz té si alap terv 3 3 3 3 3 3 –

196 Fel adat mu ta tók hoz kap cso ló dó ál lam i hoz zá já ru lás elõ irány za ta,
vissza igény lés

3 3 3 3 3 3 –

197 Fel adat mu ta tó-nö ve ke dés  miatti pót igény 2 2 2 2 2 2 –

198 HK

199 Il le ték ki sza bás, il le ték -el len õr zés, il le té k-vég re haj tás 2 2 2 2 2 2

200 In téz mé nyi té rí té si dí jak meg ál la pí tá sa, el en ge dé se
(egész ség ügyi, gyer mek jó lé ti, mû ve lõ dé si, ne ve lé si-ok ta tá si,
szo ciá lis)

2 2 2 2 2 2 –

201 Köt vény-, rész vény ki bo csá tás (le járat után) 2 2 2 2 2 2 –

202 Kü lön fé le célú pénz ala pok, köz mû fej lesz té si hoz zá já ru lás
vissza té rí tés

3 3 3 3 3 3 –

203 Pénz ügyi sza bály sér té sek, bír sá gok – 2 2 2 2 2 –

204 HK

205 Sze ren cse já ték-szer ve zõi te vé keny ség ha tó sá gi iga zo lá sa – 2 2 2 2 2 –

A.3. Vám igaz ga tás és jö ve dé ki el já rás

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

211 HK

212 HK

2006/156. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12431



B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

221 Szen ve dély be te gek (al ko hol- és ká bí tó szer-hasz ná lók, egyéb
füg gõ ség ben szen ve dõk) kö te le zõ gondozásba vétele

– – 5 5 5 5 –

222 Be te gek pa nasz ügyei, be teg jo gi kép vi se lõ ész re vé te lei 2 2 2 2 2 2 –

223 Egész ség ügyi fej lesz té si kon cep ció elõ ké szí té si iratai 2 2 2 2 2 2 –

224 Egész ség ügyi alap el lá tás hely zet fel mé ré se és meg szer ve zé se 0 0 0 0 0 0 15

225 Egész ség ügyi el lá tás ra való jo go sult sá gi ügyek – – 5 5 5 5 –

226 Egész ség ügyi szû rõ vizs gá la tok meg szer ve zé se – – 1 1 1 1 –

227 Hu mán or vos lás ban hasz nált szé ru mok stb. üze mi elõ ál lí tá sá nak
en ge dé lye zé se és véleményezése

0 0 0 – 0 0 15

228 Fi nan szí ro zá si szer zõ dés kö té se a Me gyei Egész ség biz to sí tá si
Pénztárral

3 3 3 3 3 3 –

229 Gyógy hely, gyógy für dõ in téz mény, ki ter melt ás vány víz,
gyógy víz, gyógy iszap és gyógy for rás ter mék törzs köny vi ada tai
vál to zá sá nak bejelentése

– 2 2 2 2 2 –

230 Gyógy iszap és gyógy for rás ter mék ki ter me lé sé nek, ke ze lé sé nek
és for gal ma zá sá nak engedélyezése

– 0 0 0 0 0 15

231 Gyógy szer tár fel ál lí tá sá nak kez de mé nye zé se és vé le mé nye zé se – 2 2 2 2 2 –

232 Há zi or vo si, házi gyer mek or vo si, fog or vo si, gyógy sze ré szi,
vé dõ nõi, ügye le ti pá lyá za tok, szer zõ dé sek (lejárat után)

– – 2 2 2 2 –

233 Há zi or vo sok nál be je lent ke zett biz to sí tot tak ról havi jelentés – – 1 1 1 1 –

234 If jú sá gi or vos (is ko la or vos) ki je lö lé se (kö zép fo kú ok ta tá si
intézményekben)

– 2 2 2 2 2 –

235 Is ko la-egész ség ügyi szol gá lat szer ve zé se 0 0 0 0 0 0 15

236 Jár vány ügyi in téz ke dé sek – 3 3 3 3 3 –

237 Kör ze ti egész ség ügyi, há zi or vo si, házi gyer mek or vo si, fog or vo si, 
gyógy sze ré szi, vé dõ nõi, ügye le ti el lá tás megszervezése

– – 3 3 3 3 –

238 Köz tisz ta sá gi és te le pü lés tisz ta sá gi feladatok – 3 3 3 3 3 –

239 Kül föl di ál lam pol gá rok be teg el lá tá si díjai – 2 2 2 2 2 –

240 Meg vál to zott mun ka ké pes sé gû dol go zók ügyei – – 3 3 3 3 –

241 Se gít ség gel élõk ügyei, köz le ke dé si ked vez mé nyei – 3 3 3 3 3 –

242 Nyil ván tar tás a be je len tett biz to sí tot tak ról – – 3 3 3 3 –

243 Rág csá ló men te sí tés, szú nyoggyé rí tés, ro var ir tás – 1 1 1 1 1 –

244 Sza ko sí tott el lá tá si for mák meg szer ve zé se (át me ne ti el he lye zést
nyúj tó in téz mé nyek, fo gya té ko sok ott ho na, idõ sek ott ho na,
nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mé nyek, pszi chi át ri ai be te gek
otthona, rehabilitációs intézmények)

0 0 0 0 0 0 15

245 Tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék ügyek – – 6 6 6 6 –

246 Egész ség ügyi el lá tást tá mo ga tó pá lyá za tok – 3 3 3 3 3 –

247 Re ha bi li tá ci ós Bi zott ság iratai – 3 3 3 3 3 –

248 Házi szak ápo lá si szol gá lat, já ró- és fek võ be teg szak el lá tás,
óra szám, ügyeletek

0 0 0 0 0 0 15

249 Egész ség ügyi szol gál ta tá sok ÁNTSZ-tõl ér ke zett en ge dé lyek
(le já rat után)

1 1 1 1 1 1 –
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C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

261 Ápo lá si, gon do zá si díj, szü lõ tar tás meg ál la pí tá sa – – 6 6 6 6 –

262 Át me ne ti, rend kí vü li se gé lye zés, ár víz ká ro sul tak ál lam i
támogatása

– – 1 1 1 1 –

263 HK

264 HK

265 Fo gya té ko sok, el lá tás ra szo ru lók ér dek vé del me, támogatása 3 3 3 3 3 3 –

266 Rend kí vü li gyer mek vé del mi ked vez mény, be is ko lá zá si se gély,
tan könyv tá mo ga tás stb.

– – 1 1 1 1 –

267 Rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény – – 3 3 3 3 –

268 Gyer mek vé del mi ked vez mény nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

269 Gyógy szer se gély, gyó gyá sza tise géd esz köz-tá mo ga tás – – 1 1 1 1 –

270 Ha di gon do zá si, nem ze ti gon do zá si ügyek – – 5 5 5 5 –

271 Ha di gon do zot tak, nem ze ti gon do zot tak nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

272 Haj lék ta la nok se gé lye zé se, el lá tá sa – 1 1 1 1 1 –

273 Idõs ko rú ak já ra dé ká nak nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

274 Idõs ko rú ak já ra dék ügyei – – 3 3 3 3 –

275 Köz gyógy el lá tás ban ré sze sü lõk nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

276 Köz gyógy el lá tá si ügyek (le já rat után) – – 2 2 2 2 –

277 La kás fenn tar tá si tá mo ga tá si, köz üze mi kom pen zá ci ós ügyek,
adós ság ke ze lés, lak bér hoz zá já ru lás

– – 1 1 1 1 –

278 HK

279 Rend sze res se gé lye zés – – 3 3 3 3 –

280 HK

281 Sze mé lyes gon dos ko dá si ügyek (csa lád se gí tés, ét kez te tés, házi
se gít ség nyúj tás, egyéb spe ci á lis alap el lá tás, szo ciá lis szolgáltatás)

– – 1 1 1 1 –

282 Szer zõ dés a szo ciá lis fel ada tok át vál la lá sá ról – – 0 0 0 0 HN

283 Szo ciá lis el lá tás ra jo go sul tak, rend sze res se gély ben ré sze sü lõk
nyil ván tar tá sa

– – 0 0 0 0 HN

284 Szo ciá lis in téz mény, vál lal ko zás, fa lu gond no ki szol gá lat
mû kö dé si és te lep en ge dé lye, nyil ván tar tás, mûködés ellenõrzése

– 0 0 0 0 0 HN

285 Szo ciá lis ott ho ni, nyug dí jashá zi el he lye zés 1 1 1 1 1 1 –

286 Te me té si se gély, köz te me tés – – 2 2 2 2 –

287 Te rü le ti vagy re gi o ná lis nyug díj pénz tár ala kí tá sa 0 0 0 0 0 0 HN

288 HK

289 El uta sí tott ápo lá si, gon do zá si díj, se gély, já ra dék kérelmek – – 1 1 1 1 –

290 Társ ha tó sá gi meg ke re sé sek (ide gen kör nye zet ta nul mány) – – 1 1 1 1 –

291 Szo ciá lis el lá tást tá mo ga tó pá lyá za tok – 3 3 3 3 3 –

292 Szo ciá lis köl csö n egye di ügyek (le já rat után) – – 2 2 2 2 –

293 Adós ság ke ze lés, la kás cé lú hi tel hát ra lék ke ze lé se, rendezése – – 3 3 3 3 –
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E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS

E.1. Kör nye zet- és ter mé szet vé de lem

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

301 Csen des öve zet ki ala kí tá sa, te rü le tek zaj vé del mi szem pont ból
vé det té nyilvánítása

– 5 5 5 5 5 –

302 He lyi ter mé sze ti ér ték vé det té nyil vá ní tá sa – 0 0 0 0 0 HN

303 Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi ha tó sá gi fel ada tok (en ge dé lyek,
ha tár ér té kek meg ál la pí tá sa, ha tás vizs gá lat, fe lül vizs gá lat,
kö te le zett sé gek meg ál la pí tá sa, ti lal mak, te rep ren de zés, je len tõs
kör nye ze ti ha tás sal járó jog erõs ha tá ro za tok, kör nye zet vé del mi
közigazgatási szerzõdések közzététele, egyéb)

– 4 4 4 4 4 –

304 Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi prog ram (ter mé sze ti ér té kek
el len õr zé se, fenn tar tá sa, meg óvá sa, õrzése stb.)

0 0 0 0 0 0 15

305 Kör nye zet- és ter mé szet vé del mi prog ram vég re haj tá sa,
ak ció prog ra mok

– 2 2 2 2 2 –

306 Kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la ti esz kö zök telepítése 1 1 1 1 1 1 –

307 Kör nye zet vé del mi ha tás vizs gá la ti ta nul mány 0 0 0 0 0 0 15

308 La kó he lyi kör nye zet ál la pot fel mé ré se 0 0 0 0 0 0 15

309 Lég szennye zé si, zaj- és ter mé szet vé del mi bírság – 2 2 – 2 2 –

310 Lég szennye zé si vizs gá la tok, mé ré sek 0 0 0 – 0 0 15

311 Lég szennye zõ for rá sok nyil ván tar tá sa – 0 0 – 0 0 HN

312 Le ve gõ tisz ta ság-vé del mi (rend kí vü li) in téz ke dé si terv
(füst köd-ri a dó terv)

0 0 0 – 0 0 HN

313 Re pü lõt erek zaj gát ló vé dõ öve ze té nek ki ala kí tá sa – 3 3 – 3 3 –

314 Szol gál ta tó te vé keny sé get el lá tó üze mi lé te sít mény
ener gia hor do zó- és/vagy üzem módvál tás ra kö te le zé se,
te vé keny sé gé nek kor lá to zá sa, fel füg gesz té se, ille tõ leg feloldása

– 3 3 – 3 3 –

315 Ter mé sze ti ál la pot fel mé rés 0 0 0 0 0 0 15

316 Vé dett te rü le tek és vé dett ter mé sze ti te rü le tek hasz no sí tá sá nak,
ke ze lé sé nek ügyei

– 3 3 – 3 3 –

317 Kör nye zet vé del mi alap pal, cél elõ irány zat tal kap cso la tos ügyek 3 3 3 3 3 3 –

E.2. Épí tés ügyek

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

331 HK

332 Át né ze ti nyil ván tar tá si tér kép – 0 0 0 0 0 HN

333 HK

334 Bon tá si, épí té si, fenn ma ra dá si, hasz ná lat ba vé te li, ren del te tés-
 meg vál toz ta tá si en ge dély/kö te le zés; épí té si, te lek ala kí tá si és
-változtatási tilalom

– 0 0 0 0 0 HN

335 Élet ve szé lyes épü le tek nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

336 Elvi épí té si en ge dély – – 2 2 2 2 –

337 Elvi te lek ala kí tá si en ge dély – 3 3 3 3 3 –

338 Épí tésfel ügye let, épí tés ügyi ha tó sá gi ellen õr zés, bírság – 2 2 2 2 2 –

339 Épí tés ügyi bír ság nyil ván tar tá sa – 3 3 3 3 3 –

340 Ház szám ren de zés – 0 0 0 0 0 HN

341 Épü le tek kül sõ hely re ál lí tá sa, hom lok za ti ta ta ro zás, fel vo nó-
 ja ví tás el ren de lé se, egyéb épí tés ügyi ha tó sá gi kötelezési ügyek

2 2 2 2 2 2 –
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

342 HK

343 Fõ épí té szi, társ ha tó sá gi vé le mé nyek, ál lás fog la lá sok, en ge dé lyek
építési ügyekben

3 3 3 3 3 3 –

344 Föld mé ré si alap tér kép 0 0 0 0 0 0 HN

345 Ki ra kat szek ré nyek, fel ira tok hir de tõbe ren de zé sek en ge dé lye zé se – 2 2 2 2 2 –

346 Köz mû fej lesz tés, in gat la nok köz mûel lá tá sa – 0 0 0 0 0 HN

347 La kás épí té si és -meg szû né si, ta nya épí té si és -meg szû né si
nyil ván tar tás

– 0 0 0 0 0 HN

348 Mû em lé ki és épí té sze ti ér té kek fel ku ta tá sa, nyil ván tar tá sa 0 0 0 0 0 0 HN

349 Mû sza ki nyil ván tar tás (épít mény, ba u xit ce ment tel épült
épít mé nyek, köz mû, felvonó )

– 0 0 0 0 0 HN

350 Pin ce be om lá sok kal ve szé lyez te tett te rü le tek felmérése – 0 0 0 0 0 HN

351 Te le pü lés (te rü let) fej lesz té si kon cep ció, prog ramsza bá lyo zá si
ke ret terv, te le pü lés szer ke ze ti terv, sza bá lyo zá si terv, helyi építési 
szabályzat

0 0 0 0 0 0 HN

352 Te lek ren de zés (te lek ala kí tás, te lek egye sí tés, te lek fel osz tás,
te lek ha tár-ren de zés, te lek cso port újraosztása)

– 0 0 0 0 0 HN

353 HK

354 HK

355 Szob rok, mû vé szi al ko tá sok, em lék mû vek, em lék táb lák
lé te sí té se, építése

0 0 0 0 0 0 15

356 Szob rok, mû vé szi al ko tá sok, em lék mû vek, em lék táb lák, he lyi
épí té sze ti ér té kek vé del me, fenntartása

3 3 3 3 3 3 –

357 Te le pü lés fej lesz té si me nedzs ment ügyek, pá lyá za tok 3 3 3 3 3 3 –

358 Vá rosre ha bi li tá ció ügyei (prog ram, pá lyá za tok, meg ál la po dá sok
stb.)

0 0 0 0 0 0 15

359 Te le pü lés ren de zé si és épí té sze ti-mû sza ki terv ta nács ira tai
(a ta ná csot mû köd te tõ önkormányzatnál)

0 0 0 0 0 0 15

E.3. Kom mu ná lis ügyek

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

371 Ha lott ham vasz tó lé te sí té se – 0 0 – 0 0 15

372 Hul la dékle ra kó -he lyek (szi lárd, ál la ti ere de tû, fo lyé kony)
ki je lö lé se, lé te sí té se, hul la dék ke ze lé si szer zõ dé sek,
hul la dék gaz dál ko dá si program

0 0 0 – 0 0 HN

373 Ké mény sep rõ-ipar i szol gál ta tás ügyei 4 4 4 4 4 4 –

374 Köz cé lú ár tal mat la ní tó te lep lé te sí té se 0 0 0 – 0 0 HN

375 Köz te rü let tisz tán tar tá sa, fel ügye le te, hul la dék el he lye zé se,
gyûj té se, szál lí tá sa, hul la dékár tal mat la ní tás, hul la dék-
új ra hasz no sí tás, hul la dék gaz dál ko dá si bírság ügyek, talajterhelési 
díj

– 2 2 2 2 2 –

376 Köz te me tõk lé te sí té se, le zá rá sa, meg szün te té se, nyil ván tar tá sai,
tér ké pei, új bó li használatba vétele

– 0 0 – 0 0 HN

377 Sír bolt könyv – 0 0 – 0 0 HN

378 Sír em lé kek és sír bol tok terv e – 0 0 – 0 0 HN

379 Sír nyi tá si, ex hu má lá si en ge dély – 1 1 – 1 1 –

380 Für dõ he lyek ki je lö lé se – 1 1 1 1 1 –

381 Táv hõ szol gál ta tás he lyi sza bá lyo zá sa – 2 2 – 2 2 –

2006/156. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12435



Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

382 Te me tõk fenn tar tá sá val, üze mel te té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi
ügyek

– 3 3 – 3 3 –

383 Zöld te rü le tek lé te sí té se, fenn tar tá sa (par kok, ját szó te rek) – 3 3 3 3 3 –

384 Fel újí tás, kar ban tar tás, hi ba el há rí tás – 2 2 2 2 2 –

385 Ener giagaz dál ko dás, szél erõ mû lé te sí té se 0 0 0 0 0 0 15

F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

401 For ga lom sza bá lyo zás, for ga lom tech ni ka – 2 2 2 2 2 –

402 Ha tó sá gi árak meg ál la pí tá sa (he lyi tö meg köz le ke dés, taxi, vas út), 
menetrend

– 2 2 – 2 2 –

403 He lyi tö meg köz le ke dés fej lesz té si kon cep ci ó ja – 0 0 – 0 0 15

404 He lyi tö meg köz le ke dé si pá lyá zat – 3 3 – 3 3 –

405 Hi dak, alul já rók és fe lül já rók lé te sí té se – 0 0 0 0 0 HN

406 Hi dak, alul já rók és fe lül já rók mû köd te té se – 3 3 3 3 3 –

407 Híd törzs könyv – 0 0 0 0 0 HN

408 Ki kö tõk, (köz for gal mú) kom pok és ré vek lé te sí té se – 0 0 0 0 0 HN

409 Köz for gal mú ki kö tõk, kom pok, ré vek mû köd te té se – 3 3 – 3 3 –

410 Köz te rü let-fog la lá si, -hasz ná la ti meg ál la po dá sok és díjak – 2 2 2 2 2 –

411 Köz te rü let-bon tá si en ge dé lyek – 1 1 1 1 1 –

412 Köz út, he lyi vas út men ti épít mény el he lye zé si és nyers anyag-
 ki ter me lé si engedély

– 2 2 2 2 2 –

413 Köz út, he lyi vas út men ti fa ki vá gá si és ül te té si engedély – 2 2 2 2 2 –

414 Köz utak, he lyi vas utak mû sza ki, mi nõ sé gi, bal ese ti, for gal mi
ada ta i nak, valamint for gal mi rend jét meg ha tá ro zó jel zé se i nek
nyilvántartása

– 0 0 – 0 0 HN

415 Köz utak, he lyi vas utak tisz tán  tar tá sa, sí kos ság el le ni védekezés – 1 1 1 1 1 –

416 Köz utak, he lyi vas utak, jár dák, gép ko csi be haj tók, gya log utak,
ke rék pár utak épí té se, for ga lom ba he lye zé se, megszüntetése

– 0 0 0 0 0 15

417 Köz úton, he lyi vas úton tör té nõ épí té si mun kák en ge dé lye zé se – 1 1 1 1 1 –

418 Köz vi lá gí tá si be ren de zés lé te sí té se – 0 0 0 0 0 HN

419 Köz vi lá gí tá si be ren de zés mû köd te té se – 3 3 3 3 3 –

420 Par ko lá si, ese ti be haj tá si, egyéb ese ti köz le ke dé si engedély – 1 1 1 1 1 –

421 Pos tai, táv köz lõ, elekt ro mos, valamint más nagy frek ven ci ás je let
vagy mel lék ha tást kel tõ be ren de zé sek lé te sí té se, üze mel te té se,
ron gá lá sa, hírközlési szabálysértések

– 3 3 3 3 3 –

422 Re pü lõ tér lé te sí té sé nek és meg szün te té sé nek vé le mé nye zé se – 2 2 2 2 2 –

423 Táv köz lé si és egyéb nyom vo nal jel le gû épít mé nyek
en ge dé lye zé se

– 0 0 0 0 0 HN

424 Ut ca bú to rok el he lye zé sé nek en ge dé lye zé se, tervrajzok – 0 0 0 0 0 HN

425 Út el len õri szol gá lat meg szer ve zé se – 2 2 2 2 2 –

426 Út vo nal en ge dé lyek – 1 1 1 1 1 –

427 Üzem anyag töl tõ ál lo má sok kal kap cso la tos ügyek – 4 4 4 4 4 –

428 Vas úti át ke lõ he lyek, gép ko csibe haj tók, gya log utak, jár dák,
ke rék párutak, köz utak fenn tar tá sa, par ko lók ki ala kí tá sa,
fenntartása

– 3 3 3 3 3 –
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

429 Egyéb köz út ke ze lõi hoz zá já ru lás – 1 1 1 1 1 –

430 Ut ca bú to rok, ut ca névtáb lák, ház számtáb lák ki he lye zé se,
kar ban tar tá sa, javítása

– 2 2 2 2 2 –

431 Köz le ke dé si kár té rí té sek – – 1 1 1 1 –

G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

441 Ár víz és bel víz zel kap cso la tos ope ra tív ügyek – 2 2 2 2 2 –

442 Ár víz- és bel vízvé de ke zé si terv 0 0 0 0 0 0 15

443 Csa tor na és víz mû bír ság – 2 2 2 2 2 –

444 Fo lyé konyhul la dék-be bo csá tá si pon tok ki je lö lé se – 4 4 4 4 4 –

445 Ivó víz, szenny víz dí jak meg ál la pí tá sa – 3 3 – 3 3 –

446 Köz mû ves víz szol gál ta tá si kor lá to zá si terv – 2 2 – 2 2 –

447 Ku tak lé te sí té si en ge dé lye – 0 0 0 0 0 HN

448 Pa ta kok, csa tor nák ára dá sai el le ni vé de ke zés, csa pa dék víz-
 elvezetés

0 0 0 0 0 0 15

449 Ivó víz-, szenny víz tisz tí tó be ren de zés lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se – 0 0 – 0 0 HN

450 Ivó víz-, szenny víz há ló zat, csa pa dék csa tor na-há ló zat lé te sí té se,
üze mel te tõ jé nek kijelölése

– 0 0 0 0 0 HN

451 Ivó víz-, szenny víz há ló zat, csa pa dék csa tor na-há ló zat
üze mel te té se

– 2 2 2 2 2 –

452 Ivó víz-, szenny víz-, csa pa dék csa tor na-törzs há ló zat ra tör té nõ
csat la ko zás elrendelése

– 4 4 4 4 4 –

453 Véd mû vek lé te sí té se és fej lesz té se – 0 0 – 0 0 HN

454 Véd mû vek mû köd te té se – 2 2 – 2 2 –

455 Vi zek és vízi lé te sít mé nyek nyil ván tar tá sa – 0 0 0 0 0 HN

456 Vízi ál lás lé te sí té sé nek, fenn ma ra dá sá nak és bon tá sá nak
en ge dé lye zé se

– 0 0 0 0 0 HN

457 Vízi köz üze mi te vé keny ség kon cep ci ó ja, víz ren de zé si programok – 0 0 – 0 0 15

458 Víz jo gi lé te sí té si és üze mel te té si en ge dély – 0 0 0 0 0 HN

459 Víz mé rõ hely, tisz tí tó ak na köz te rü le ten tör té nõ el he lye zé se – 4 4 – 4 4 –

H) ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI; IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS

H.1. Anya köny vi és ál lam pol gár sá gi ügyek

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

471 Ál lam pol gár sá gi es kü ok má nyok – – 0 0 0 0 HN

472 Ál lam pol gár sá gi ké rel mek – 2 2 2 2 2 –

473 Anya könyv (szü le té si, há zas sá gi, ha lot ti) – 0 0 0 0 0 HN

474 Anya köny vi alap ira tok (szü le té si, há zas sá gi, ha lot ti utó la gos
be jegy zé sek alapiratai)

– 0 0 0 0 0 HN

475 Anya köny vi igaz ga tás szer ve ze te, mû kö dé se – 3 3 3 3 3 –

476 Anya köny vi ki vo na tok ké ré se, ada tok köz lé se – 2 2 2 2 2 –
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

477 Anya köny vi mu ta tók – 0 0 0 0 0 HN

478 Csa lá di ese mé nyek pol gá ri szer tar tá sa – – 1 1 1 1 –

479 Egyéb anya köny vi ira tok, anya köny vi ki vo na tok tõ pél dá nyai,
át adás-át vé te li jegy zõ köny vei, adat köz lé sek iratai

– 2 2 2 2 2 –

480 Nyil ván tar tás a nyi tott anya köny vi be jegy zé sek rõl – 0 0 0 0 0 HN

481 Nyil ván tar tás a he lyi anya könyv ve ze tõi jo go sult sá gok ról – 0 0 0 0 0 HN

H.2. Pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sa

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

491 Adat egyez te tés – – 1 1 1 1 –

492 Az adat nyil ván tart ás alap já ul szol gá ló alap ira tok
(anya köny vve ze tõi ér te sí té sek, igény lõ lap a sze mély azo no sí tó
iga zol vány ki ál lí tá sá hoz, pol gá rok lak cím be je len té se,
lakcímváltozás stb.)

– – 6 6 6 6 –

493 Adat szol gál ta tá si nyil ván tar tás – – 2 2 2 2 –

494 Adat szol gál ta tás sal kap cso la tos ügyek (be ad vá nyok, ké rel mek,
meg ke re sé sek, át ira tok, adat szol gál ta tá si bizonylatok)

– – 2 2 2 2 –

495 A köz pon ti adat nyil ván tart ás (Köz pon ti Adat fel dol go zó,
Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal) ál tal kö zölt gépi
nyil ván tar tá si adatok

– – 2 2 2 2 –

496 Kül föl di le te le pe dé si, tar tóz ko dá si nyi lat ko za tok/en ge dé lyek,
be ván dor lá si ügyek, elsõ nyil ván tar tás ba vétel

– – 3 3 3 3 –

497 Nyil ván tar tás (kar to nos és/vagy elekt ro ni kus) a pol gá rok
sze mé lyi ada ta i ról és lakcímérõl

– – 0 0 0 0 HN

498 Sze mé lyi azo no sí tó jel ki adá sá val, mó do sí tá sá val és
vissza vo ná sá val kap cso la tos iratok

– – 4 4 4 4 –

499 El ve szett és ta lált sze mé lyi ok má nyok kal kap cso la tos ügyek,
sze mély azo no sí tó iga zol vány kö rö zé si jegyzõkönyv

– – 2 2 2 2 –

500 Lak cím be je len tés sel kap cso la tos ügyek (el uta sí tás, be- és
ki je lent ke zés re fel szó lí tás, lak cím fik tív vé nyil vá ní tá sa,
hi va tal ból érvénytelenítése)

– – 3 3 3 3 –

501 Sze mé lyi iga zol vánnyal, sze mé lyi azo no sí tó és lak cí met iga zo ló
ha tó sá gi iga zol vány ki adá sá val kap cso la tos ok mány iro dán
ke let ke zett ira tok (ki adás, pót lás, érvényesség, bevonás stb.)

– – 2 2 2 2 –

502 Ér vény te len ha tó sá gi iga zol vá nyok, le cse rélt nyil ván tar tó
kartonok

1 1 1 1 1 1 –

H.3. Kép vi se lõk vá lasz tá sa (eu ró pai par la men ti, or szág gyû lé si, ön kor mány za ti), nép sza va zás

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

511 Nép sza va zá si, he lyi nép sza va zá si jegy zõ könyv – 0 0 0 0 0 90 nap

512 Sza va zó kö rök meg ál la pí tá sa (nép sza va zá si, he lyi nép sza va zá si,
választási)

0 0 0 0 0 0 15

513 Vá lasz tá si, nép sza va zá si, he lyi nép sza va zá si bi zott ság,
sza va zat szám lá ló bi zott ság és vá lasz tá si, nép sza va zá si, he lyi
nép sza va zá si irodák megszervezése

0 0 0 0 0 0 15

514 Vá lasz tá si, nép sza va zá si, he lyi nép sza va zá si bi zott ság ülé si
jegyzõkönyve

0 0 0 0 0 0 15

515 Vá lasz tá si, nép sza va zá si, he lyi nép sza va zá si hir det mé nyek,
vá lasz tó ke rü le ti je löl tek és szer ve ze tek, vá lasz tá si, nép sza va zá si,
he lyi nép sza va zá si bizottsági tagok közzététele

0 0 0 0 0 0 15
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

516 Vá lasz tá si, nép sza va zá si, he lyi nép sza va zá si jegy zõ könyv 0 0 0 0 0 0 90 nap

517 Vá lasz tás, nép sza va zás, he lyi nép sza va zás le bo nyo lí tá sá val
kap cso la tos ki sebb jelentõségû ügyek

2 2 2 2 2 2 –

518 Vá lasz tói, sza va zói név jegy zék – – 0 0 0 0 90 nap

H.4. Rend õr sé gi ügyek

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

531 Rend õr f õk ap itány, rend õrkapitány és rend õrõrs ve ze tõ je
ki ne ve zé sé nek vé le mé nye zé se

3 3 3 3 3 3 –

532 Rend õr ka pi tány ság, rend õrõrs, kör ze ti meg bí zot ti ál lo más
lé te sí té sé nek, meg szün te té sé nek véleményezése

3 3 3 3 3 3 –

533 Rend õr sé gi mun ká val kap cso la tos ész re vé te lek 1 1 1 1 1 1 –

534 Együtt mû kö dé si szer zõ dés a rend õri fel ada tok el lá tá sá nak
se gí té sé re, tá mo ga tá sá ra, bûn meg elõ zé si önkormányzati
feladatok

– 3 3 3 3 3 –

535 Pol gár õr sé gi ügyek – 0 0 0 0 0 15

H.5. Tûz ol tó ság

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

541 Fenn tar tá si, fej lesz té si és mû kö dé si ügyek – 3 3 3 3 3 –

542 Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság ala pí tá sa, át szer ve zé se,
megszüntetése

– 0 0 0 0 0 15

543 Ön kén tes tûz ol tó ság ala pí tá sa, mû kö dé si te rü le té nek
megállapítása

– 0 0 0 0 0 15

544 Tûz- és mû sza ki men tés jel zés, ol tó víz-nye rés ügyei – 2 2 2 2 2 –

545 Tûz vé del mi ellen õr zés, jegy zõ könyv, ha tá ro zat, bírság – 4 4 4 4 4 –

546 Tûz vé del mi kö te le zett ség meg ál la pí tá sa – 0 0 0 0 0 HN

547 Tûz sze ré sze ti men te sí tés 2 2 2 2 2 2 –

H.6. Me ne dék jo gi ügyek

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

551 Együtt mû kö dé si meg álla po dás a me ne kült ügyi ha tó sá gok kal
(MMH, be fo ga dó állomások)

– 2 2 – 2 2 –

552 Me ne dé ket él ve zõ kül föl di ek át me ne ti el lá tá sa és támogatása – 2 2 2 2 2 –

553 Tá mo ga tás ra jo go sult me ne kül tek, me ne dé ke sek, be fo ga dot tak
ada ta i nak nyilvántartása

– 2 2 – 2 2 –

H.7. Igaz ság ügyi igaz ga tás

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

561 Bí ró sá gi ül nö kök je lö lé se, meg vá lasz tá sa és vissza hí vá sa 2 2 2 2 2 – –

562 Bir tok há bo rí tá si ügyek – – 2 2 2 2 –

563 Egy há zi in gat la nok tu laj do ni hely ze té nek rendezése 0 0 0 0 0 0 15

564 El tar tá si szer zõ dé si ügyek (le já rat után) – – 2 2 2 2 –

565 Köz ala pít vány lét re ho zá sa 0 0 0 0 0 0 15
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

566 Te lek ha tár vi ták – 6 6 6 6 6 –

567 Jog sza bályter ve ze tek, szer zõ dé sek, meg ál la po dá sok elõ ze tes
jogi vé le mé nye zé se

1 1 1 1 1 1 –

H.8. Egyéb igaz ga tá si ügyek

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

571 Cí mer hasz ná lat, név hasz ná lat, tu risz ti kai logo en ge dé lye zé se 2 2 2 2 2 2 –

572 Ha gya té ki ügyek – – 0 0 0 0 HN

573 Ha tó sá gi bi zo nyít vá nyok, iga zo lá sok, adat ké rés, adat szol gál ta tás, 
hir det mé nyek (in gat lan bér le ti, vé te li aján lat, ha szon bér let is)
kifüggesztésérõl igazolás

– 1 1 1 1 1 –

574 He lyi ség, ga rázs bér le ti, el ide ge ní té si szer zõ dés,
he lyi ség gaz dál ko dá si ügyek (lejárat után)

2 2 2 2 2 2 –

575 Jel zá log ügyek (le já rat után) 2 2 2 2 2 2 –

576 Sza bály sér té si ügyek, hely szí ni bír sá go lás, köz üze mi fo gyasz tók
szer zõ dés sze gé si ügyei

– – 1 1 1 1 –

577 Ta lált tár gyak, fel nem rob bant lö ve dé kek, rend kí vü li ese mé nyek
(bom ba ri a dó stb.) bejelentése

– – 1 1 1 1 –

578 Ut ca név vál to zá sok – 0 0 0 0 0 HN

579 Út le vél ügyek, ha tár át lé pé si en ge dé lyek – – 1 1 1 1 –

580 Gép jár mû for ga lom ba he lye zé se, ki vo ná sa, gép jár mû for gal mi
en ge déllyel kap cso la tos ügyek, üzem ben tar tás sal kap cso la tos
ügyek, rend szám ügyek, törzs könyv (lejárat után)

– – 2 2 2 2 –

581 Gép jár mû ve ze tõi en ge déllyel kap cso la tos ok mány iro dán
ke let ke zett ira tok (lejárat után)

– – 2 2 2 2 –

582 Ok mányki adá si, il le ték men tes sé gi ügyek – – 1 1 1 1 –

583 In gat lan for ga lom (el ide ge ní té si ti la lom el ren de lé se, tör lé se,
kül föl di ek in gat lan szer zé sé nek engedélyezése)

– – 2 2 2 2 –

584 Vál lal ko zói iga zol vánnyal kap cso la tos ügyek (ki adás,
vissza vo nás, adat vál to zás, se lej te zés, pót lás, csere stb.)

– – 6 6 6 6 –

585 Tol mács és szak for dí tó iga zol vány ki adá sa – – 6 6 6 6 –

586 Az ok mány iro dán ke zelt ve gyes igaz ga tá si, köz le ke dés igaz ga tá si
ira tok (meg ke re sés, fel szó lí tás, hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás,
ér te sí tés adat el té rés rõl, hi ba jegy zék, kí sé rõ jegy zék, kör le ve lek,
tér ti ve vé nyek, napi for gal mi je len té sek, gépkocsi-elszállítás,
szállítólevél stb.)

– – 1 1 1 1 –

587 Moz gás kor lá to zot tak par ko lá si ügyei – 3 3 3 3 3 –

588 Ügy fél ka pu-re giszt rá ció, elekt ro ni kus köz zé té tel, hon lap
mûködtetése

1 1 1 1 1 1 –

589 Vál lal ko zói en ge dé lyek nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

590 Vál lal ko zók, te lep he lyek el len õr zé se – 1 1 1 1 1 –

I) LAKÁSÜGYEK

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

591 HK

592 Bér la ká sok nyil ván tar tá sa 0 – 0 0 0 0 HN
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

593 Elsõ la kás hoz ju tás, la kás épí tés, la kás vá sár lás, egyéb la kás cé lú
tá mo ga tás egye di ügyek, iga zo lá sok (lejárat után)

2 2 2 2 2 2 –

594 Jog cím nél kü li la kás hasz ná lat 2 2 2 2 2 2 –

595 HK

596 La kás fel újí tá si, kar ban tar tá si tá mo ga tás 2 2 2 2 2 2 –

597 La kás bér le ti szer zõ dés, la kás cse re, la kás hasz no sí tás (le já rat után) 2 2 2 2 2 2 –

598 Lak bér tar to zás 2 2 2 2 2 2 –

599 Tár sas há zak ala pí tá sa, el ide ge ní tés – 0 0 0 0 0 HN

600 Tár sas ház-fel újí tá si pá lyá zat, tár sas há zak ope ra tív ügyei – 3 3 3 3 3 –

601 Ön ké nyes la kás fog la lá si ügyek – 2 2 2 2 2 –

602 Ön kor mány za ti bér la kás ra vá rók ügyei – 4 4 4 4 4 –

603 Nyil ván tar tás ba nem vett, el uta sí tott ké rel mek – 2 2 2 2 2 –

J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

611 Szü lõ ada tai nél kül anya köny ve zett gyer me kek nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

612 HK

613 Csa lá di jog ál lás ren de zé sé vel, az apai, anyai el is me rés sel, a
kép zelt szü lõk, a kép zelt apa és anya meg ál la pí tá sá val
kapcsolatos ügyek

– – 0 0 0 0 HN

614 Gyer mek vé del mi, gyer mek jó lé ti el lá tás ra való jo go sult ság
nyil ván tar tá sa

– – 0 0 0 0 HN

615 Ott hon te rem té si tá mo ga tás 5 5 5 5 5 5 –

616 Gyám ha tó sá gi és gyer mek vé del mi mun ka szak mai, fel ügye le ti
el len õr zé se (éves értékelés)

0 0 0 0 0 – 15

617 Gyám sá gi és gond nok sá gi egye di ügyek – – 6 6 6 – –

618 Gyám ság és gond nok ság alatt ál lók nyil ván tar tá sa – – 6 6 6 – –

619 Kis ko rú ak és gond nok ság alatt ál lók va gyo ná nak nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 – HN

620 Gyer mek tar tás díj meg elõ le ge zé sé re vo nat ko zó ügyek – – 3 3 3 – –

621 Gyer mek jó lé ti alap el lá tás ra való jo go sult sá gi egye di ügyek
(át me ne ti gon do zás, böl csõ de, helyettes szülõ)

– – 3 3 3 – –

622 Gyer mek vé del mi, gyer mek jó lé ti szol gál ta tá sok en ge dé lye zé se,
en ge dély mó do sí tá sa, visszavonása

– – 6 6 6 6 –

623 Gyer mek vé del mi, gyer mek jó lé ti szol gál ta tást vég zõ sze mé lyek,
szer ve ze tek nyil ván tar tá sa, ellenõrzése

0 0 0 0 0 0 HN

624 Vé de lem be vett gyer me kek nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

625 He lyet tes szü lõi há ló zat meg szer ve zé se – – 6 6 6 6 –

626 Kap cso lat tar tá si ügyek – – 5 5 5 – –

627 Kis ko rú há zas ság kö té sé nek en ge dé lye zé se – – 3 3 3 – –

628 Kis ko rú ak ré szé re meg ál la pí tott és fo lyó sí tott pénz be li,
ter mé szet be ni el lá tás sal kapcsolatos ügyek

– – 2 2 2 2 –

629 Nyil ván tar tás a gyám hi va tal ál tal meg ál la pí tott és fo lyó sí tott
pénz be li ellátásról

– – 0 0 0 0 HN

630 Kis ko rú ak és gond nok ság alatt ál lók va gyo ni ér dek vé del mé vel
kap cso la tos ügyek

– – 5 5 5 – –
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

631 Kis ko rú ak gyer mek vé del mi gon dos ko dá sá val kap cso la tos ügyek
(vé de lem be vé tel, ide ig le nes ha tá lyú el he lye zés, át me ne ti és
tar tós ne ve lés be vé tel, ne ve lé si fel ügye let el ren de lé se,
le foly ta tá sa, fe lül vizs gá la ta, meg szün te té se, utógondozás,
utógondozói ellátás elrendelése)

– – 6 6 6 6 –

632 HK

633 Ne ve lõ szü lõi há ló zat mû kö dé sé vel kap cso la tos ügyek 6 6 6 – – – –

634 Nyil ván tar tás az át me ne ti és tar tó san ne ve lés be vett
gyer me kek rõl

– – 0 0 0 – HN

635 Nyil ván tar tás az ide ig le nes ha tállyal el he lye zett gyer me kek rõl – – 0 0 0 – HN

636 Örök be fo ga dá si ügyek – – 0 0 0 – HN

637 Örök be fo ga dás ra vá ra ko zók nyil ván tar tá sa – – 2 2 2 – –

638 HK

639 HK

640 Szü lõi fel ügye let tel kap cso la tos ügyek (szü lõi ház el ha gyá sa,
csa lád ba fo ga dás stb.)

– – 5 5 5 – –

641 Ügy gond nok, ese ti gond no kok (méh mag zat gond no ka stb.)
ki ren de lé se

– – 6 6 6 6 –

642 HK

643 Társ ha tó sá gi meg ke re sé sek (ide gen kör nye zet ta nul mány stb.) – – 1 1 1 1 –

644 Per in dí tás, fel je len tés – – 1 1 1 – –

645 Kör nye zet ta nul má nyok (kül sõ meg ke re sés re ké szí tett) 1 1 1 1 1 1 –

646 Kis ko rú sér tet tek kel kap cso la tos bün te tõ ügyek 2 2 2 2 2 2 –

K) IPARI IGAZGATÁS

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

661 Atom erõ mû biz ton sá gi öve ze té nek meg ál la pí tá sa 6 6 6 6 6 6 –

662 Bá nya nyi tás en ge dé lye zé se – 0 0 0 0 0 15

663 Ener gia el lá tá si ta nul mány – 0 0 0 0 0 15

664 HK

665 Gaz da sá gi ér dek kép vi se le ti jo gok gya kor lá sa – 0 0 0 0 0 15

666 HK

667 HK

668 HK

669 Ipar te le pí té si en ge dé lyek, te lep en ge dé lyek – 0 0 0 0 0 15

670 Te met ke zé si szol gál ta tá sok en ge dé lye zé se – 0 0 0 0 0 15

L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, IDEGENFORGALOM

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

681 Ma gán szál lás he lyek (fi ze tõven dég lá tás, fa lu si szál lás adás)
nyil ván tar tás ba vé te lé vel, tör lé sé vel kap cso la tos egye di ügyek;
A nem üz le ti célú kö zös sé gi, sza bad idõs szál lás hely-szol gál ta tás sal
kap cso lat ban ke let ke zett iratok (kollégiumok, diákotthonok)

– – 6 6 6 6 –
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

682 Fo gyasz tó vé del mi ügyek – 2 2 2 2 2 –

683 Ide gen for gal mi, tu risz ti kai ér té kek fel tá rá sa, be mu ta tá sa,
pro pa gá lá sa, fej lesz té si koncepció

0 0 0 – 0 0 15

684 Ide gen for gal mi hi va tal mû köd te té se, ide gen for gal mi, tu risz ti kai
mar ke ting, ren dez vé nyek szer ve zé se, kap cso ló dó operatív ügyek

3 3 3 – 3 3 –

685 HK

686 Moz gó áru sí tá si en ge dély – – 3 – 3 3 –

687 Mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ üz le tek nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

688 Mû so ros elõ adás (pl. ze ne- és tánc ren dez vé nyek, szó ra koz ta tó
já té kok) betiltása

– – 2 2 2 2 –

689 Sze szes  ita lok al kal mi áru sí tá sá nak en ge dé lye zé se – – 1 1 1 1 –

690 HK

691 Üz le tek, pénz nye rõ au to ma ták, já ték ter mek üze mel te té si,
mû kö dé si en ge dé lye és vissza vo ná sa, ide ig le nes be zá rá sa,
nyit va tar tá sá nak korlátozása (lejárat után)

– – 3 3 3 3 –

692 Vá sár- és pi ac ren de zé si jog gal ren del ke zõk nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

693 Vá sár lói pa nasz – – 1 1 1 1 –

694 Vá sá rok és pi a cok, ke res ke del mi és ven dég lá tó egy sé gek,
ma gán szál lás he lyek ellenõrzése

– – 2 2 2 2 –

695 Vá sár ren de zés, pi ac tar tás en ge dé lye zé se (le já rat után) – – 2 2 2 2 –

696 HK

697 Üz let fel ira tok és egyes köz ér de kû köz le mé nyek ma gyar nyel vû
köz zé té te lé vel kap cso la tos iratok

– – 3 3 3 3 –

698 Uta zá si vál lal ko zók el len õr zé se, te vé keny ség fel füg gesz té se,
nyil ván tar tás ból tör té nõ tör lés kezdeményezése

– – 6 6 6 6 –

M) FÖLDMÛVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

711 Ál la mi tu laj do nú föld in gat lan tu laj don jo gá nak megszerzése – 0 0 0 0 0 HN

712 Ál lat for gal ma zás, ál lat be mu ta tó en ge dé lye zé se – 1 1 1 1 1 –

713 HK

714 Ál lat or vo si kör ze tek ala kí tá sa – 3 3 – 3 3 –

715 Ál lat szál lí tás és mar ha le vél ke ze lés – 1 1 1 1 1 –

716 Ál lat tar tá si, ál lat vé del mi ügyek – 2 2 2 2 2 –

717 Ál lat tar tók és ál lat ál lo mány nyil ván tar tá sa – 0 0 0 0 0 HN

718 Áru ter me lõ ül tet vény hely szí ni szem lé je, ha tár szem le – 2 2 2 2 2 –

719 Bel te rü le ti és kül te rü le ti ha tár vo na lak meg ál la pí tá sa – 0 0 0 0 0 HN

720 Bel te rü le ti nö vény vé de lem és el len õr zé se – – 2 2 2 2 –

721 Ebek vé dõ ol tá sá nak meg szer ve zé se, össze írá sa, nyil ván tar tá sa – 2 2 2 2 2 –

722 Erdõ ren del te té sé nek meg vál toz ta tá sa – 0 0 – 0 0 15

723 Er dõ te le pí tés, fá sí tás – 0 0 – 0 0 HN

724 Fa ki vá gá si be je len té sek, en ge dé lyek, köz te rü le ti fapótlás – 2 2 2 2 2 –

725 Föld ki adó Bi zott ság, Bir tok hasz no sí tá si Bi zott ság iratai – 0 0 0 0 0 15

726 Föld raj zi ne vek meg ál la pí tá sa, meg vál toz ta tá sa, nyil ván tar tá sa,
véleményezése

– 0 0 0 0 0 15
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

727 Ha lá sza ti jo gok gya kor lá sa (holt ágak, bá nya ta vak) – 4 4 4 4 4 –

728 Hegy köz sé gek ki sebb je len tõ sé gû ügyei – 2 2 2 2 2 –

729 Jár vány ügyi in téz ke dé sek, ve szé lyes kár te võk el le ni védekezés – 3 3 3 3 3 –

730 Mé hé szek és méh ván dor lá si nyil ván tar tás – – 3 3 3 3 –

731 Me zei õr szol gá lat meg szer ve zé se – – 4 4 4 4 –

732 Mû ve lé si ág vál to zá sok – 3 3 3 3 3 –

733 Nyil ván tar tás az áru ter me lõ szõ lõ és gyü mölcs te le pí té sé rõl,
ki vá gá sá ról

– 0 0 0 0 0 HN

734 Tar ló ége tés en ge dé lye zé se – – 1 1 1 1 –

735 Tér ké pé sze ti ha tár ki iga zí tás – 0 0 0 0 0 15

736 Új ra hasz no sí tás ra al kal mas sá tett te rü let ön kor mány za ti
tu laj don ba vétele

– 0 0 0 0 0 HN

737 Va dász te rü le ti rész tu laj do no sok kö zös kép vi se le ti ügyei – 3 3 3 3 3 –

738 Vad kár ral, ha lá sza ti ká rok kal kap cso la tos iratok – 2 2 2 2 2 –

739 Ve szé lyes ál la tok tar tá si en ge dé lye – – 2 2 2 2 –

740 Ve szé lyes ebek tar tá si ügyei – 2 2 2 2 2 –

741 Hegy köz sé gek lé te sí té se, meg szû né se, alap sza bály, elvi ügyek – – 0 0 0 0 15

742 Par lag fû-men te sí tés 1 1 1 1 1 1 –

743 Ál lat pan zió és ál lat men hely lé te sí té se, ál lat ott hon, ál lat kert
mû kö dé sé nek engedélyezése

0 0 0 0 0 0 HN

744 Ter mõ föld ér té ke sí té sé vel kap cso la tos jegy zõi fel ada tok (in gat lan 
bér le ti, vé te li aján lat, ha szon bér let kifüggesztése)

2 2 2 2 2 2 –

745 Eb te lep pel, gyep mes te ri te lep pel kap cso la tos iratok 3 3 3 3 3 3 –

N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

751 AM könyv ki ál lí tá sá nak nyil ván tar tá sa – – 0 0 0 0 HN

752 Fog lal koz ta tá si ér dek egyez te tés, tervek – 0 0 0 0 0 15

753 Köz hasz nú fog lal koz ta tás szer ve zé se, ál lás he lyek, köz ér de kû
mun ká val kap cso la tos operatív ügyek

3 3 3 3 3 3 –

754 Mun ka ügyi Ta nács he lyi kép vi se le te 2 2 2 2 2 2 –

P) KÖZOKTATÁSI ÉS MÛVELÕDÉSÜGYI IGAZGATÁS

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

761 HK

762 Ál lan dó pe da gó gus he lyet te sí té si rend szer meg szer ve zé se 2 2 2 2 2 2 –

763 Bi zo nyít vány má sod la tok ki ál lí tá sa 1 1 1 1 1 1 –

764 Érett sé gi vizs ga bi zott sá gi ügyek 2 2 2 2 2 2 –

765 Gyer me kek szak ér tõi vizs gá la ta, is ko la érett sé get ta nú sí tó
vizs gá lat, szakvélemény

2 2 2 2 2 2 –

766 In téz mé nyi fel vé te li és fe gyel mi ügyek ben tör vényességi kérelem 1 1 1 1 1 1 –
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Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

767 Is ko lai, óvo dai fel vé te li el já rás szer ve zé se 1 1 1 1 1 1 –

768 Is ko la szék ala kí tá sa, ta gok de le gá lá sa, egyéb is ko la szé ki ügyek 0 0 0 0 0 0 15

769 Kö te le zõ fel vé telt biz to sí tó is ko la ki je lö lé se 3 3 3 3 3 3 –

770 Köz mû ve lõ dé si Ta nács ügyei – – 0 0 0 0 15

771 Köz ok ta tá si fej lesz té si és in téz ke dé si terv 0 0 0 0 0 0 15

772 Köz ok ta tá si in téz mé nyek jegy zé ke 0 0 0 0 0 0 HN

773 Köz ok ta tá si, kul tu rá lis meg ál la po dá sok 0 0 0 0 0 0 15

774 Ta nu lói jog vi szony iga zo lá sa 1 1 1 1 1 1 –

775 Le vél tá ri és mu ze á lis ér té kek köz gyûj te mé nyi meg õr zé se,
ren del ke zé si jog gyakorlása

0 0 0 0 0 0 15

776 Mû vé sze ti al ko tá sok el he lye zé sé nek vé le mé nye zé se 2 2 2 2 2 2 –

777 Nem he lyi ön kor mány zat ál tal ala pí tott ne ve lé si, ok ta tá si,
kul tu rá lis, mû vé sze ti in téz mé nyek mû kö dé sé nek en ge dé lye zé se,
mû kö dés sel kapcsolatos egyéb ügyek

0 0 0 0 0 0 15

778 Nem ze ti sé gi alap könyv tár ki je lö lé se 0 0 0 0 0 0 15

779 Ne ve lé si és pe da gó gia prog ram 0 0 0 0 0 0 15

780 Pe da gó gus iga zol vány ügyek 1 1 1 1 1 1 –

781 Ré gé sze ti je len tõ sé gû föld te rü let vé det té nyil vá ní tá sa – 0 0 0 0 0 HN

782 Tan kö te les és kép zés kö te les ta nu lók nyil ván tar tá sa 0 0 0 0 0 0 HN

783 Ta nu ló- és gyer mek bal ese ti ügyek 1 1 1 1 1 1 –

784 Ün nep sé gek, ün ne pé lyek, ren dez vé nyek szer ve zé se 0 0 0 0 0 0 15

785 Ok ta tá si, ne ve lé si, kul tu rá lis, mû vé sze ti tár gyú pá lyá za tok,
tá mo ga tá sok, ösztöndíjak

3 3 3 3 3 3 –

786 Mû vé sze ti ügyek 0 0 0 0 0 0 15

787 Tan kö te le zett ség el mu lasz tá sá val kap cso la tos ügyek 1 1 1 1 1 1 –

788 Óvo dák kal kap cso la tos ira tok 4 4 4 4 4 4 –

789 In téz mé nyi ve ze tõk mun ka kör át adás-át vé te le 2 2 2 2 2 2 –

790 In téz mé nyek be ru há zá sá val, fel újí tá sá val kap cso la tos iratok 3 3 3 3 3 3 –

791 Szak mun kás kép zés sel kap cso la tos iratok 3 3 3 3 3 3 –

R) SPORTÜGYEK

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

801 Sport egye sü le tek, spor to lók tá mo ga tá sa, pá lyá za tok, szpon zo ri
szerzõdések

3 3 3 3 3 3 –

802 Sport ren dez vé nyek ügyei 2 2 2 2 2 2 –

803 Test ne ve lé si és sport fel ada tok kon cep ci ó ja 0 0 0 0 0 0 15

804 Ve gyes sportügyek 3 3 3 3 3 3 –
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X) HONVÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ÕRSÉG

X.1. Hon vé del mi igaz ga tás

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

821 Fegy ve res erõk moz gó sí tá sa, had kö te le sek kel kap cso la tos ügyek 0 0 0 0 0 0 HN

822 Gaz da ság moz gó sí tá si fel ada tok szer ve zé se 0 0 0 0 0 0 15

823 HK

824 HK

825 HK

826 He lyi hon vé del mi szer vek fel adat ter ve 0 0 0 0 0 0 HN

827 He lyi vé del mi bi zott ság ülé si jegy zõ köny vei 0 0 0 0 0 0 HN

828 HK

829 HK

830 HK

831 Moz gó sí tá si fel ada tok vég re haj tá sá ról jegy zõ könyv, moz gó sí tá si
terv

0 0 0 0 0 0 HN

832 Nyil ván tar tás a há bo rús kö rül mé nyek kö zött igény be ve en dõ
in gat la nok ról és szol gál ta tá sok ról

0 0 0 0 0 0 HN

833 HK

X.2. Ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tás

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

841 Élet vé del mi lé te sít mé nyek (óvó hely) ki je lö lé se 0 0 0 0 0 0 HN

842 Élet vé del mi lé te sít mé nyek fenn tar tá sa 3 3 3 3 3 3 –

843 Élet vé del mi lé te sít mé nyek mi nõ sí tett idõ sza ki hasz ná la tá val
kap cso lat ban ke let ke zett iratok

3 3 3 3 3 3 –

844 Ka taszt ró fa ri asz tás el ren de lé se és vég re haj tá sa, ki te le pí tés,
kiürítés

0 0 0 0 0 0 HN

845 Ki vé te les ren del ke zé sek 0 0 0 0 0 0 HN

846 Pol gá ri vé del mi alap terv és ve szélyel há rí tá si terv 0 0 0 0 0 0 HN

847 Pol gá ri vé del mi fel ké szí té si kö ve tel mé nyek 3 3 3 3 3 3 –

848 Pol gá ri vé del mi kész let gaz dál ko dá si ügyek 3 3 3 3 3 3 –

849 Pol gá ri vé del mi sze mé lyi ál lo mány nyil ván tar tá sa 6 6 6 6 6 6 –

850 Pol gá ri vé del mi szer ve zet lét re ho zá sa (mun ka he lyi is) 0 0 0 0 0 0 HN

851 Szol gál ta tás el ren de lé se, át adás-át vé te li jegy zõ könyv,
kár ta la ní tás

3 3 3 3 3 3 –

852 Ter me lé si, el lá tá si és szol gál ta tá si kö te le zett ség re vo nat ko zó
szerzõdés

3 3 3 3 3 3 –

853 Vé del mi bi zott ság ira tai 0 0 0 0 0 0 15

854 Vissza ma ra dó kész le tek 2 2 2 2 2 2 –

855 Ka taszt ró fa vé del mi ter vek 0 0 0 0 0 0 HN

856 Hely re ál lí tá si és új já épí té si ügyek 0 0 0 0 0 0 15

X.3. Fegy ve res biz ton sá gi õr ség

Ügyk.
szám

Az ügy kör/irat faj ta meg ne ve zé se I II III IV V VI Lt.

871 Fegy ve res biz ton sá gi õr ség lét re ho zá sa 4 4 4 4 4 4 –

872 Ren dé sze ti ügyek 1 1 1 1 1 1 –
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
272/2006. (XII. 18.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) bekez -
désének a) pont ja alap ján a hon vé del mi mi nisz ter elõ ter -
jesz té sé re dr. Ko vács Ár pád dan dár tá bor no kot, ka to nai
 fõügyésszé, a leg fõbb ügyész he lyet te sé vé tör té nõ ki ne ve -
zé sé vel egy ide jû leg, 2006. de cem ber 16-ai ha tállyal ve zér -
õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5735/2006.

A Köztársasági Elnök
273/2006. (XII. 18.) KE

határozata

rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl, nyugállományba helyezésérõl

és vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos
 állományú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi 
XLIII. tör vény (Hszt.) 56. § (2) be kez dé se c) pont ja alap -
ján az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Lá zár Já nos rend õr dan dár tá bor nok szol gá la ti jog -
viszonyát 2006. de cem ber 30-ai ha tállyal meg szün te tem,
va la mint 2006. de cem ber 31-ei ha tállyal nyug ál lo mány ba

he lye zem és a Hszt. 81. § (1) be kez dé se alap ján rend õr
 vezérõrnaggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. szep tem ber 28.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4244/2006.

A Köztársasági Elnök
274/2006. (XII. 18.) KE

határozata

rendõr dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl, nyugállományba helyezésérõl

és vezérõrnagyi elõléptetésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek hi va tá sos
 állományú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi 
XLIII. tör vény (Hszt.) 56. § (1) be kez dés d) pont ja alap ján
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
dr. Mikó Ist ván rend õr dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo -
nyát 2007. feb ru ár 26-ai ha tállyal fel men tés sel megszün -
tetem, va la mint 2007. feb ru ár 27-ei ha tállyal nyug ál lo -
mány ba he lye zem és a Hszt. 81. § (1) be kez dé se alap ján
rend õr ve zér õr naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. szep tem ber 26.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. szep tem ber 28.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/4115/2006.
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A Köztársasági Elnök
275/2006. (XII. 18.) KE

határozata

rendõr dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont ja alap ján,
az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re
Joó Imre rend õr ez re dest, a Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi -
tány ság Bûn ügyi Szer vek ve ze tõ jét – nyug ál lo mány ba
 helyezése al kal má ból – 2006. de cem ber 31-ei ha tállyal
rend õr dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 12.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5642/2006.

A Köztársasági Elnök
276/2006. (XII. 18.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter elõ ter jesz té sé re,
az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
fog lalt jog kö röm ben, Ker tész Sán dor büntetés-végre -
hajtási ez re dest, a Ba las sa gyar ma ti Fegy ház és Bör tön
 parancsnokát – nyug ál lo mány ba he lye zé se al kal má ból –
2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal bün te tés-vég re haj tá si dan dár -
tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 12.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5643/2006.

A Köztársasági Elnök
277/2006. (XII. 18.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornoki kinevezésrõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
fog lalt jog kö röm ben, az igazság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter elõ ter jesz té sé re Pász tor And rás bün te tés-vég re haj tá si
ez re dest, a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Bün te tés-
vég re haj tá si In té zet pa rancs no kát – nyug ál lo mány ba
 helyezése al kal má ból – 2007. ja nu ár 1-jei ha tállyal bün -
tetés-végrehajtási dan dár tá bor nok ká ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. de cem ber 8.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. de cem ber 12.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/5644/2006.

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
30/2006. (XII. 18.) KüM

határozata

az Európa Tanácsnak az emberi lény
emberi jogainak és méltóságának biológiai

és az orvostudomány alkalmazására tekintettel
történõ védelmérõl  szóló, Oviedóban,

1997. április 4-én kelt Egyezményhez kapcsolódó,
az emberi eredetû szervek és szövetek átültetésérõl
 szóló, Genfben, 2005. május 4-én aláírt Kiegészítõ

Jegyzõkönyv kihirdetésérõl  szóló 2006. évi
LXXX. tör vény 2–3.  §-ainak hatálybalépésérõl

A 2006. évi LXXX. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2006. ok tó ber 24-i szá má ban ki hir de tett, az Eu ró pa
 Tanácsnak az em ber i lény em ber i jo ga i nak és mél tó sá gá -
nak bi o ló gi ai és az or vos tu do mány al kal ma zá sá ra te kin tet -
tel tör té nõ vé del mé rõl  szóló, Ovi e dó ban, 1997. áp ri lis
4-én kelt Egyez mény hez kap cso ló dó, az em ber i ere de tû
szer vek és szö ve tek át ül te té sé rõl  szóló, Genf ben, 2005.
má jus 4-én alá írt Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv 31. cik ke sze -
rint a Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv az at tól az idõ pont tól szá -
mí tott há rom hó na pos idõ szak le jár tát kö ve tõ hó nap nak az
elsõ nap ján lép ha tály ba, amely idõ pont ban a ra ti fi ká ci ós
 okmányt le tét be he lyez ték.
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A meg erõ sí tõ ok irat nak a Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv
31. cik ke sze rin ti le tét be he lye zé sé re a Ma gyar Köztár -
saság vo nat ko zá sá ban 2006. no vem ber 30-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi LXXX.
tör vény 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy az
 Európa Ta nács nak az em ber i lény em ber i jo ga i nak és mél -
tó sá gá nak bi o ló gi ai és az or vos tu do mány al kal ma zá sá ra
te kin tet tel tör té nõ vé del mé rõl  szóló, Ovi e dó ban, 1997. áp -
ri lis 4-én kelt Egyez mény hez kap cso ló dó, az em ber i ere -
de tû szer vek és szö ve tek át ül te té sé rõl  szóló, Genf ben,
2005. má jus 4-én alá írt Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv ki hir de té -
sé rõl  szóló 2006. évi LXXX. tör vény 2–3.  §-ai 2007. már -
ci us 1-jén lép nek ha tály ba.

Hor váth né dr. Fek szi Már ta s. k.,
kül ügy mi nisz té ri u mi államtitkár

A külügyminiszter
31/2006. (XII. 18.) KüM

határozata

az Európa Tanácsnak az emberi lény
emberi jogainak és méltóságának biológiai

és az orvostudomány alkalmazására tekintettel
történõ védelmérõl  szóló, Oviedóban,

1997. április 4-én kelt Egyezményhez kapcsolódó,
az orvosbiológiai kutatásokról  szóló, Genfben,

2005. szeptember 28-án aláírt Kiegészítõ Jegyzõkönyv 
kihirdetésérõl  szóló 2006. évi LXXXI. tör vény

2–3.  §-ainak hatálybalépésérõl

A 2006. évi LXXXI. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2006. ok tó ber 24-i szá má ban ki hir de tett, az Eu ró pa
 Tanácsnak az em ber i lény em ber i jo ga i nak és mél tó sá gá -

nak bi o ló gi ai és az or vos tu do mány al kal ma zá sá ra te kin tet -
tel tör té nõ vé del mé rõl  szóló, Ovi e dó ban, 1997. áp ri lis
4-én kelt Egyez mény hez kap cso ló dó, az or vos bi o ló gi ai
ku ta tá sok ról  szóló, Genf ben, 2005. szep tem ber 28-án alá -
írt  Kiegészítõ Jegy zõ könyv 37. cik ke sze rint a Ki egé szí tõ
Jegy zõ könyv az azon idõ pon tot kö ve tõ há rom hó nap le jár -
ta utá ni hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor öt Ál lam,
kö zöt tük az Eu ró pa Ta nács leg alább négy tag ál la ma ki fe -
jez te, hogy a Ki egé szí tõ Jegy zõ köny vet a ma gá ra néz ve
kö te le zõ nek is me ri el.

A meg erõ sí tõ ok irat nak a Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv
37. cik ke sze rin ti le tét be he lye zé sé re a Ma gyar Köztár -
saság vo nat ko zá sá ban 2006. no vem ber 30-án ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2006. évi
LXXXI. tör vény 4.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom,
hogy az Eu ró pa Ta nács nak az em ber i lény em ber i  jogainak 
és mél tó sá gá nak bi o ló gi ai és az or vos tu do mány al kal ma -
zá sá ra te kin tet tel tör té nõ vé del mé rõl  szóló, Ovi e dó ban,
1997. áp ri lis 4-én kelt Egyez mény hez kap cso ló dó, az
 orvosbiológiai ku ta tá sok ról  szóló, Genf ben, 2005. szep -
tem ber 28-án alá írt Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv ki hir de té sé -
rõl  szóló 2006. évi LXXXI. tör vény 2–3.  §-ai 2007. már -
cius 1-jén lép nek ha tály ba.

Hor váth né dr. Fek szi Már ta s. k.,
kül ügy mi nisz té ri u mi ál lam tit kár

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 148. szá má ban köz zé tett,
a kincs tá ri va gyon ba tar to zó, az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za tok hasz -
ná la tá ba adott épü le tek nek, épü let ré szek nek az or szá gos ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok in gye nes tu laj do ná ba adá sá ról szó ló 1116/2006. (XII. 5.) Korm.
ha tá ro zat mel lék le te az Or szá gos Szlo vén Ön kor mány zat vo nat ko zá sá ban
 helyesen:
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[Ön kor mány zat In gat lan címe

In gat lan ada tok

föld
m2

épü let
m2

mû em lé ki
meg jegy zés]

„Or szá gos Szlo vén
Ön kor mány zat

Szék ház: 9985 Fel sõ szöl nök,
Temp lom u. 8.
hrsz.: 3

1070 160 +mel lék épü let 
20

(118 m2

au tó par ko ló val)

Or szá gos Szlo vén
Ön kor mány zat

Fõ vá ro si Ki ren delt ség: Bu da pest VII., 
Rum bach S. u. 12. III/1.
hrsz.: 34210/1/A/9

– 99 Bu da pest
Vi lág örök ség

Mû em lé ki
je len tõ sé gû te rü let 

és Mû em lé ki
kör nye ze te

a Rum bach S. u.
11–13.

Zsi na gó gá nak”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, irányelvek, határozatok.

Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2007. évi éves elõfizetési díja: 15 372 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásá-
rolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................

címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................

utca, házszám: ......................................................................................................................

Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj fél évre 7 686 Ft áfával

egy évre 15 372 Ft áfával

Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány
elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határoza-
tait, valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit,
különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.

A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2007. évre: 22 932 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................

Utca, házszám: ...............................................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................

2007. évi elõfizetési díj egy évre: 22 932 Ft áfával.

fél évre: 11 466 Ft áfával.

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: .......................................................

......................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (tör-
vények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szak-
tárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támoga-
tások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartal-
maz.

Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.
2007. évi éves elõfizetés díja: 5544 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2772 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szük-
séges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alap-
elátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati
segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifi-
zetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.

Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax-
számán.

2007. évi éves elõfizetési díj: 22 176 Ft áfával, féléves elõfizetés: 11 088 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.

A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................

Utca, házszám: ...........................................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhez-
vétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg
a Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Buda-
pest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy
a 318-6668 faxszámán.
Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ.
A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................

Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................

Utca, házszám: ........................................................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................

Elõfizetési díj fél évre 55 062 Ft
negyedévre 27 531 Ft

Csekket kérek a befizetéshez

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!

Keltezés: ………………………………………

……………………………………………………
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.

HU ISSN 0076—2407

06.4051 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató-helyettes.

Tisztelt Elõfizetõk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2007. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2007. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 99 792 Ft/év
Hivatalos Értesítõ 15 372 Ft/év
Határozatok Tára 22 932 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 5 544 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 18 900 Ft/év
Bányászati Közlöny 4 788 Ft/év
Belügyi Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 22 176 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 27 720 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 3 528 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 18 396 Ft/év
Gazdasági Közlöny 23 436 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 6 552 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 18 648 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 15 876 Ft/év
Jogtanácsadó 6 804 Ft/év

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 15 120 Ft/év
Közlekedési Értesítõ 24 696 Ft/év
Kulturális Közlöny 18 900 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 20 160 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 15 372 Ft/év
Oktatási Közlöny 21 924 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 30 492 Ft/év
Sportértesítõ 5 040 Ft/év
Statisztikai Közlöny 13 104 Ft/év
Szociális Közlöny 15 624 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 11 844 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 6 552 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 5 040 Ft/év
Pénzügyi Szemle 19 908 Ft/év
L'udové noviny 3 780 Ft/év
Neue Zeitung 4 788 Ft/év

Cégközlöny CD

A Cégközlöny hatályos és hiteles céginformációs – az üzleti életben részt vevõk számára nélkülözhetetlen, naprakész – adatbázisát tartalmazó,
heti rendszerességgel lemezen megjelenõ lap formátuma 2007. október 1-jétõl várhatóan megújul. Erre tekintettel a CD a 2007. évben január 1-jétõl

szeptember 30-ig fizethetõ elõ. A háromnegyed éves elõfizetés díja a 20%-os áfával: 106 272 Ft.

Közbeszerzési Értesítõ

A hetente több száz, minden szakterületre kiterjedõ közbeszerzési felhívás részletes leírását és feltételeit tartalmazó Közbeszerzési Értesítõ címû
hivatalos lap révén az elõfizetõk a leggyorsabban, autentikus forrásból értesülhetnek a pályázatokról. Az Értesítõ – a tervezett formátumváltás
miatt – a 2007. évben fél évre fizethetõ elõ. A féléves elõfizetés díja áfával: 55 062 Ft.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (CD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

2006. december 31-ig történõ 2007. évi teljes éves elõfizetés esetén az önálló változat díja: 69 000 Ft.

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (CD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2007. évi éves elõfizetési díja

(Áraink az áfát nem tartalmazzák.)

Önálló változat 72 000 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 130 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 160 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 260 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 340 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 590 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2006-os évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 12 000 Ft + áfa.


