
* Fel hív juk ol va só ink fi gyel mét, hogy a Ma gyar Köz löny  161. szá ma ter je del mi okok miatt 1–2. kö tet ben je le nik meg.
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1. kö tet*

1–2. kö tet ára: 9093,– Ft

1. kö tet

270/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint a Ma rok kói Ki rály ság
kö zött a pol gá ri glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend szer rõl (GNSS)
szó ló Együtt mû kö dé si Megállapodás kihirdetésérõl . . . . . . . . . . 13060

271/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor má nya kö zöt ti
gaz da sá gi együtt mû kö dé si meg ál la po dás kihirdetésérõl . . . . . . . 13065

272/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Tha i föl di Ki rály ság Kor má -
nya kö zött a gaz da sá gi együtt mû kö dé si meg ál la po dás ki hir de té -
sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13069

273/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13072
274/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lét re ho zá sá ról és mû kö -

dé sé rõl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13078
275/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Ma gyar Vas úti Hi va tal ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13095
276/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va -

ta la lét re ho zá sá ról, fel ada ta i ról és hatáskörérõl . . . . . . . . . . . . . . 13095
277/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal ról . . . . . . . . . . . . . . . . 13103
278/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13105
279/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt

ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl szó ló 160/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let, va la mint más kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13106

280/2006. (XII. 23.) Korm. r. A mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl szó ló 79/1995. (VI. 30.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13107

281/2006. (XII. 23.) Korm. r. A 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis
 Fejlesztési Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz -
ügyi le bo nyo lí tá si és ellenõrzési rendszerek kialakításáról . . . . . 13108

282/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az ál lam ház tar tá si szer vek és a köz vál lal ko zá sok kö zöt ti pénz ügyi
kap cso la tok át lát ha tó sá gá ról, va la mint az egyes vál lal ko zá so kon
be lü li pénz ügyi át lát ha tó ság ról szó ló 105/2003. (VII. 18.) Korm.
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13133

283/2006. (XII. 23.) Korm. r. A tu do mány- és in no vá ció-po li ti ká val össze füg gõ egyes jog sza bá -
lyok mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13135

284/2006. (XII. 23.) Korm. r. A lé gi köz le ke dé si kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás ról szó ló 39/2001.
(III. 5.) Korm. ren de let módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13138

285/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé keny ség foly -
tatásának fel té te le i rõl szó ló 4/1997. (I. 22.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13139

286/2006. (XII. 23.) Korm. r. A hul la dék ká vált gép jár mû vek rõl szó ló 267/2004. (IX. 23.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13139

287/2006. (XII. 23.) Korm. r. A vá ró lis ta alap ján nyújt ha tó el lá tá sok rész le tes sza bá lya i ról . . . . . 13156
288/2006. (XII. 23.) Korm. r. A já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt gyógy sze rek, gyó gyá sza ti

 segédeszközök és gyógy für dõ el lá tá sok árá hoz nyúj tott támoga -
tások el szá mo lá sá ról és fo lyó sí tá sá ról szó ló 134/1999. (VIII. 31.) 
Korm. ren de let, va la mint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i -
ról szó ló 1997. évi LXXXIII. tör vény vég re haj tá sá ról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet mó do sí tá sá ról. . . . . . . . . . . . 13161

289/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság ról. . . . . . . . . . . . . . 13164
290/2006. (XII. 23.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör vény vég re haj tá -

sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú 138/1992. (X. 8.)
Korm. ren de let módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13166

291/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13167
292/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet rõl . . . . . . . . . . . . 13172

A tartalomjegyzék a 13058. oldalon folytatódik
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293/2006. (XII. 23.) Korm. r. A gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési támogatásáról
szóló 26/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . 13174

294/2006. (XII. 23.) Korm. r. A felnõttképzést folytató intézmények és a felnõttképzési prog-
ramok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.)
Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13174

295/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fõfelügyelõségrõl . . . 13175
296/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormá-

nya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény
módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött Megállapodás
kihirdetésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13179

297/2006. (XII. 23.) Korm. r. A közigazgatási hivatalokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13180
298/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról szóló 272/2003.

(XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13188
299/2006. (XII. 23.) Korm. r. A biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló 86/1996.

(VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13190
300/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Magyar Szabadalmi Hivatalról szóló 86/2000. (VI. 15.) Korm.

rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13194
301/2006. (XII. 23.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás szabályairól . 13194
302/2006. (XII. 23.) Korm. r. A védett foglalkoztatók részére fenntartott közbeszerzések részletes

szabályairól. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13206
303/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Igazságügyi Hivatalról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13208
304/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetekrõl . . . . . . . . . . . . . . . 13215
305/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról . . . . . . . . . 13215
306/2006. (XII. 23.) Korm. r. A védjegybejelentések elektronikus úton való benyújtására vonat-

kozó részletes szabályokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13219
307/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Oktatási Hivatalról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13220
308/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13232
309/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Balassi Intézet létrehozásáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13236
310/2006. (XII. 23.) Korm. r. A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.

(VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13238
311/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Magyar Államkincstárról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13238
312/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13243
313/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Kincstári Vagyoni Igazgatóságról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13246
314/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint egyes szervek

kijelölésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13246
315/2006. (XII. 23.) Korm. r. A fejlesztési adókedvezményrõl szóló 206/2006. (X. 16.) Korm.

rendelet, valamint az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés
87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló
85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . 13252

316/2006. (XII. 23.) Korm. r. A gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsségbiztosításáról
szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról. . . . . . . . 13254

317/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13255
318/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból tör-

ténõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13257

2. kötet

319/2006. (XII. 23.) Korm. r. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII.
törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13275

320/2006. (XII. 23.) Korm. r. A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egészségügyi szolgál-
tatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13279

321/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény végre-
hajtásáról rendelkezõ 160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint
egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról . . . . . . 13282

322/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Országos Mentõszolgálatról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13286
323/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Országos Vérellátó Szolgálatról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13288
324/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat közremûkö-

dését, valamint az egyes hatósági engedélyek kiadását érintõ jog-
szabályok módosításáról, valamint egyes jogszabályi rendelkezé-
sek hatályon kívül helyezésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13290

325/2006. (XII. 23.) Korm. r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falu-
gondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésérõl, továbbá a
szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.)
Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13292

326/2006. (XII. 23.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének és megállapítá-
sának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . 13304

A tartalomjegyzék a 13059. oldalon folytatódik



2006/161. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13059

TARTALOMJEGYZÉK Oldal

327/2006. (XII. 23.) Korm. r. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tör-
vény végrehajtásáról rendelkezõ 168/1997. (X. 6.) Korm. rende-
let módosításáról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13318

328/2006. (XII. 23.) Korm. r. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultak-
ról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX.
törvény végrehajtásáról rendelkezõ 195/1997. (XI. 5.) Korm.
rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13324

329/2006. (XII. 23.) Korm. r. A nyugellátásoknak és a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátá-
soknak a vizitdíj bevezetésével összefüggõ emelésérõl. . . . . . . . 13326

330/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ pénztárak által
finanszírozható szolgáltatásokról szóló 263/2003. (XII. 24.)
Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13328

331/2006. (XII. 23.) Korm. r. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról,
valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl . . . . . 13337

332/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabá-
lyairól szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról 13378

333/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 81/2003.
(VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13380

334/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13381
335/2006. (XII. 23.) Korm. r. A növényvédelmi igazgatás szervezetérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13382
336/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Nemzeti Földalap kezeléséért felelõs szerv kijelölésérõl . . . . . . . 13383
337/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl, feladat- és ha-

táskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi bírság felhasználásáról
szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet kormányzati szervezetala-
kítással összefüggõ módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13383

338/2006. (XII. 23.) Korm. r. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetrõl, a Föld-
rajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részle-
tes szabályairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13386

339/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Termékpálya Bizottságok általános mûködési rendjének megha-
tározásáról, valamint a piaci árinformációs rendszer mûködteté-
séért felelõs szerv kijelölésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13389

340/2006. (XII. 23.) Korm. r. A magyar FAO/WHO Codex Alimentarius munka szakmai irányí-
tását végzõ szerv kijelölésérõl és mûködési rendjérõl, valamint
a Magyar Élelmiszerkönyv kiadásának rendjérõl . . . . . . . . . . . . 13390

341/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Magyar Takarmánykódex kiadásának rendjérõl. . . . . . . . . . . . . . 13391
342/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter feladat- és hatáskö-

rérõl szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról. . 13392
343/2006. (XII. 23.) Korm. r. Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelölésérõl és

mûködési feltételeirõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13392
344/2006. (XII. 23.) Korm. r. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV.

törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13430

345/2006. (XII. 23.) Korm. r. A Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi Hivatalról. . . . . . . . 13432
346/2006. (XII. 23.) Korm. r. A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiköz-

lekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl, feladatairól és mûködésé-
nek rendjérõl szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosítá-
sáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13432

347/2006. (XII. 23.) Korm. r. A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazga-
tási feladatokat ellátó szervek kijelölésérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . 13434

348/2006. (XII. 23.) Korm. r. A védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatá-
sára vonatkozó részletes szabályokról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13463
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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
270/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Európai Közösség és tagállamai, valamint
a Marokkói Királyság között a polgári globális

navigációs mûholdrendszerrõl (GNSS)  szóló
Együttmûködési Megállapodás kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad az Eu ró pai
Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint a Ma rok kói Ki rály ság
kö zött a pol gá ri glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend szer rõl
(GNSS)  szóló Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás (a továb -
biak ban: Meg ál la po dás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2.  §

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

3.  §

A Meg ál la po dás hi te les ma gyar nyel vû szö ve ge a kö -
vet ke zõ:

„Együttmûködési Megállapodás
az Európai Közösség és annak tagállamai, valamint 

a Marokkói Királyság között a Polgári Globális
Navigációs Mûholdrendszerrõl (GNSS)

az Eu ró pai Kö zös ség, a továb biak ban „a Kö zös ség”,

és

a Bel ga Ki rály ság,
a Cseh Köz tár sa ság
a Dán Ki rály ság,
a Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság,
az Észt Köz tár sa ság,
a Gö rög Köz tár sa ság,
a Spa nyol Ki rály ság,
a Fran cia Köz tár sa ság,
Ír or szág,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Cip ru si Köz tár sa ság,
a Lett Köz tár sa ság,
a Lit ván Köz tár sa ság,

a Lu xem bur gi Nagy her ceg ség,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
Mál ta,
a Hol land Ki rály ság,
az Oszt rák Köz tár sa ság,
a Len gyel Köz tár sa ság,
a Por tu gál Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,
a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Finn Köz tár sa ság,
a Svéd Ki rály ság,
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág Egye sült Ki rály sá ga,

az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés szer zõ dõ fe -
lei, a továb biak ban: „a tagállamok”

egy rész rõl,

és

a Ma rok kói Ki rály ság, a továb biak ban: „Ma rok kó”

más rész rõl,

a továb biak ban: „a fe lek”,

fi gye lem be véve a glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend szer
pol gá ri cé lok ra tör té nõ fej lesz té sé ben rej lõ közös
érdekeket,

fel is mer ve a GALILEO prog ram je len tõ sé gét, mint az
eu ró pai és ma rok kói na vi gá ci ós és in for má ci ós inf ra struk -
tú rá hoz való hozzájárulást,

fi gye lem be véve a GNSS-al kal ma zá sok fej lesz té sé nek
erõ sö dé sét Ma rok kó ban, Eu ró pá ban és a világ más
részein,

az zal az óhaj jal, hogy a Ma rok kó és a Kö zös ség kö zöt ti
együtt mû kö dés erõ söd jék, va la mint figye lembe véve az
egy rész rõl az Eu ró pai Kö zös sé gek és azok tag ál la mai, és
más rész rõl a Ma rok kói Ki rály ság kö zöt ti tár su lás lét re ho -
zá sá ról  szóló, 2000. már ci us 1-jén ha tály ba lé pett
 euro-mediterrán meg ál la po dást1 (a továb biak ban: „a 2000. 
márciusi társulási megállapodás”),

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

A megállapodás célja

A meg ál la po dás cél ja az, hogy a pol gá ri glo bá lis na vi -
gá ci ós mû hold rend szer hez (GNSS) való eu ró pai és ma rok -
kói hoz zá já ru lá sok ke re té ben ösz tö nöz ze, elõ se gít se és
erõ sít se a felek közötti együttmûködést.

1 HL L 70., 2000. 3. 18., 3. o.
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2. Cikk

Fogalommeghatározások

E meg ál la po dás al kal ma zá sá ban:

„ki egé szí tõ rend szer”: re gi o ná lis vagy he lyi me cha niz -
mu sok, pél dá ul az eu ró pai geo sta ci o ná ri us na vi gá ci ós át -
fe dé si szol gál ta tás (EGNOS). Ezek a me cha niz mu sok a
mû hol das na vi gá ci ós és idõ je lek fel hasz ná ló it a hasz ná lat -
ban lévõ alap kons tel lá ci ók ból szár ma zó in for má ci ó kon
túl me nõ en be me ne ti in for má ci ó val, va la mint to váb bi tá -
vol sá gi/psze u do-tá vol sá gi ada tok kal, il let ve a lé te zõ
pszeu do-távolsági ada tok kor rek ci ó já val vagy meg erõ sí té -
sé vel lát ják el. A me cha niz mu sok a fel hasz ná lók szá má ra
le he tõ vé te szik a tel je sít mény nö ve ke dé sét, nö ve lik a pon -
tos sá got, a ren del ke zés re ál lást, az egy sé ges sé get és a
meg bíz ha tó sá got;

„GNSS”: a mû hol das na vi gá ci ó hoz és idõ mé rés hez fel -
hasz nált je le ket biz to sí tó glo bá lis na vi gá ci ós mû hold rend -
szer (Glo bal Na vi ga ti on Satellite System);

„GALILEO”: a GNSS-szol gál ta tá sok el lá tá sát biz to sí tó 
ön ál ló, eu ró pai pol gá ri glo bá lis na vi gá ci ós és idõ meg ha tá -
ro zá si mû hold rend szer, ame lyet a Kö zös ség, va la mint
 annak tag ál la mai ter vez tek és fej lesz tet tek ki. A rend szer
pol gá ri el len õr zés alatt áll, és GNSS-szol gál ta tá sok nyúj -
tá sát cé loz za. A GALILEO üze mel te té se ma gán kéz be ad -
ha tó. A GALILEO egy vagy több kü lön bö zõ célú szol gál -
ta tás meg va ló sí tá sát cé loz za: nyi tott hoz zá fé ré sû, ke res ke -
del mi célú, élet biz ton sá gi, ku ta tá si és men té si szol gál ta tá -
sok, va la mint egy kor lá to zott hoz zá fé ré sû, a köz szfé ra en -
ge dé lye zett felhasználóinak szükségleteit szem elõtt tartó
kormányzati ellenõrzésû szolgáltatás meg va ló sí tá sát;

„GALILEO he lyi ele mek”: olyan he lyi me cha niz mu -
sok, ame lyek a GALILEO glo bá lis na vi gá ci ós és idõ meg -
ha tá ro zá si mû hold rend szer fel hasz ná ló it a hasz ná lat ban
lévõ alap kons tel lá ci ó ból szár ma zó be me ne ti in for má ci ón
túl to váb bi be me ne ti in for má ci ó val lát ják el. A he lyi ele -
me ket a tel je sít mény fo ko zá sa ér de ké ben re pü lõt erek, ten -
ge ri ki kö tõk és vá ro si vagy egyéb, föld raj zi lag ki hí vást je -
len tõ kör nye zet be le het te le pí te ni. A GALILEO a he lyi
ele me ket ál ta lá nos mo del lek kel látja el;

„glo bá lis na vi gá ci ós, hely zet meg ha tá ro zá si és idõ meg -
ha tá ro zá si be ren de zés”: min den olyan, mû hol das na vi gá -
ci ós vagy idõ je lek át vi te lé re, vé te lé re vagy fel dol go zá sá ra
szol gá ló pol gá ri vég fel hasz ná lá sú be ren de zés, amely szol -
gál ta tást biz to sít vagy regionális kiegészítõ rendszerrel
közösen mûködik;

„sza bá lyo zá si in téz ke dés”: va la mely fél ál tal ho zott tör -
vény, ren de let, sza bály, ha tá ro zat, il let ve ál ta luk al kal ma -
zott el já rás, igaz ga tá si vagy hasonló intézkedés;

„in te ro pe ra bi li tás”: fel hasz ná lói szin ten je lent ke zõ
hely zet, amely ben a du á lis rend sze rû ve võ ké szü lék a leg -
alább két rend szer bõl ér ke zõ je le ket egy ide jû leg ugyan -
olyan vagy jobb tel je sít ménnyel hasz nál ja fel, mint ha csak
az egyik rend szer bõl ér ke zõ je le ket hasz nál ná;

„szel le mi tu laj don”: a Szel le mi Tu laj don Vi lág szer ve -
ze té nek lé te sí té sé re Stock holm ban, 1967. jú li us 14-én kelt
egyez mény 2. cik ké ben ta lál ha tó fo ga lom meg ha tá ro zás az 
irányadó;

„fe le lõs ség”: va la mely ter mé sze tes vagy jogi sze mély
meg ha tá ro zott jogi el vek és sza bá lyok sze rin ti kár té rí té si
fe le lõs sé ge va la mely más ter mé sze tes vagy jogi sze mély -
nek oko zott ká rért. Ez a kö te le zett ség szár maz hat meg ál la -
po dás ból (szer zõ dé ses fe le lõs ség) vagy jogi normából
(szerzõdésen kívüli felelõsség);

„költ ség meg té rü lés”: a rend szer be fek te té si és üze mel -
te té si költ sé ge i nek meg té rü lé sét biz to sí tó me cha niz mu -
sok;

„mi nõ sí tett in for má ció”: az olyan jo go su lat lan köz zé té -
tel lel szem ben vé del met igény lõ, bár mi lyen for má jú in for -
má ció, amely köz zé té tel kü lön bö zõ mér ték ben sért he ti a
fe lek, vagy egyes tag ál la mok alap ve tõ ér de ke it, be le ért ve
nem zet biz ton sá gi ér de ke i ket is. Az in for má ció mi nõ sí té si
szint je meg ha tá ro zott je lö lés sel azo no sít ha tó. Az ilyen in -
for má ci ó kat a fe lek a vo nat ko zó tör vényeknek és ren de le -
tek nek meg fele lõen mi nõ sí tik, és vé del met biz to sí ta nak az
ilyen in for má ció tit kos sá gá nak, in teg ri tá sá nak és hoz zá -
fér he tõ sé gé nek el vesz té sé vel szem ben;

„fe lek:” egy rész rõl ha tás kö re ik nek meg fele lõen a Kö -
zös ség vagy a tag ál la mok, vagy a Kö zös ség és tag ál la mai,
más rész rõl pedig Marokkó;

„jog ha tó sá guk hoz tar to zó te rü le tek”: az Eu ró pai Kö zös -
ség és tag ál la mai vo nat ko zá sá ban azok a te rü le tek, ame -
lye ken az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés al kal -
ma zan dó, az ott meghatározott feltételek szerint.

3. Cikk

Az együttmûködés elvei

A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy az e meg ál la po dás
ha tá lya alá tar to zó együtt mû kö dé si te vé keny sé gek re a kö -
vet ke zõ elveket alkalmazzák:

1. a jo gok és kö te le zett sé gek – be le ért ve a hoz zá já ru lá -
so kat és ki fi ze té se ket – ál ta lá nos egyen sú lyán ala pu ló köl -
csö nös elõ nyök elve;

2. part ner ség a GA LI LEO-prog ram ban a GALILEO
igaz ga tá sá ra vo nat ko zó el já rá sok nak és sza bá lyok nak
meg fele lõen;

3. köl csö nös le he tõ sé gek a pol gá ri fel hasz ná lá sú eu ró -
pai és ma rok kói GNSS-pro jek te ken be lü li együtt mû kö dé si 
te vé keny sé gek ben való részvételre;

4. az együtt mû kö dé si te vé keny sé gek re eset le ge sen ha -
tást gya kor ló in for má ci ók kel lõ idõ ben meg va ló su ló cse -
ré je;

5. a 8. cikk (2) be kez dé sé ben em lí tett, szel le mi tu laj -
don hoz kap cso ló dó jo gok meg fe le lõ vé del me;
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6. a fe lek te rü le tén a mû hol das na vi gá ci ós szol gál ta tá -
sok hoz való kor lát lan hoz zá fé rés;

7. a GNSS-fel sze re lé sek sza bad ke res ke del me a fe lek
te rü le tén.

4. Cikk

Az együttmûködési tevékenységek köre

1. A mû hol das na vi gá ci ó val és idõ meg ha tá ro zás sal
kap cso la tos együtt mû kö dé si te vé keny sé gek te rü le tei a kö -
vet ke zõk: tu do má nyos ku ta tás, ipa ri gyár tás, kép zés, al -
kal ma zás, szol gál ta tás- és pi ac fej lesz tés, ke res ke de lem, a
rá dió spekt rum mal kap cso la tos kér dé sek, az in teg ri tás sal
kap cso la tos kér dé sek, szab vá nyo sí tás és hi te le sí tés, to váb -
bá biz ton ság. Ezt a lis tát a fe lek a 14. cikk alap ján lét re ho -
zott me cha niz mus sal össz hang ban meg ho zott ha tá ro zat tal
mó do sít hat ják.

2. Ez a meg ál la po dás nem ter jed ki a fe lek kö zött a
2.1–2.6. pont ban em lí tett te rü le te ken foly ta tott együtt mû -
kö dés re. Amennyi ben a fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy az
együtt mû kö dés nek a kö vet ke zõ te rü le tek va la me lyi ké re
való ki ter jesz té sé bõl köl csö nös elõ nyök szár maz nak, en -
nek ér de ké ben a fe lek kö zött tár gya lá so kat kell folytatni,
és meg kell kötni a megfelelõ megállapodásokat.

2.1. Az Eu ró pai Kö zös ség ben és tag ál la ma i ban al kal -
ma zan dó ex port el len õr zé si és az atom so rom pó val kap cso -
la tos sza bá lyo zá si in téz ke dé sek tár gyát ké pe zõ, a
 GALILEO-val kap cso la tos ér zé keny tech no ló gi ák és ele -
mek;

2.2. krip tog rá fia és je len tõs in for má ció biz ton sá gi tech -
no ló gi ák és ele mek (INFOSEC);

2.3. a GALILEO rend szer biz ton sá gi fel épí té se (vi lág -
ûr be li, föl di és fel hasz ná lói szegmensek);

2.4. a GALILEO glo bá lis szeg men se i nek biz ton sá gi el -
len õr zé si sa já tos sá gai;

2.5. kor mány za ti el len õr zé sû szol gál ta tá sok azok meg -
ha tá ro zá si, fej lesz té si, vég re haj tá si, tesz te lé si és ér té ke lé -
si, il let ve mû kö dé si (üze mel te té si és hasz ná la ti) sza ka szá -
ban; és

2.6. a mû hol das na vi gá ci ót és a GA LI LEO-t érin tõ mi -
nõ sí tett in for má ci ók cse ré je.

3. Ez a meg ál la po dás nem érin ti az Eu ró pai GNSS El -
len õr zé si Ha tó sá got és an nak in téz mé nyi szer ke ze tét lét re -
ho zó eu ró pai kö zös sé gi jog sza bá lyok al kal ma zá sát. Ez a
meg ál la po dás nem érin ti to váb bá az atom so rom pó val kap -
cso la tos kö te le zett ség vál la lá sok vég re haj tá sá val és a ket -
tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek ex port el len õr zé sé vel kap cso -
la tos meg fe le lõ sza bá lyo zá si in téz ke dé se ket, va la mint a

tech no ló gia immateriális átruházásának biztonságára és
ellenõrzésére vonatkozó nemzeti intézkedéseket.

5. Cikk

Az együttmûködés formái

1. A fe lek – a vo nat ko zó sza bá lyo zá si in téz ke dé se ik re
is fi gye lem mel – a le he tõ leg tel je sebb mér ték ben elõ moz -
dít ják az e meg ál la po dás sze rin ti együtt mû kö dé si te vé -
keny sé ge i ket ab ból a cél ból, hogy ha son ló le he tõ sé ge ket
biz to sít sa nak a 4. cikk ben fel so rolt területeken végzett
tevékenységeikben való részvételre.

2. A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a 6–13. cikk ben
em lí tet tek nek meg fele lõen együtt mû kö dé si te vé keny sé ge -
ket folytatnak.

6. Cikk

Rádióspektrum

1. A Nem zet kö zi Táv köz lé si Unió ke re té ben ed dig el -
ért si ke rek re épít ve a fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy a
rá dió spekt rum mal kap cso la tos kér dé sek te rén to vább foly -
tat ják az együtt mû kö dést és egy más köl csö nös tá mo ga tá -
sát.

2. Eb ben az össze füg gés ben a fe lek elõ moz dít ják a
meg fe le lõ frek ven cia ki osz tást a GALILEO ré szé re ab ból
cél ból, hogy a fel hasz ná lók elõ nyé re vi lág szer te – és ne ve -
ze te sen Ma rok kó ban és a Kö zös ség ben – biz to sít sák a
GALILEO szolgáltatásainak hozzáférhetõségét.

3. A fe lek fel is me rik to váb bá an nak je len tõ sé gét is,
hogy a rá di ó na vi gá ci ós spekt rum vé del met él vez zen a
meg sza kí tás sal és az in ter fe ren ci á val szem ben. E cél ból a
fe lek meg ha tá roz zák az in ter fe ren cia for rá sa it, és köl csö -
nö sen el fo gad ha tó meg ol dá so kat ke res nek az ilyen in ter fe -
ren cia meg szün te té se ér de ké ben.

4. E meg ál la po dás egyet len ré sze sem ér tel mez he tõ oly
mó don, hogy az el té ré se ket tesz le he tõ vé a Nem zet kö zi
Táv köz lé si Unió vo nat ko zó ren del ke zé se i tõl, ide ért ve az
Nem zet kö zi Táv köz lé si Unió rádiószabályzatát is.

7. Cikk

Tudományos kutatás

A fe lek a GNSS te rü le tén eu ró pai és ma rok kói ku ta tá si
prog ra mo kon – köz tük az Eu ró pai Kö zös ség Ku ta tá si és
Fej lesz té si Ke ret prog ram ján, va la mint az Eu ró pai Ûr ügy -
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nök ség és a ma rok kói szer vek ál tal ki fej lesz tett prog ra mo -
kon – ke resz tül elõ moz dít ják a kö zös ku ta tá si te vé keny sé -
ge ket.

A kö zös ku ta tá si te vé keny sé gek hoz zá já rul nak a pol gá ri 
fel hasz ná lá sú GNSS jö võ be ni fej lesz té sé nek ter ve zé sé -
hez.

A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy meg ha tá roz zák a
ku ta tá si prog ra mok ban ki ala kí tan dó ha té kony kap cso la tok 
és ered mé nyes együtt mû kö dés biz to sí tá sá hoz szük sé ges
megfelelõ mechanizmusokat.

8. Cikk

Ipari együttmûködés

1. A fe lek – a GA LI LEO-rend szer lét re ho zá sa, va la -
mint a GA LI LEO-al kal ma zá sok és -szol gál ta tá sok hasz -
ná la tá nak és fej lesz té sé nek elõ moz dí tá sa cél já ból – ösz -
tön zik és tá mo gat ják a két fél ipa rai köz ti együtt mû kö dést,
kü lö nö sen kö zös vál lal ko zá so kon, va la mint az eu ró pai
ipa ri tár su lá sok ban való ma rok kói, il let ve a marokkói ipari 
társulásokban való európai részvételen keresztül.

2. Az ipa ri együtt mû kö dés meg könnyí té se ér de ké ben a
fe lek – a leg szi go rúbb nem zet kö zi elõ írásokkal, kü lö nö sen 
az ilyen elõ írások vég re haj tá sá nak ha té kony mód sze re i vel
össz hang ban – a GALILEO/EGNOS fej lesz té sét és mû kö -
dé sét érin tõ te rü le te ken és ipar ágak ban meg ad ják és biz to -
sít ják a szel le mi, az ipa ri és a ke res ke del mi tu laj don nal
kapcsolatos jogok megfelelõ és hatékony védelmét.

3. A ki fe je zet ten a GALILEO prog ram ke re té ben ki -
dol go zott és fi nan szí ro zott ér zé keny ter mé kek Ma rok kó
ál ta li, har ma dik or szá gok ba való ki vi te lét elõ ze tesen en ge -
dé lyez tet ni kell a GALILEO meg fe le lõ biz ton sá gi ha tó sá -
gá val, amennyi ben ezen ha tó ság aján lá sa sze rint ezek a
ter mé kek a vo nat ko zó jog sza bá lyok ér tel mé ben ki vi te li
en ge dély kö te le zett ség alá es nek. A 4. cikk 2. be kez dé sé -
ben em lí tett kü lön meg ál la po dá sok ban meg fe le lõ me cha -
niz must kell ki dol goz ni an nak ér de ké ben, hogy Marokkó
javaslatokat tehessen a kiviteli engedélykötelezettség alá
esõ lehetséges termékek körére.

4. A fe lek e meg ál la po dás cél ki tû zé se i nek meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben ösz tön zik a meg fe le lõ ma rok kói szer vek és
az Eu ró pai Ûr ügy nök ség kö zöt ti kap cso la tok megerõsí -
tését.

9. Cikk

A kereskedelem és a piac fejlesztése

1. A fe lek ösz tön zik a ke res ke del met és a be fek te tést az 
eu ró pai és ma rok kói mû hol das na vi gá ci ós inf ra struk tú ra,

be ren de zé sek, a GALILEO he lyi ele mei és alkalmazásai
terén.

2. E cél ból a fe lek nö ve lik a GALILEO mû hol das na vi -
gá ci ós te vé keny sé ge i nek köz is mert sé gét, azo no sít ják a
GNSS-al kal ma zá sok el ter je dé sé nek le het sé ges aka dá lya it, 
és meg fe le lõ in téz ke dé se ket tesz nek az el ter je dés elõ se gí -
té se ér de ké ben.

3. A fel hasz ná lók igé nye i nek azo no sí tá sa és ha té kony
ki elé gí té se ér de ké ben a Kö zös ség és Ma rok kó fon to ló ra
ve szi egy kö zös GNSS fel hasz ná lói fórum létrehozását.

4. Ez a meg ál la po dás nem érin ti a fe lek nek a Ke res ke -
del mi Vi lág szer ve zet ben való tag sá gá ból ere dõ jo ga it és
kötelezettségeit.

10. Cikk

Szabványok, hitelesítés és szabályozási intézkedések

1. A fe lek fel is me rik an nak je len tõ sé gét, hogy a nem -
zet kö zi szab vá nyo sí tá si és hi te le sí té si fó ru mo kon a glo bá -
lis mû hol das na vi gá ci ós szol gál ta tá sok ra vo nat ko zó meg -
kö ze lí té se i ket össze han gol ják. A fe lek együt te sen elõ se gí -
tik kü lö nö sen a GA LI LEO-szab vá nyok fej lesz té sét, va la -
mint azok vi lág szer te való al kal ma zá sát, hang súlyt fek tet -
ve a rend szer más GNSS-rend sze rek kel való in te ro pe ra bi -
li tá sá ra.

Az össze han go lás egyik cél ki tû zé se a GA LI LEO-szol -
gál ta tá sok szé les körû és új sze rû hasz ná la tá nak elõ moz dí -
tá sa a na vi gá ci ós és az idõ je lek glo bá lis szab vá nyá nak
több cél ból tör té nõ el fo ga dá sa út ján: nyílt szol gál ta tá sok,
ke res ke del mi szol gál ta tá sok és élet biz ton sá gi szol gál ta tá -
sok. A fe lek meg ál la pod nak ab ban, hogy elõ nyös fel té te le -
ket te rem te nek a GA LI LEO-al kal ma zá sok fej lesz té sé hez.

2. Kö vet ke zés kép pen e meg ál la po dás cél ki tû zé se i nek
elõ moz dí tá sa és vég re haj tá sa ér de ké ben a fe lek szük ség
sze rint együtt mû köd nek a GNSS-t érin tõ, ne ve ze te sen a
Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet ben, a Nem zet kö zi 
Ten ge ré sze ti Szer ve zet ben és a Nemzetközi Távközlési
Unióban felmerülõ kérdésekben.

3. A két ol da lú kap cso la tok te rén a fe lek biz to sít ják,
hogy a GNSS-t érin tõ tech ni kai szab vá nyok ra, hi te le sí tés -
re, en ge dé lye zé si kö ve tel mé nyek re és el já rá sok ra vo nat -
ko zó in téz ke dé se ik nem kor lá toz zák szük ség te le nül a ke -
res ke del met. Ezek nek a kö ve tel mé nyek nek ob jek tív,
diszk ri mi ná ció men tes, elõ re meg ál la pí tott és át lát ha tó fel -
té te le ken kell ala pul ni uk.

4. A fe lek a jog ha tó sá guk hoz tar to zó te rü le te ken el fo -
gad ják azo kat a sza bá lyo zá si in téz ke dé se ket, ame lyek
szük sé ge sek a GALILEO tel jes ki hasz nál ha tó sá ga, kü lö -
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nö sen a ve võ ké szü lé kek, a föl di és a vi lág ûr be te le pí tett
ele mek ki hasz nál ha tó sá ga biz to sí tá sá hoz.

11. Cikk

A globális és regionális GNSS földi kiegészítõ rendszerek 
fejlesztése

1. A fe lek együtt mû köd nek a GA LI LEO-rend szer op ti -
má lis in teg ri tá sát és a GA LI LEO-szol gál ta tá sok foly to -
nos sá gát biz to sí tó föl di rend szer fel épí té sé nek meg ha tá ro -
zá sa és kivitelezése során.

2. E cél ból a fe lek re gi o ná lis szin ten együtt mû köd nek
egy, az EG NOS-rend szer re épü lõ föl di re gi o ná lis ki egé -
szí tõ rend szer Ma rok kó ban meg va ló su ló kivitelezésé -
ben és fel épí té sé ben. Ez a re gi o ná lis rend szer a
 GALILEO-rendszer ál tal glo bá li san biz to sí tott szol gál ta -
tá so kon túl me nõ en regionális integritási szolgáltatásokat
biztosít.

3. He lyi szin ten a fe lek elõ se gí tik a GALILEO he lyi
ele me i nek fej lesz té sét.

12. Cikk

Biztonság

1. A fe lek hang sú lyoz zák, hogy a glo bá lis na vi gá ci ós
mû hol das rend sze re ket meg kell vé de ni a nem ren del te tés -
sze rû fel hasz ná lás sal, az in ter fe ren ci á val, a meg sza kí tás -
sal és az el len sé ges cselekményekkel szemben.

2. A fe lek fel is me rik, hogy a GA LI LEO-rend szer és a
GA LI LEO-szol gál ta tá sok biz ton sá gá ról való gon dos ko -
dás ra irá nyu ló együtt mû kö dés fon tos cél ki tû zés. A fe lek
ezért ki je lö lik a GNSS biz ton sá gá val kap cso la tos kér dé sek 
ke ze lé sé ért, töb bek kö zött a kon zul tá ci ós csa tor ná kért fe -
le lõs ha tó sá got. Ez a ke ret a GNSS-szol gál ta tá sok foly to -
nos sá gá nak vé del mé re szol gál.

3. A fe lek a jog ha tó sá guk hoz tar to zó te rü le te ken min -
den le het sé ges lé pést meg tesz nek a mû hol das na vi gá ci ós
rend sze rek és az azok hoz kap cso ló dó inf ra struk tú ra foly -
to nos sá gá nak és biz ton sá gá nak biz to sí tá sa ér de ké ben. A
fe lek nem fe dik át a GALILEO jeleit a többi fél elõ ze tes
engedélye nélkül.

4. A 4. cikk 2. be kez dé sé nek 2.6. pont já ban em lí tett mi -
nõ sí tett in for má ciócse re a fe lek kö zöt ti biz ton sá gi meg ál -
la po dás lét re jöt té nek fel té te le. Az el ve ket, az el já rá so kat
és az al kal maz ha tó sá got a fe lek ille té kes biztonsági
hatóságai határozzák meg.

13. Cikk

Felelõsség és költségmegtérülés

A fe lek meg fele lõen együtt mû köd nek, hogy a pol gá ri
GNSS-szol gál ta tá sok biz to sí tá sá nak elõ se gí té se ér de ké -
ben fe le lõs sé gi rend sze re ket és költ ség meg té rü lé si sza bá -
lyo kat ha tá roz za nak meg és hajt sa nak vég re.

14. Cikk

Együttmûködési mechanizmus

1. Az e meg ál la po dás ha tá lya alá tar to zó együtt mû kö -
dé si te vé keny sé gek össze han go lá sát és elõ se gí té sét Ma -
rok kó ré szé rõl a Ma rok kói Ki rály ság kor má nya, a Kö zös -
ség és an nak tag ál la mai ré szé rõl pe dig a Bi zott ság vég zi.

2. Az 1. cikk ben meg ha tá ro zott cél ki tû zés nek meg fele -
lõen a két fél meg ha tá roz za az e meg ál la po dás ke ze lé sé re
szol gá ló, a 2000. már ci u si tár su lá si meg ál la po dás ban
meg ál la pí tott együtt mû kö dé si me cha niz mu so kat.

3. A fe lek meg ál la pod nak Ma rok kó le het sé ges, a vo -
nat ko zó jo gok kal és el já rá sok kal össz hang ban lévõ rész -
vé te lé rõl az Eu ró pai GNSS El len õr zé si Ha tó ság te vé keny -
sé ge i ben.

15. Cikk

Finanszírozás

1. Az Eu ró pai GNSS El len õr zé si Ha tó sá gon ke resz tül a 
GA LI LEO-prog ram ra be fi ze ten dõ ma rok kói hoz zá já ru lás
össze gét és sza bá lya it az Eu ró pai Kö zös ség vo nat ko zó
jog sza bá lya i nak in téz mé nyi elõ írásaival össz hang ban kü -
lön meg ál la po dás ban kell meg ha tá roz ni.

2. A 2000 már ci u si tár su lá si meg ál la po dás nak meg -
fele lõen biz to sí ta ni kell a fe lek ezen meg ál la po dás sze rin ti
együtt mû kö dé si rend sze re i hez kap cso ló dó áruk, sze mé -
lyek, szol gál ta tá sok és tõke sza bad moz gá sát.

3. A 2. be kez dés sé rel me nél kül amennyi ben az egyik
fél meg ha tá ro zott együtt mû kö dé si prog ram ja a má sik fél
részt ve võ i nek fi nan szí ro zá sá ról ren del ke zik, és a fi nan szí -
ro zás be ren de zé sek vá sár lá sát te szi le he tõ vé, a fe lek biz to -
sít ják, hogy – a te rü le tü kön al kal ma zan dó tör vényekkel és
ren de le tek kel össz hang ban – az ilyen be ren de zé sek át ru -
há zá sát az egyik fél tõl a má sik fél részt ve või szá má ra nem
ter he li adó és vám.
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16. Cikk

Információcsere

1. A fe lek e meg ál la po dás ren del ke zé se i nek ha té kony
vég re haj tá sa ér de ké ben igaz ga tá si sza bá lyo kat dol goz nak
ki, és kon zul tá ci ós kap cso lat tar tó kat je löl nek ki.

2. A fe lek ösz tön zik a mû hol das na vi gá ci ó val kap cso -
la tos to váb bi in for má ció cse rét a két ol dal in téz mé nyei és
vál la la tai kö zött.

17. Cikk

Konzultáció és vitarendezés

1. Bár me lyik fél ké rel mé re a fe lek azon na li konzultá -
ciót foly tat nak az e meg ál la po dás ér tel me zé sé vel vagy al -
kal ma zá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ kér dé sek rõl. A fe lek 
meg ál la pod nak, hogy e meg ál la po dás ér tel me zé sé vel vagy 
al kal ma zá sá val kap cso la tos vi tá kat a fe lek egy más kö zött
ba rá ti kon zul tá ci ók út ján ren de zik.

2. Ha a fe lek nem ta lál nak meg ol dást, igény be ve szik a
2000. már ci u si tár su lá si meg ál la po dás 86. cik ké ben elõ írt
vi ta ren de zé si me cha niz must.

3. Az 1. és a 2. be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek nem
sér tik a fe lek jo gát arra, hogy a vi ták ren de zé sé hez igény be 
ve gyék a Ke res ke del mi Vi lág szer ve ze tet lét re ho zó meg ál -
la po dás vi ta ren de zé si rend sze rét.

18. Cikk

Hatálybalépés és megszûnés

1. Ez a meg ál la po dás az azon idõ pon tot kö ve tõ hó nap
elsõ nap ján lép ha tály ba, ami kor a fe lek ér te sí tet ték egy -
mást a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ el já rá sa ik be fe je -
zé sé rõl. Az ér te sí tést az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak kell
meg kül de ni, amely e meg ál la po dás le té te mé nye se.

2. Ez a meg ál la po dás egy éves fel mon dá si idõ vel, írá -
sos fel mon dás sal bár mi kor meg szün tet he tõ.

3. El len ke zõ ren del ke zés hi á nyá ban e meg ál la po dás
meg szû né se nem be fo lyá sol ja a meg ál la po dás sze rint lét -
re ho zott sza bá lyok vagy meg ha tá ro zott jo gok és kö te le -
zett sé gek ér vé nyes sé gét vagy idõ tar ta mát.

4. Ez a meg ál la po dás a fe lek köl csö nös, írá sos meg ál la -
po dá sá val mó do sít ha tó. A mó do sí tá sok az azon idõ pon tot
kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép nek ha tály ba, ami kor a fe lek

dip lo má ci ai jegy zék vál tás út ján köl csö nö sen ér te sí tet ték
egy mást a ha tály ba lé pés hez szük sé ges bel sõ el já rá sa ik be -
fe je zé sé rõl.

5. Ez a meg ál la po dás a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ öt évig
ha tá lyos. Ezt köve tõen a meg ál la po dás ha tá lya min den al -
ka lom mal au to ma ti ku san to váb bi öt év vel hosszab bo dik
meg, ki vé ve, ha va la me lyik fél a fo lya mat ban lévõ ötéves
idõ szak le jár tát leg alább há rom hó nap pal meg elõ zõ en
írás ban tá jé koz tat ja a má sik fe let ar ról, hogy a meg ál la po -
dás ha tá lyát nem kí ván ja meg hosszab bí ta ni.

Ez a meg ál la po dás egy-egy ere de ti pél dány ban, an gol,
arab, cseh, dán, észt, finn, fran cia, gö rög, hol land, len gyel,
lett, lit ván, ma gyar, mál tai, né met, olasz, por tu gál, spa -
nyol, svéd, szlo vák, va la mint szlo vén nyel ven ké szült; a
szö ve gek mind egyi ke egy aránt hi te les.”

4.  §

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

(2) E ren de let 2–3.  §-ai a Meg ál la po dás 18. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép nek ha tály ba.

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

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
271/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya közötti gazdasági együttmûködési

megállapodás kihirdetésérõl

(A megállapodás 2005. november 28-án hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má -
nia Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi együtt mû kö dé si meg ál la -
po dást (a továb biak ban: Meg ál la po dás) e rendelettel
kihirdeti.
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2.  §

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

„Agreement
on economic co-operation between 

the Government of the Republic of Hungary 
and the Government of Romania

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

– desirous of enhancing the long-standing relationship
between their states,

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

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

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

– within the framework of the respective legislation in
force in the two states and in full conformity with their
international obligations,
have ag re ed as fol lows:

Article 1

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

Article 2

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

– Agriculture and food processing industry, processing
and storage of agricultural products;

– Expansion and rehabilitation of power stations and
high-tension distribution networks as well as pipe-line
networks for gas and oil;

– Electrical equipment and appliances;
– Electronic and electrotechnical industry;
– Exploration, production, preparation, treatment and

further processing as well as marketing of mineral raw
materials and mining products;

– Chemical and petrochemical industry;
– Packing technology;
– Environment;
– Water management and forestry industry;
– Education;

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

– Human resource development;
– Tourism;
– Co-operation between small and medium-size

enterprises;
– Foreign direct investment activities;
– Communication;
– Computer and information technology;
– Transport;
– Science and technology.

Article 3

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

– Promoting the links and strengthening the
co-operation between the economic policy-makers,
government institutions, professional organizations,
business federations, chambers, encouraging the exchange 
of economic information of mutual interest, as well as the
visits of their representatives and other economic and
technical delegations,

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

– Expediting the establishment of new contacts and
broadening the existing ones between the business circles
of the two countries, encouraging the visits, meetings and
other interactions between individuals and enterprises,

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

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

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

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

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

Article 4

Upon conclusion of this Agreement a „Joint
Commission” shall be established that shall be convened
upon request of each of the Contracting Parties alternately
in Hungary and Romania.
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The duties of the Joint Commission shall comprise, in
particular, the following:

– Discussion of the development of the bilateral
economic relations,

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

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

– Making proposals for the application of the
Agreement.

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

Article 5

This Agreement shall apply without prejudice to the
obligations flowing from the membership in the European
Union, and subject to those obligations.

Consequently the provisions of the Agreement may not
be invoked or interpreted in such a way as to invalidate or
otherwise affect the obligations imposed by the Treaties on 
wich the Union is founded.

Article 6

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

This agreement shall be valid for a period of the three
years and shall be automatically extended for successive
one-year periods unless either party gives written
notification to the other Party of its intention to terminate
this Agreement at least three months prior to the date of
expiration.

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

Done and signed in Budapest on 26, April 2005, in two
originals in English language, all text being equally
authentic.

For the Go vern ment For the Go vern ment 
of the Re pub lic of Hun ga ry of Ro ma nia

Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia
Kormánya közötti gazdasági együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Ro má nia Kor -
mánya (a továb biak ban: a „Szer zõ dõ Fe lek”),

– az zal az óhaj jal, hogy el mé lyít sék az ál la ma ik kö zöt ti
hosszú távú kap cso la to kat,

– az zal a tö rek vés sel, hogy fenn tart sák és erõ sít sék tra -
di ci o ná lis gaz da sá gi kap cso la ta i kat,

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

– az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szer zõ dé ses ke re tek
erõ sí té se a to váb bi együtt mû kö dés hez elõ nyös fel té te le ket
és meg fe le lõ alapot teremt,

– a két or szág ban ha tály ban lévõ tör vények ke re tei kö -
zött és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik kel tel jes összhangban,
az aláb bi ak ban ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ha tály ban levõ nem ze ti tör vényeik
ke re te in be lül a gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dés min den
fon tos te rü le tén elõ se gí tik a köl csö nö sen elõ nyös gaz da sá -
gi együtt mû kö dés bõvítését és diverzifikálását.

2. Cikk

Fi gye lem be véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és pers pek tí vá it, a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek
ab ban, hogy a töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü le te ken ked -
ve zõ ek a fel té te lek a hosszú távú együttmûködésre:

– Me zõ gaz da ság és élel mi szer-fel dol go zó ipar, me zõ -
gaz da sá gi ter mé kek fel dol go zá sa és tárolása;

– Erõ mû vek és nagy fe szült sé gû el osz tó há ló za tok, va -
la mint gáz- és olaj ve ze ték-há ló za tok bõ ví té se és felújítása;

– Elekt ro mos be ren de zé sek és esz kö zök;
– Elekt ro ni kai és elekt ro tech ni kai ipar;
– Ás vá nyi nyers anya gok és bá nyá sza ti ter mé kek fel tá -

rá sa, ki ter me lé se, elõ ké szí té se, dú sí tá sa, to vább fel dol go -
zá sa és értékesítése;

– Vegy ipar és pet rol ké mi ai ipar;
– Cso ma go lás tech ni ka;
– Kör nye zet vé de lem;
– Víz- és er dõ gaz dál ko dás;
– Ok ta tás;
– Egész ség ügy, or vos tech no ló gia, gyó gyá sza ti és

gyógy szer ipar;
– Hu mán erõ for rá sok fej lesz té se;
– Ide gen for ga lom;
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– Kis- és kö zép vál lal ko zá sok kö zöt ti együtt mû kö dés;
– Köz vet len kül föl di tõ ke be fek te té sek;
– Táv köz lés;
– Szá mí tás tech ni ka és in for ma ti ka;
– Köz le ke dés;
– Tu do mány és tech no ló gia.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy meg fe le lõ esz -
kö zök kel szé le sít sék és mé lyít sék el együtt mû kö dé sü ket:

– elõ se gí tik a kap cso la tok épí té sét és erõ sí tik az együtt -
mû kö dést a gaz da sá gi dön tés ho zók, a kor mány za ti in téz -
mé nyek, a szak mai szer ve ze tek, ér dek kép vi se le tek és ka -
ma rák kö zött, ösz tö nöz ve a köl csö nös ér dek lõ dés re szá -
mot tar tó gaz da sá gi in for má ci ók cse ré jét, va la mint kép vi -
se lõ ik és más gaz da sá gi és szak mai de le gá ci ók látoga -
tásait,

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

– szor gal maz zák a két or szág üz le ti kö rei kö zöt ti új
kap cso la tok lé te sí té sét és a meg lé võk szé le sí té sét, bá to rít -
ják az egyé nek és vál lal ko zá sok kö zött a lá to ga tá so kat, ta -
lál ko zó kat és más kölcsönös kapcsolatfelvételeket,

– üz le ti in for má ci ó kat cse rél nek, bá to rít ják a vá sá ro -
kon és ki ál lí tá so kon tör té nõ rész vé telt, üz le ti ese mé nyek,
sze mi ná ri u mok, szim pó zi u mok és kon fe ren ci ák szerve -
zését,

– elõ se gí tik kis- és kö ze pes vál lal ko zá sa ik erõ tel je sebb 
rész vé te lét a két ol da lú gaz da sá gi kapcsolatokban,

– bá to rít ják pénz ügyi in téz mé nye i ket és bank szek to ru -
kat szo ro sabb kap cso la tok lé te sí té sé re és együtt mû kö dé -
sük erõ sí té sé re,

– bá to rít ják a be ru há zá si te vé keny sé get, ve gyes vál la -
la tok ala pí tá sát, kép vi se le tek és fi ók vál la la tok létesítését,

– elõ se gí tik a ha tá ro kon át nyú ló, a re gi o ná lis és a
régió közi együtt mû kö dést, és együtt mû köd nek nem zet kö -
zi szin ten a köl csö nös ér de ke ik kép vi se le té ben.

4. Cikk

A je len Meg ál la po dás meg kö té sé vel a Fe lek „Ve gyes
Bi zott sá got” ala pí ta nak, me lyet a Szer zõ dõ Fe lek bár me -
lyi ké nek ké ré sé re hív nak össze fel vált va Magyarországon
és Romániában.

A Ve gyes Bi zott ság fel ada tai kü lö nö sen az aláb bi a kat
fog lal ják magukba:

– a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok ala ku lá sá nak meg -
vi ta tá sa,

– a jö võ be ni gaz da sá gi együtt mû kö dés to váb bi fej lesz -
té sé hez új le he tõ sé gek azonosítása,

– ja vas la tok ki dol go zá sa a gaz da sá gi együtt mû kö dés
fel té te le i nek ja ví tá sá ra a két or szág vállalatai között,

– ja vas la tok té te le a Meg ál la po dás vég re haj tá sá ra
vonatkozóan.

A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás vég re haj tá sá val 
vagy ér tel me zé sé vel kap cso la tos vé le mény el té ré se ket a
Ve gyes Bi zott ság keretei között rendezik.

5. Cikk

A je len Meg ál la po dás nem be fo lyá sol ja az eu ró pai
 uniós tag ság ból fa ka dó kö te le zett sé ge ket.

Kö vet ke zés kép pen a Meg ál la po dás ren del ke zé sei nem
idéz he tõk vagy ér tel mez he tõk úgy, hogy ér vény te le ní tik
vagy más kép pen be fo lyá sol ják az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó 
szer zõ dé sek által elõírt kötelezettségeket.

6. Cikk

A je len Meg ál la po dás a dip lo má ci ai úton át adott jegy -
zé kek kö zül az utób bi kéz hez vé te lé nek nap ján lép ha tály -
ba, mely jegy zék ben az egyik Szer zõ dõ Fél ar ról tá jé koz -
tat ja a má sik Szer zõ dõ Fe let, hogy ele get tett a Meg ál la po -
dás ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ tör vényi elõ -
írásainak.

A je len Meg ál la po dás há rom évig ma rad ha tály ban,
 ezután to váb bi egy-egy éves pe ri ó du sok kal au to ma ti ku san 
meg hosszab bo dik mind ad dig, amíg az egyik Szer zõ dõ Fél
a meg szün te té sé re irá nyu ló szán dé ká ról há rom hó nap pal a
le já rat elõtt a má sik Szer zõ dõ Fe let írás ban nem ér te sí ti.

Je len Meg ál la po dás mó do sí tá sa a Szer zõ dõ Fe lek jog -
sza bá lya i ban meg ál la pí tott jogi el já rá sok nak meg fele lõen
történik.

Kelt és alá írás ra ke rült Bu da pes ten, 2005. áp ri lis 26-án,
két ere de ti pél dány ban an gol nyel ven, mind két szö veg
egy aránt hi te les.

a Ma gyar Köz tár sa ság Ro má nia Kor mánya
Kor má nya ré szé rõl ré szé rõl”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gondoskodik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
272/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi
Királyság Kormánya között a gazdasági

együttmûködési megállapodás kihirdetésérõl

(A megállapodás 2004. június 9-én hatályba lépett.)

1.  §

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a
 Thaiföldi Ki rály ság Kor má nya kö zöt ti gaz da sá gi együtt -
mû kö dé si meg ál la po dást (a továb biak ban: Meg ál la po dás)
e rendelettel kihirdeti.

2.  §

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

„Agreement
on economic co-operation between 

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

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

desiring to enhance the long-standing relationship
between their countries;

wishing to continue and reinforce their existing
traditional economic relations;

intending to develop and intensify their economic,
industrial, technical and technological co-operation on the
basis of mutual benefit;

being convinced that the deepening of the contractual
framework establishes favourable conditions and suitable
basis for further co-operation, within the framework of the
respective legislation in force in the two countries and in
full conformity with their international obligations;
have agreed as follows:

Article 1

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

Article 2

The Contracting Parties, considering the current state
and perspectives of economic relations, agree to enhance
co-operation, inter alia, in the following areas:

a) Energy;
b) Electronic and electro-technical industry;
c) Electrical equipment and appliances;
d) Transportation;
e) Vehicle industry and auto components;
f) Information and communication technology;
g) Exploration, production, preparation, treatment and

further processing as well as marketing of mineral raw
materials and mining products;

h) Water management, natural resources and
environmental issues;

i) Industrial machinery and machine tools;
j) Fashion industry;
k) Agriculture and food processing industry;
l) Science and technology;
m) Bio-technology;
n) Chemical and petrochemical industry;
o) Health care, medical technology, medical and

pharmaceutical industry;
p) Tourism;
q) Education.

Article 3

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

a) Promoting the links and strengthening the
co-operation between the economic policy-makers,
governmental institutions, professional organizations,
business federations, chambers, regional and local entities, 
encouraging the exchange of economic information of
mutual interest, as well as the visits of their representatives 
and other economic and technical delegations;

b) Exchanging information on development priorities
and facilitating the participation of business operators in
development projects;

c) Expediting the establishment of new contacts and
broadening the existing ones between the business circles
of the two countries, encouraging the visits, meetings and
other interactions between individuals and enterprises;

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

e) Promoting co-operation between their respective
small and medium-sized enterprises in areas referred to in
Article 2;

f) Encouraging the co-operation in providing
consulting, marketing, advisory and expert services in the
areas of mutual interest;
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g) Encouraging their financial institutions and banking
sector to establish closer contacts and strengthen their
co-operation respectively;

h) Encouraging investment activities and the
promotion of joint ventures, company representations and
branch offices; and

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

Article 4

1. A Joint Commission on Economic Co-operation,
co-chaired by the high level representatives of the
Ministries of Foreign Affairs of the Republic of Hungary
and the Kingdom of Thailand, is hereby established by the
Contracting Parties to accomplish the objectives of this
Agreement.

2. The meetings of the Commission shall be convened
by mutual consent upon request by each Contracting Party
alternately in Hungary and Thailand.

3. The duties of the Joint Commission shall comprise,
in particular, the followings:

a) Discussion of the development of bilateral economic 
relations;

b) Identifying new possibilities for the further
development of future economic co-operation;

c) Drawing up suggestions for the improvement of
terms for the economic co-operation between enterprises
of both countries; and

d) Making recommendations for the implementation of 
this Agreement.

4. The Joint Commission may set up subcommittees or
working groups and may invite representatives of relevant
organisations and institutions as well as high ranking
business representatives of the Contracting Parties.

5. For each Contracting Party the following
Coordinating Agency shall coordinate and oversee the
implementation of this Agreement:

a) In case of the Republic of Hungary, the Coordinating 
Agency shall be represented by the Ministry of Foreign
Affairs; and

b) In case of the Kingdom of Thailand, the
Coordinating Agency shall be represented by the Ministry
of Foreign Affairs.

Article 5

Nothing in this Agreement shall prejudice or affect the
rights and obligations of either Contracting Party under

international agreements to which either of them is
member or party.

In the case of Hungary this Agreement may not be
interpreted in such a way as to invalidate or otherwise
affect the obligations arising from her membership in the
European Union.

Article 6

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

This Agreement may be amended at any time by written
agreement of the Contracting Parties.

The amendment or termination of this Agreement shall
not affect the validity of arrangements and contracts
already concluded under this Agreement.

Done and signed in Budapest, on 9th of June 2004, in
two originals in the English language.

For the Go vern ment For the Govern ment 

of the Re pub lic of Hun ga ry of the King dom of Tha i land

Gazdasági együttmûködési megállapodás 
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Thaiföldi

Királyság Kormánya között

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Tha i föl di Ki rály -
ság Kor má nya (a továb biak ban: a Szer zõ dõ Fe lek),

at tól az óhaj tól ve zé rel ve, hogy el mé lyít sék az orszá -
gaik kö zött fenn ál ló kap cso la to kat,

ki fe jez ve tö rek vé sü ket, hogy fenn tart sák és erõ sít sék
tra di ci o ná lis gaz da sá gi kapcsolataikat,

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

az zal a meg gyõ zõ dés sel, hogy a szer zõ dé ses ke re tek bõ -
ví té se a to váb bi együtt mû kö dés hez meg fe le lõ fel té te le ket
és ked ve zõ ala pot te remt, a két or szág ban ha tály ban lévõ
tör vények ke re tei kö zött és nem zet kö zi kö te le zett sé ge ik -
kel teljes összhangban,
a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek ha tály ban levõ tör vényeik ke re te in
be lül a gaz da sá gi és tár sa dal mi fej lõ dés min den fon tos te -
rü le tén elõ se gí tik a köl csö nö sen elõ nyös gaz da sá gi együtt -
mû kö dés bõ ví té sét és di ver zi fi ká lá sát.
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2. Cikk

Fi gye lem be véve a gaz da sá gi kap cso la tok je len le gi
hely ze tét és pers pek tí vá it a Szer zõ dõ Fe lek egyet ér te nek
ab ban, hogy az együtt mû kö dés hez ked ve zõ ek a fel té te lek
töb bek kö zött a kö vet ke zõ te rü le te ken:

a) ener gia szek tor,
b) elekt ro ni kai és vil la mos-gé pé sze ti ipar,
c) elekt ro mos be ren de zé sek és ké szü lé kek,
d) köz le ke dés,
e) jár mû- és au tó al kat rész-ipar,
f) in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós tech no ló gia,
g) ás vá nyi nyers anya gok és bá nyá sza ti ter mé kek ku ta -

tá sa, ki ter me lé se, ke ze lé se, to váb bi fel dol go zá sa, va la mint 
ér té ke sí té se,

h) víz gaz dál ko dás, ter mé sze ti erõ for rá sok és kör nye -
zet vé del mi kér dé sek,

i) ipa ri be ren de zé sek és szer szám gé pek,
j) di vat áru ipar,
k) me zõ gaz da sá gi és élel mi szer-fel dol go zó ipar,
l) mû sza ki és tu do má nyos kér dé sek,
m) bio tech no ló gia,
n) vegy ipar és kõ olaj-fel dol go zás,
o) egész ség ügy, gyó gyá sza ti tech no ló gia, gyó gyá sza ti

be ren de zé sek és gyógy szer ipar,
p) ide gen for ga lom,
q) ok ta tás.

3. Cikk

A Szer zõ dõ Fe lek tö re ked nek arra, hogy meg fe le lõ, az
alább fel so rolt esz kö zök kel szé le sít sék és te gyék in ten zí -
veb bé együtt mû kö dé sü ket:

a) elõ se gí tik a kap cso la tok épí té sét és erõ sí tik az
együtt mû kö dést a gaz da sá gi dön tés ho zók, kor mány za ti in -
téz mé nyek, szak mai és üz le ti szö vet sé gek, ka ma rák,
regio nális és he lyi szer vek kö zött, bá to rít ják a köl csö nös
ér dek lõ dés re szá mot tar tó gaz da sá gi in for má ci ók cse ré jét,
va la mint sa ját kép vi se lõ ik és más gaz da sá gi-mû sza ki de le -
gá ci ók lá to ga tá sa it,

b) in for má ci ó kat cse rél nek a fej lesz té si pri o ri tá sok ról
és meg könnyí tik az üz le ti sze rep lõk rész vé te lét a fej lesz té -
si pro jek tek ben,

c) szor gal maz zák a két or szág üz le ti kö rei kö zöt ti új
kap cso la tok lé te sí té sét és a meg lé võk szé le sí té sét, elõ se gí -
tik az egyé nek és vál lal ko zá sok kö zött a lá to ga tá so kat,
össze jö ve te le ket,

d) üz le ti in for má ci ó kat cse rél nek, bá to rít ják a vá sá ro -
kon és ki ál lí tá so kon tör té nõ rész vé telt, üz le ti ese mé nyek,
sze mi ná ri u mok, szim pó zi u mok és kon fe ren ci ák szer ve zé -
sét,

e) elõ se gí tik a két or szág kis- és kö zép vál lal ko zá sai
köz ti ko ope rá ci ót a 2. cikk ben fel so rolt területeken,

f) kon zul tá ci ós, mar ke ting, ta nács adói és szak ér tõi
szol gál ta tá sok nyúj tá sá val bá to rít ják az együtt mû kö dést a
köl csö nös ér dek lõ dés re szá mot tar tó te rü le te ken,

g) arra bá to rít ják pénz ügyi szer ve ze te i ket és bank szek -
to ru kat, hogy szo ro sabb kap cso la to kat lé te sít se nek és erõ -
sít sék együttmûködésüket,

h) bá to rít ják a be ru há zá si te vé keny sé get, ve gyes vál la -
la tok ala pí tá sát, vál la la ti kép vi se le tek és fi ók iro dák lé te sí -
té sét,

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

4. Cikk

1. A Szer zõ dõ Fe lek a je len Meg ál la po dás meg kö té sé -
vel egy Ve gyes Bi zott sá got hoz nak lét re, mely nek élén
társ el nök ként a Ma gyar Köz tár sa ság és a Tha i föl di Ki rály -
ság Kül ügy mi nisz té ri u má nak egy-egy ma gas ran gú kép vi -
se lõ je áll. A Ve gyes Bi zott ság fel ada ta a je len Meg ál la po -
dás cél ki tû zé se i nek meg va ló sí tá sa.

2. A Ve gyes Bi zott ság ülé se kö zös meg egye zés sel ke -
rül össze hí vás ra a Szer zõ dõ Fe lek bár me lyi ké nek ké ré sé -
re, fel vált va Ma gyar or szá gon és Thaiföldön.

3. A Ve gyes Bi zott ság fel ada tai kü lö nö sen az aláb bi a -
kat fog lal ják ma guk ban:

a) a két ol da lú gaz da sá gi kap cso la tok fej lesz té sé nek
meg vi ta tá sa,

b) új le he tõ sé gek fel tá rá sa a jö võ be li gaz da sá gi együtt -
mû kö dés to váb bi fej lesz té sé hez,

c) ja vas la tok ki dol go zá sa a gaz da sá gi együtt mû kö dés
fel té te le i nek ja ví tá sá ra a két or szág vállalatai között,

d) ja vas la tok té te le a je len Meg ál la po dás alkalmazá -
sára.

4. A Ve gyes Bi zott ság lét re hoz hat al bi zott sá go kat
vagy mun ka bi zott sá go kat és ülé se i re meg hív hat ja az érin -
tett szer ve ze tek és in téz mé nyek kép vi se lõ it, va la mint a
Szer zõ dõ Fe lek ma gas ran gú üz le ti kép vi se lõ it.

5. Mind két Szer zõ dõ Fél ol da lán Ko or di ná ci ós Szer ve -
zet el len õr zi és ko or di nál ja a je len Meg ál la po dás vég re -
haj tá sát az aláb bi ak sze rint:

a) A Ma gyar Köz tár sa ság ese té ben a Ko or di ná ci ós
Szer ve zet fel ada tát a Kül ügy mi nisz té ri um lát ja el.

b) A Tha i föl di Ki rály ság ese té ben a Ko or di ná ci ós
Szer ve zet fel ada tát a Kül ügy mi nisz té ri um lát ja el.
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5. Cikk

A je len Meg ál la po dás egyet len pont ja sem sért he ti,
vagy be fo lyá sol hat ja bár me lyik Szer zõ dõ Fél azon jo ga it
és kö te le zett sé ge it, me lye ket olyan nem zet kö zi meg ál la -
po dá sok ke let kez tet nek, me lyek nek bár me lyi kük tag ja
vagy szer zõ dõ fele.

Ma gyar or szág ese té ben a je len Meg ál la po dás nem ér tel -
mez he tõ úgy, hogy ér vény te le ní ti vagy más kép pen be fo -
lyá sol ja az Eu ró pai Uni ós tag sá gá ból szár ma zó kö te le zett -
sé ge ket.

6. Cikk

A je len Meg ál la po dás az alá írás nap ján lép ha tály ba és
há roméves idõ szak ra ma rad ér vény ben, ez után egy-egy to -
váb bi év vel fo lya ma to san meg hosszab bo dik a ha tá lya
mind ad dig, amíg az egyik Szer zõ dõ Fél a meg szün te té sé re
irá nyu ló szán dé ká ról há rom hó nap pal a le já rat elõtt a
másik Szerzõdõ Felet írásban nem értesíti.

Je len Meg ál la po dás bár mi kor mó do sít ha tó a Szer zõ dõ
Fe lek írá sos egyet ér té se alapján.

A je len Meg ál la po dás mó do sí tá sa vagy meg szün te té se
nem be fo lyá sol ja azon egyez mé nyek és szer zõ dé sek ér vé -
nyes sé gét, ame lyek ko ráb ban je len Meg ál la po dás hatálya
alatt jöttek létre.

Ké szült és alá írás ra ke rült Bu da pes ten, 2004. jú ni us
9-én, két ere de ti pél dány ban, an gol nyelven.

A Ma gyar Köz tár sa ság A Tha i föl di Ki rály ság
Kor má nya ré szé rõl  Kor má nya részérõl”

3.  §

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

(2) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gondoskodik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
273/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány

40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va -
la mint az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
(a továb biak ban: Art.) 182.  § (10) be kez dé sé ben és az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 124.  §
(2) be kez dés a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alapján a
következõ rendeletet alkotja:

Az állami adóhatóságként eljáró Adó- és Pénzügyi
Ellenõrzési Hivatal jogállása és szervezete

1.  §

(1) Az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb -
biak ban: APEH) köz pon ti hi va tal. Az APEH a pénz ügy mi -
nisz ter irá nyí tá sa alatt álló, ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren -
del ke zõ, ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel -
jes jog kör rel rendelkezõ költségvetési szerv.

(2) Az APEH szék he lye Bu da pest.

2.  §

(1) Az APEH fel ada ta it köz pon ti szer vei, a Ki emelt
Adó zók Igaz ga tó sá ga, il le tõ leg te rü le ti szer vei útján
 látja el.

(2) Az APEH köz pon ti szer vei a Köz pon ti Hi va tal, a
Szá mí tás tech ni kai és Adó el szá mo lá si In té zet, il le tõ leg az
Oktatási Intézet.

(3) Az APEH te rü le ti szer vei
a) a fõ vá ros és Pest me gye te rü le tén Bu da pest szék -

hellyel az APEH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Igazgatósága,

b) Bor sod-Aba új-Zemp lén, He ves és Nóg rád me gye
 területén Mis kolc szék hellyel az APEH Észak-ma gyar or -
szá gi Re gi o ná lis Igazgatósága,

c) Haj dú-Bi har, Jász-Nagy kun-Szol nok és Sza -
bolcs-Szat már-Be reg me gye te rü le tén Nyír egy há za szék -
hellyel az APEH Észak-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

d) Bács-Kis kun, Bé kés és Csong rád me gye te rü le tén
Sze ged szék hellyel az APEH Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz -
ga tó sá ga,

e) Gyõr-Mo son-Sop ron, Vas és Zala me gye te rü le tén
Gyõr szék hellyel az APEH Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis
Igazgatósága,

f) Fej ér, Ko má rom-Esz ter gom és Veszp rém me gye te -
rü le tén Szé kes fe hér vár szék hellyel az APEH Közép-
 dunántúli Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga,

g) Ba ra nya, So mogy és Tol na me gye te rü le tén Pécs
szék hellyel az APEH Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó -
sá ga.

(4) A Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá gá nak szék he lye Bu -
da pest.

(5) Az APEH te rü le ti szer vei me gyén ként, il le tõ leg a
 fõvárosban szer ve ze ti egy sé ge ket mûködtethetnek.
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3.  §

(1) Az APEH a Pénz ügy mi nisz té ri um költ ség ve té si fe -
je ze tén be lül ön ál ló cím ként sze re pel. A te rü le ti szer vek, a
Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga, az Ok ta tá si In té zet és a
Szá mí tás tech ni kai és Adó el szá mo lá si In té zet költ ség ve té -
sét az APEH költségvetése tartalmazza.

(2) Az APEH te rü le ti szer vei, a Ki emelt Adó zók Igaz -
ga tó sá ga, az Ok ta tá si In té zet és a Szá mí tás tech ni kai és
Adó el szá mo lá si In té zet jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ,
rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, rész jog kör rel ren del ke zõ
költ ség ve té si szer vek.

Az APEH vezetõi

4.  §

(1) Az APEH ve ze tõ je az el nök.

(2) Az APEH el nö két ha tá ro zat lan idõ tar tam ra a pénz -
ügy mi nisz ter ne ve zi ki, és menti fel.

(3) Az APEH el nö ké vé szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett -
ség gel, leg alább öt év köz igaz ga tá si gya kor lat tal, ötéves
ve ze tõi ta pasz ta lat tal és ki emel ke dõ szak mai te kin téllyel
ren del ke zõ magyar állampolgár nevezhetõ ki.

(4) Az APEH el nö ké nek ki ne ve zé sét a pénz ügy mi nisz -
ter kez de mé nye zé sé re az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke
elõ ze tesen vé le mé nyez he ti, a je löl tet az Or szág gyû lés
Költ ség ve té si, Pénz ügyi és Szám ve võ szé ki Bi zott sá ga
meg hall gat hat ja.

5.  §

(1) Az APEH el nök he lyet te se it és gaz da sá gi ve ze tõ jét
ha tá ro zat lan idõ tar tam ra az APEH el nö ké nek ja vas la tá ra a
pénz ügy mi nisz ter nevezi ki, és menti fel.

(2) Az APEH el nök he lyet te sé vé és gaz da sá gi ve ze tõ jé -
vé szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel ren del ke zõ ma gyar
ál lam pol gár ne vez he tõ ki, ha leg alább ötéves köz igaz ga tá -
si gya kor lat tal és há rom év ve ze tõi ta pasz ta lat tal ren del ke -
zik.

6.  §

(1) A te rü le ti szer ve ket, a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá -
gát, az Ok ta tá si In té ze tet és a Szá mí tás tech ni kai és Adó el -
szá mo lá si In té ze tet az el nök ál tal ki ne ve zett igaz ga tó
 vezeti.

(2) A te rü le ti szer vek, a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga
szak mai te vé keny sé gé nek irá nyí tá sá ban az igaz ga tó ál tal
ki ne ve zett szak igaz ga tók, az Ok ta tá si In té zet és a Szá mí -
tás tech ni kai és Adó el szá mo lá si In té zet te vé keny sé gé nek

irá nyí tá sá ban az igaz ga tó ál tal ki ne ve zett igaz ga tó he lyet -
te sek vesz nek részt.

7.  §

Az APEH el nö ke fe lett a mun kál ta tói jo go kat a pénz -
ügy mi nisz ter gya ko rol ja. Az el nök he lyet te sek és a gaz da -
sá gi ve ze tõ fe lett – a ki ne ve zés és a fel men tés ki vé te lé vel – 
a mun kál ta tói jog kört az el nök gya ko rol ja. A te rü le ti szer -
vek nek, a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá gá nak, az Ok ta tá si
In té zet nek és a Szá mí tás tech ni kai és Adó el szá mo lá si In té -
zet nek az igaz ga tó ja fe lett az el nök, a szak igaz ga tó és az
igaz ga tó he lyet tes fe lett az igaz ga tó gya ko rol ja a mun kál -
ta tói jog kört.

Irányítás és felügyelet

8.  §

(1) A te rü le ti szer vek, a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga,
az Ok ta tá si In té zet és a Szá mí tás tech ni kai és Adó el szá mo -
lá si In té zet a Köz pon ti Hi va tal irányítása alatt állnak.

(2) Az APEH ha tás kö ré be tar to zó ha tó sá gi el já rás ban a
te rü le ti szer vek, il le tõ leg a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga
fe let tes szer ve a Köz pon ti Hi va tal, a Köz pon ti Hi va tal
felettes szerve az APEH elnöke.

(3) Amennyi ben az elsõ fokú el já rást a Köz pon ti Hi va tal 
foly tat ja le, a má sod fo kú el já rás le foly ta tá sá ra az elnök
jogosult.

Kijelölési szabályok

9.  §

(1) A Kor mány az ál la mi adó ha tó ság fel ada ta i nak el lá -
tá sá ra az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va talt jelöli ki.

(2) Az Art. V. Fe je ze té ben meg je lölt kap cso lat tar tó köz -
igaz ga tá si szerv ként a Kor mány az APEH szer ve ze tén be -
lül a Köz pon ti Hi va talt je lö li ki. Az APEH el nö ke az eu ró -
pai kö zös ség adó ügyi együtt mû kö dé si sza bá lya i nak al kal -
ma zá sá ra a Köz pon ti Hi va ta lon be lül Köz pon ti Kap cso lat -
tar tó Iro da (KKI) el ne ve zés sel szer ve ze ti egy sé get mû köd -
tet.

(3) Sze ren cse já ték kal össze füg gõ ügy ben – a sza bály -
sér té sek rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint –
sza bály sér té si ha tó ság ként a Kor mány a Köz pon ti Hivatalt 
jelöli ki.

(4) A Kor mány ál tal köz pon to sí tott el len õr zés re ki je lölt
szerv ként a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga jár el.
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Az APEH feladatai

10.  §

(1) Az APEH fel ada ta:

a) a rész ben vagy egész ben a köz pon ti költ ség ve tés, a
Nyug díj biz to sí tá si Alap, az Egész ség biz to sí tá si Alap vagy 
az el kü lö ní tett ál la mi pénz alap ja vá ra tel je sí ten dõ kötelezõ 
befizetés,

b) a köz pon ti költ ség ve tés, az el kü lö ní tett ál la mi pénz -
alap ter hé re jut ta tott tá mo ga tás, adó-vissza igény lés vagy
adó-vissza té rí tés [az a)–b) pon tok ban fog lal tak a továb -
biak ban együtt: adó]

meg ál la pí tá sa, be sze dé se, nyil ván tar tá sa, vég re haj tá sa,
vissza té rí té se, ki uta lá sa és el len õr zé se, fel té ve, ha tör vény
vagy kor mány ren de let el té rõ en nem ren del ke zik.

(2) Az APEH el lát ja az ál la mi ga ran cia (ke zes ség) ki -
uta lá sá val, vissza kö ve te lé sé vel, a ga ran cia be vál tá sá hoz
kap cso ló dó el len õr zés sel kap cso la tos, az ál la mi adó ha tó -
ság hatáskörébe utalt feladatokat.

(3) Az APEH el lát ja az adók mód já ra be haj tan dó köz -
tar to zás vég re haj tá sá val kap cso la tos, il let ve az egyéb kö -
te le zõ be fi ze té sek kel kap cso la tos, az ál la mi adó ha tó ság
hatáskörébe utalt feladatokat.

(4) Az APEH vég zi a sze ren cse já ték szer ve zés sel kap -
cso la tos en ge dé lye zé si, nyil ván tar tá si, to váb bá az en ge -
dély ben fog lal tak és a sze ren cse já ték szer ve zé sé rõl  szóló
tör vény, va la mint a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka -
dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ren del ke zé sei be tar tá sá val
kap cso la tos el len õr zé si, il le tõ leg a sze ren cse já ték ügyek -
kel össze füg gõ sza bály sér té si ha tó sá gi fel ada to kat.

(5) Az APEH el lát ja ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj be -
val lá sá val, be sze dé sé vel, nyil ván tar tá sá val, el len õr zé sé -
vel, vég re haj tá sá val, vissza té rí té sé vel, át uta lá sá val, to váb -
bá a ma gán-nyug díj pénz tá rak ré szé re tör té nõ adat át adás -
sal kap cso la tos, jog sza bály ban az ál la mi adó ha tó ság fel -
ada ta ként meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(6) Az APEH el lát ja a mun kál ta tók és ki fi ze tõk ál tal
fog lal koz ta tott biz to sí tot tak ada ta i nak nyil ván tar tá sá val,
to váb bá az ada tok nak az egész ség biz to sí tás biz to sí tot ti
nyil ván tar tá sa és a mun ka ügyi ha tó ság nak tör té nõ át adá sá -
val kap cso la tos, jog sza bály ban az ál la mi adó ha tó ság fel -
ada ta ként meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(7) Az APEH el lát ja a csõd el já rás ban, a fel szá mo lá si el -
já rás ban, a vég el szá mo lás ban, a va gyon ren de zé si és adós -
ság ren de zé si el já rás ban a köz pon ti költ ség ve tést meg il le tõ 
kö ve te lé sek te kin te té ben a hi te le zõi fel ada to kat, va la mint
a vám ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó kö ve te lé sek te kin te té -
ben a hi te le zõi kép vi se le tet. A vég re haj tá si el já rás ban el -
lát ja a vég re haj tás fo ga na to sí tó ja ként a tör vény ál tal meg -
ha tá ro zott fel ada to kat.

(8) Az APEH el lát ja az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény
vég re haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban a pénz el lá tás sal
kap cso lat ban szá má ra meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(9) Az APEH az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint el lát ja a be folyt il le ték be vé tel nek a köz pon ti költ ség -
ve tést, il let ve a fõ vá ro si, me gyei, me gyei jogú vá ro si ön -
kor mány za to kat meg il le tõ há nya dá nak meg ál la pí tá sá val
kap cso la tos fel ada to kat, to váb bá jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint el vég zi az il le té kek zá rá si össze sí té sét és
vég zi az az zal kap cso la tos, a pénz ügy mi nisz ter ré szé re tel -
je sí ten dõ adat szol gál ta tást.

(10) Az APEH le foly tat ja a szo ká sos pi a ci ár meg ál la pí -
tá sa irán ti el já rást, ve ze ti az ez zel kap cso la tos nyil ván tar -
tást, vég zi az el já rás dí já nak be sze dé sét és vissza té rí té sét.
A szo ká sos pi a ci ár meg ál la pí tá sa irán ti el já rá sok ered mé -
nye kép pen ki ad má nyo zott jog erõs ha tá ro za tok má so la tát
meg kül di a pénz ügy mi nisz ter nek, il let ve a szo ká sos pi a ci
ár meg ál la pí tá sa irán ti el já rá sért be sze dett dí jak ról és az el -
já rás so rán szer zett ta pasz ta la tok ról éven te be szá mo lót ké -
szít a pénz ügy mi nisz ter nek.

(11) Az APEH fel ada ta az adó- és pénz for gal mi ada tok -
nak, az el len õr zé sek meg ál la pí tá sa i nak össze ge zé se, fel -
dol go zá sa és ezek rõl a kor mány za ti gaz da ság po li ti ka ki -
ala kí tá sá ban részt vevõ ál la mi szer vek ré szé re informá -
ciók szol gál ta tá sa.

(12) Az APEH szer vei éven te kö te le sek a he lyi, il let ve
he lyi ki sebb sé gi ön kor mány zat költ ség ve té sét érin tõ,
szük sé ges és ren del ke zés re álló be vé te li ada tok ról az ön -
kor mány zat ré szé re tá jé koz ta tást adni. Az adat szol gál ta tás
tar tal mát az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
be vo ná sá val a pénz ügy mi nisz ter ha tá roz za meg.

(13) Az APEH az ál lam ház tar tás mû kö dé sé hez szük sé -
ges és ren del ke zés re álló ada to kat fel dol goz za és a pénz -
ügy mi nisz ter nek át ad ja, to váb bá a pénz ügy mi nisz ter ál tal
meg ha tá ro zott kör ben a költ ség ve té si szer vek ré szé re szá -
mí tás tech ni kai szol gál ta tást nyújt.

(14) A te rü le ti szer vek, il le tõ leg a Ki emelt Adó zók
Igaz ga tó sá ga fel ada ta ik el lá tá sa so rán együtt mû köd nek az
ille té kességi te rü le tü kön lévõ he lyi, il let ve he lyi ki sebb sé -
gi ön kor mány za tok kal.

(15) Az ál la mi adó ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó adó val,
vagy költ ség ve té si tá mo ga tás sal kap cso lat ban el kö ve tett
bûn cse lek ménnyel oko zott kár meg té rí té se iránt az ál lam
ne vé ben a pol gá ri jogi igény elõ ter jesz tésére az APEH te -
rü le ti szer ve, il le tõ leg a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga jo -
go sult.

(16) A Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga lát ja el a jog sza -
bály alap ján ki zá ró la gos ille té kességébe tar to zó adó zók
adóz ta tá si fel ada ta it, il le tõ leg le foly tat ja az APEH el nö ke
ál tal el ren delt köz pon to sí tott el len õr zé se ket.
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(17) A Köz pon ti Hi va tal, il le tõ leg a Szá mí tás tech ni kai
és Adó el szá mo lá si In té zet össze gyûj ti és tá rol ja az adóz ta -
tás sal össze füg gõ ada to kat, azok ról a gaz da sá gi célú elem -
zé sek hez – az e fel ada to kat el lá tó ál la mi szer vek ré szé re –
adat fel dol go zá so kat vé gez és adat szol gál ta tá so kat tel je sít.

(18) Az APEH köz tiszt vi se lõi ré szé re a mun ka vég zé -
sük höz szük sé ges kép zés, to vább kép zés meg szer ve zé se és 
le bo nyo lí tá sa az Ok ta tá si Intézet feladata.

(19) Az APEH az in for ma ti kai rend sze rek és az elekt ro -
ni kus ügy in té zés fej lesz té se ér de ké ben gaz da sá gi tár sa sá -
got mû köd tet, amely nél a tu laj do no si jo go kat az APEH
elnöke gyakorolja.

(20) Az APEH el lát ja a tör vény, kor mány ren de let, il le -
tõ leg mi nisz te ri ren de let ál tal a ha tás kö ré be utalt
feladatokat.

Az elsõ fokon eljáró szervek

11.  §

(1) Az APEH ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben – a
(2)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – elsõ
fo kon a te rü le ti szer vei és a Ki emelt Adó zók Igazgatósága
járnak el.

(2) Az il le ték (il le ték elõ leg) ki sza bá sá val, meg ál la pí tá -
sá val, ke ze lé sé vel, meg fi ze té sé vel, nyil ván tar tá sá val, tör -
lé sé vel, vissza té rí té sé vel, az el já rá si il le ték fi ze tés rend jé -
nek el len õr zé sé vel kap cso la tos ügy ben elsõ fo kon – ha
jog sza bály más ként nem ren del ke zik – a me gye te rü le té re,
il le tõ leg a fõ vá ros te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel az
APEH re gi o ná lis igaz ga tó sá gá nak ne vé ben az il le ték ügy -
ben el já ró me gyei, il le tõ leg fõ vá ro si szervezeti egysége
(a továb biak ban: illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi
szervezeti egység) jár el.

(3) A szo ká sos pi a ci ár meg ál la pí tá sa irán ti el já rás ban
elsõ fo kon a Köz pon ti Hi va tal jár el.

(4) Az APEH-nak a szám la, egy sze rû sí tett szám la és
nyug ta elõ ál lí tá sá val kap cso la tos sor szám tar to mány ki je -
lö lé si fel ada ta it a Köz pon ti Hivatal látja el.

12.  §

(1) A sze ren cse já ték szer ve zés sel össze füg gõ ha tó sá gi
fel ada tok te kin te té ben elsõ fo kon a Köz pon ti Hivatal
jár el.

(2) Az APEH sze ren cse já ték ügy ben ho zott ha tá ro za tai
el len – a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat ki vé te lé vel – fel leb be -
zés nek nincs helye.

(3) Já ték te rem mû kö dé sé hez a já ték te rem he lye sze rin ti
te le pü lé si ön kor mány zat, a fõ vá ros te rü le tén a ke rü le ti ön -
kor mány zat jegy zõ jé nek szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sa szük -

sé ges ar ról, hogy az ön kor mány zat te rü le tén lé te sí ten dõ já -
ték te rem az épí tés ügyi jog sza bá lyok nak és a sze ren cse já -
ték szer ve zé sé rõl  szóló 1991. évi XXXIV. tör vény ben
(a továb biak ban: Szjtv.) fog lal tak nak meg fe lel, va la mint,
hogy a já ték te rem mû kö dé sé hez az Szjtv. 2.  § (4) be kez dé -
sé nek a) pont já ban foglalt érdekek védelmét figye lembe
véve mérlegelési jogkörében eljárva hozzájárul.

(4) Az Szjtv. 27.  § (10) be kez dé se alap ján az APEH kö -
te les a já ték ka szi nó mû kö dé sé hez a já ték ka szi nó he lye
sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat, a fõ vá ros te rü le tén a ke -
rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jé nek szakhatósági
állásfoglalását beszerezni.

(5) Az Szjtv. sze rin ti bír ság vég re haj tá sát a Köz pon ti
Hi va tal meg ke re sé se alap ján a fi ze tés re kö te le zett adó -
ügye i ben ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó ság, il le tõ leg a Ki -
emelt Adózók Igazgatósága folytatja le.

Az APEH általános ille té kességi szabályai

13.  §

Az el já rás ra – ha tör vény vagy kor mány ren de let más -
ként nem ren del ke zik –

a) a ma gán sze mély ál lan dó, en nek hi á nyá ban ide ig le -
nes la kó he lye, szo ká sos tar tóz ko dá si helye,

b) a jogi sze mé lyi ség nél kü li vál lal ko zó – ide ért ve a
vál lal ko zó ma gán sze mélyt is – szék he lye, en nek hi á nyá -
ban telephelye,

c) a jogi sze mély, il le tõ leg egyéb szer ve zet szék he lye,
en nek hi á nyá ban te lep he lye (a te vé keny ség gya kor lá sá nak 
helye)
sze rin ti re gi o ná lis igaz ga tó ság az ille té kes.

Az APEH különös ille té kességi szabályai

14.  §

(1) A mun kál ta tó (ki fi ze tõ) és a ma gán sze mély kö zött
az adó elõ leg-le vo nás sal, il let ve az adó meg ál la pí tás sal
kap cso la tos vi tá ban a mun kál ta tó (ki fi ze tõ) adó ügyé ben
ille té kes adóhatóság dönt.

(2) Ha a vál lal ko zó nak több te lep he lye van, a ha tó sá gi
el já rást az el sõ ként be je len tett te lep hely sze rint ille té kes
te rü le ti szerv foly tat ja le. A ké sõbb be je len tett te lep hely
sze rint ille té kes te rü le ti szerv is jo go sult az adó zó te lep he -
lyén az egyes adó kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek el len õr zé -
sé re, il le tõ leg az adatgyûjtésre irányuló ellenõrzés
lefolytatására.

(3) Adó-, jö ve de lem- és il le tõ ség iga zo lás ügy ben az
adó zó ké rel mé re – a 15.  § (1) be kez dé sé nek a)–h) pont ja i -
ban és (2) be kez dé sé ben meg je lölt adó zók ki vé te lé vel – az
APEH bár me lyik el sõ fo kú te rü le ti szer ve el jár hat. Az il le -
ték kel össze füg gõ iga zo lást – a 19.  §-ban meg ha tá ro zott
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 illeték ki vé te lé vel – az adott il le ték ügy ben eljáró megyei,
fõvárosi szervezeti egység állítja ki.

(4) Ha az adó zó adó ha tó sá gá nak ille té kessége az el len -
õr zés meg kez dé sét köve tõen az ille té kességi ok ban be kö -
vet ke zett vál to zás  miatt szû nik meg, vagy az ille té kesség
meg szû né sé rõl az adó ha tó ság az el len õr zés meg kez dé sét
köve tõen sze rez tu do mást, a meg kez dett el len õr zés be fe je -
zé sé re és szük ség sze rint a ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sá ra
az ellenõrzést megkezdõ adóhatóság az ille té kes.

(5) Ha az adó zó ál tal sza bály sze rû en be je len tett szék -
hely-, te lep hely-, la kó hely vál to zás az adó ha tó ság nak a
vál to zás ról tör tént tu do más szer zé sét meg elõ zõ en tény le -
ge sen meg tör tént, és az el len õr zés so rán az adó zó kö te le -
zett sé ge it csak arány ta la nul nagy költ ség gel tud ná tel je sí -
te ni, kér he ti az adó ha tó ság ve ze tõ jé tõl az el len õr zés és
szük ség sze rint a ha tó sá gi el já rás le foly ta tá sá ra az új
székhelye, telephelye, lakóhelye szerint ille té kes
adóhatóság kijelölését.

(6) Az APEH te rü le ti szer ve az APEH el nö ké nek uta sí -
tá sá ra (en ge dé lyé vel) el len õr zést az ille té kességi te rü le tén
kívül is végezhet.

Az APEH kizárólagos ille té kességi szabályai

15.  §

(1) Az ál la mi adó ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó adók,
költ ség ve té si tá mo ga tá sok te kin te té ben – az il le ték ügyek
ki vé te lé vel, ide nem ért ve a 19.  §-ban meg ha tá ro zott il le té -
ket, il le tõ leg ha jog sza bály más ként nem ren del ke zik – ki -
zá ró lag a Kiemelt Adózók Igazgatósága jár el:

a) a kül föl dön be jegy zett vál lal ko zás ál ta lá nos for gal -
mi adó vissza té rí té sé nek elbírálásában,

b) a dip lo má ci ai és kon zu li kép vi se le tek, az ezek kel
egy te kin tet alá esõ nem zet kö zi szer ve ze tek és tag ja ik ál ta -
lá nos for gal mi adó és jö ve dé ki adó vissza té rí té sé nek
elbírálásában,

c) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén szék hellyel, te lep -
hellyel, ál lan dó vagy ide ig le nes la kó hellyel, tar tóz ko dá si
hellyel nem ren del ke zõ kül föl di sze mély adó ügyé ben, ide -
ért ve az Art. 4. és 8. szá mú mel lék le te i ben meghatározott
adózókat is,

d) a fi ók te lep nek nem mi nõ sü lõ te lep he lyen gaz da sá gi
te vé keny sé get foly ta tó kül föl di vál lal ko zás adóügyében,

e) a Ma gyar Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek, a
nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, to váb bá azok hi va tá sos és
szer zõ dé ses ál lo má nyú tag jai, köz tiszt vi se lõi és
közalkalmazottai adóügyében,

f) a hon vé del mi mi nisz ter irá nyí tá sa és fel ügye le te alá
tar to zó szer ve ze tek, az olyan gaz da sá gi tár sa sá gok, köz -
hasz nú tár sa sá gok adó ügye i ben, ame lyek ben az ál lam tu -
laj do no si jo ga i nak gyakorlója a honvédelmi miniszter,

g) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter, il le tõ leg az
IRM Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa rancs nok sá ga fel -

ügye le te és irá nyí tá sa alá tar to zó gaz da sá gi tár sa sá gok és
köz hasz nú tár sa sá gok adó ügye i ben, ame lyek ben az ál lam
tu laj do no si jo ga i nak gya kor ló ja az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter, il le tõ leg az IRM Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága,

h) az APEH al kal ma zot tai adó ügyé ben,

i) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ki emelt adó zók 
adó ügye i ben.

(2) A Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga jár el a Köz pon ti
Hi va tal és a te rü le ti szer vek, az Ok ta tá si In té zet, va la mint a 
Szá mí tás tech ni kai és Adó el szá mo lá si Intézet adóügyé -
ben is.

(3) A Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá gá hoz kell tel je sí te ni
az Art. 9.  §-ának (3) be kez dé se sze rint a pénz ügyi kép vi se -
lõt ter he lõ be je len té si kötelezettséget.

(4) Az Art.-ban meg ha tá ro zott köz pon to sí tott el len õr -
zést a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga vég zi. Amennyi ben a
köz pon to sí tott el len õr zé si el já rást és az azt kö ve tõ ha tó sá -
gi el já rást a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga egy el já rás ban,
több adó zó nál egy ide jû leg foly tat ja le, az el já rás ered mé -
nye ként ki ad má nyo zott jog erõs ha tá ro za tot az egyéb ként
ha tás kör rel és ille té kességgel rendelkezõ területi szervnek
kell megküldeni.

16.  §

(1) Ha az adó zó az adó év elsõ nap ján meg fe lel a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek, ame lyek alap -
ján ki emelt adó zó nak mi nõ sül és a Ki emelt Adó zók Igaz -
ga tó sá ga ille té kességébe tar to zik, a Ki emelt Adó zók Igaz -
ga tó sá ga ha tás kö ré be utalt adó ügyek ben 3 adó éven át ak -
kor is a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga jár el, ha ezen idõ -
tar tam alatt bár mely adó év ben az adó zó be val lá sa szerint
nem felel meg az elõírt értékhatároknak.

(2) Ha az adó zó jog utód lás sal jött lét re – ide nem ért ve a
szét vá lást –, ak kor is a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga ille -
té kességébe tar to zik, ha jog elõd je meg fe lelt a jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott feltételeknek.

(3) Ha a Ki emelt Adó zók Igaz ga tó sá ga ille té kességébe
tar to zó adó zó csõd el já rás, fel szá mo lá si vagy vég el szá mo -
lá si el já rás alá ke rül, az ezek kel kap cso la tos fel ada to kat is
a Ki emelt Adózók Igazgatósága látja el.

Il le té kes sé gi sza bá lyok il le ték ügyek ben

17.  §

(1) Az örök lés után járó il le té ket az az il le ték ügy ben el -
já ró me gyei, fõ vá ro si szer ve ze ti egy ség szabja ki,

a) amely nek ille té kességi te rü le tén a ha gya té kot át adó
köz jegy zõ szék he lye van,
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b) ha a ha gya té kot köz jegy zõ nem tár gyal ta, amely nek
ille té kességi te rü le tén az örök ha gyó utol só bel föl di ál lan -
dó la kó he lye volt – en nek hi á nyá ban az APEH el nö ke ál tal 
ki je lölt il le ték ügy ben el já ró me gyei, fõvárosi szervezeti
egység –,

c) amely nek ille té kességi te rü le tén az örök ha gyó
 utolsó la kó he lye volt, ha a köz jegy zõ szék he lye Bu da pes -
ten van.

(2) Az aján dé ko zá si és a vissz ter hes va gyon át ru há zá si
il le té ket az az il le ték ügy ben el já ró me gyei, fõ vá ro si szer -
ve ze ti egység szabja ki,

a) amely nek ille té kességi te rü le tén az in gat lan talál -
ható,

b) ha a szer zõ dés több il le ték ügy ben el já ró me gyei, fõ -
vá ro si szer ve ze ti egy ség ille té kességi te rü le tén fek võ in -
gat lan ra vo nat ko zik, amely nek ille té kességi te rü le tén a
szer zõ dés ben elsõ he lyen megjelölt ingatlan fekszik,
fel té ve, hogy a va gyon szer zés tár gya in gat lan-, vagy az in -
gat lan hoz kap cso ló dó va gyo ni értékû jog.

(3) Ingó vagy in gat lan hoz nem kap cso ló dó va gyo ni ér -
té kû jog aján dé ko zá sa vagy vissz ter hes va gyon át ru há zá si
il le ték alá esõ meg szer zé se ese tén az il le té ket az az il le ték -
ügy ben el já ró me gyei, fõ vá ro si szer ve ze ti egy ség szab ja
ki, amely nek ille té kességi te rü le tén a szer zõ dés ben elsõ
he lyen fel tün te tett szer zõ fél ál lan dó, en nek hi á nyá ban
ide ig le nes la kó he lye, szo ká sos tar tóz ko dá si he lye, il let ve
szék he lye, en nek hi á nyá ban te lep he lye, il le tõ leg a te vé -
keny ség gyakorlásának helye [a továb biak ban együtt: la -
kó hely (székhely)] található.

(4) A ki sza bás alap ján pénz zel fi zet he tõ el já rá si il le té -
ket az az il le ték ügy ben el já ró me gyei, fõ vá ro si szer ve ze ti
egy ség ál la pít ja meg, amely nek ille té kességi te rü le tén az
el já ró ha tó ság szék he lye vagy az il le ték fi ze té sé re
kötelezett lakóhelye (székhelye) van.

(5) Az ön ál ló or vo si te vé keny ség mû köd te té si jo gá nak
meg szer zé sé vel kap cso la tos örök lé si, aján dé ko zá si és
vissz ter hes va gyon át ru há zá si il le té ket az az il le ték ügy ben
el já ró me gyei, fõ vá ro si szer ve ze ti egy ség szab ja ki, amely -
nek te rü le tén a mû köd te té si jo got szer zõ fél ál lan dó, en nek 
hi á nyá ban ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási
helye van.

(6) Az ér de kelt fél in do kolt ké rel mé re vagy ki zá rá si ok -
ból az e kor mány ren de let ben meg ál la pí tott ille té kességtõl
el té rõ en az APEH el nö ke az il le ték ki sza bá sá ra más il le -
ték ügy ben el já ró me gyei, fõ vá ro si szervezeti egységet is
kijelölhet.

(7) Jog sza bá lyi ren del ke zés sze rint ki ál lí tott le let alap -
ján az il le té ket az az il le ték ügy ben el já ró me gyei, fõ vá ro si
szer ve ze ti egy ség szab ja ki, amely nek ille té kességi te rü le -
tén a fi ze tés re kö te le zett, több fi ze tés re kö te le zett ese té ben 
az, amely nek ille té kességi te rü le tén az el sõ sor ban fi ze tés re 
kö te le zett, amennyi ben ez kül föl di, a so ron kö vet ke zõ bel -
föl di la kó he lye (szék he lye) van. Ha min den fi ze tés re kö te -
le zett nek az or szág te rü le tén kí vül van a la kó he lye (szék -

he lye), az il le té ket az az il le ték ügy ben el já ró me gyei, fõ vá -
ro si szer ve ze ti egy ség szab ja ki, amely nek ille té kességi te -
rü le tén a le le tet ké szí tõ szerv székhelye van. A leletet az
illetékügyben eljáró megyei, fõvárosi szervezeti
egységnek kell megküldeni.

18.  §

(1) Az il le ték tör lé se irán ti el já rás ban az az il le ték ügy -
ben el já ró me gyei, fõ vá ro si szer ve ze ti egy ség jár el, ame -
lyik a 17.  §-ban fog lal tak sze rint az il le té ket kiszabta,
megállapította.

(2) Az il le ték vissza té rí té se irán ti el já rás ban
a) az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény

(a továb biak ban: Itv.) 77.  §-a sze rin ti, ki sza bás alap ján
meg fi ze tett il le ték te kin te té ben az az il le ték ügy ben el já ró
me gyei, fõ vá ro si szer ve ze ti egy ség, amely nek a szám lá já -
ra az illetéket befizetni rendelték,

b) az Itv. 32.  §-a sze rin ti, a jog or vos la ti el já rás ban meg -
fi ze tett il le ték te kin te té ben az ügy fél la kó he lye (szék he -
lye), il le tõ leg a bí ró ság szék he lye sze rin ti il le ték ügy ben
el já ró megyei, fõvárosi szervezeti egység,

c) az el já rás meg in dí tá sa nél kül meg fi ze tett, az Itv.
73.  § (12) be kez dés elsõ mon da ta sze rin ti il le ték te kin te té -
ben az ügy fél la kó he lye (szék he lye) sze rin ti il le ték ügy ben
el já ró me gyei, fõvárosi szervezeti egység,

d) az Itv. 94.  §-a sze rin ti meg ron gá ló dott, té ve sen fel ra -
gasz tott, to váb bá fe les le ges sé vált il le ték bé lyeg te kin te té -
ben az el já ró ha tó ság, il let ve bí ró ság szék he lye vagy az
ügy fél la kó he lye (szék he lye) sze rin ti il le ték ügy ben eljáró
megyei, fõvárosi szervezeti egység,

e) az Itv. 81.  § (2) be kez dés elsõ mon da tá ban em lí tett
ese tek ben, ha az il le ték meg fi ze té se il le ték bé lyeg gel tör -
tént, az el já ró ha tó ság, il let ve bí ró ság szék he lye sze rin ti
 illetékügyben el já ró megyei, fõvárosi szervezeti egység
jár el.

(3) Az Itv. 74.  § (3) be kez dé se alap ján a vá lasz tott bí ró -
ság ál tal át uta lan dó il le té ket és költ sé get az APEH Kö -
zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga il le ték ügy ben 
el já ró fõ vá ro si szervezeti egységének kell átutalni.

19.  §

A re gi o ná lis igaz ga tó sá gok nál, il let ve a Ki emelt Adó -
zók Igaz ga tó sá gá nál in dí tott el já rás te kin te té ben az Itv.
73.  § (3) be kez dé se sze rin ti, az ese dé kes ség kor meg nem
fi ze tett el já rá si il le ték és a mu lasz tá si bír ság össze gét elõ -
író ha tá ro zat meg ho za ta lá ra és a jog erõs ha tá ro zat alap ján
meg nem fi ze tett il le ték és a mu lasz tá si bír ság vég re haj tá -
sá ra, az arra vo nat ko zó fi ze té si könnyí tés, mér sék lés irán ti
ké re lem el bí rá lá sá ra az a re gi o ná lis igazgatóság (Kiemelt
Adózók Igazgatósága) az ille té kes, amelyiknél az eljárás
indult.
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20.  §

(1) A 19.  § alá nem esõ il le ték fi ze té si kö te le zett ség re
vo nat ko zó fi ze té si könnyí tés, mér sék lés irán ti ké re lem
alap ján a re gi o ná lis igaz ga tó ság az ál ta la ki sza bott, nyil -
ván tar tott illetékre vonatkozóan jár el.

(2) A 19.  § alá nem esõ il le ték fi ze té si kö te le zett ség re
vo nat ko zó vég re haj tá si el já rást a re gi o ná lis igaz ga tó ság az 
ál ta la ki sza bott, nyil ván tar tott illetéktartozásra folytatja le.

Záró rendelkezések

21.  §

(1) E kor mány ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) 2007. ja nu ár 1-jén az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend -
jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 12/c. mel -
lék le te Ki töl té si út mu ta tó já nak 5–447 pont já ban a „(be vé -
tel ked vez mé nye zett je: Sze ren cse já ték Fel ügye let)” szö -
veg rész he lyé be a „(be vé tel ked vez mé nye zett je: Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal)” szöveg lép.

(3) E kor mány ren de let 15.  § (1) be kez dé sé nek f) és
g) pont ja i ban az „és köz hasz nú tár sa sá gok” szö veg rész
2009. jú li us 1-jén hatályát veszti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
274/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
létrehozásáról és mûködésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, a
nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a sza po rí tó -
anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról  szóló
2003. évi LII. tör vény 30.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban, az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör vény
49.  § (2) be kez dé sé ben, az ál lat egész ség ügy rõl  szóló
2005. évi CLXXVI. tör vény 47.  § (1) be kez dé sé ben, az ál -
la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi XXVIII.
tör vény 49.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, a nö vény -
vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör vény 65.  §-a (1) be -
kez dé sé nek d) pont já ban, az élel mi sze rek rõl  szóló 2003.
évi LXXXII. tör vény 20/A.  §-a a) pont já ban, a ta kar má -
nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá ról és fel hasz ná lá -

sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény 18.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a) pont já ban, a szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko -
dás ról  szóló 2004. évi XVIII. tör vény 57.  § (3) be kez dé sé -
ben, az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIV.
tör vény 106.  § (3) be kez dé sé ben, a vad vé del mé rõl, a vad -
gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi
LV. tör vény 100.  § (2) be kez dé sé ben, a ha lá szat ról és a
hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI. tör vény 56.  § (4) be kez -
dé sé ben, az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény 11.  §-ában, az ag rár pi a ci rend tar tás ról
 szóló 2003. évi XVI. tör vény 32.  § (3) be kez dé sé ben, a
nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi
LXXXVIII. tör vény 12.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já -
ban, a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény
21.  §-ában, a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
90.  §-a (1) be kez dé sé nek h) és i) pont já ban, a köz igaz ga tá -
si hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  § a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal jogállása

1.  §

(1) A Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb -
biak ban: MgSzH) köz pon ti hi va tal. Az MgSzH-t a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter (a továb biak -
ban: miniszter) irányítja.

(2) Az MgSzH ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok
fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(3) Az MgSzH-t el nök ve ze ti (a továb biak ban: el nök).

(4) A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben
a) az el nök ja vas la ta alap ján ki ne ve zi és fel men ti az

MgSzH kü lön bö zõ szak te rü le te kért fe le lõs el nök he lyet te -
se it (a továb biak ban: el nök he lyet te sek) és az MgSzH
egyes te rü le ti szer ve it (a továb biak ban: te rü le ti szer vek)
ve ze tõ fõ igaz ga tó kat (a továb biak ban: fõigazgatók),

b) jó vá hagy ja az MgSzH éves mun ka ter vét,
c) jó vá hagy ja az MgSzH fel ada ta i val össze füg gõ elekt -

ro ni kus ügy in té zés és adat át vi tel fejlesztését.

(5) Az MgSzH szék he lye Bu da pest.

2.  §

(1) Az MgSzH fel ada tát Köz pont ja és a te rü le ti szer vei
út ján lát ja el. Az MgSzH Köz pont ja és te rü le ti szer vei is
ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel rendelkeznek.

(2) Az MgSzH te rü le ti szer ve i nek meg ne ve zé sét, szék -
he lyét és ille té kességi te rü le tét az 1. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

(3) Az MgSzH Köz pont ja az egész or szág ra ki ter je dõ
ille té kességgel ren del ke zik, az MgSzH te rü le ti szer ve i nek
ille té kességi te rü le te – amennyi ben jog sza bály más ként
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nem ren del ke zik – a ne vé ben meg je lölt köz igaz ga tá si
területre terjed ki.

Az MgSzH szervezete

3.  §

(1) Az MgSzH köz pon ti szer ve a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ja (a továb biak ban: Központ).

(2) A Köz pont szék he lye Bu da pest.

(3) A Köz pont ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok
fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(4) A te rü le ti szer vek rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó,
pénz ügyi-gaz da sá gi te kin tet ben rész jog kö rû költ ség ve té si
szer vek.

(5) A te rü le ti szerv fel ada ta i nak meg fe le lõ el lá tá sa és
ügy fél szol gá lat biz to sí tá sa ér de ké ben kör ze ti iro dá kat kell
mû köd tet ni. A kör ze ti iro da nem ren del ke zik ön ál ló jogi
sze mé lyi ség gel. A kör ze ti iro dá kat a szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály zat ban fel kell so rol ni.

(6) Egyes is mét lõ dõ hely szí ni fel ada tok el lá tá sá ra, a te -
rü le ti szerv ve ze tõ je – az MgSzH el nö ké nek jó vá ha gyá sá -
val – szer ve ze ti egy ség nek nem mi nõ sü lõ ki ren delt sé get
hoz hat lét re, il let ve szün tet het meg. Az MgSzH el nö ke kü -
lön jog sza bály ban elõ írt spe ci á lis szak mai fel ada tok or szá -
gos szin tû el lá tá sa ér de ké ben ügy fél kap cso la tot nem bo -
nyo lí tó, a Köz pont köz vet len alá ren delt sé gé ben mû kö dõ
ki ren delt sé get is lét re hoz hat.

(7) Az ál lat egész ség ügyi, il let ve nö vény egész ség ügyi
hat ár ki ren delt ség lét re ho za ta lá ra, meg szün te té sé re a kü lön 
jog sza bály ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.

4.  §

Az el nök
a) köz vet le nül ve ze ti a Köz pon tot,
b) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek az el nök he lyet te sek és

a fõ igaz ga tók ki ne ve zé sé re,
c) – a ki ne ve zés és a fel men tés ki vé te lé vel – gya ko rol ja 

a mun kál ta tói jo go kat az el nök he lyet te sek és a fõigazgatók 
felett,

d) az MgSzH adott szak te rü le tért fe le lõs el nök he lyet te -
sé nek ja vas la ta alap ján ki ne ve zi és fel men ti a te rü le ti szer -
vek igaz ga tó it (a továb biak ban: igazgató),

e) fe le lõs az MgSzH ré szé re jog sza bály ban, ál la mi irá -
nyí tás egyéb jogi esz kö zé ben, il let ve meg ál la po dás ban
meg ha tá ro zott fel adat ha té kony el lá tá sá ért, amely rõl
évente beszámol a miniszternek,

f) fe le lõs az MgSzH fel adat el lát ásá nak mi nõ ség biz to sí -
tá sá ért,

g) el ké szí ti és jó vá ha gyás ra a mi nisz ter elé ter jesz ti az
MgSzH éves mun ka ter vét,

h) ja vas la tot tesz a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat
meg al ko tá sá ra, il let ve módosítására,

i) ja vas la tot tesz az MgSzH költ ség ve té sé nek meg ál la -
pí tá sá ra,

j) fe le lõs az MgSzH költ ség ve té sé nek be tar tá sá ért,
k) mû köd te ti az MgSzH la bo ra tó ri u ma it,
l) jog sza bály ban meg ha tá ro zott ke re tek kö zött ki dol -

goz za és – a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val – fej lesz ti az elekt -
ro ni kus ügy in té zést és adat át vi telt az MgSzH feladatellá -
tásával össze füg gés ben,

m) jó vá hagy ja a te rü le ti szer vek ki ren delt sé ge i nek lé te -
sí té sét, meg szün te té sét, ha a lé te sí tést, il let ve meg szün te -
tést nem jog sza bály ren del te el,

n) sza bá lyoz za a ki ad má nyo zás rend jét a te rü le ti szer -
vek vo nat ko zá sá ban.

5.  §

Az MgSzH adott szak te rü le tért fe le lõs el nök he lyet te se
a) ja vas la tot tesz az el nök nek az igaz ga tók kinevezé -

sére,
b) az MgSzH te rü le ti szer vé nek köz tiszt vi se lõ jét jog -

sza bály ban meg ha tá ro zott jár vány ügyi, vagy más ki emelt
je len tõ sé gû ok ból azon na li in téz ke dést igény lõ eset ben
köz vet le nül uta sít hat ja fel adat el vég zé sé re vagy mu lasz tás 
pót lá sá ra, to váb bá je len tést kér het.

6.  §

A fõ igaz ga tó
a) köz vet le nül ve ze ti a te rü le ti szer vet,
b) – a ki ne ve zés és a fel men tés ki vé te lé vel – gya ko rol ja 

a mun kál ta tói jo go kat az igaz ga tók felett.

Az MgSzH eljárása

7.  §

(1) Ha jog sza bály más képp nem ren del ke zik, az MgSzH 
ha tás kö ré be tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy ben elsõ
fo kon a te rü le ti szerv, má sod fo kon a Köz pont jár el.

(2) A Köz pont köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügy ben or szá gos
ille té kességgel jár el. Dön té se el len köz igaz ga tá si el já rás
ke re té ben fel leb be zés nek he lye nincs.

8.  §

Az el nök a hely szí ni el já rás ra jo go sult köz tiszt vi se lõ
 részére a 2. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott min ta sze -
rin ti iga zol ványt ál lít ki.
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9.  §

Az MgSzH alap te vé keny sé gé nek ve szé lyez te té se nél -
kül és az zal össze füg gés ben, kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint ku ta tá si, ok ta tá si, fej lesz té si, laborató -
riumi, vizs gá la ti, szak ta nács adá si, szak ér tõi, ter ve zé si és
egyéb fel ada to kat is elláthat, vállalkozási tevékenységet
folytathat.

Kijelölõ rendelkezések

10.  §

Az MgSzH-t – ha kor mány ren de let el té rõ en nem ren -
del ke zik – a Kormány

a) nö vény ter mesz té si ha tó ság ként,
b) ta laj vé del mi ha tó ság ként,
c) ál lat egész ség ügyi ha tó ság ként,
d) te nyész té si ha tó ság ként,
e) er dé sze ti ha tó ság ként,
f) va dá sza ti ha tó ság ként,
g) ha lá sza ti ha tó ság ként,
h) ta kar má nyo zá si ha tó ság ként,
i) bo rá sza ti ha tó ság ként,
j) nö vény vé del mi szerv ként,
k) me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv ként

je lö li ki.

11.  §

(1) A nö vény faj ták ál la mi el is me ré sé rõl, va la mint a sza -
po rí tó anya gok elõ ál lí tá sá ról és for ga lom ba ho za ta lá ról
 szóló 2003. évi LII. tör vény (a továb biak ban: vetõmagtör -
vény) 2.  § 9. és 25. pont já ban, 3.  § (2) be kez dé sé ben, 7.  §
(1) és (5) be kez dé sé ben, 8.  §-ában, 9.  § (1) és (2) be kez dé -
sé ben, 10.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, 11.  § (1) be kez dé sé -
ben, 12.  § (1)–(4) be kez dé sé ben, 14.  § (1) és (3) be kez dé -
sé ben, 15.  § (2) be kez dé sé ben, 18.  § (3) és (4) be kez dé sé -
ben, 19.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 20.  § (1) és (3) be kez dé -
sé ben, 23.  § (1) be kez dé sé ben, 23.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 23.  § (3) be kez dé sé ben, 24.  § b) pont já ban,
26.  § (2) be kez dé sé ben, 27.  §-ában, va la mint 28.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben foglaltak tekintetében a Kormány
növénytermesztési hatóságként a Központot jelöli ki.

(2) A vetõmagtör vény 23.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak
te kin te té ben a Kor mány a nö vény ter mesz té si ha tó ság ként
a Köz pon tot és az MgSzH te rü le ti szervét jelöli ki.

12.  §

(1) Te nyész té si ha tó ság ként a Kor mány – ha a kor mány -
ren de let el té rõ en nem ren del ke zik – az MgSzH-t jelöli ki.

(2) Az ál lat te nyész tés rõl  szóló 1993. évi CXIV. tör -
vény ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány te nyész té si ha -
tó ság ként a Köz pon tot je lö li ki.

13.  §

(1) Az ál lat egész ség ügy rõl  szóló 2005. évi CLXXVI.
tör vény (a továb biak ban: Áe ütv.) 23.  § (3) be kez dé sé ben,
32.  §-ában, 35.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja és (4) be -
kez dé sé nek f) és g) pont ja te kin te té ben, 40.  §-ában, va la -
mint 42.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a Kor mány ál -
lat-egész ség ügyi hatóságként a Központot jelöli ki.

(2) Az Áe ütv. 41.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a Kor -
mány ál la mi ál lat egész ség ügyi la bo ra tó ri um ként a Köz -
pon tot jelöli ki.

(3) Az Áe ütv. 9.  § (3) be kez dé sé ben, 13.  § (1) és (2) be -
kez dé sé ben, 14.  § (2) be kez dé sé ben, 16.  § (4) be kez dé sé -
ben, 22.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 26.  § (3) be kez dé sé ben,
34.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben, 35.  § (1) be kez dé sé ben,
35.  §-a (4) be kez dé sé ben – az f) és g) pont ki vé te lé vel –,
35.  § (5)–(8) be kez dé sé ben – a (7) be kez dés b) pont já nak
ki vé te lé vel –, 44.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban,
45/A.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a Kor mány ál -
lat-egész ség ügyi hatóságként az MgSzH területi szervét
jelöli ki.

(4) Az Áe ütv. 40.  § l) pont já ban az ál lo má sok meg ne ve -
zés az MgSzH te rü le ti szer vét kell érteni.

(5) Az Áe ütv. 11.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te -
té ben a Kor mány ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ként az
MgSzH ál la ti ere de tû mel lék ter mék he lye sze rint ille té kes
te rü le ti szervét jelöli ki.

(6) Az Áe ütv. 12.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te -
té ben a Kor mány ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ként az
MgSzH-nak az ál la ti ere de tû mel lék ter mé ket ke ze lõ te lep -
he lye sze rint ille té kes területi szervét jelöli ki.

(7) Az Áe ütv. 12.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te -
té ben a Kor mány az ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ként az
MgSzH-nak az ál la ti ere de tû mel lék ter mé ket ke ze lõ szék -
he lye sze rin ti területi szervét jelöli.

(8) Az Áe ütv. 37.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a
Kor mány az MgSzH te rü le ti szer vét ál lat-egész ség ügyi
ha tó ság ként és nö vény vé del mi szervként jelöli ki.

(9) Az Áe ütv. 20.  § (1) be kez dé sé ben és 45.  § (3) és
(4) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány ál -
lat-egész ség ügyi ha tó ság ként a Köz pon tot, il let ve az
MgSzH te rü le ti szervet jelöli ki.

(10) Az Áe ütv. 25.  §-a (1) be kez dé se b) pont já nak al kal -
ma zá sá ban a Köz pont, az MgSzH te rü le ti szer ve és a te rü -
le ti szerv nél köz szol gá la ti jog vi szony ban al kal ma zott,
hely szí ni ha tó sá gi el já rás ra fel jo go sí tott ál lat or vos
(a továb biak ban: ha tó sá gi ál lat or vos), ha tó sá gi fõ ál lat or -
vos ál lat-egész ség ügyi ha tó ság nak mi nõ sül.
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14.  §

(1) A ha tó sá gi ál lat or vos

a) ál lat be teg ség vagy an nak gya nú ja be je len té se kor,
ész le lé se kor el lát ja a jár vány ügyi fel ada to kat, meg te szi a
jár vány meg elõ zé sé hez és fel szá mo lá sá hoz szük sé ges
mind azon in téz ke dé se ket, ame lye ket jog sza bály a fel -
adat-, il let ve a ha tás kö ré be utal,

b) be je len ten dõ ál lat be teg ség gya nú ja ese tén be je len -
tést tesz a Köz pont nak, az MgSzH te rü le ti szervének,

c) kü lön jog sza bály sze rint jár vány ügyi és élel mi -
szer-biz ton sá gi szem pont ból kor lá toz hat ja, il let ve meg tilt -
hat ja az ál la ti ere de tû élel mi szer, nyers anyag, kész élel mi -
szer fel hasz ná lá sát, for ga lom ba ho za ta lát, és szük ség ese -
tén ér te sí ti az ille té kes ha tó sá go kat, és megteszi az egyéb
szükséges intézkedéseket,

d) szük ség ese tén dönt az ide gen ál lo mány ból vagy
kül föld rõl szár ma zó ál la tok fo ga dá sá ra ki vá lasz tott el kü -
lö ní tõ (ka ran tén) al kal mas sá gá ról, va la mint az ál la tok el -
kü lö ní té sé nek (karanténozásának) feltételeirõl,

e) irá nyít ja és el len õr zi a jog sza bá lyok ban elõ írt ál -
lat-egész ség ügyi fel ada tok (kö te le zõ vé dõ ol tás, di ag nosz -
ti kai vizs gá lat, pa ra zi tó zi sok el le ni vé de ke zés stb.) vég re -
haj tá sát, il let ve in do kolt eset ben (kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak szerint) részt vesz a végrehajtásban,

f) kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint el vég zi, il let ve
el len õr zi a köz fo gyasz tás ra, il let ve az egyéb ok ból le vá -
gott állat húsvizsgálatát,

g) ki ál lít ja az áru nem zet kö zi ke res ke del mé hez szük sé -
ges ál lat-egész ség ügyi bi zo nyít ványt, egyéb okiratot,

h) fel ada ta i nak el lá tá sa so rán fo lya ma to san kap cso la tot 
tart az ille té kességi te rü le tén levõ te le pü lé si, a fõ vá ros ban
a fõ vá ro si ön kor mány zat tal, az ille té kes köz egész ség ügyi
ha tó ság gal, kör nye zet vé del mi ha tó ság gal, a vám ha tó ság -
gal, a rend vé del mi szer vek kel, va la mint a Föld mû ve lés -
ügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium területi szerveivel,

i) nyil ván tar tás ba ve szi a ha tás kö ré be tar to zó, kü lön
jog sza bály sze rin ti ál lat-egész ség ügyi fel ügye let alá
tartozó helyet.

(2) A ha tó sá gi ál lat or vos kü lön jog sza bály sze rint hasz -
nál ja az ál lat-egész ség ügyi ha tó sá gok kö zöt ti in for má ció -
cse rét szol gá ló informatikai rendszert.

(3) A ha tó sá gi fõ ál lat or vos

a) szer ve zi és el len õr zi – az MgSzH te rü le ti szer ve ál -
tal – az irá nyí tá sa alá he lye zett ha tó sá gi ál lat or vo sok te vé -
keny sé gét és a jo go sult ál lat or vo sok ál la mi ál lat-egész ség -
ügyi feladatainak ellátását,

b) az irá nyí tá sa alatt álló ha tó sá gi és jo go sult ál lat or vo -
sok ál tal el lá tott ál la mi ál lat egész ség ügyi fel ada tok hoz
kapcsolódóan

ba) el lát ja az Áe ütv. 35.  §-a (7) be kez dé sé nek a) pont -
já ban meg ha tá ro zott feladatot,

bb) kü lön jog sza bály sze rint jár vány ügyi in téz ke dést
ren del el,

bc) be teg sé gek fel szá mo lá sá hoz, men te sí té si és mo ni -
tor ing prog ra mok hoz szük sé ges anya go kat és tárgyakat
rendel,

bd) az ál lat le ölé si és kár ta la ní tá si ügyek ben elsõ fokú
ha tó ság ként jár el,

be) ki szab ja az ál lat egész ség ügyi bír sá got.

(4) Az Áe ütv. 35.  §-a (5) be kez dé sé nek i)–w) pont já ban, 
(7) be kez dé sé nek b) pont já ban, 38.  § (1) be kez dé sé ben és
44.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány ál lat-egész ség ügyi ha tó ság ként a hatósági
állatorvost jelöli ki.

(5) Az Áe ütv. 37.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te -
té ben a Kor mány a ha tó ság ként a ha tó sá gi ál lat or vost jelöli 
ki.

(6) Az Áe ütv. 44.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban az
ál lat-egész ség ügyi ha tó ság meg ne ve zés alatt a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szervét kell érteni.

(7) A Köz pont az ál lat egész ség ügy irá nyí tá si, szer ve zé -
si fel ada ta i nak keretében

a) a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter ál tal
meg ha tá ro zott kör ben el lát ja az ál la mi ál lat egész ség ügyi
és élel mi szer-el len õr zõ szol gá lat irá nyí tá sá val kap cso la tos 
egyes fel ada to kat, szer ve zi az ál la mi ál lat egész ség ügyi
fel ada tok vég re haj tá sát, to váb bá szakmailag elõkészíti az
állategészségügyi szabályozást,

b) gon dos ko dik az ál lat egész ség ügy te rü le té vel kap -
cso la tos nyil vá nos in for má ci ók közzétételérõl,

c) ko or di nál ja az egyes ál lat-egész ség ügyi fel ada tok
vég re haj tá sá ban részt vevõ ha tó sá go kat, in téz mé nye ket,
va la mint szervezeteket,

d) lét re hoz za az Or szá gos Ál lat-egész ség ügyi In for ma -
ti kai Rend szert (a továb biak ban: OÁIR) és fel ügye li an nak 
mûködtetését,

e) meg ál la po dik a Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma rá val a
ma gán-ál lat or vo sok köz cé lú igény be vé te lé nek fel té te le i -
rõl,

f) jár vány ve szély ese tén an nak meg elõ zé sé re, il let ve
fel szá mo lá sá ra az or szág egész te rü le tén – kü lön jog sza -
bály sze rint az or szá gos jár vány vé del mi köz pon ton ke -
resz tül – irá nyít ja a vé de ke zést, mely nek ke re té ben az
 Áeütv.-ben fog lalt fel ada tok el lá tá sát az ál lat-egész ség -
ügyi ha tó sá gok, va la mint az ál lat-egész ség ügyi és élel mi -
szer-el len õr zõ szol gá lat egyes szer vei között az e tör vény -
ben foglaltaktól eltérõen is megállapíthatja,

g) el ké szí ti az in teg rált több éves nem ze ti el len õr zé si
terv ré szét ké pe zõ, kü lön jog sza bály sze rin ti – több éves
nem ze ti el len õr zé si ter vet, va la mint meg szer ve zi, irá nyít -
ja, fel ügye li an nak vég re haj tá sát, to váb bá részt vesz az El -
len õr zõ Tes tü let ben és szer ve zi an nak mû kö dé sét, ha az
El len õr zõ Tes tü let je len té se alap ján szük sé ges, ak kor el -
vég zi a több éves nem ze ti el len õr zé si terv mó do sí tá sát, va -
la mint sa ját te rü le té re vo nat ko zó an el lát ja az in teg rált
több éves nem ze ti el len õr zé si terv vel kap cso la tos ko or di -
ná ci ós és kap cso lat tar tói fel ada to kat,
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h) fel ügye li az ál lat gyó gyá sza ti ter mé kek kel kap cso la -
tos te vé keny ség ha tó sá gi ellenõrzését,

i) el lát ja a szak mai szin tû ha zai és nem zet kö zi ál lat -
egész ség ügyi kap cso lat tar tói fel ada to kat,

j) el lát ja a jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb fel ada -
to kat.

(8) Az Áe ütv. 34.  § o) pont ja sze rin ti tá jé koz ta tást a
Köz pont tól kell kérni.

(9) A kü lön jog sza bály sze rin ti en ge dé lye zõ ha tó ság
– ha tá ro za tá nak meg ho za ta la elõtt – a kü lön jog sza bály ban 
fog lal tak sze rint ki ké ri az MgSzH te rü le ti szer vé nek
szakhatósági állásfoglalását:

a) az ál lat tar tó hely, trá gya ke ze lõ, ál lat vá sár tér, mes -
ter sé ges ter mé ke nyí tõ ál lo más, emb rió át ül te tõ ál lo más,
ba rom fi kel te tõ ál lo más, hal kel te tõ ál lo más, méh anya ne ve -
lõ te lep, ál lat ra ko dó, ál lat or vo si ren de lõ, ál lat kór ház, ál lat -
kli ni ka, ál lat or vo si la bo ra tó ri um, a nem ál lam ál tal mû -
köd te tett, élel mi szer-hi gi é ni ai, élel mi szer-biz ton sá gi célú
vizs gá la to kat vég zõ la bo ra tó ri um, gyûj tõ ál lo más, ke res -
ke dõi te lep, ete tõ-ita tó ál lo más, pi hen te tõ ál lo más, ál la ti
ere de tû élel mi szer-elõ ál lí tó hely, hû tõ ház, ál la ti ere de tû
mel lék ter mék szál lí tá sát, ke ze lé sét vég zõ üzem, ta kar -
mány-elõ ál lí tó, ta kar mány-for gal ma zó lé te sít mény lé te sí -
té sé nek, hasz ná lat ba vé te lé nek, fenn ma ra dá sá nak, ren del -
te té se meg vál toz ta tá sá nak en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já -
rás ban,

b) ál la ti ere de tû élel mi szer-el osz tó, -for gal ma zó hely,
ál lat ke res ke dés, ál lat koz me ti ka, ál lat men hely, ál lat pan -
zió, ál lat kert lé te sí té sé nek, hasz ná lat ba vé te lé nek, fenn ma -
ra dá sá nak, ren del te té se meg vál toz ta tá sá nak és mû kö dé sé -
nek en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás ban,

c) a nem zet kö zi rész vé tel lel tar tott ál lat vá sár, ál lat ki ál -
lí tás, ál lat be mu ta tó, to váb bá ál lat ver seny tar tá sá nak en ge -
dé lye zé sé re irányuló eljárásban,

d) a kü lön jog sza bály ban meg ál la pí tott egyéb ese tek -
ben.

(10) A Kor mány a Köz pon tot a kü lön jog sza bály sze rin -
ti bi o cid ter mé kek for ga lom ba ho za ta lá nak és a va das park
mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás ban szak -
ha tó ság ként je lö li ki.

(11) A Kor mány a Köz pon tot az (1) be kez dés sze rin ti
elsõ fokú el já rá so kat kö ve tõ má sod fo kú el já rá sok ban
szak ha tó ság ként je lö li ki.

(12) Be je len ten dõ ál lat be teg ség gya nú ja kor vagy meg -
ál la pí tá sa kor a ha tó sá gi ál lat or vos kö te les je len tést ten ni
az MgSzH azon te rü le ti szer vé nek, amely nél al kal ma zás -
ban áll.

(13) Az MgSzH te rü le ti szer ve el len õr zi a nála al kal ma -
zott ha tó sá gi ál lat or vo sok, il let ve a jegy zõk ál lat-egész -
ség ügyi ha tó sá gi te vé keny sé gét.

(14) Az MgSzH te rü le ti szer ve meg ál la pít ja a jo go sult
ál lat or vos mû kö dé si te rü le tét és fel ada ta it, irá nyít ja és el -
len õr zi a fel ada tok el vég zé sét.

(15) Az MgSzH te rü le ti szer ve szük ség ese tén a nála al -
kal ma zott ha tó sá gi ál lat or vos út ján gon dos ko dik az ál lat -
or vo si szol gál ta tói te vé keny ség nyúj tá sá ról, va la mint a jo -
go sult ál lat or vos kü lön jog sza bály sze rin ti fel ada ta i nak el -
lá tá sá ról.

(16) Az MgSzH te rü le ti szer vé nél al kal ma zott ha tó sá gi
ál lat or vos, a jo go sult ál lat or vos, a te rü le ti fel ügye lõ, a ha -
tó sá gi fõ ál lat or vos és az MgSzH te rü le ti szer vé nél mû kö -
dõ ál lat-egész ség ügyi ha tár ál lo má si és élelmiszer-higié -
niai ki ren delt ség ál tal ho zott elsõ fokú ha tá ro zat, il let ve
vég zés el len be nyúj tott fel leb be zést fe let tes szerv ként az
MgSzH te rü le ti szer ve bí rál ja el.

(17) A ma gán-ál lat or vos az Áe ütv. 9.  § (2) be kez dé se
sze rin ti eset ben az Áe ütv. 36.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rint jo go sult el jár ni.

(18) A ma gán-ál lat or vos az Áe ütv. 9.  § (3) be kez dé se
sze rin ti el já rá sa so rán a ha tó sá gi ál lat or vost meg il le tõ vé -
de lem ben ré sze sül.

15.  §

(1) Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi 
XXVIII. tör vény (a továb biak ban: Ávt.) al kal ma zá sá ban a
Kor mány ál lat egész ség ügyi ha tó ság ként az MgSzH te rü -
le ti szer vét je lö li ki.

(2) Az Ávt. 20.  § (2) és (3) be kez dé se, 21.  § (1) és (2) be -
kez dé se, 39.  § (3) be kez dé se és 41.  § (1) be kez dé se sze rin ti 
köz igaz ga tá si el já rás te kin te té ben a Kor mány az MgSzH
te rü le ti szer vét szak ha tó ság ként je lö li ki.

(3) A Köz pont el lát ja a szak mai szin tû ha zai és nem zet -
kö zi ál lat vé del mi kap cso lat tar tói fel ada to kat, szer ve zi az
ál la mi ál lat vé del mi fel ada tok vég re haj tá sát, szak ma i lag
elõ ké szí ti az ál lat vé del mi sza bá lyo zást, el lát ja a jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott egyéb ál lat vé del mi fel ada to kat.

16.  §

(1) A Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma rá ról, va la mint a ma -
gán-ál lat or vo si te vé keny ség gya kor lá sá ról  szóló 1995. évi
XCIV. tör vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek k) pont já ban és
32.  § (2) be kez dé sé ben a Kor mány ál lat egész ség ügyi ha tó -
ság ként az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(2) A Ma gyar Ál lat or vo si Ka ma rá ról, va la mint a ma -
gán-ál lat or vo si te vé keny ség gya kor lá sá ról  szóló 1995. évi
XCIV. tör vény 4.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány ál lat egész ség ügyi ha tó ság ként az MgSzH
ma gán-ál lat or vos szék he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer -
vét je lö li ki.

13082 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



17.  §

(1) Nö vény vé del mi szerv ként a Kor mány – ha kor -
mány ren de let el té rõ en nem ren del ke zik – az MgSzH-t je -
lö li ki.

(2) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény (a továb biak ban: nö vény vé del mi tör vény) 37.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány ta laj -
vé del mi ha tó ság ként az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(3) A nö vény vé del mi tör vény 45.  § (5) be kez dé sé ben
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány nö vény vé del mi szerv -
ként és ál lat egész ség ügyi ha tó ság ként az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.

(4) A nö vény vé del mi tör vény 6.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt ál la mi vé de ke zés el ren de lé sé re, amennyi ben a zár -
la ti ká ro sí tó ki ir tá sá ra vég zett ter me lõi vé de ke zés – a ter -
me lõn kí vül ál ló ok  miatt – nem volt ki elé gí tõ ha tá sú, vagy
a zár la ti ká ro sí tó ter je dé sét szük sé ges meg aka dá lyoz ni,
rész ben vagy egész ben a me gyé re (fõ vá ros ra) ki ter je dõ en
a Köz pont elõ ze tes tá jé koz ta tá sá val az MgSzH te rü le ti
szer ve jo go sult.

(5) A nö vény vé del mi tör vény 15.  §-a (5) be kez dé sé nek
a) és b) pont já ban, 19.  §-ában, 20.  § (1) be kez dé sé ben,
24.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 25.  § (3) be kez dé sé ben,
28.  § (1) be kez dé sé ben, 29.  § (2) be kez dé sé ben, 32.  §
(1) be kez dé sé ben, 42/A.  §-ában, 47.  § (1) be kez dé sé ben,
50.  § a) és c) pont já ban, va la mint 52.  §-ában fog lal tak te -
kin te té ben a Kor mány nö vény vé del mi szerv ként a Köz -
pon tot je lö li ki.

(6) A nö vény vé del mi tör vény 54.  § (2) be kez dé sé ben,
56.  §-át meg elõ zõ al cím ben, 56.  § (2) és (3) be kez dé sé ben
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány ha tó ság ként az MgSzH
te rü le ti szer vé nek hely szí ni el já rás ra jo go sult nö vény vé -
del mi fel ügye lõ jét je lö li ki.

(7) A nö vény vé del mi tör vény 56.  § (2) és (3) be kez dé sé -
ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány ha tó ság ként meg ne -
ve zés az MgSzH te rü le ti szer vé nek hely szí ni el já rás ra jo -
go sult ta laj vé del mi fel ügye lõ jét je lö li ki.

(8) A nö vény vé del mi tör vény 4.  § (3) és (4) be kez dé sé -
ben, 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 7.  § (1) be kez -
dé sé ben, 7/A.  § (1) be kez dé sé ben, 7.  § (2) be kez dé sé ben,
10.  § (2) be kez dé sé ben, 29.  § (1) be kez dé sé ben,
30.  §-ában, 32.  § (2) be kez dé sé ben, 53.  § (3) be kez dé sé -
ben, 57.  § e) pont já ban, 60.  § (4) be kez dé sé ben, 61.  § (2) és 
(4) be kez dé sé ben, va la mint 62.  § (1) be kez dé sé ben fog lal -
tak te kin te té ben a Kor mány nö vény vé del mi szerv ként az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(9) A nö vény vé del mi tör vény 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti 
köz ér de kû vé de ke zés el ren de lé sé re kül te rü le ten az
MgSzH te rü le ti szer ve jo go sult.

(10) A nö vény vé del mi tör vény 7/A.  § (1) be kez dé se
sze rin ti par lag fû el le ni köz ér de kû vé de ke zés el ren de lé sé re 
kül te rü le ten az MgSzH te rü le ti szer ve jo go sult.

(11) Amennyi ben az or szág ban nem ho nos zár la ti ká ro -
sí tó meg je le né sét ész lel ték, a nö vény vé del mi tör vény
6.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti ál la mi vé de ke zés 
el ren de lé sé re több me gyé re és or szá go san ki ter je dõ en a
Köz pont jo go sult.

(12) A nö vény vé del mi tör vény 9.  §-a al kal ma zá sá ban a
nö vé nyek, nö vé nyi ter mé kek ha tár for gal má nak nö vény vé -
del mi el len õr zé sét az MgSzH te rü le ti szer ve i nek nö vény -
egész ség ügyi hat ár ki ren delt sé gei lát ják el. A szom szé dos
or szág te rü le tén mû kö dõ ma gyar nö vény egész ség ügyi ha -
tárkirendeltség a mû köd te tés, il let ve a köz szol gá la ti jog vi -
szony szem pont já ból az MgSzH te rü le ti szer ve he lye sze -
rin ti, an nak szer ve ze ti egy sé gét ké pe zõ bel föl di mun ka -
hely nek mi nõ sül.

(13) A nö vény vé del mi tör vény 31.  § (6) be kez dé se és
32.  § (2) be kez dé se sze rin ti köz igaz ga tá si el já rás te kin te té -
ben a Kor mány az MgSzH te rü le ti szer vét szak ha tó ság -
ként je lö li ki.

(14) A nö vény vé del mi tör vény 32.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti el já rás so rán a nö vény vé del mi szerv a Köz pont ál lás -
fog la lá sa alap ján jár el.

(15) A nö vény vé del mi tör vény 10/A.  §-a és 60.  § (3) be -
kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a Köz pont, az MgSzH te rü le ti 
szer ve nö vény vé del mi szerv nek mi nõ sül.

(16) A nö vény vé del mi tör vény 61.  § (1) be kez dé sé nek
al kal ma zá sá ban az MgSzH te rü le ti szer ve nö vény vé del mi
szerv nek mi nõ sül.

18.  §

A Ma gyar Nö vény vé dõ Mér nö ki és Nö vény or vo si Ka -
ma rá ról  szóló 2000. évi LXXXIV. tör vény 19.  § (9) be kez -
dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány nö vény vé del mi 
szerv ként az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

19.  §

(1) Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény 
(a továb biak ban: Étv.) 11.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já -
ban fog lal tak te kin te té ben a Kor mány a nö vény vé del mi
szerv ként a Köz pon tot je lö li ki.

(2) Az Étv. 8.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben
a Kor mány élel mi szer biz ton sá gi szerv ként a Köz pon tot je -
lö li ki.

(3) Az Étv. 6.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben
a Kor mány élel mi szer biz ton sá gi szerv ként az MgSzH te -
rü le ti szer vét je lö li ki.

(4) Az Étv. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog -
lal tak te kin te té ben a Kor mány élel mi szer biz ton sá gi szerv -
ként a Köz pon tot és az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.
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(5) Az élel mi szer mi nõ ség, élel mi szer biz ton ság és élel -
mi szer hi gi é nia vo nat ko zá sá ban a Köz pont sa ját fel adat- és 
ha tás kö ré ben el lát ja a szak mai szin tû ha zai és nem zet kö zi
kap cso lat tar tói fel ada to kat, szer ve zi az ál la mi fel ada tok
vég re haj tá sát, szak ma i lag elõ ké szí ti az ha zai sza bá lyo zást, 
el lát ja a jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb fel ada ta it.

20.  §

(1) A ta kar má nyok elõ ál lí tá sá ról, for ga lom ba ho za ta lá -
ról és fel hasz ná lá sá ról  szóló 2001. évi CXIX. tör vény
(a továb biak ban: takarmánytör vény) 4.  § (1) és (2) be kez -
dé sé ben, 8.  §-ában, 11.  § (2) és (3) be kez dé sé ben, és
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban, 14.  §-ának a)–c) pont já -
ban, va la mint 16.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány ta kar má nyo zá si ha tó ság ként a Köz pon tot
je lö li ki.

(2) A takarmánytör vény 6.  § (2) be kez dé sé ben, 11.  §-a
(4) be kez dé sé nek b)–h) pont já ban, 14.  §-ának d)–j) pont já -
ban, va la mint 16.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány ta kar má nyo zá si ha tó ság ként az MgSzH
Hi va tal te rü le ti szer vét je lö li ki.

(3) A takarmánytör vény 11.  § (5) be kez dé sé nek al kal -
ma zá sá ban a Köz pont, az MgSzH te rü le ti szer ve és hely -
szí ni el já rás ra jo go sult köz tiszt vi se lõ je ta kar má nyo zá si
ha tó ság nak mi nõ sül.

(4) Az MgSzH te rü le ti szer vé nél al kal ma zott ta kar -
mány-fel ügye lõ ál tal ho zott elsõ fokú ha tá ro zat, il let ve
vég zés el len be nyúj tott fel leb be zést fe let tes szerv ként az
MgSzH te rü le ti szer ve bí rál ja el.

(5) A takarmánytör vény 11.  §-a (4) be kez dé sé nek b)–h)
pont já ban, va la mint (5) be kez dé sé ben fog lalt fel ada to kat
csak ha tó sá gi iga zol vány bir to ká ban le het el lát ni. A ha tó -
sá gi iga zol ványt az el nök adja ki.

21.  §

(1) A szõ lõ ter mesz tés rõl és a bor gaz dál ko dás ról  szóló
2004. évi XVIII. tör vény (a továb biak ban: bortör vény) 2.  § 
17. pont já ban és 40.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te -
té ben a Kor mány bo rá sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot je lö li
ki.

(2) A bortör vény 2.  § 17. és 18. pont já ban, 5.  § (4) be -
kez dé sé ben, 7.  § (1) és (5) be kez dé sé ben és 40.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban, va la mint a 43.  § (2) be kez dé sé -
ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány nö vény ter mesz té si
ha tó ság ként az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(3) A bortör vény 9.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a Kor -
mány ta laj vé del mi ha tó ság ként az MgSzH te rü le ti szer vét
je lö li ki.

(4) A bortör vény 21.  § (2) be kez dé sé ben, 23.  § (6) be -
kez dé sé ben, 24.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 24/A.  § (1) és

(6) be kez dé sé ben, 25.  § (2) be kez dé sé ben, 28.  §-ában,
29.  §-ában, 30.  § (2) be kez dé sé ben, 40.  §-a (1) be kez dé sé -
nek c) pont já ban, va la mint 51.  § (4) be kez dé sé ben, 20.  §
(1) be kez dé sé ben, 25.  § (3) be kez dé sé ben, 32.  § (4) be kez -
dé sé ben, 40.  § (5) be kez dé sé ben, 41.  § (1) be kez dé sé ben,
44.  § (1)–(3) be kez dé sé ben, 48.  § (1)–(4) és (7) be kez dé sé -
ben, 50.  § (1), (2) és (4) be kez dé sé ben, 51.  § (1) és (2) be -
kez dé sé ben, va la mint 53.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak te -
kin te té ben a Kor mány bo rá sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot
je lö li ki.

(5) A bortör vény 40.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin -
te té ben a Kor mány nö vény ter mesz té si és bo rá sza ti ha tó -
ság ként a Köz pon tot és az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(6) A bortör vény 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti, áru ter mõ,
törzs- és kí sér le ti szõ lõ te le pí té sé nek, il let ve ki vá gá sá nak
en ge dé lye zé sé re irá nyu ló köz igaz ga tá si el já rás ban a Kor -
mány az MgSzH te rü le ti szer vét szak ha tó ság ként je lö li ki.

22.  §

(1) Az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény 14.  § (2) be kez dé sé ben a ki je lö lõ szerv ként, a 
14.  § (3) be kez dé sé ben és 71.  § (2) be kez dé sé ben, 98.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány er dé -
sze ti ha tó ság ként a Köz pon tot je lö li ki.

(2) A Köz pont igaz ga tá si fel ada tai kö ré ben
a) ko or di nál ja az er dé sze ti ha tó sá gi fel ada tok vég re haj -

tá sát,
b) szol gál tat ja a mi nisz ter ál tal kért, a kor mány za ti

mun ka el lá tá sá hoz szük sé ges, te vé keny sé ge so rán ke let ke -
zett ada to kat,

c) elem zi és ér té ke li a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog -
sza bá lyok vég re haj tá sát,

d) el len õr zi a te rü le ti szer vek ha tó sá gi mun ká ját, a jog -
erõs ha tá ro zat ba fog lalt kö te le zett sé gek tel je sü lé sét,

e) vé le mé nye zi a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza -
bály ter ve ze te ket,

f) gon dos ko dik a kör ze ti er dõ ter vek el ké szí té sé rõl,
g) mû köd te ti az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tá rat,
h) mû köd te ti az Er dõ vé del mi Mérõ Meg fi gye lõ Rend -

szert,
i) a ha tó sá gi fel ada tai so rán ön ál ló an, egyéb fel ada tok -

nál pe dig a mi nisz ter fel ké ré se alap ján köz re mû kö dik a
nem zet kö zi fel ada tok vég re haj tá sá ban,

j) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály a fel adat kö ré be utal.

(3) Az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló 1996. évi
LIV. tör vény 13.  § (2) be kez dé sé ben, (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban, va la mint (5)–(7) be kez dé sé ben, 14.  § (2) be -
kez dé sé ben a fel szó lí tást fo ga na to sí tó szerv ként, 16.  §
(3) be kez dé sé ben, 17.  § (4) be kez dé sé ben, 21.  § (1) be kez -
dé sé ben, 26.  § (3) be kez dé sé ben, 28.  §-ában, 29.  § (3) be -
kez dé sé ben, 30.  § (2) be kez dé sé ben, 35.  § (4) be kez dé sé -
ben, 38.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 39.  § (1)–(3) be kez dé -
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sé ben, 41.  § (5) be kez dé sé ben, 43.  § (1)–(2) be kez dé se i -
ben, 44.  § (3) be kez dé sé ben, 46.  § c) pont ban, 47.  § (1) és
(3) be kez dé se i ben, 48.  § (2)–(5) be kez dé se i ben, 49.  §
(3) be kez dé sé ben, 52.  § (5) be kez dé sé ben, 54.  § (5) be kez -
dé sé ben, 56.  § (2) be kez dé sé ben, 60.  § (1) be kez dé sé ben,
61–63.  §-ában, 66.  § (1)–(2) be kez dé se i ben, 67.  §, 68.  §
(1)–(3) és (5) be kez dé se i ben, 70.  § (1) és (3)–(4) be kez dé -
se i ben, 72.  § (1) és (3) be kez dé se i ben, 73.   § (4) és (5) be -
kez dé sé ben, 75.  §-ában, 77.  § (3) be kez dé sé ben, 81.  §
d) pont já ban, 84.  §-ában, 86.  § (2) be kez dé sé ben,
87.  §-ában, 89.  § (2)–(3) be kez dé se i ben, 98.  § (2) be kez dé -
sé ben, 102.  § (1) be kez dé sé ben, 103.  § (1) és (3) be kez dé -
se i ben, va la mint a 105.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin -
te té ben a Kor mány er dé sze ti ha tó ság ként az MgSzH te rü -
le ti szer vét je lö li ki.

(4) Az MgSzH te rü le ti szer ve elsõ fokú er dé sze ti szak -
ha tó ság ként el jár va hoz zá já rul:

a) az ál lan dó jel le gû er dé sze ti kö tél pá lya és épü let épí -
té sé hez, kor sze rû sí té sé hez, meg szün te té sé hez,

b) a köz ér dek bõl el ren delt er dõ te le pí tés en ge dé lye zé -
sé hez,

c) er dõ te rü let erdõ mû ve lé si ág ban való nyil ván tar tás -
hoz,

d) erdõ mû ve lé si ágú te rü let más mû ve lé si ág ban való
nyil ván tar tá sá hoz,

e) er dõ te rü let két vagy több föld rész let re tör té nõ meg -
osz tá sá hoz,

f) el lát ja a jog sza bály ál tal ré szé re meg ha tá ro zott szak -
ha tó sá gi fel ada to kat.

(5) Az MgSzH te rü le ti szer ve er dé sze ti igaz ga tá si fel -
ada tai kö ré ben

a) az erdõ fenn ma ra dá sá nak vagy fej lõ dé sé nek ve szé -
lyez te té se ese tén fel szó lít ja az er dõ gaz dál ko dót a ve szé -
lyez te tés meg szün te té sé re,

b) a fel szó lí tás ered mény te len sé ge ese tén a kincs tá ri
va gyon tu laj do no si jo ga it gya kor ló szerv nél a szük sé ges
mun kák el vég zé se cél já ból új er dõ gaz dál ko dó ki je lö lé sét
kez de mé nye zi,

c) nyil ván tar tást ve zet az er dõ gaz dál ko dók ról és az er -
dé sze ti szak sze mély zet rõl,

d) üzem ter vet és üzem ter vi ki vo na tot ad ki,
e) az Or szá gos Er dõ ál lo mány Adat tár, az or szá gos er -

dõ lel tár ré szé re a szük sé ges ada to kat össze gyûj ti, elem zi,
f) gon dos ko dik az Adat tár di gi tá lis tér kép ál lo má nyá -

nak fo lya ma tos kar ban tar tá sá ról és fenn tar tá sá ról,
g) el ké szí ti a kör ze ti er dõ ter ve ket,
h) el vég zi az Er dõ vé del mi Mérõ Meg fi gye lõ rend szer

te re pi fel vé te le it,
i) az er dõt érin tõ te rü let fej lesz té si, te rü let ren de zé si ter -

vek ké szí té sé ben köz re mû kö dik az ille té kességi te rü le tén,
j) az Adat tár ada tai és a vo nat ko zó jog sza bá lyok alap -

ján az er dõ gaz dál ko dók és az ál lam pol gá rok ré szé re tá jé -
koz ta tást nyújt,

k) az er dé sze ti ága zat ra adott ál la mi tá mo ga tá sok el len -
õr zé sé ben köz re mû kö dik,

l) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály a fel adat kö ré be utal.

(6) Az Evt. 40.  § (2) be kez dé se, 73.  §-a (2) be kez dé sé -
nek b) pont ja sze rin ti köz igaz ga tá si el já rás ban a Kor mány
az MgSzH te rü le ti szer vét szak ha tó ság ként je lö li ki.

(7) A Köz pont ha tó sá gi jog kö ré ben el jár va
a) amennyi ben az er dõ gaz dál ko dó el mu laszt ja az erdõ

vé del mé re és mû ve lé sé re vo nat ko zó, e tör vény ben írt kö te -
le zett sé gek tel je sí té sét, er dõ gaz dál ko dót je löl ki,

b) en ge dé lye zi az er dõ te rü let hon vé del mi, nem zet biz -
ton sá gi és ha tár ren dé sze ti cél ra tör té nõ igény be vé te lét.

(8) Az er dé sze ti ha tó sá gi ügyek ben az MgSzH te rü le ti
szer ve i nek ille té kességi te rü le tét a 3. szá mú mel lék let tar -
tal maz za.

23.  §

Az er dõ bir to kos sá gi tár su lat ról  szóló 1994. évi XLIX.
tör vény 6.  §-a (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a
Kor mány er dé sze ti ha tó ság ként az MgSzH er dõ te rü let
fek vé se sze rint ille té kes te rü le ti szer vét je lö li ki.

24.  §

(1) A vad vé del mé rõl, a vad gaz dál ko dás ról, va la mint a
va dá szat ról  szóló 1996. évi LV. tör vény (a továb biak ban:
Vtv.) 6.  § (4) be kez dé sé ben, 12.  § (2) és (4) be kez dé sé ben,
13.  § (3) be kez dé sé ben, 14.  § (1) be kez dé sé ben,
18.  §-ában, 19.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 20.  § (2)–(4) be -
kez dé sé ben, 25.  § (2) be kez dé sé ben, 26.  §-ában, 27.  §-a
(1) be kez dé sé ben, 27.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban,
27.  § (2) be kez dé sé ben, 27.  §-a (3) be kez dé sé nek b) és
c) pont já ban, 27.  § (4) és (7) be kez dé sé ben, 28.  § (4) be -
kez dé sé ben, 30.  § (2) be kez dé sé ben, 32.  § (1) be kez dé sé -
ben, 35.  § (3) be kez dé sé ben, 38.  § (3) és (4) be kez dé sé ben,
39.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 45.  § (2) és (3) be kez dé sé -
ben, 47.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 50.  § (3) és (4) be kez dé -
sé ben, 51.  § (1) be kez dé sé ben, 52.  § (1) és (2) be kez dé sé -
ben, 53.  § (2) be kez dé sé ben, 57.  § (1) be kez dé sé ben, 58.  §
(4) be kez dé sé ben, 62.  § (2) be kez dé sé ben, 63.  § (2) be kez -
dé sé ben, 64.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban, 65.  §
(1) be kez dé sé ben, 65.  §-a (2) be kez dé sé ben, 65.  § (3) be -
kez dé sé ben, 67.  § (4) be kez dé sé ben, 69.  § (2) be kez dé sé -
ben, 71.  §-a (3) be kez dé sé ben, 73.  § (1)–(3) és (5) be kez -
dé sé ben, 74.  § (1)–(2), és (5) be kez dé sé ben, 79.  §-a (1) be -
kez dé sé nek d) pont já ban, 80.  § (2)–(4) be kez dé sé ben,
82.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 83.  § (1) be kez dé sé ben,
83.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 84.  § (1) be kez dé -
sé ben, 86.  § (2) be kez dé sé ben, 88.  §-ában, 89.  § (1) be kez -
dé sé ben, 89.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban, 89.  §
(2) be kez dé sé ben, 90.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban,
96.  § (1) be kez dé sé ben, 98.  § (1)–(4) be kez dé sé ben, va la -
mint 99.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor -
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mány va dá sza ti ha tó ság ként az MgSzH Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét je lö li ki.

(2) A Vtv. 21.  § (2) be kez dé sé nek, a 22.  § (3) be kez dé -
sé nek, a 24.  § (3) be kez dé sé nek és a 74.  § (6) be kez dé sé -
ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány va dá sza ti ha tó ság -
ként a Köz pon tot je lö li ki.

(3) A Vtv. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal -
tak te kin te té ben a Kor mány nö vény vé del mi szerv ként az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(4) A Vtv. 41.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben 
a Kor mány va dá sza ti ha tó ság ként és er dé sze ti ha tó ság ként 
a Köz pon tot és az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(5) A Vtv. 92.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a Kor mány
va dá sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot és az MgSzH te rü le ti
szer ve it je lö li ki.

(6) A Vtv. 91.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a Kor mány
va dá sza ti és ál lat egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként
az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(7) Amennyi ben a va dász te rü let az MgSzH két vagy
több te rü le ti szer vé nek ille té kességi te rü le tén ta lál ha tó, az
a te rü le ti szerv az ille té kes, amely nek te rü le tén a va dász te -
rü let na gyob bik há nya da ta lál ha tó. Vita ese tén az el já rás ra
ille té kes szer vet a Köz pont je lö li ki.

(8) A Vtv. al kal ma zá sá ban, amennyi ben jog sza bály
más ként nem ren del ke zik – a va dász te rü let kü lön le ges
ren del te té sû vé nyil vá ní tá sa, va das kert, va das park lé te sí té -
sé nek en ge dé lye zé se és tró fea nem ze ti ér ték ké nyil vá ní tá -
sa ki vé te lé vel – va dá sza ti ha tó sá gi ügy ben elsõ fo kon az
MgSzH te rü le ti szer ve jár el.

(9) Va dász te rü let kü lön le ges ren del te té sû vé nyil vá ní tá -
sa, va das kert, va das park lé te sí té sé nek en ge dé lye zé se és
tró fea nem ze ti ér ték ké nyil vá ní tá sa te kin te té ben elsõ fo -
kon a Köz pont jár el.

(10) A Vtv. 89.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány va dá sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot és az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

25.  §

Az Or szá gos Ma gyar Va dász ka ma rá ról  szóló 1997. évi
XLVI. tör vény 20.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány va dá sza ti ha tó ság ként az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.

26.  §

(1) A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI.
tör vény (a továb biak ban: Hhtv.) 19.  § (1) és (3) be kez dé sé -
ben, 21.  § (4)–(6) be kez dé sé ben, 26.  § (1) be kez dé sé ben,
36.  § (1) be kez dé sé ben, 44.  §-ában, 48.  §-ában, va la mint
56.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban fog lal tak te kin te té -

ben a Kor mány ha lá sza ti ha tó ság ként az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.

(2) A Hhtv. 19.  § (3) be kez dé se sze rin ti köz igaz ga tá si
el já rás ban az MgSzH igény lõ la kó he lye sze rint ille té kes
te rü le ti szer ve jár el.

(3) A Hhtv. 24.  § (3) be kez dé se sze rin ti köz igaz ga tá si
el já rás ban a Kor mány az MgSzH te rü le ti szer vét szak ha tó -
ság ként je lö li ki.

27.  §

(1) A hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör vény
34.  §-ában és 36.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a Kor mány
bo rá sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot je lö li ki.

(2) A hegy köz sé gek rõl  szóló 1994. évi CII. tör vény
17/A.  § (2) be kez dé sé ben, 34.  §-ában, 40.  § (5) be kez dé sé -
ben, 57.  § (2) be kez dé sé ben és 57.  § (3) be kez dé sé ben fog -
lal tak te kin te té ben a Kor mány me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si
szerv ként az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

28.  §

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV.
tör vény 7.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott ag rár gaz da sá gi adat bá zist mû köd te tõ szerv ként a Kor -
mány az Ag rár gaz da sá gi Ku ta tó In té ze tet, va la mint a Köz -
pon tot je lö li ki.

29.  §

Az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör -
vény 29.  § (6) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor -
mány me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv ként az MgSzH te rü -
le ti szer vét je lö li ki.

30.  §

A nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006.
évi LXXXVIII. tör vény 12.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont -
já ban fog lal tak alap ján a Kor mány az ag rár kár-meg ál la pí -
tó szerv ként az MgSzH-t je lö li ki.

31.  §

A Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör vény
13.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány
me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv ként az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.
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32.  §

(1) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
(a továb biak ban: Tft.) 68.  § (2) be kez dé sé ben, 72.  § (1) be -
kez dé sé ben, 73.  §-ában, 74.  §-ában, 75.  § (1), (3) és (4) be -
kez dé sé ben, va la mint 77.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a
Kor mány ta laj vé del mi ha tó ság ként az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.

(2) A Tft. 40/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány nö vény ter mesz té si ha tó ság ként az MgSzH 
te rü le ti szer vét je lö li ki.

(3) A Tft. 8/A.  § (3) be kez dé sé ben, 8/C.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv ként az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(4) A Tft. 25/B.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány er dé sze ti ha tó ság ként az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.

(5) A Tft. 3.  § i) pont já ban fog lal tak te kin te té ben a Kor -
mány me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv ként az MgSzH csa -
lá di gaz da ság köz pont ja sze rint ille té kes te rü le ti szer vét
je lö li ki.

(6) A Tft. 8/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog -
lal tak te kin te té ben a Kor mány me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si
szerv ként az MgSzH te vé keny ség vég zé sé nek he lye sze -
rint ille té kes te rü le ti szer vét je lö li ki.

(7) A Tft. 8/B.  § (2) be kez dé sé ben és 8/C.  § (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány me zõ gaz da sá gi
igaz ga tá si szerv ként az MgSzH ter mõ föld fek vé se sze rin ti
ille té kes te rü le ti szer vét je lö li ki.

(8) A Tft. 21.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben
a Kor mány ál lat egész ség ügyi ha tó ság ként az MgSzH-nak
a te lep fek vé se sze rint ille té kes te rü le ti szer vét je lö li ki.

(9) Az en ge dé lye zõ ha tó ság – ha tá ro za tá nak meg ho za -
ta la elõtt – a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint ki ké ri
az MgSzH te rü le ti szer vé nek ta laj vé del mi szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lá sát:

a) a ter mõ föl dön tör té nõ, vagy ter mõ föld re ha tást gya -
kor ló be ru há zá sok meg va ló sí tá sá hoz és üze mel te té sé hez,

b) a ter mõ föld idõ le ges más célú hasz no sí tá sá hoz, vagy 
a más cél ra hasz no sí tott ter mõ föld új ra hasz no sí tá sá hoz,

c) a ter mõ föl dek mi nõ sé gét ve szé lyez te tõ, a ta laj ban
elõ ál ló tar tós szél sõ sé ges víz ház tar tá si hely ze tek víz ren -
de zés sel vagy ön tö zés sel való sza bá lyo zá sá hoz, va la mint

d) az a)–c) pon tok ban írt ese te ken túl, amennyi ben ar -
ról kü lön jog sza bály így ren del ke zik.

(10) Az MgSzH te rü le ti szer vé nek ta laj vé del mi ha tó sá -
ga a szenny víz, szenny víz iszap, va la mint egyéb nem ve -
szé lyes hul la dé kok me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak en -
ge dé lye zé sé hez meg ké ri a köz egész ség ügyi, ál lat egész -
ség ügyi, kör nye zet vé del mi, va la mint víz ügyi szak ha tó ság, 
to váb bá a te le pü lés jegy zõ jé nek hoz zá já ru lá sát.

33.  §

(1) A föld ren de zõ és a föld ki adó bi zott sá gok ról  szóló
1993. évi II. tör vény (a továb biak ban: Fkbt.) 4/A.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben, va la mint (3) be kez dé sé nek c) pont já -
ban, 4/B.  § (2) be kez dé sé ben, va la mint (5) és (6) be kez dé -
sé ben, 5/B.  § (1) be kez dé sé ben, 6.  § (2) be kez dé sé ben,
7/A.  § (4) be kez dé sé ben, 9/A.  § (2) be kez dé sé ben, (3) be -
kez dé sé nek b) pont já ban és (4) be kez dé sé ben, 9/B.  §
(1)–(3) be kez dé sé ben, va la mint (5)–(6) be kez dé sé ben,
9/C.  § (1) és (3), va la mint (7) be kez dé sé ben, 9/D.  §
(1)–(5) be kez dé sé ben, 10.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 11.  §
(5) és (6) be kez dé sé ben, 11/B.  § (2) és (5) be kez dé sé ben,
12/B.  § (1), és (3) be kez dé sé ben, 12/C.  § (1) be kez dé sé -
ben, va la mint 13.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv ként az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(2) Az Fkbt. 9/C.  § (10) be kez dé se sze rin ti ki fo gás az
MgSzH te rü le ti szer vé nél, a Köz pont nak cí mez ve nyújt -
ható be.

34.  §

A föld adó ról  szóló 1991. évi LXXIX. tör vény 7.  § (1) és 
(6) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány me zõ -
gaz da sá gi igaz ga tá si szerv ként az MgSzH te rü le ti szer vét
je lö li ki.

35.  §

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 
6.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány
bo rá sza ti ha tó ság ként a Köz pon tot és az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.

36.  §

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII.
tör vény 81/A.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a Kor mány
me zõ gaz da sá gi igaz ga tá si szerv ként az MgSzH te rü le ti
szer vét je lö li ki.

37.  §

Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
52.  §-a (13) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lal tak tekin -
tetében a Kor mány er dé sze ti ha tó ság ként a Köz pon tot je -
lö li ki.
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38.  §

Az egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény
4/B.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban fog lal tak te kin te té -
ben a Kor mány me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá si szerv ként az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

39.  §

A gyógy szer tá rak lé te sí té sé rõl és mû kö dé sük egyes sza -
bá lya i ról  szóló 1994. évi LIV. tör vény 8.  § (1) be kez dé sé -
ben és 9.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor -
mány ál lat egész ség ügyi ha tó ság ként a Köz pon tot je lö li ki.

40.  §

A fegy ve res biz ton sá gi õr ség rõl, a ter mé szet vé del mi és
a me zei õr szol gá lat ról  szóló 1997. évi CLIX. tör vény 17.  §
(1) be kez dé sé ben, 21.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 22.  §
(1) és (2) be kez dé sé ben, va la mint 21.  § (2) be kez dé sé ben
fog lal tak te kin te té ben a Kor mány me zõ gaz da sá gi igaz ga -
tá si szerv ként az MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

41.  §

(1) Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
45.  §-a (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor -
mány ál lat-egész ség ügyi és ta laj vé del mi ha tó ság ként az
MgSzH te rü le ti szer vét je lö li ki.

(2) Az atom ener gi á ról  szóló 1996. évi CXVI. tör vény
47.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Kor mány
ál lat-egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv ként az MgSzH
te rü le ti szer vét je lö li ki.

42.  §

Az MgSzH fa lu gaz dász-há ló za tot mû köd tet. Az
MgSzH a fa lu gaz dász-há ló zat út ján kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott fel adat kör ében:

a) fo lya ma tos tá jé koz ta tást ad a gaz dál ko dók ré szé re a
me zõ gaz da sá got érin tõ kor mány za ti dön té sek rõl, va la mint 
az egyes ag rár tá mo ga tá si le he tõ sé gek rõl;

b) el lát ja egyes, me zõ gaz da sá gi te vé keny sé gek hez
kap cso ló dó, nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár tá mo ga tá -
sok iga zo lá sát, el szá mo lá sát és el len õr zé sét;

c) fo lya ma to san gyûj ti és elem zi a te rü le ti tapasztala -
tokat;

d) köz re mû kö dik az ag rár pi ac sza bá lyo zá sá val össze -
füg gõ fel ada tok vég zé sé ben, a ter me lõi szer ve zõ dé sek
meg ala kí tá sá ban, se gí ti azok mû kö dé sét;

e) el lát ja a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõk nyil ván tar tás ba
vé te lét, mely nek ke re té ben ki ad ja és nyil ván tart ja a me zõ -
gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vá nyo kat;

f) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a me zõ gaz da sá gi
ter me lõk ál tal igény be vett, nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott
ag rár tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sát;

g) részt vesz a tér ség fej lesz té si, víz gaz dál ko dá si és
kör nye zet vé del mi fel ada tok el lá tá sá ban;

h) a te le pü lé si ön kor mány zat ille té kes szer ve i vel
együtt mû köd ve tá jé ko zó dik az ön kor mány zat te rü le tén
lévõ me zõ gaz da sá gi utak ál la po tá ról, a ter mõ föld kü lön
jog sza bály sze rin ti hasz no sí tá si, il let ve ter mõ ké pes -
ség-fenn tar tá si kö te le zett ség be tar tá sá ról, ta pasz ta la ta i ról
a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét fo lya ma to san tá jé -
koz tat ja;

i) el lát ja a ter més becs lés sel, ál la pot mi nõ sí tés sel, va la -
mint az ezek hez kap cso ló dó nyil ván tar tá sok ve ze té sé vel
össze füg gõ fel ada to kat;

j) el lát ja az ele mi ká rok fel mé ré sé vel kap cso la tos te rü -
le ti fel ada to kat;

k) köz re mû kö dik a me zõ gaz da ság ban fel hasz nált gáz -
olaj-jö ve dé ki adó vissza té rí tés sel kap cso la tos el já rás ban;

l) köz re mû kö dik a ká bí tó szer elõ ál lí tá sá ra al kal mas nö -
vé nyek ter mesz té sé nek hely szí ni el len õr zé si és el szá mo lá -
si mun ká i ban;

m) a tag ál la mi ál lam pol gá rok ter mõ föld tu laj don szer -
zé sé vel kap cso la to san kör nye zet ta nul mányt ké szít, amely -
nek alap ján iga zo lást ad ki a tag ál la mi ál lam pol gá rok me -
zõ gaz da sá gi te vé keny sé gé nek foly ta tá sá ról.

43.  §

Az MgSzH-nál – a te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei ki vé te lé -
vel – az il let mény ki egé szí tés mér té ke a fel sõ fo kú is ko lai
vég zett sé gû köz tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé nyé nek
50 szá za lé ka, te rü le ti szerv fõ igaz ga tó ja ese té ben az alap -
il let mé nyé nek 50 szá za lé ka, kö zép is ko lai vég zett sé gû
köz tiszt vi se lõ ese té ben az alap il let mé nyé nek 15 száza -
léka.

Záró rendelkezések

44.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a jo go sult
ál lat or vos ha tás kö ré rõl és a mû kö dé sé vel kap cso la tos
rész le tes sza bá lyok ról  szóló 113/2006. (V. 12.) Korm. ren -
de let 1.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:
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„(1) A jo go sult ál lat or vos az ál lat bel föl di szál lí tá sa so -
rán meg vizs gál ja a szár ma zá si hely ál lat ál lo má nyát, a szál -
lí tan dó ál la to kat, a szál lí tó esz közt, iga zol ja az ál lat for ga -
lom ké pes sé gét, és ki ál lít ja a szál lí tás hoz szük sé ges ok ira -
tot. A jo go sult ál lat or vos az e be kez dés ben meg ha tá ro zott
ál lat szál lí tás sal kap cso la tos ha tás kö rén túl a (2)–(4) be -
kez dés sze rin ti ha tás kö rö ket lát hat ja el.”

45.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel meg szûn nek a fõ vá ro si
és me gyei nö vény- és ta laj vé del mi szol gá la tok, a Nö vény-
és Ta laj vé del mi Köz pon ti Szol gá lat, a fõ vá ro si és me gyei
ál lat egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo má sok, az
Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet, az Ál la mi Er -
dé sze ti Szol gá lat, a Föld mû ve lés ügyi Költ ség ve té si Iro da,
az Or szá gos Bor mi nõ sí tõ In té zet, az Ál lat gyó gyá sza ti Ol -
tó anyag-, Gyógy szer- és Ta kar mány el len õr zõ In té zet, az
Or szá gos Ál lat egész ség ügyi In té zet és az Or szá gos Élel -
mi szer vizs gá ló In té zet, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz -
té si mi nisz ter egy ide jû leg gon dos ko dik e költ ség ve té si
szer vek nek az Áht. 88.  § (3) be kez dé se és 90.  §-a (1) be -
kez dé sé nek c) pont já ban fog lal tak alap ján tör té nõ meg -
szün te té sé rõl.

(2) Az MgSzH a fõ vá ro si és me gyei nö vény- és ta laj vé -
del mi szol gá la tok, a Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat, a me gyei föld mû ve lés ügyi hi va ta lok, a fõ vá ro si
és me gyei ál lat egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo -
má sok, az Or szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet, az
Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat, a Föld mû ve lés ügyi Költ ség -
ve té si Iro da, az Or szá gos Bor mi nõ sí tõ In té zet, az Ál lat -
gyó gyá sza ti Ol tó anyag-, Gyógy szer- és Ta kar mány el len -
õr zõ In té zet, az Or szá gos Ál lat egész ség ügyi In té zet és az
Or szá gos Élel mi szer vizs gá ló In té zet ál ta lá nos jog utód ja.

46.  §

(1) A jog utód lás ra fi gye lem mel a fel so rolt meg szû nõ
költ ség ve té si szer ve ze tek a meg szû nés nap já val az éves
költ ség ve té si be szá mo ló nak meg fe le lõ adat tar ta lom mal,
lel tár ral és záró fõ köny vi ki vo nat tal alá tá masz tott be szá -
mo lót, va la mint va gyon át adá si je len tést ké szí te nek az
MgSzH nyi tó mér le gé nek alap já ul, me lyet leg ké sõbb
2007. jú ni us 30. nap já ig ál lí ta nak össze.

(2) A jog sza bály vál to zás foly tán a Föld mû ve lés ügyi és
Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um tól az MgSzH-hoz ke rü lõ
ha tás kö rök ese tén az e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján
fo lya mat ban lévõ ügyek ben az MgSzH foly tat ja az el já -

rást, ki vé ve azt az ese tet, ha a köz igaz ga tá si dön tés bí ró sá -
gi fe lül vizs gá la ta van fo lya mat ban.

47.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
 veszti:

a) a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal ról és
egyes föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si fel ada to kat meg ál -
la pí tó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 44/1991. (III. 4.)
Korm. ren de let,

b) a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal ról és
egyes föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si fel ada to kat meg ál -
la pí tó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 44/1991. (III. 4.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 10/1995. (II. 3.)
Korm. ren de let,

c) a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal ról és
egyes föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si fel ada to kat meg ál -
la pí tó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 44/1991. (III. 4.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 204/1998. (XII. 19.)
Korm. ren de let,

d) a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal ról és
egyes föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si fel ada to kat meg ál -
la pí tó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 44/1991. (III. 4.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 82/2001. (V. 18.)
Korm. ren de let,

e) a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi va tal ról és
egyes föld mû ve lés ügyi szak igaz ga tá si fel ada to kat meg ál -
la pí tó jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról  szóló 44/1991. (III. 4.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 94/2006. (IV. 18.)
Korm. ren de let,

f) egyes föld mû ve lés ügyi tár gyú kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 58/2004. (III. 31.) Korm. ren de let
2.  §-a,

g) a he lyi ön kor mány za tok és szer ve ik, a köz tár sa sá gi
meg bí zot tak, va la mint egyes cent rá lis alá ren delt sé gû szer -
vek fel adat- és ha tás kö ré nek meg ál la pí tá sá val kap cso la tos
föld mû ve lés ügyi ága za ti jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 19/1992. (I. 28.) Korm. ren de let 7.  § b) pont ja,

h) a köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let 8.  § c) pont ja,

i) a víz gaz dál ko dá si tár su la tok ról  szóló 160/1995.
(XII. 26.) Korm. ren de let 26.  § (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet 
a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szerveinek meg ne ve zé se, szék he lye

1. Ba ra nya Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi -
va tal, Pécs,

2. Bács-Kis kun Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szakigazga -
tási Hi va tal, Kecs ke mét,

3. Bé kés Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal, Bé kés csa ba,

4. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal, Mis kolc,

5. Csong rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal, Sze ged,

6. Fej ér Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal, Szé kes fe hér vár,

7. Fõ vá ro si és Pest Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz -
ga tá si Hi va tal, Bu da pest,

8. Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal, Gyõr,

9. Haj dú-Bi har Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si 
Hi va tal, Deb re cen,

10. He ves Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal, Eger,

11. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal, Szol nok,

12. Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal, Ta ta bá nya,

13. Nóg rád Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal, Sal gó tar ján,

14. So mogy Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal, Ka pos vár,

15. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal, Nyír egy há za,

16. Tol na Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
 Hivatal, Szek szárd,

17. Vas Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal, Szom bat hely,

18. Veszp rém Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si
Hi va tal, Veszp rém,

19. Zala Me gyei Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va -
tal, Za la eger szeg.
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2. számú melléklet a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselõ igazolványának mintája

(Ér vé nyes vissza vo ná sig!)

KÖZTISZTVISELÕI IGAZOLVÁNY
a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal helyszíni eljárásra jogosult köztisztviselõje részére

Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal
............................................................................................................................................................... te rü le ti szer ve
Iga zol vány szá ma: ..................................................

FÉNYKÉP

3 × 4 cm-es

 Fog lal koz ta tó, mun kál ta tó neve, szék he lye: ................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................
 Fel ada ta, mun ka kö re: ..................................................................................................................

 Mû kö dé si te rü let: ........................................................................................................................

Név: ...................................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év: .............................................................................................................................................................
Lak cím: .............................................................................................................................................................................

Az iga zol vány tu laj do no sa jo go sult a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ...............................................................
................ ....................... te rü le ti szer vé nek köz tiszt vi se lõ je ként hely szí ni el já rás le foly ta tá sá ra, il let ve ab ban tör té nõ 

köz re mû kö dés re.

Kelt: ......................................., 20...... év ............... hó ...... nap ján

.............................................
el nök



3. számú melléklet
a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi
szerveinek ille té kességi területe az erdészeti hatósági

ügyekben

1. Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal, Budapest

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

313. KOMÁROMI
411. PILISMARÓTI
412. VISEGRÁDI
413. SZENTENDREI
421. CSÁKVÁRI
422. TATABÁNYA-OROSZLÁNYI
423. SÜTTÕI
424. BAJNAI
425. PILISSZENTKERESZTI
426. BUDAKESZI
427. BUDAPESTI
431. LOVASBERÉNYI
462. KISBÉRI
463. MECSÉRPUSZTAI
592. VALKÓI
593. GÖDÖLLÕI
611. SZÉKESFEHÉRVÁRI
612. SÁROSDI
613. SOPONYAI
621. RÁCKEVEI
811. MONORI
812. CEGLÉDI
813. PUSZTAVACSI
814. ABONYI

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dé sze tek jegy -
zé ke

0001. Pusz ta vá mi Er dé szet
0002. Orosz lá nyi Er dé szet
0003. Csák vá ri Er dé szet
0004. Ta ta bá nyai Er dé szet
0007. Kis bé ri Er dé szet
0701. Szent end rei Er dé szet
0702. Vi seg rá di Er dé szet
0703. Pi lis ma ró ti Er dé szet
0707. Bu da pes ti Er dé szet
0708. Rác ke vei Er dé szet
0709. Pi lisszent ke resz ti Er dé szet
0801. Gö döl lõi Er dé szet
0802. Val kói Er dé szet
0803. Baj nai Er dé szet
0804. Bu da ke szi Er dé szet
0851. Szé kes fe hér vá ri Er dé szet
0852. Sá ros di Er dé szet

0853. So po nyai Er dé szet
0854. Me csér pusz tai Er dé szet
1402. Süt tõi Er dé szet
1403. Lo vas be ré nyi Er dé szet
1405. Tá bor fal vi Er dé szet

2. Hajdú-Bihar Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Debrecen

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

711. JÁSZSÁGI
912. TISZACSEGEI
913. TISZAVASVÁRI
921. SZOLNOKI
922. TISZAFÜREDI
951. HAJDÚHADHÁZI
952. PÜSPÖKLADÁNYI
953. DEBRECENI
954. BIHARI
961. NYÍREGYHÁZI
962. KISVÁRDAI
963. BAKTALÓRÁNTHÁZI
964. NYÍRBÁTORI
965. NYÍRBÉLTEKI
966. GUTHI
967. HALÁPI
971. SZATMÁR-BEREGI

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dé sze tek jegy -
zé ke

0451. Szol no ki Er dé szet
0452. Ceg lé di Er dé szet
0453. Pusz ta va csi Er dé szet
0454. Mo no ri Er dé szet
0501. Ti sza cse gei Er dé szet
0503. Gut hi Er dé szet
0504. Ha lá pi Er dé szet
0506. Deb re ce ni Park er dõ Igaz ga tó ság
0507. Haj dú had há zi Er dé szet
0508. Nyír egy há zi Er dé szet
0509. Nyír bá to ri Er dé sze ti Igaz ga tó ság
0511. Szat már-Be re gi Er dé szet
0512. Bak ta ló ránt há zi Er dé szet

3. Heves Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal, Eger

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

545. SZILVÁSVÁRADI
546. EGRI
547. FELSÕTÁRKÁNYI
551. ÓZDI

2006/161. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13091



552. TARNALELESZI
553. PÉTERVÁSÁRAI
554. ARLÓI
561. GYÖNGYÖSSOLYMOSI
562. PARÁDI
563. NAGYBÁTONYI
564. VERPELÉTI
571. ROMHÁNYI
572. SZÉCSÉNYI/ÉSZAK-CSERHÁTI
573. LITKEI
574. KISTERENYEI
575. BERCELI
576. SALGÓTARJÁNI
581. KEMENCEI/ÉSZAK-BÖRZSÖNYI
582. DIÓSJENÕ-KIRÁLYRÉTI
583. NAGYMAROSI
591. VÁCI
721. HEVESI
722. FÜZESABONYI
911. KISKÖREI

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dé sze tek jegy -
zé ke

0601. Egri Er dé szet
0602. Fel sõ tár ká nyi Er dé szet
0603. Szil vás vá ra di Er dé szet
0604. Ózdi Er dé szet
0605. Pé ter vá sá rai Er dé szet
0606. Tar na le le szi Er dé szet
0607. Pa rád für dõi Er dé szet
0608. Ver pe lé ti Er dé szet
0609. Gyön gyös soly mo si Er dé szet
0610. Nagy bá to nyi Er dé szet
0651. Kis te re nyei Er dé szet
0652. Sal gó tar já ni Er dé szet
0653. Szé csé nyi Er dé szet
0654. Ber ce li Er dé szet
0655. Váci Er dé szet
0656. Rom há nyi Er dé szet
0657. Di ós je nõi Er dé szet
0658. Ke men cei Er dé szet
0659. Ki rály ré ti Er dé szet
0660. Nagy ma ro si Er dé szet
0661. Ber ne ce ba rá ti Er dé szet
1401. Bu já ki Er dé szet

4. Somogy Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Kaposvár

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

155. IHAROSI
211. MARCALI
212. NAGYBAJOMI
213. NAGYATÁDI
214. LÁBODI

215. BARCSI
221. SOMOGYVÁRI
222. ZAMÁRDI
223. IGALI
231. ZSELICSÉGI

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dé sze tek jegy -
zé ke

0255. Iga li Er dé szet
0257. Nagy ba jo mi Er dé szet
0259. Iha ro si Er dé szet
0262. Lá bo di Er dé szet
0264. Zse li ci Er dé szet
0267. So mogy vá ri Er dé szet
0268. Bar csi Er dé szet
0269. Mar ca li Er dé szet
0270. Szán tó di Er dé szet
0271. Nagy atá di Er dé szet
0272. Ka pos vá ri Er dé szet
1351. Ka szói Er dé szet

5. Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Kecskemét

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

631. SOLTI
632. HARTAI/DÉL-SOLTI
644. BAJAI
821. KEREKEGYHÁZI
822. KECSKEMÉTI
823. BUGACI
824. KISKÕRÖSI
825. HAJÓSI
826. CSÁSZÁRTÖLTÉSI
827. KISKUNHALASI
828. HARKAKÖTÖNYI
829. BÓCSAI
831. KISTELEK-SÁNDORFALVI
832. ÁSOTTHALMI
841. PANDÚRI
842. KELEBIAI
931. MINDSZENTI/NYUGAT-CSANÁDI
932. OROSHÁZAI/KELET-CSANÁDI
933. SZEGEDI/DÉL-CSANÁDI
941. VÉSZTÕI
942. KÖRÖSMENTI/SZARVASI
943. GYULAI

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dé sze tek jegy -
zé ke

0351. Ke rek egy há zi Er dé szet
0352. Nyár ja si Er dé szet
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0353. Császártöltési Erdészet
0354. Kiskunhalasi Erdészet
0356. Kelebiai Erdészet
0357. Harkakötönyi Erdészet
0358. Bugaci Erdészet
0359. Kecskeméti Parkerdészet
0401. Kisteleki Erdészet
0402. Ásotthalmi Erdészet
0403. Szegedi Erdészet
0405. Gyulai Erdészet
0406. Körösvidéki Erdészet

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mezõgazdasági

Szakigazgatási Hivatal, Miskolc

A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve

511. JÓSVAFÕ-TORNAI
521. BÁNHORVÁTI
522. SAJÓVÖLGYI
523. SZENDRÕI
524. EDELÉNYI
525. HERNÁDVÖLGYI
526. TÁLLYAI
527. FÓNYI
531. TELKIBÁNYAI
532. HEGYKÖZI
533. SÁROSPATAKI
534. ERDÕHORVÁTI
541. PARASZNYAI
542. LILLAFÜREDI
543. RÉPÁSHUTAI
544. MOCSOLYÁSI
723. TISZAKESZI
731. BODROGKÖZI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegy-

zéke

0551. Sárospataki Erdészeti Igazgatóság
0552. Hegyaljai Erdészeti Igazgatóság, Tolcsva
0553. Hegyközi Erdészeti Igazgatóság, Pálháza
0555. Telkibányai Erdészeti Igazgatóság, Telkibánya
0557. Tállyai Erdészeti Igazgatóság, Tállya
0558. Hernádvölgyi Erdészeti Igazgatóság, Encs
0559. Bódvavölgyi Erdészeti Igazgatóság, Szendrõ
0560. Jósva-Tornai Erdészeti Igazgatóság, Szin
0561. Sajóvölgyi Erdészeti Igazgatóság, Putnok
0562. Bánhorváti Erdészeti Igazgatóság, Bánhorváti
0563. Keletbükki Erdészeti Igazgatóság, Parasznya

0564. Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság, Lillafüred
0565. Répáshutai Erdészeti Igazgatóság
0566. Délbükki Erdészeti Igazgatóság, Mocsolyástelep

7. Baranya Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási

Hivatal, Pécs

A) Erdészeti tervezési körzet száma és neve

224. TAMÁSI
225. PINCEHELYI
226. HÕGYÉSZI
227. BÁTASZÉK-BONYHÁDI
228. BÓLYI
229. DÉL-MECSEKALJAI
232. SÁSDI
233. KISVASZARI
234. SZIGETVÁRI
241. HETVEHELYI
242. PÉCSI
243. KÁRÁSZI
244. PÉCSVÁRADI
251. SELLYEI
252. VAJSZLÓI
261. NAGYDOROGI
641. SZEKSZÁRDI
642. PÖRBÖLYI
643. BÉDAI

B) Erdészeti tervezési körzethez tartozó erdészetek jegy-

zéke

0301. Sásdi Erdészet
0302. Hetvehelyi Erdészet
0303. Sellyei Erdészet
0304. Vajszlói Erdészet
0305. Árpádtetõi Erdészet
0306. Pécsváradi Erdészet
0307. Kárászi Erdészet
0308. Kisvaszari Erdészet
0309. Szigetvári Erdészet
0901. Tamási Erdészet
0902. Pincehelyi Erdészet
0903. Nagydorogi Erdészet
0904. Hõgyészi Erdészet
0951. Bátaszéki Erdészet
0952. Szekszárdi Erdészet
0953. Pörbölyi Erdészet
0954. Bédai Erdészet
0955. Pandúri Erdészet
0956. Bajai Erdészet
0957. Hajósi Erdészet
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8. Vas Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal, Szombathely

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

111. SOPRONI
112. KÕSZEGI
113. SZOMBATHELYI
121. CELLDÖMÖLKI
122. VASVÁRI
123. KÖRMENDI
133. FELSÕ-ÕRSÉGI
134. ALSÓ-ÕRSÉGI
311. MOSONI
312. GYÕRI
314. ÉSZAK-HANSÁGI
315. DÉL-HANSÁGI
321. VASEGERSZEGI
322. SÁRVÁRI
323. KEMENESHÁTI
324. RÁBAKÖZI
461. RAVAZDI

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dé sze tek jegy zé ke

0101. Ra vaz di Er dé szet
0102. Gyõ ri Er dé szet
0103. Mo son ma gya ró vá ri Er dé szet
0104. Észak-Han sá gi Er dé szet
0105. Dél-Han sá gi Er dé szet
0106. Rá ba kö zi Er dé szet
0191. Szom bat he lyi Fõ mér nök ség
0192. Szent gott hár di Fõ mér nök ség
0193. Sár vá ri Fõ mér nök ség
0194. Vas vá ri Fõ mér nök ség
0751. Hegy vi dé ki Er dé szet
0752. Sop ron kör nyé ki Er dé szet
0753. Röj tök mu zsa ji Er dé szet
0754. Ivá ni Er dé szet

9. Veszprém Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal, Veszprém

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

441. KESZTHELYI-HEGYSÉGI
442. SÜMEGI
443. MONOSTORAPÁTI
444. BALATONFÜREDI
451. UGODI
452. BAKONYSZENTLÁSZLÓI
453. ZIRCI
454. HERENDI
455. FARKASGYEPÛI
456. AJKAI
457. PULAI
458. VÁRPALOTAI
464. PÁPAI

465. DEVECSERI
466. KERTAI
614. BALATONFÛZFÕI

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dé sze tek jegy zé ke

0051. Ba kony szent lász lói Er dé szet
0052. Ugo di Er dé szet
0053. Ba kony bé li Er dé szet
0054. Far kas gye pûi Er dé szet
0055. Ba la ton fü re di Er dé szet
0056. Mo nos tor apá ti Er dé szet
0057. Keszt he lyi Er dé szet
0058. Sü me gi Er dé szet
0059. De ve cse ri Er dé szet
0060. Pá pai Er dé szet
1404. Uzsai Er dé szet
1471. Ki rály szál lá si Er dé szet I.
1472. Ki rály szál lá si Er dé szet II.
1473. Zir ci Er dé szet I.
1474. Zir ci Er dé szet II.
1475. He ren di Er dé szet I.
1476. He ren di Er dé szet II.
1477. Kab he gyi Er dé szet I.
1478. Kab he gyi Er dé szet II.

10. Zala Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal, 
Zalaegerszeg

A) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet szá ma és neve

124. ZALAEGERSZEGI
125. BAKI
131. SZENTGYÖRGYVÖLGYI
132. LENTI
141. BÁNOKSZENTGYÖRGYI
142. LETENYEI
151. ZALACSÁNYI
152. ZALAKOMÁRI
153. KANIZSAI
154. BAJCSAI
156. KESZTHELYI

B) Er dé sze ti ter ve zé si kör zet hez tar to zó er dé sze tek jegy zé ke

0221. Nagy ka ni zsai Er dé szet
0222. Bá nok szent györ gyi Er dé szet
0223. Le te nyei Er dé szet
0224. Len ti Er dé szet
0225. Za la bak sai Er dé szet
0226. Baki Er dé szet
0227. Za la eger sze gi Er dé szet
0228. Za la csá nyi Er dé szet
0229. Baj csai Er dé szet
0230. Csö mö dé ri Er dé szet és Vas út üzem
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A Kormány
275/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Vasúti Hivatalról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint a vas úti igaz ga tá si szerv ki je lö lé se tár -
gyá ban a vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII.
tör vény 88.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

(1) A Ma gyar Vas úti Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal)
köz pon ti hi va tal. A Hi va talt a köz le ke dé sért fe le lõs mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyít ja.

(2) A Hi va tal ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe -
lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(3) A Hi va talt el nök ve ze ti.

(4) A Hi va tal szék he lye Bu da pest.

2.  §

(1) A Kor mány vas úti igaz ga tá si szerv ként a Hi va talt je -
lö li ki, amely or szá gos ille té kességgel jár el.

(2) A Hi va tal füg get len a vas úti tár sa sá gok tól és a Vas -
úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó Szer ve zet tõl.

3.  §

(1) A Hi va tal el nö két a mi nisz ter hat évre ne ve zi ki.

(2) Fel men tés sel szû nik meg a Hi va tal el nö ké nek meg -
bí za tá sa, ha

a) jog erõs bí rói íté let meg ál la pí tá sa sze rint bûn cse lek -
ményt kö ve tett el,

b) tiszt sé gé vel való össze fér he tet len sé gét 30 na pon be -
lül nem szün tet te meg,

c) a tiszt sé gé re mél tat lan ná vált,
d) tiszt sé gé nek el lá tá sá ra tar tó san al kal mat lan ná vált,
e) te vé keny sé gé vel a Hi va tal mû kö dé sét ve szé lyez te ti.

(3) A Hi va tal el nö ke
a) ve ze ti a Hi va talt,
b) gya ko rol ja – ha jog sza bály más ként nem ren del ke -

zik – a Hi va tal köz tiszt vi se lõi fe lett a mun kál ta tói jo go kat,
c) irá nyít ja a Hi va tal gaz dál ko dá sát,
d) kép vi se li a Hi va talt,
e) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -

bály vagy a Hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta a
ha tás kö ré be utal.

4.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
276/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól 

és hatáskörérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kör ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
va la mint

a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás és a zárt cé lú
há ló za tok tár gyá ban az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. tör vény 182.  § (1) be kez dés c) pont já ban és
(2) be kez dés k) pont já ban,

az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del ke zõ vál lal -
ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv ki je lö lé se tár gyá ban az
egyé ni vál lal ko zás ról  szóló 1990. évi V. tör vény
16/A.  §-ában,

a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si köt vé nye ket
nyil ván tar tó szerv ki je lö lé se tár gyá ban a biz to sí tók ról és a
biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény
234.  § c) pont já ban,

a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván -
tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv ki je lö lé se tár gyá ban a pol -
gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról
 szóló 1992. évi LXVI. tör vény 47.  § (1) be kez dés d) pont -
já ban,

a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tá si szerv ki je lö lé se tár -
gyá ban a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 41.  §-ában,

a bûn ügyi nyil ván tar tó szerv ki je lö lé se tár gyá ban a bûn -
ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány -
ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény 63/A.  §-ában,

a köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szert nyil ván tar tó szerv
ki je lö lé se tár gyá ban a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont -
rend szer rõl  szóló 2000. évi CXXVIII. tör vény
15/A.  §-ában,

a „Ma gyar iga zol vány” és a „Ma gyar hoz zá tar to zói iga -
zol vány”, to váb bá ön ál ló mel lék le tei ki ál lí tá sá ra, vissza -
vo ná sá ra, ille tõ leg nyil ván tar tá sá ra jo go sult köz pon ti köz -
igaz ga tá si szerv, va la mint an nak fe let tes szer ve ki je lö lé se
tár gyá ban a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról
 szóló 2001. évi LXII. tör vény 28.  § (1) be kez dés a) pont -
jában,
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az út le vél ha tó ság ki je lö lé se tár gyá ban az 1998. évi
XII. tör vény 41.  § (1) be kez dés a) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet
 alkotja:

1.  §

A Kor mány az elekt ro ni kus köz szol gál ta tá sok hoz, va la -
mint egyes köz pon ti köz igaz ga tá si nyil ván tar tá si rend sze -
rek hez kap cso ló dó adat ke ze lé si és ha tó sá gi fel ada tok el lá -
tá sá ra, azok fej lesz té sé re és üze mel te té sé re, va la mint a
nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás sal kap cso la tos
köz igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá ra lét re hoz za a Köz igaz ga -
tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta lát 
(a továb biak ban: KEKKH).

2.  §

(1) A KEKKH köz pon ti hi va tal. A KEKKH-t a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter (a továb biak ban: mi -
nisz ter) irá nyít ja.

(2) A KEKKH ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok
fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(3) A KEKKH-t el nök (a továb biak ban: el nök) ve ze ti.

(4) A KEKKH szék he lye Bu da pest.

Az irányítás sajátos szabályai

3.  §

A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben az el nök ja vas la tá ra
ki ne ve zi és fel men ti a KEKKH el nök he lyet te se it.

4.  §

(1) A mi nisz ter a KEKKH költ ség ve té sét – az e ren de -
let ben meg ha tá ro zott ha tás kö rét érin tõ fel ada tok te kin te té -
ben – a (2) be kez dés sze rin ti irá nyí tá si jog kört gya kor ló
mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel ké szí ti elõ.

(2) 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. LVII. tör vény 2.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha tás kö rö ket a KEKKH

a) sze mé lyi adat- és lak cím-nyil ván tar tá si,
b) úti ok mány-nyil ván tar tá si,
c) bûn ügyi nyil ván tar tá si,
d) egyé ni vál lal ko zói iga zol vány nyil ván tar tá si,
e) ma gyar iga zol vány nyil ván tar tá si,
f) köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tá si és igaz ga tá si, va la -

mint
g) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott vá lasz tá si

ügy cso port jai te kin te té ben az igaz ság ügyi és ren dé sze ti
mi nisz ter gya ko rol ja.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartását kezelõ központi szerv kijelölése

5.  §

(1) A pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv ként a Kor mány a
KEKKH-t je lö li ki.

(2) Sze mé lyi adat- és lak cím-nyil ván tar tá si ügyek ben a
köz igaz ga tá si hi va tal ál tal el sõ fo kú ha tó sá gi jog kör ben
ho zott ha tá ro za tok te kin te té ben má sod fo kon a KEKKH
jár el.

A központi útiokmány-nyilvántartó szerv kijelölése

6.  §

A kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény 24.  §
fel ve ze tõ szö ve ge sze rin ti köz pon ti útiokmány-nyilván -
tartó szerv ként a Kor mány a KEKKH-t je lö li ki.

A bûnügyi nyilvántartó szerv kijelölése

7.  §

Bûn ügyi nyil ván tar tó szerv ként a Kor mány a KEKKH-t 
je lö li ki.

Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezõ
vállalkozók nyilvántartását vezetõ szerv kijelölése

8.  §

Az egyé ni vál lal ko zói iga zol vánnyal ren del ke zõ vál lal -
ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ szerv ként a Kor mány a
KEKKH-t je lö li ki.

A közúti közlekedési nyilvántartási szerv kijelölése

9.  §

(1) Köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tá si szerv ként a Kor -
mány a KEKKH-t je lö li ki.

(2) Köz le ke dé si igaz ga tá si ügyek ben a köz igaz ga tá si
hi va tal ál tal el sõ fo kú ha tó sá gi jog kör ben ho zott ha tá ro za -
tok te kin te té ben má sod fo kon a KEKKH jár el.
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A közlekedési elõéleti pontrendszert nyilvántartó szerv
kijelölése

10.  §

Köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szert nyil ván tar tó szerv -
ként a Kor mány a KEKKH-t je lö li ki.

A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási kötvényeket
nyilvántartó szerv kijelölése

11.  §

Kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si köt vé nye ket
nyil ván tar tó szerv ként a Kor mány a KEKKH-et je lö li ki.

12.  §

(1) Az e ren de let ben meg je lölt nyil ván tar tá sok ke ze lé -
sé hez és mû köd te té sé hez kap cso ló dó an a KEKKH:

a) biz to sít ja a ke zelt és nyil ván tar tott ada tok biz ton sá -
gát, az adat- és ti tok vé del mi sza bá lyok ér vény re ju tá sát,
ezek ér de ké ben vé del mi in téz ke dé se ket tesz,

b) mû köd te ti a Köz pon ti Ok mány iro dát,
c) biz to sít ja az ok mány iro dák fel ada ta i nak el lá tá sá hoz

a kü lön ren de let ben meg ha tá ro zott tech ni kai esz kö zö ket,
va la mint részt vesz az ok mány iro dai dol go zók és a köz -
igaz ga tá si hi va ta lok ügy fél kap cso lat tal fog lal ko zó mun -
ka tár sa i nak kép zé sé ben, to vább kép zé sé ben, vizs gáz ta tá -
sá ban,

d) ve ze ti a fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó or szá gos in -
for ma ti kai rend sze rek hez és adat bá zi sok hoz tör té nõ hoz -
zá fé rést biz to sí tó – azo no sí tó és jel szó ada to kat tartal -
mazó – jo go sult sá gi nyil ván tar tá so kat.

(2) A KEKKH kü lön jog sza bály vagy meg ál la po dás
alap ján egyéb adat fel dol go zói te vé keny sé get lát el.

(3) Az el nök fe le lõs a ha tás kö ré be tar to zó ok má nyok kal 
kap cso la tos ok mány biz ton sá gi fel ada tok el lá tá sá ért.

Frekvenciagazdálkodással összefüggõ feladatok

13.  §

(1) A nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás sal kap -
cso la tos köz igaz ga tá si fel ada tok ke re té ben a KEKKH el -
lát ja – a szer ve ze ti egy sé ge ként mû kö dõ Kor mány za ti
Frek ven cia gaz dál ko dá si Ha tó ság út ján – a nem pol gá ri
célú frek ven cia gaz dál ko dás fel ada ta it el lá tó ha tó ság szer -
ve ze té rõl, va la mint a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál -
ko dás rend jé rõl  szóló jog sza bály ban meg ál la pí tott fel ada -
to kat, ezen be lül:

a) le foly tat ja a nem pol gá ri célú frek ven cia ki je lö lé si el -
já rá so kat,

b) en ge dé lye zi a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko -
dás kö ré be tar to zó rá dió ál lo má sok, rá dió há ló za tok, rá -
dió-táv köz lõ rend sze rek te le pí té sét, il let ve üzem ben tar tá -
sát, és nyil ván tar tást ve zet azok ról,

c) nyil ván tart ja fel hasz nál ón ként, ren del te tés és mû -
sza ki jel lem zõk sze rint a nem pol gá ri célú frek ven cia hasz -
ná la tot és a be je len tett rá dió-be ren de zés tí pu so kat,

d) el len õr zi a fel hasz ná lók te vé keny sé gé hez fû zõ dõ sa -
já tos ér de kek figye lembe véte lével az en ge dé lye zett rá -
dió-be ren de zé sek, rá dió ál lo má sok, rá dió há ló za tok, rá dió -
táv köz lõ rend sze rek mû kö dé sét, meg fe le lõ sé gét, az en ge -
dé lye zett frek ven ci ák hasz ná la tát,

e) rá dió mé rõ és rá dió za var-el há rí tó szol gá la tot tart
fenn, együtt mû kö dik az elekt ro mág ne ses össze fér he tõ ség
biz to sí tá sa és a rá dió za var-el há rí tás ér de ké ben a Nem ze ti
Hír köz lé si Ha tó ság gal és a nem pol gá ri célú frek ven cia-
fel hasz ná lók kal.

(2) A KEKKH köz re mû kö dik:
a) a frek ven cia gaz dál ko dás ál ta lá nos el ve i nek ki dol go -

zá sá ban, a táv la ti frek ven cia gaz dál ko dá si cé lok ki je lö lé sé -
ben, il let ve azok rend sze res fe lül vizs gá la tá ban,

b) a frek ven cia sá vok nem pol gá ri, pol gá ri és kö zös célú 
meg osz tá sá ban, va la mint a nem pol gá ri és kö zös célú frek -
ven cia sá vok rá dió szol gá la tok kö zöt ti fel osz tá sá ban,

c) a frek ven cia tar to mány igény be vé te lé nek össze han -
go lá sá ban, és a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sa ki dol -
go zá sá ban.

Telekommunikációs és hálózat-fenntartási feladatok

14.  §

A KEKKH a te le kom mu ni ká ci ós és há ló zat-fenn tar tá si
fel ada tai kö ré ben:

a) mû köd te ti az Elekt ro ni kus Kor mány za ti Gerinc -
hálózat (a továb biak ban: EKG) al há ló za ta ként mû kö dõ
Ren dé sze ti Há ló za tot (a továb biak ban: RH),

b) az RH ré sze ként el lát ja az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió -
táv köz lõ Rend szer (a továb biak ban: EDR) hasz ná la tát biz -
to sí tó vir tu á lis ma gán há ló zat me nedzs ment köz pont mû -
köd te té sét,

c) or szá gos ha tás kör rel az RH ré sze ként mû köd te ti a
ve ze té kes és ve ze ték nél kü li ren dé sze ti és ha tár vé del mi
há ló za tot, rá dió rend szert, – a fenn tar tott há ló za to kat szak -
mai mi nõ ség, a ter vek nek való meg fe le lõ ség és gaz da sá -
gos ság szem pont já ból elem zi, ér té ke li,

d) az ál ta la fenn tar tott és mû köd te tett RH or szá gos táv -
köz lõ rend sze rek út ján a konk rét igé nyek alap ján a nem -
zet biz ton sá gi, igaz ság szol gál ta tá si, rend vé del mi, ille tõ leg
vé del mi igé nye ket ki elé gí tõ szer vek ré szé re táv köz lé si és
adat át vi te li szol gál ta tá so kat nyújt. Az EKG üze mel te tõ jé -
vel együtt mû köd ve az EKG-n ke resz tül hoz zá fé rést biz to -
sít ill. vesz igény be az RH szol gál ta tá sa i hoz, il let ve szol -
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gál ta tá sai szá má ra. Az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió rend szer
szol gál ta tá sa i nak igény be vé te lé hez szük sé ges szer ve zé si
fel ada to kat lát el. Ezen be lül, ön ál ló EDR vir tu á lis ma gán -
há ló zat tal ren del ke zõ szer ve ze tek szá má ra – ha azt igény -
lik – a vir tu á lis ma gán há ló zat rend szer gaz dai fel ada ta i ról
is gon dos ko dik, adat kap cso la ti át já rót biz to sít az EKG-n
ke resz tül az érin tett in téz mény in for ma ti kai rend sze ré hez,

e) az EDR szol gál ta tá sa i nak be ve ze té se ér de ké ben és
he lyes gya kor lat sze rin ti to váb bi fel hasz ná lá sa ér de ké ben
szak fel ügye le ti, mû sza ki-tech ni kai és szer ve zé si kér dé -
sek ben együtt mû kö dik az igény be ve võ szer vek kel. Az
EDR szol gál ta tó val kö tött szer zõ dés te kin te té ben el lát ja a
szer zõ dé ses kap cso lat tar tás, szol gál ta tás szint ek tel je sí té se 
el len õr zé si fel ada ta it, fel ügye li és vég re haj tat ja a rend sze -
res au di to kat,

f) vég zi az egy sé ges eu ró pai se gély hí vó szám hoz kap -
cso ló dó sür gõs sé gi rend szer és az erre ala po zott te vé keny -
ség irá nyí tó rend sze rek RH-n be lü li in teg rá ci ó ját és el lát ja
az eb bõl kö vet ke zõ üzem vi te li fel ada to kat,

g) a ké szen lé ti, gaz da ság moz gó sí tá si fel ada tok el lá tá sa 
ér de ké ben kap cso la tot tart a köz cé lú táv köz lé si szol gál ta -
tók kal,

h) elvég zi a mû köd te té si kö ré be utalt rejt je le zõ vég -
pon tok mû sza ki-tech ni kai üzem vi te lét, el lát ja a rejt je le zõ
esz kö zök hasz ná la tá hoz szük sé ges ki kép zé si, vizs gáz ta tá -
si fel ada to kat.

15.  §

A KEKKH mû köd te ti a köz igaz ga tá si nyil vá nos kul csú
inf ra struk tú rát, és el lát ja a hoz zá kap cso ló dó nyil ván tar tá -
si fel ada to kat.

A KEKKH nemzetközi vonatkozású feladatai

16.  §

(1) A ha tás kö ré be utalt ha tó sá gi nyil ván tar tá sok te kin -
te té ben a KEKKH el lát ja az Eu ró pai Unió rend sze re i vel
való in for má ció cse rét le bo nyo lí tó köz pon ti fel ada to kat és
a schen ge ni együtt mû kö dés ér tel mé ben biz to sít ja a tag ál -
la mok kö zöt ti adat cse rét.

(2) Az irá nyí tó mi nisz te rek fel adat kö rét nem érint ve a
KEKKH részt vesz az Eu ró pai Unió in téz mé nye i nek dön -
tés ho za ta lai el já rá sá ban és el lát ja a szak mai fel ada ta it érin -
tõ nem zet kö zi kép vi se le tet.

(3) A KEKKH a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si
Ha tó ság út ján az Észak-At lan ti Szer zõ dés Szer ve ze te ille -
té kes szer ve i vel együtt mû köd ve el lát ja a NATO Nem ze ti
Rá dió frek ven cia Hi va tal (NARFA) fel ada ta it.

(4) A KEKKH a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si
Ha tó ság út ján köz re mû kö dik a rá dió táv köz lés sel és a frek -
ven cia gaz dál ko dás sal fog lal ko zó rá dió vi lág- és kör ze ti

ér te kez le tek kel, igaz ga tá sok kö zöt ti két- és több ol da lú
meg ál la po dá sok kal, va la mint nem zet kö zi szer ve ze tek kel
kap cso la tos ma gyar ál lás pont ki ala kí tá sá ban és kép vi se le -
té ben.

Záró rendelkezések

17.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A KEKKH a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel -
dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal te vé keny sé gi
kö ré nek és szer ve ze ti ke re te i nek a Táv köz lé si Szol gá lat,
va la mint a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal
fel ada ta i val tör té nõ ki bõ ví té sé vel jön lét re.

(3) A Táv köz lé si Szol gá lat, va la mint a Kor mány za ti
Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal 2007. ja nu ár 1. nap já val
meg szû nik.

(4) A KEKKH a Táv köz lé si Szol gá lat, va la mint a Kor -
mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal ál ta lá nos jog -
utód ja.

Módosuló jogszabályok

18.  §

(1) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá -
ról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let 12.  § (5) be -
kez dé se,

b) a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let 14.  § (1) be kez dé sé ben az „– a
12.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel –” szö veg rész, 5. szá mú
mel lék let 5. pont 5.1.2. al pont já ban az

„– APEH,
– Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (OEP),
– Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság.” szö -

veg rész,
c) a sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil -

ván tar tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let 2.  § 
(1) be kez dé sé ben az „amennyi ben a ké rel met nála nyújt ják 
be, vagy” szö veg rész, a 2.  § (2) és (3) be kez dé se,

d) a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kkepr.) 4.  § (3) be kez dé sé ben az „a Nyil ván tar tó nál
vagy”, 5.  § (1) és (3) be kez dé sé ben az „a Nyil ván tar tó,
 illetve” szö veg rész, va la mint 5.  § (2) be kez dé se,

e) az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ról  szóló 129/2000.
(VII. 11.) Korm. ren de let 16/A.  §-a, 18.  § (2) be kez dé se,
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f) a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás fel ada ta it
el lá tó ha tó ság szer ve ze té rõl, va la mint a nem pol gá ri
célú frek ven cia gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dés a) pont ja és 6.  § 
(1) be kez dé se,

g) a ma gyar iga zol vány és a ma gyar hoz zá tar to zói iga -
zol vány ki adá sá val kap cso la tos el já rás ról  szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé se és 21.  §-a,

h) a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 205/2002.
(IX. 26.) Korm. ren de let 3–6.  §-a,

i) a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás fel ada ta it
el lá tó ha tó ság szer ve ze té rõl, va la mint a nem pol gá ri célú
frek ven cia gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 206/2002.
(IX. 26.) Korm. ren de let,

j) az egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
145/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let 1.  §-a, 3.  § (2) be kez dé -
se, 4.  §-a,

k) a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás fel ada ta it
el lá tó ha tó ság szer ve ze té rõl, va la mint a nem pol gá ri célú
frek ven cia gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 27/2004.
(II. 26.) Korm. ren de let 3.  §-a,

l) a köz igaz ga tá si in for ma ti kai fel ada tok irá nyí tá sá ban
szük sé ges azon na li vál toz ta tá sok ról  szóló 144/2006.
(VI. 29.) Korm. ren de let,

m) a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 3.  § f)–g) pont ja, 
va la mint 1. szá mú mel lék let 2. pont e) al pont ja.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) a ma gyar iga zol vány és a ma gyar hoz zá tar to zói iga -

zol vány ki adá sá val kap cso la tos el já rás ról  szóló 318/2001.
(XII. 29.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé ben az „elsõ
fo kon a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó,
Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la (a továb biak ban: Hi -
va tal) jár el” szö veg rész he lyé be „a Kor mány a Köz igaz -
ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va -
ta lát (a továb biak ban: Hi va tal) je lö li ki” szö veg,

b) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá -
ról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let 1.  §-ában a
„nyil ván tar tás köz pon ti hi va ta lá nál (a továb biak ban: köz -
pon ti hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi
ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti
szerv nél (a továb biak ban: köz pon ti szerv)” szö veg,
1.  §-ában, 3.  § (1) be kez dé sé ben, 21.  § (2) be kez dé sé ben a
„hi va tal nál” szö veg rész he lyé be a „szerv nél” szö veg, 5.  §
(1) be kez dé sé ben, 6.  § (4) be kez dé sé ben, 8.  § (2) be kez dé -
sé ben, 9.  § (3) be kez dé sé ben, 11.  § a) pont já ban, 21.  §
(4)–(8) be kez dé sé ben, 41.  §-ában a „hi va talt” szö veg rész
he lyé be a „szer vet” szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben a „Köz -
pon ti Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti szerv” szö -
veg, 5.  § (5) be kez dé sé ben a „hi va tal ban” szö veg rész he -
lyé be a „szerv nél” szö veg, 7.  § (1) be kez dé sé ben a „hi va -

tal lal” szö veg rész he lyé be a „szerv vel” szö veg, 7.  § (2) be -
kez dé sé ben, 11.  § a) pont já ban, 12.  §-t meg elõ zõ al cí mé -
ben, 12.  § (1)–(4) be kez dé sé ben, 13.  §-ában, 14.  §
(1)–(4) be kez dé sé ben, 15/A.  § (1) be kez dé sé ben, 17.  §
(1) be kez dés c) pont já ban, 18.  § (5) be kez dé sé ben, 19.  §
(1) be kez dé sé ben, 21.  § (2) be kez dé sé ben a „hi va tal” szö -
veg ré szek he lyé be a „szerv” szö veg, 9.  § (2) és (4) be kez -
dé sé ben, 11.  § d) pont já ban, 40.  § (2) be kez dé sé ben a „hi -
va tal hoz” szö veg ré szek he lyé be a „szerv hez” szö veg,
19.  § (4) és (6) be kez dé sé ben, 21.  § (2) be kez dé sé ben a
„hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „szerv nek” szö veg,
39.  § (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Hi va tal hoz” szö veg -
rész he lyé be a „köz pon ti szerv hez” szö veg, 42.  § (3) be -
kez dé sé ben a „he lyi, il let ve a köz pon ti hi va tal ban ke zelt”
szö veg rész he lyé be a „köz pon ti szerv nél ke zelt, il let ve a
he lyi” szö veg, 48.  § (7) be kez dé sé ben a „köz pon ti hi va tal” 
szö veg rész he lyé be a „köz pon ti szerv” szö veg, 1. szá mú
mel lék le té ben a „Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel -
dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá -
sok Köz pon ti Hi va ta lá nak” szö veg,

c) a sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil -
ván tar tá sá ról 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let 2.  §
(1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat -
fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la (a továb -
biak ban: Köz pon ti Hi va tal)” szö veg rész he lyé be „a pol gá -
rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke -
ze lõ köz pon ti szerv (a továb biak ban: köz pon ti szerv)” szö -
veg, 3.  § d) pont já ban, 28/B.  § (2) be kez dé sé ben, 32/A.  §
(6) be kez dé sé ben, 40.  § (3) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Hi -
va tal nak” szö veg ré szek he lyé be a „köz pon ti szerv nek”
szö veg, 3.  § g) pont já ban, 32.  § (2) be kez dé sé ben, 32/A.  §
(2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Hi va talt” szö veg rész he lyé -
be a „köz pon ti szer vet” szö veg, 4.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben,
23.  § (2) be kez dé sé ben, 28/A.  § (2) be kez dé sé ben, 28/B.  §
(1) be kez dé sé ben, 41.  §-ában, 42.  § (1) be kez dé sé ben a
„Köz pon ti Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti szerv” 
szö veg, 28/A.  § (2) be kez dé sé ben az „a Belügyminiszté -
rium ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró szer ve” szö veg rész
he lyé be az „az ál lam pol gár sá gi szerv” szö veg, 32/A.  §
(5) be kez dé sé ben, 40.  § (2) be kez dé sé ben a „Köz pon ti Hi -
va tal nál” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti szerv nél” szö -
veg,

d) a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi XII. tör vény
vég re haj tá sá ról  szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. ren de let
3.  § (1) be kez dé sé ben a „elsõ fo kon a Köz pon ti Adat fel -
dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal (a továb biak -
ban: Hi va tal) jár el” szö veg rész he lyé be az „el sõ fo kú út le -
vél ha tó ság ként a Kor mány a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni -
kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta lát (a továb biak -
ban: Hi va tal) je lö li ki” szö veg, 4.  § (1) be kez dé sé ben a
„Kül ügy mi nisz té ri um ha tás kö ré be tar to zik” szö veg rész
he lyé be a „Kor mány az aláb bi ha tás kö rök te kin te té ben út -
le vél ha tó ság ként a kül ügy mi nisz ter je lö li ki” szö veg, 5.  §
(1) be kez dé sé ben a „ha tó sá gi jog kört elsõ fo kon a Be ván -
dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nak a ké rel me zõ la kó -
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he lye, hon ta lan ese tén tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes
te rü le ti szer ve gya ko rol ja” szö veg rész he lyé be a „ha tó sá gi
ügy ben el sõ fo kú út le vél ha tó ság ként a Kor mány a Be ván -
dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nak a ké rel me zõ la kó -
he lye, hon ta lan ese tén tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes
te rü le ti szer vét je lö li ki” szö veg, 6.  § (1) be kez dé sé ben az
„A” szö veg rész he lyé be az „A Kor mány a” szö veg, a
„szer ve jár el elsõ fo kon” szö veg rész he lyé be a „szer vét je -
lö li ki el sõ fo kú út le vél ha tó ság ként” szö veg,

e) az egyé ni vál lal ko zói iga zol vány ról  szóló 129/2000.
(VII. 11.) Korm. ren de let 12.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben az
„a Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil -
ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la (a továb biak ban: Hi va tal)”
szö veg rész he lyé be az „az egyé ni vál lal ko zói iga zol -
vánnyal ren del ke zõ vál lal ko zók nyil ván tar tá sát ve ze tõ
szerv (a továb biak ban: nyil ván tar tást ve ze tõ szerv)” szö -
veg, 13.  § (1) be kez dé sé ben a „Hi va talt” szö veg rész he lyé -
be a „nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet” szö veg, 13.  § (2) be -
kez dé sé ben, 14.  § (1) be kez dé sé ben, 16.  §-ában a „Hi va -
tal” szö veg rész he lyé be a „nyil ván tar tást ve ze tõ szerv”
szö veg,

f) a gép jár mû üzem ben tar tó já nak kö te le zõ fe le lõs ség -
biz to sí tá sá ról  szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let 4.  §
(3) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat -
fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la” szö veg -
rész he lyé be „kü lön jog sza bály sze rin ti köt vény nyil ván -
tar tó szerv” szö veg,

g) a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 1.  § (4) be kez dé sé ben
a „nyil ván tar tást vég zõ Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti
Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta lá nak”
szö veg rész he lyé be „a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tó
szerv nek” szö veg,

h) a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. Korm. ren de let 12.  §
(1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat -
fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal ál tal
(a továb biak ban: a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás
szer vei)” szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv
(a továb biak ban: köz pon ti szerv) ál tal” szö veg, 12.  §
(2) be kez dés b) pont já ban, 12.  § (3) be kez dés a)–b) pont já -
ban a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás szer vei” szö -
veg rész he lyé be a „köz pon ti szerv” szö veg, 12.  § (4) be -
kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás szer -
ve it” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti szer vet” szö veg,

i) a fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá ról  szóló 2005. évi
CLXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 326/2005.
(XII. 28.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy -
mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és
Vá lasz tá si Hi va ta la (a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg rész 
he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv (a továb biak ban:
köz pon ti szerv)” szö veg, 1.  § (2) be kez dé sé ben a „Hi va tal” 
szö veg rész he lyé be a „köz pon ti szerv” szö veg,

j) az elekt ro ni kus ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 193/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dés
a) pont já ban a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz -
pon ti szer ve” szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi
ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti
szerv” szö veg, 7.  § (2) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és
lak cím nyil ván tar tó” szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze -
mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz -
pon ti szerv” szö veg,

k) egyes la kás cé lú köl csö nök bõl ere dõ adós sá gok ren -
de zé sé rõl  szóló 11/2005. (I. 26.) Korm. ren de let 4.  §
(4) be kez dé sé ben a „BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil -
ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „pol -
gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát
ke ze lõ köz pon ti szerv” szö veg,

l) a vég re haj tói kéz be sí tés rész le tes el já rá si sza bá lya i -
ról  szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. ren de let 37.  § (1) be -
kez dés a) pont já ban a „Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti
Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta lát”
szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak -
cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szer vet” szö veg,

m) a gép jár mû üzem ben tar tó já nak kö te le zõ fe le lõs ség -
biz to sí tá sá ról  szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let 4.  §
(3) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat -
fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si Hi va ta la (a továb -
biak ban: Hi va tal)” szö veg rész he lyé be a „kö te le zõ gép jár -
mû-fe le lõs ség biz to sí tá si köt vé nye ket nyil ván tar tó szerv
(a továb biak ban: nyil ván tar tó szerv)” szö veg, 4.  § (4) be -
kez dé sé ben a „Hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „nyil -
ván tar tó szerv nek” szö veg, 4.  § (4) be kez dé sé ben, 5.  §
(2)–(3) be kez dé sé ben a „Hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„nyil ván tar tó szerv” szö veg,

n) az olim pi ai já ra dék ról  szóló 41/2004. (III. 12.)
Korm. ren de let 1–3. szá mú mel lék le té ben a „sze mé lyi -
adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti szer vé nél” szö veg -
rész he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé -
nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv nél” szö veg,

o) a Nem zet Spor to ló ja Cím rõl  szóló 40/2004. (III. 12.) 
Korm. ren de let mel lék le té ben a „sze mé lyi adat- és lak cím -
nyil ván tar tás köz pon ti szer vé nél” szö veg rész he lyé be a
„pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá -
sát ke ze lõ köz pon ti szerv nél” szö veg,

p) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat érin tõ 
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. ren de let 20.  § (3) be kez dé sé ben a „Bel -
ügy mi nisz té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó
és Vá lasz tá si Hi va ta lá nak” szö veg rész he lyé be a „Köz -
igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti
Hi va ta lá nak” szö veg,

q) a bí ró sá gi ügy in té zõ ál tal a bün te tõ ügyek ben el lát -
ha tó fel ada tok ról  szóló 34/2003. (III. 27.) Korm. ren de let
7.  § (2) be kez dé sé ben a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván -
tar tást” szö veg rész he lyé be a „pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szer -
vet” szö veg,
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r) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek
 diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
ren de let 1.  § (3) be kez dés e) pont já ban a „Belügyminisz -
térium Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz -
tá si Hi va ta lát (a továb biak ban: BM hi va tal)” szö veg rész
he lyé be a „Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá -
sok Köz pon ti Hi va ta lát (a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg, 
6.  § (3) be kez dé sé ben a „BM hi va ta lá nak” szö veg rész he -
lyé be a „Hi va tal nak” szö veg,

s) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. ren de let 36.  § (4) be kez dé sé ben 
a „sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti hi va ta -
lát (a továb biak ban: köz pon ti hi va tal)” szö veg rész he lyé be 
a „pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil ván tar -
tá sát ke ze lõ köz pon ti szer vet (a továb biak ban: sze mé lyi
adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti szer ve)” szö veg,
43.  § (7) be kez dé sé ben a „köz pon ti nyil ván tar tó szerv”
szö veg rész he lyé be a „köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván -
tar tó szerv” szö veg, 111.  §-ában a „sze mé lyi adat- és lak -
cím nyil ván tar tást ve ze tõ szerv” szö veg rész he lyébe a
„sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti szer ve”
szö veg,

t) az ok mány iro dák ki je lö lé sé rõl és ille té kességi te rü le -
té rõl  szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. ren de let 2.  § (2) be -
kez dé sé ben a „BM Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar -
tó és Vá lasz tá si Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „köz úti
köz le ke dé si nyil ván tar tá si szerv nél” szö veg, 2.  § (3) be -
kez dé sé ben a „BM Köz pon ti Hi va tal” szö veg rész he lyé be
a „köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tá si szerv nek” szö veg,
2/A.  § (1) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter nél” szö veg -
rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter -
nél” szö veg, 2/A.  § (2) be kez dé sé ben a „Belügyminiszté -
rium” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
 vezetõ mi nisz ter, az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter és az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö -
veg, a „bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg, a „a pénzügy -
miniszter” szö veg rész he lyé be a „a fel adat kö rük ben érin -
tett mi nisz te rek” szö veg, 2/A.  § (3) be kez dé sé ben a „BM
Köz pon ti Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Köz igaz ga tá si és 
Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la”
 szöveg,

u) a köz úti köz le ke dé si elõ éle ti pont rend szer rõl  szóló
2000. évi CXXVIII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
236/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 1.  § (4) be kez dé sé ben
a „köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tást vég zõ Bel ügy mi nisz -
té ri um Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz -
tá si Hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „köz le ke dé si elõ -
éle ti pont rend szert nyil ván tar tó szerv nek” szö veg, 2. szá -
mú mel lék le té ben a „Köz pon ti Hi va tal” szö veg rész he lyé -
be a „Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la” szö veg,

v) a ke rék bi lincs al kal ma zá sá val és a jár mû vek el szál lí -
tá sá val kap cso la tos sza bá lyok ról  szóló 143/1995. (XI. 30.) 
Korm. ren de let 13.  § (1) be kez dé sé ben a „jár mû nyil ván -

tar tást ve ze tõ köz pon ti” szö veg rész he lyé be a „köz úti köz -
le ke dé si nyil ván tar tá si” szö veg,

w) a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör -
vény vég re haj tá sá ról  szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. ren -
de let 4.  § (1) be kez dé sé ben a „pol gá rok sze mé lyi ada ta it és 
lak cí mét nyil ván tar tó ha tó sá got” szö veg rész he lyé be a
„Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok Köz -
pon ti Hi va ta lát” szö veg,

x) a ma gyar or szá gi hi va ta los föld raj zi ne vek rõl  szóló
71/1989. (VII. 4.) MT ren de let 5.  § (1) be kez dé sé ben az
„az Ál la mi Né pes ség nyil ván tar tó Hi va tal” szö veg rész he -
lyé be az „a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá -
sok Köz pon ti Hi va ta lá nak” szö veg, 7.  § (1) be kez dé sé ben
az „az Ál la mi Né pes ség nyil ván tar tó Hi va tal” szö veg rész
he lyé be az „a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál -
ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la” szö veg
lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 160/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let

a) 2.  § n) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és 
a je len le gi n) pont je lö lé se o) pont ra vál to zik:

[A mi nisz ter]
„n) el lát ja a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dá si

fel ada to kat,”,
b) 3.  § h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[A mi nisz ter – kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint –

irá nyít ja]
„h) a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok

Köz pon ti Hi va ta lát”,
c) 1. szá mú mel lék le te a kö vet ke zõ 2/A. pont tal egé szül ki:
„2/A. A mi nisz ter a vé de lem szer ve zé si in for ma ti kai fel -

ada tok kö ré ben:
a) meg ha tá roz za, ko or di nál ja és vég re hajt ja a köz igaz -

ga tá si in for ma ti kai és hír köz lé si rend szer vál ság- és mi nõ -
sí tett idõ sza ki fel ada ta it,

b) ko or di nál ja a köz igaz ga tá si in for ma ti kai és hír köz lé -
si rend szer fel ada ta it el lá tó szer vek vé del mi fel ké szü lé sét,

c) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si in for ma ti kai és hír köz -
lé si rend szer vé del mi ren del te té sû tar ta lé ka i nak kép zé sé -
rõl és ke ze lé sé rõl,

d) meg ter ve zi a köz igaz ga tá si in for ma ti kai és hír köz lé -
si rend sze rek vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sá hoz szük sé ges
költ ség ve té si fe de ze tet,

e) köz re mû kö dik a vé de lem szer ve zés hez kap cso ló dó
nem zet kö zi ko or di ná ci ó ban,

f) köz re mû kö dik a ka taszt ró fa vé de lem mel össze füg gõ
fel ada tok ban, a ka taszt ró fák okoz ta ká rok meg elõ zé sé ben, 
hely re ál lí tá sá ban, és az eh hez szük sé ges szer ve ze ti és mû -
kö dé si fel té te lek meg te rem té sé ben.”

19.  §

E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Kkepr. 3.  §
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„3.  § (1) A Kpt. 7.  §-ában meg ha tá ro zott pont szám el -
éré se ese tén a Nyil ván tar tó az el já ró bí ró ság, ha tó ság adat -
köz lé sé nek nyil ván tar tás ba vé te lé vel egy idõ ben a ve ze tõi
en ge dély vissza vo ná sa cél já ból tá jé koz tat ja az érin tett la -
kó he lye (tar tóz ko dá si hely re) sze rint kör zet köz pon ti fel -
ada to kat el lá tó te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét.”

20.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a nem pol -
gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás fel ada ta it el lá tó ha tó ság
szer ve ze té rõl, va la mint a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz -
dál ko dás rend jé rõl  szóló 279/2001. (XII. 23.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Frekvr.) 1.  § (2) be kez dé se he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A ren de let ha tá lya ki ter jed a hon véd ség re, a rend -
vé del mi szer vek re, a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ra, a
Ren dé sze ti Há ló zat és a kor mány zat rá dió táv köz lõ rend -
sze rei, va la mint az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz lõ
Rend szer ki épí té sé re, üze mel te té sé re, a fo lya ma tos tech -
no ló gi ai kö ve tés re hi va tott szer ve ze tek re (a továb biak ban: 
fel hasz ná lók).”

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Frekvr.
3.  §-ának he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„3.  § A Ha tó ság a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz -
szol gál ta tá sok Köz pon ti Hi va ta la (a továb biak ban:
KEKKH) szer ve ze té ben és a KEKKH el nö ké nek irányí -
tása alatt mû kö dik.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Frekvr.
4.  § (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A Ha tó ság kö zös fel ada ta az elekt ro ni kus hír köz lé -
sért fe le lõs mi nisz ter, ille tõ leg a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó -
ság ille té kes szer ve i vel:”

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Frekvr.
4.  § (3) be kez dés h) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

[A Hi va tal ön ál ló fel ada ta:]
„h) ada tot szol gál tat a Nem ze ti Hír köz lé si és In for ma ti -

kai Ta nács, a fel hasz ná lók, to váb bá az ille té kes ál lam igaz -
ga tá si szer vek ré szé re;”

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Frekvr.
5.  § (2) és (3) be kez dés he lyé be az aláb bi ren del ke zé sek
lép nek:

„(2) A Ta nács – a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko -
dá si fel ada to kat el lá tó mi nisz ter ta nács adó tes tü le te ként –
a nem pol gá ri célú frek ven cia hasz ná lat fel hasz ná lók kö -
zöt ti össz hang já nak biz to sí tá sa és ér de ke ik ér vé nye sí té se
cél já ból mû kö dik.

(3) A Ta nács el nö ke a Ha tó ság ve ze tõ je, tag jai: a hon -
véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi
szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter, az elekt ro ni kus hír köz lé -
sért fe le lõs mi nisz ter, va la mint a nem pol gá ri célú frek ven -
cia gaz dál ko dá si fel ada to kat el lá tó mi nisz ter ál tal meg bí -
zott egy-egy sze mély.”

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Frekvr.
5.  § (5) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(5) A Ta nács mû kö dé si fel té te le it a KEKKH bizto -
sítja.”

(7) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Frekvr.
2.  §-t meg elõ zõ cí mé ben „Hi va tal” szö veg rész he lyett a
„Ha tó ság” szö veg, 2.  §-ában „a Kor mány za ti Frek ven cia -
gaz dál ko dá si Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal)” szö veg -
rész he lyé be a „a Kor mány za ti Frek ven cia gaz dál ko dá si
Ha tó ság (a továb biak ban: Ha tó ság)” szö veg; 4.  § (1) be -
kez dé sé ben és (3) be kez dés fel ve ze tõ szö ve gé ben, 6.  §
(2)–(5) be kez dé sé ben a „Hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„Ha tó ság” szö veg lép.

21.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a zárt cé lú
táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Zr.) 10/A.  § (2) be kez dés a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az egyes mi nisz té ri u mok ál tal mû köd te tett zárt cé lú táv -
köz lõ há ló za tok nak az EKG-val ki vált ha tó ge rinc sza ka -
szai és cso mó pont jai meg szûn nek, a kö vet ke zõ zárt cé lú há -
ló za tok ki vé te lé vel:]

„a) a Köz igaz ga tá si és Elekt ro ni kus Köz szol gál ta tá sok
Köz pon ti Hi va ta la ál tal az EKG al há ló za ta ként mû köd te -
tett Ren dé sze ti Há ló zat (a továb biak ban: RH),”

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Zr.
12.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„12.  § Zárt cé lú táv köz lõ há ló zat ban rá dió táv köz lõ be -
ren de zé sek hez, ál lo má sok hoz, há ló za tok hoz, rend sze rek -
hez nem pol gá ri célú frek ven ci át csak a kü lön jog sza bály -
ban meg ál la pí tott – a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál -
ko dás kö ré be tar to zó – szer ve ze tek ré szé re le het igé nyel ni, 
ille tõ leg ál ta luk hasz nál ni, ezek en ge dé lye zé sé vel kap cso -
la tos ha tó sá gi ügyek ben a kü lön jog sza bá lyok ban fog lal -
tak nak meg fele lõen a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál -
ko dá si fel ada to kat el lá tó ha tó ság jár el.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Zr. 17.  §
(1) be kez dés a) pont já ban a „kor mány za ti célú” szö veg -
rész he lyé be a „nem pol gá ri célú” szö veg lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Zr.
1. szá mú mel lék let 1. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1. Kor mány za ti, nem zet biz ton sá gi, igaz ság szol gál ta tá -
si, köz biz ton sá gi, vé del mi ér dek bõl, sa já tos in for má ció to -
váb bí tá si fel ada ta ik meg ol dá sa ér de ké ben ön ál ló zárt cé lú
táv köz lõ há ló zat tal, al há ló zat tal ren del kez het nek, vagy
azok hasz ná lói le het nek:

a) az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel ügye le te
alatt a rend õrség, a ha tár õr ség, a bün te tés-vég re haj tás, va -
la mint az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter szak irá nyí tá -
sa alá tar to zó or szá gos ha tás kö rû hi va ta lok;
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b) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel -
ügye le te alatt a ka taszt ró fa vé de lem;

c) a hon vé del mi mi nisz ter mint há ló zat gaz da fel ügye -
le te alatt a Ma gyar Hon véd ség és a ka to nai nem zet biz ton -
sá gi szol gá la tok;

d) a leg fõbb ügyész mint há ló zat gaz da fel ügye le te alatt 
a Ma gyar Köz tár sa ság Ügyész sé ge;

e) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter mint
 hálózatgazda fel ügye le te alatt:

ea) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok,
eb) az Egy sé ges Di gi tá lis Rá dió táv köz lõ Rend szer

hasz ná la tá ra jo go sult (kö te le zett) szer ve ze tek,
ec) az Elekt ro ni kus Kor mány za ti Ge rinc há ló zat hasz -

ná la tá ra jo go sult (kö te le zett) szer ve ze tek,
ed) az EKG al há ló za ta ként mû kö dõ Ren dé sze ti Há ló -

zat hasz ná la tá ra jo go sult szer ve ze tek.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
277/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról

Az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ál la pí -
tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár -
va, va la mint a ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no vá -
ci ó ért fe le lõs szerv ki je lö lé se tár gyá ban a ku ta tás-fej lesz -
tés rõl és a tech no ló gi ai in no vá ci ó ról  szóló 2004. évi
CXXXIV. tör vény 34.  §-ának f) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
(a továb biak ban: Hi va tal) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt mû kö -
dõ köz pon ti hi va tal.

(2) A Hi va tal ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe -
lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(3) A Hi va talt el nök ve ze ti.

(4) A Hi va tal szék he lye Bu da pest.

2.  §

(1) A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben ki ne ve zi és fel -
men ti a Hi va tal el nök he lyet te se it. A mi nisz ter a Hi va tal el -

nö ké nek és el nök he lyet te se i nek ki ne ve zé sét meg elõ zõ en
meg hall gat ja a Tu do mány- és Tech no ló gia po li ti kai Ta -
nács adó Tes tü let el nö ké nek, az el nök he lyet te sek ki ne ve -
zé sét meg elõ zõ en a Hi va tal el nö ké nek vé le mé nyét is. A
Hi va tal el nö ké nek ki ne ve zé se és fel men té se elõtt a mi nisz -
ter meg hall gat ja az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter vé le mé -
nyét is.

(2) Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter a kö vet ke zõ szak -
mai kér dé sek ben mû kö dik köz re:

a) a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap
(a továb biak ban: Alap) fel hasz ná lá sá ról ké szült éves be -
szá mo ló el ké szí té se;

b) a ku ta tás-fej lesz tést, a tech no ló gi ai in no vá ci ót érin tõ 
jog sza bá lyok, va la mint a Hi va tal ról  szóló jog sza bály elõ -
ké szí té se.

3.  §

(1) A Hi va tal el nö ke
a) ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek a Hi va tal szer ve ze ti és

mû kö dé si sza bály za tá ra;
b) el lát ja a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap -

ról  szóló 2003. évi XC. tör vény 10.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben rög zí tett, az Alap mû köd te té sé vel kap cso la tos, va la -
mint a Hi va tal ren del ke zé sé re bo csá tott pénz for rá sok ke -
ze lé se kap csán kü lön jog sza bály ban elõ írt fel ada to kat;

c) a Hi va tal el nök he lyet te sei te kin te té ben a ki ne ve zés
és fel men tés ki vé te lé vel, az al kal ma zot tak fe lett pe dig tel -
jeskö rû en gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat.

(2) A Hi va tal el nö ke éven te be szá mol a mi nisz ter nek a
Hi va tal te vé keny sé gé rõl, a ku ta tás-fej lesz tés rõl és tech no -
ló gi ai in no vá ci ó ról, va la mint a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai
In no vá ci ós Alap ról  szóló 2003. évi XC. tör vény al kal ma -
zá sa so rán szer zett ta pasz ta la tok ról.

4.  §

A Kor mány ku ta tás-fej lesz té sért és tech no ló gi ai in no -
vá ci ó ért fe le lõs szerv ként a Hi va talt je lö li ki.

5.  §

(1) A Hi va tal fel adat kö ré be tar to zik
a) a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció-po li ti ka ki -

dol go zá sá ban és meg va ló sí tá sá ban való köz re mû kö dés,
va la mint az ér vé nye sü lé sé hez szük sé ges ál la mi in téz ke dé -
sek kez de mé nye zé se, il let ve vég re haj tá sa;

b) a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció-po li ti ka ér -
vé nye sü lé sét biz to sí tó jog sza bá lyok kon cep ci ó já nak elõ -
ké szí té sé ben való rész vé tel;

c) a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció-po li ti ka ér -
vé nye sü lé sét elõ se gí tõ kor mány za ti in for má ci ós te vé -
keny ség el lá tá sa;
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d) a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció-po li ti ka te -
rü le tén fo lyó nem zet kö zi, il let ve eu ró pai in teg rá ci ós
együtt mû kö dés szak mai fel ada ta i nak el lá tá sa.

(2) A Hi va tal fel ügye li a Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti és 
Ku ta tás hasz no sí tá si Iro dát, va la mint a Nem ze ti Kutatás-
 nyilvántartási Rend szert, és el lát ja a Nem ze ti Kutatás-
 nyilvántartási Rend szer rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott fel ada ta it.

(3) Fel ada tai el lá tá sa so rán a Hi va tal együtt mû kö dik az
érin tett mi nisz te rek kel, ál lam igaz ga tá si szer vek kel, a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mi á val és más köz tes tü le tek kel,
va la mint a re gi o ná lis és tár sa dal mi szer ve ze tek kel.

6.  §

(1) A Hi va tal a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá -
ció-po li ti ka ki dol go zá sa és ér vé nye sí té se, az eh hez szük -
sé ges ál la mi in téz ke dé sek kez de mé nye zé se, il let ve vég -
rehajtása ér de ké ben ja vas la to kat dol go z ki a mi nisz ter
 részére

a) a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció-po li ti ka ala -
kí tá sá ra, amely nek meg ala po zá sá hoz elem zé se ket, kö zép-
és hosszú távú kon cep ci ó kat ké szít, tech no ló gi ai elõ re te -
kin té si prog ra mo kat in dít;

b) a ha zai ku ta tá si, fej lesz té si és in no vá ci ós te vé keny -
ség

ba) ösz tön zé sét szol gá ló köz pon ti ál la mi for rá sok kép -
zé sé re és fel hasz ná lá sá ra, fi gye lem mel kí sé ri to váb bá a
for rá sok fel hasz ná lá sát,

bb) köz vet len és köz ve tett tá mo ga tá si, ösz tön zé si rend -
sze ré re, a tá mo ga tá sok szem pont ja i nak meg ha tá ro zá sá ra,
a köz gaz da sá gi esz kö zök, gaz da sá gi sza bá lyo zók ki ala kí -
tá sá ra, és köz re mû kö dik ezek fej lesz té sé ben,

bc) em ber i erõ for rá sai fej lesz té sé re, a ku ta tó kép zés és a 
tu dás köz pon tok erõ sí té sé re;

c) a ku ta tá si, fej lesz té si és in no vá ci ós te vé keny ség irá -
nyí tá si, fi nan szí ro zá si, in téz mé nyi és sza bá lyo zá si rend -
sze ré nek ki ala kí tá sá ra, fej lesz té sé re.

(2) A Hi va tal a fel adat kör ében
a) részt vesz a kö zép- és hosszú távú nem zet gaz da sá gi

kon cep ci ók, stra té gi ák, ezen be lül ki e mel ten a Nem ze ti
Fej lesz té si Terv ki dol go zá sá ban, ér vé nye sí té sé ben;

b) részt vesz az or szá gos és re gi o ná lis fej lesz té si prog -
ra mok ki dol go zá sá ban, mód szer ta ni se gít sé get nyújt a ma -
gyar or szá gi ré gi ók ku ta tás-fej lesz té si és in no vá ci ós stra té -
gi á já nak ki ala kí tá sá hoz, a nem zet kö zi, kü lö nö sen az eu ró -
pai uni ós for rá sok el éré sé hez és in no vá ci ós fej lesz té si cé -
lok ra tör té nõ fel hasz ná lá sá hoz;

c) se gít sé get nyújt a kis- és kö ze pes mé re tû vál lal ko zá -
sok tech no ló gi ai meg úju lá sá hoz;

d) az Alap és a ha tás kö ré be utalt pénz esz kö zök fel hasz -
ná lá sá ról éven te be szá mol a mi nisz ter nek;

e) köz re mû kö dik a Ma gyar Köz tár sa ság nak nyúj tott
kül föl di tá mo ga tá sok ku ta tás-fej lesz té si és in no vá ci ós

célú fel hasz ná lá sá ban, il let ve e te vé keny ség ko or di ná lá sá -
ban;

f) fi gye lem mel kí sé ri a ku ta tás-fej lesz té si, il let ve in no -
vá ci ós célú ha zai tá mo ga tá si prog ra mo kat és pá lyá za to kat
a for rá sok össze han golt és kon cent rált fel hasz ná lá sa ér de -
ké ben, va la mint szük ség ese tén az össz hang meg te rem té se 
cél já ból ja vas la to kat dol go z ki az érin tet tek szá má ra.

(3) A Hi va tal a ren del ke zé sé re bo csá tott pénz for rá sok
fel hasz ná lá sa te kin te té ben

a) a ku ta tás-fej lesz tés ben, in no vá ci ó ban érin tett mi -
nisz te rek, va la mint or szá gos és re gi o ná lis szer ve ze tek be -
vo ná sá val tá mo ga tá si stra té gi á kat és prog ra mo kat dol go z
ki, és részt vesz azok vég re haj tá sá ban;

b) ki dol goz za – a vo nat ko zó jog sza bá lyi ke re tek kö -
zött – a pénz esz kö zök fel hasz ná lá si rend jét, döntéshoza -
tali el já rá sa it és a fi nan szí ro zás te kin te té ben al kal maz ha tó
mód sze re ket, és köz re mû kö dik a pénz ügyi tá mo ga tás
nyúj tá sá ban;

c) ki dol goz za a mû sza ki fej lesz té si prog ra mok és pá -
lyá za tok ér té ke lé sé re, az ered mé nyek mé ré sé re irá nyu ló
stra té gi át és mód szer tant, és al kal maz za eze ket;

d) kü lön jog sza bály alap ján el lát ja a ha zai fej lesz té se -
ket tá mo ga tó, az Eu ró pai Unió ál tal társ fi nan szí ro zott in -
téz ke dé sek ku ta tás-fej lesz té si és in no vá ci ós prog ram ja i -
nak ma gyar or szá gi ter ve zé sé vel és meg va ló sí tá sá val kap -
cso la tos fel ada to kat.

7.  §

A Hi va tal a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció-po li -
ti ka ér vé nye sü lé sét elõ se gí tõ kor mány za ti in for má ci ós
(adat gyûj té si, adat fel dol go zá si és tá jé koz ta tá si) te vé keny -
ség ke re té ben kü lö nö sen a kö vet ke zõ fel ada to kat lát ja el:

a) elõ se gí ti a kor sze rû mû sza ki meg ol dá sok meg is mer -
te té sét, el ter jesz té sét, hasz no sí tá sát, to váb bá e cé lok el éré -
sét se gí tõ prog ra mok, szer ve ze tek, in téz mé nyek fej lesz té -
sét, elõ moz dít ja a ku ta tás-fej lesz tés és in no vá ció tár sa dal -
mi el fo ga dott sá gá nak, el is mert sé gé nek és tá mo ga tott sá gá -
nak fo ko zá sá ra irá nyu ló te vé keny sé get;

b) mód szer ta ni se gít sé get nyújt a ku ta tás-fej lesz té si és
in no vá ci ós sta tisz ti kai ada tok gyûj té sé hez, mu ta tó szá mok
ki dol go zá sá hoz, részt vesz ezek fel dol go zá sá ban, elem zé -
sé ben, hasz no sí tá sá ban, a ha zai és nem zet kö zi in téz mé -
nyek szá má ra nyúj tott in for má ció szol gál ta tás ban;

c) gon dos ko dik a fel adat kö ré be tar to zó ku ta tás-fej lesz -
té si prog ra mok és pá lyá za tok ér té ke lé sé bõl szár ma zó ered -
mé nyek, va la mint e prog ra mok és pá lyá za tok nyer te se i re
vo nat ko zó, köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról.

8.  §

A Hi va tal a tu do mány-, tech no ló gia- és in no vá ció-po li -
ti ka te rü le tén fo lyó nem zet kö zi, il let ve eu ró pai in teg rá ci ós 
együtt mû kö dés, a ha zai és kül föl di szer ve ze tek és a ku ta -
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tás-fej lesz té si te vé keny ség ben részt vevõ sze mé lyek kö -
zöt ti együtt mû kö dés ki ala kí tá sa és erõ sí té se ke re té ben
– össz hang ban a Kor mány kül po li ti kai, kül gaz da sá gi stra -
té gi á já val, il let ve az ál ta lá nos kül po li ti kai cél ki tû zé sek -
kel – a kül ügy mi nisz ter rel össze han gol va, kü lö nö sen a
 következõ szak mai fel ada to kat lát ja el:

a) szak ma i lag össze han gol ja a Kor mány nem zet kö zi
tu do mány- és tech no ló gia-po li ti kai te vé keny sé gét, ja vas -
la tot tesz a mi nisz ter nek an nak irá nyí tá sá ra;

b) a mi nisz ter út ján kez de mé nye zi az érin tett szer vek -
kel együtt mû köd ve a két- és több ol da lú kor mány kö zi tu -
do má nyos és tech no ló gi ai egyez mé nyek meg kö té sét, va la -
mint részt vesz ezek elõ ké szí té sé ben, az ezek bõl ere dõ fel -
ada tok el lá tá sá nak szer ve zé sé ben, és ko or di nál ja azok
vég re haj tá sát;

c) szak ma i lag köz re mû kö dik a tu do má nyos és tech no -
ló gi ai dip lo má ci ai te vé keny sé gek irá nyí tá sá ban;

d) tá mo gat ja az Eu ró pai Unió Ku ta tá si, Tech no ló gia -
fej lesz té si és De monst rá ci ós Ke ret prog ram ja i ban és az
 Európai Ku ta tá si Tér ség fej lesz té sé ben vég zett ma gyar
kor mány za ti te vé keny sé get;

e) az eu ró pai uni ós tag ság ból ere dõ jo gok és kö te le zett -
sé gek ke re té ben köz re mû kö dik a ku ta tás-fej lesz tést és in -
no vá ci ót érin tõ kor mány za ti fel ada tok el lá tá sá ban, va la -
mint – az érin tett mi nisz te rek kel foly ta tott egyez te tés alap -
ján – ja vas la tot tesz a mi nisz ter nek az Eu ró pai Unió ku ta -
tás sal, tech no ló gi á val és in no vá ci ó val fog lal ko zó tes tü le -
te i ben kép vi sel ni kí vánt ál lás pont ra;

f) a mi nisz ter fel ha tal ma zá sa alap ján kép vi se le tet lát el
a nem zet kö zi tu do má nyos és tech no ló gi ai szer ve ze tek ben, 
kez de mé nye zé sek ben;

g) fel adat kör ében együtt mû kö dik a Ma gyar Köz tár sa -
ság kül kép vi se le te i vel, és kap cso la tot tart a Ma gyar or szá -
gon mû kö dõ kül kép vi se le tek kel, va la mint a Ma gyar or szá -
gon, il let ve kül föl dön mû kö dõ part ner in téz mé nyek kel;

h) a kül ügy mi nisz ter rel kö zö sen mû köd te ti a tu do má -
nyos és tech no ló gi ai szak dip lo ma ta há ló za tot.

9.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal ról  szóló
216/2003. (XII. 11.) Korm. ren de let,

b) az egyes, a tu do mány- és in no vá ció po li ti ka kor -
mány za ti irá nyí tá sá val össze füg gõ kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 199/2005. (IX. 22.) Korm. ren de let,

c) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 7.  §-a 
(2) be kez dé sé nek e) pont ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
278/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Közlekedésbiztonsági Szervezetrõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint a köz le ke dés biz ton sá gi szerv ki je lö lé se
tár gyá ban a lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és 
egyéb köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 
2005. évi CLXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kbvt.)
22.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

(1) A Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet (a továb biak ban: 
Szer ve zet) köz pon ti hi va tal. A Szer ve ze tet a köz le ke dé sért 
fe le lõs mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyít ja.

(2) A Szer ve zet ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si
szerv.

(3) A Szer ve ze tet fõ igaz ga tó ve ze ti.

(4) A Szer ve zet szék he lye Bu da pest.

2.  §

(1) A Kor mány köz le ke dés biz ton sá gi szerv ként a Szer -
ve ze tet je lö li ki, amely or szá gos ille té kességgel jár el.

(2) A Szer ve zet fõ igaz ga tó ját és he lyet te sét hat éves idõ -
tar tam ra a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel. A fel men tés re a
Kbvt. ál tal nem sza bá lyo zott ese tek ben a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Ktv.) ren del ke zé se it kell al kal maz ni. A fõ igaz ga tó és
he lyet te se, va la mint a Szer ve zet köz tiszt vi se lõi köz szol gá -
la ti jog vi szo nyá nak ke let ke zé sé re, jog ál lá sá ra és meg -
szün te té sé re a Ktv. ren del ke zé sei irány adók.

(3) A Szer ve zet fõ igaz ga tó ja
a) a jog sza bá lyok nak és a szak mai kö ve tel mé nyek nek

meg fele lõen ve ze ti a Szer ve ze tet;
b) gya ko rol ja a Szer ve zet köz tiszt vi se lõi fe lett a mun -

kál ta tói jo go kat, amennyi ben más jog sza bály el té rõ en nem 
ren del ke zik;

c) el ren de li a Kbvt. ha tá lya alá tar to zó köz le ke dé si bal -
ese tek és sú lyos re pü lõ ese mé nyek szak mai vizs gá la tát, to -
váb bá el ren del he ti az egyéb köz le ke dé si ese mény szak mai 
vizs gá la tát;

d) kap cso la tot tart fenn a Szer ve zet te vé keny sé gét érin -
tõ nem zet kö zi szer ve ze tek kel;

e) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály a ha tás kö ré be utal.
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3.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
279/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Miniszterelnöki Hivatalról, 
valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

feladat- és hatáskörérõl  szóló 
160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet, valamint más

kormányrendeletek módosításáról

1.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 3.  §-ának j) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A mi nisz ter – kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint –
irá nyít ja ...]

„j) a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz -
ga tá si Kép zé si Köz pon tot, a kor mány za ti sze mély ügyért
fe le lõs ál lam tit kár út ján.”

(2) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ új l) pont tal egé szül ki:
[A mi nisz ter – kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint –

irá nyít ja ...]
„l) az ECOSTAT Kor mány za ti Gaz da ság- és Tár sa da -

lom-stra té gi ai Ku ta tó In té ze tet.”

2.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le te 2. pont já nak d) al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A köz igaz ga tá si sze mély zet po li ti kai és em be ri erõ for -
rás-gaz dál ko dá si fel adat kör ében a mi nisz ter...]

„d) gon dos ko dik a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál -
ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont fel ada ta i nak fo ko -
za tos bõ ví té sé rõl és fej lesz té sé rõl az egy sé ges szem lé le tû
köz pon ti köz igaz ga tá si mun ka erõ-gaz dál ko dás elõ moz dí -
tá sa ér de ké ben.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) a köz igaz ga tá si és az ügy ke ze lõi alap vizs gá ról  szóló
51/1993. (III. 31.) Korm. ren de let 3.  § (1) és (3) be kez dé -
sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „Mi -
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg, 4.  § (1) és
(3) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg,

b) a köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. ren de let 3.  § (2)–(5) be kez dé sé ben, 4.  §
(6) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he -
lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter”
 szöveg,

c) az Eu ró pai Köz igaz ga tá si Kép zé si Ösz tön díj meg -
ala pí tá sá ról  szóló 92/1998. (V. 8.) Korm. ren de let 9.  §
(1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he -
lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg,

d) a köz tiszt vi se lõk tar ta lék ál lo mány ba he lye zé sé rõl és 
a be töl tet len köz tiszt vi se lõi ál lá sok nyil vá nos köz zé té te lé -
rõl  szóló 150/1998. (IX. 18.) Korm. ren de let 3.  § (1) be -
kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be 
a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt” szö veg, 8.  § (1)–(2) be kez dé -
sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um nak” szö veg rész he lyé be a
„Mi nisz ter el nö ki Hi va tal nak” szö veg, 8.  § (3)–(4) be kez -
dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a
„Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg,

e) a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga tá -
si ve ze tõ kép zés rõl  szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren de -
let 3.  § (4) be kez dé sé ben, 8.  § (4) be kez dé sé ben, 9.  § (6) és
(7) be kez dé sé ben, 11.  § (1) és (2) be kez dé sé ben, 13.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 13.  § (4) be kez dés i) pont já ban,
15.  § (2) be kez dé sé ben, 16.  § (2) és (4) be kez dé sé ben a
„bel ügy mi nisz ter” szö veg ré szek he lyé be a „Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter” szö veg, 11.  § (3) be kez dés
c) pont já ban a „bel ügy mi nisz ter nek” szö veg rész he lyé be a 
„Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nek” szö veg,
11.  § (4) be kez dé sé ben, 16.  § (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy -
mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi -
va tal” szö veg, 13.  § (4) be kez dés b) pont já ban a „bel ügy -
mi nisz ter rel” szö veg rész he lyé be a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter rel” szö veg,

f) a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény egész ség ügyi ága zat ban tör té nõ vég re -
haj tá sá ról  szóló 233/2000. (XII. 23.) Korm. ren de let 1/A.  § 
(2) be kez dé sé ben a „Köz igaz ga tás szer ve zé si és Köz szol -
gá la ti Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi -
va tal” szö veg,

g) a va gyon nyi lat ko zat té te lé rõl, át adá sá ról, ke ze lé sé -
rõl, az ab ban fog lalt ada tok vé del mé rõl, va la mint a Köz -
szol gá la ti El len õr zé si Hi va tal szer ve ze té rõl, mû kö dé sé rõl
és az el len õr zé si el já rás le foly ta tá sá ról  szóló 114/2001.
(VI. 29.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dés b) pont já ban a
„Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal” szö veg, 23.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy mi -
nisz ter” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt
ve ze tõ mi nisz ter” szö veg,

h) a köz szol gá la ti jog vi szonnyal össze füg gõ adat ke ze -
lés re és a köz szol gá la ti nyil ván tar tás ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ról  szóló 233/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let 2.  §
(1) be kez dés b) pont já ban, 2.  § (4) be kez dé sé ben, 9.  §
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(2) be kez dé sé ben, 11.  § (1) be kez dé sé ben, 17.  § (2) be kez -
dé sé ben, 18.  § (1) be kez dé sé ben, 19.  § (3) be kez dé sé ben,
23.  § (7) be kez dé sé ben, 27.  §-ában a „bel ügy mi nisz ter”
szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter” szö veg, 2.  § (4) be kez dé sé ben a „bel ügy mi nisz ter -
nek” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz ter nek” szö veg, 16.  § (2) be kez dé sé ben a „Bel -
ügy mi nisz té ri um Köz igaz ga tás szer ve zé si és Köz szol gá la -
ti Hi va tal (a továb biak ban: BM KKH)” szö veg rész he lyé -
be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg, 16.  § (2) be kez dé -
sé ben, 16.  § (6)–(7) és (10) be kez dé sé ben, 17.  § (1) be kez -
dé sé ben, 20.  § (1) be kez dé sé ben, 20.  § (4) be kez dés
c) pont já ban, 22.  § (2) be kez dé sé ben a „BM KKH” szö -
veg ré szek he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg,
17.  § (1) be kez dé sé ben, 20.  § (2) be kez dé sé ben a „Bel ügy -
mi nisz té ri um” szö veg ré szek he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal” szö veg, 19.  § (1) be kez dés b) pont já ban, 20.  §
(1) be kez dé sé ben a „BM KKH-hoz” szö veg rész he lyé be a
„Mi nisz ter el nö ki Hi va tal hoz” szö veg, 19.  § (4) be kez dé sé -
ben a „BM KKH-val” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal lal” szö veg, 21.  § (2) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz te ri” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz te ri” szö veg
lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a köz igaz ga tá si és az ügy ke ze lõi alap vizs gá ról  szóló

51/1993. (III. 31.) Korm. ren de let 4.  § (3) be kez dé sé ben,
5.  § (2) be kez dé sé ben, mel lék let I. fe je zet 15. pont já ban a
„Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont” szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben a „Ma -
gyar Köz igaz ga tá si In té zet nél” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont nál” szö veg,

b) a köz igaz ga tá si szak vizs gá ról  szóló 35/1998.
(II. 27.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé ben a „Ma gyar
Köz igaz ga tá si In té zet Ok ta tá si és Mód szer ta ni Igazgató -
sága (a továb biak ban: MKI OMI)” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont” szö veg, 4.  § (3) be kez dé sé ben az „Az
MKI OMI” szö veg rész he lyé be az „A Kor mány za ti
 Személyügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz -
pont” szö veg, 4.  § (4) be kez dé sé ben, 1. szá mú mel lék let
10–11. pont já ban az „az MKI OMI” szö veg rész he lyé be az 
„a Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Közigazga -
tási Kép zé si Köz pont” szö veg, 4.  § (5) be kez dé sé ben az
„az MKI OMI-nál” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány za ti
Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz -
pont nál” szö veg, 1. szá mú mel lék let 5. pont já ban a „MKI
OMI-hoz” szö veg rész he lyé be a „Kor mány za ti Sze mély -
ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont hoz”
szö veg, 6/A.  § (1) be kez dé sé ben a „Ma gyar Köz igaz ga tá si
In té zet Ok ta tá si és Mód szer ta ni Igaz ga tó sá ga” szö veg rész
he lyé be a „Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz -
igaz ga tá si Kép zé si Köz pont” szö veg,

c) a köz tiszt vi se lõk to vább kép zé sé rõl és a köz igaz ga tá -
si ve ze tõ kép zés rõl  szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. ren de -

let 8.  § (4) be kez dé sé ben a „Ma gyar Köz igaz ga tá si In té -
zet” szö veg rész he lyé be a „Kor mány za ti Sze mély ügyi
Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont” szö veg,
11.  § (2) be kez dé sé ben a „Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet
(a továb biak ban: MKI)” szö veg rész he lyé be a „Kor mány -
za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si
Köz pont” szö veg, 11.  § (3) be kez dé sé ben az „az MKI Ok -
ta tá si és Mód szer ta ni Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: MKI
OMI)” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány za ti Sze mély -
ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont” szö -
veg, 13.  § (4) be kez dé sé ben, 15.  § (2) be kez dé sé ben az
„az MKI OMI” szö veg rész he lyé be az „a Kor mány za ti
Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz -
pont” szö veg, 15.  § (2) be kez dé sé ben az „az MKI fõ igaz -
ga tó ja út ján az OMI-t” szö veg rész he lyé be az „a Kor -
mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép -
zé si Köz pon tot” szö veg, 16.  § (2) be kez dés h) pont já ban
a „Ma gyar Köz igaz ga tá si In té zet” szö veg rész he lyé be a
„Kor mány za ti Sze mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si
Kép zé si Köz pont” szö veg
lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
280/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a minõsített adat kezelésének rendjérõl szóló 
79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról

Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 30.  §-ának (1) be kez dé sé ben ka pott fel ha -
tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A mi nõ sí tett adat ke ze lés rend jé rõl  szóló 79/1995.
(VI. 30.) Korm. ren de let 11.  §-ában és 12.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be
a „Mi nisz ter el nö ki Hi va tal” szö veg, 37.  §-ában a „Bel ügy -
mi nisz té ri u mot” szö veg rész he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt” szö veg lép.

2.  §

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

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
281/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a 2007–2013. programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális

Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások 
fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási

és ellenõrzési rendszerek kialakításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a 2007–2013. prog ra mo zá si idõ -
szak ban az Eu ró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból és Kohé -
ziós Alap já ból szár ma zó tá mo ga tá sok – ki vé ve az Eu ró pai
Te rü le ti Együtt mû kö dés prog ram ja i ból szár ma zó tá mo ga -
tá sok – fel hasz ná lá sá nak pénz ügyi le bo nyo lí tá sá ban és
 ellenõrzésében részt vevõ, az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló mó do sí tott 217/1998. (XII. 30.) Korm.
 rendelet (a továb biak ban: Ámr.) 1.  § (2) be kez dé sé nek
a)–f) és m) pont ja i ban meg ha tá ro zott szer ve ze tek re, az
adó ha tó ság ra, jogi sze mé lyek re, jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve ze tek re, il let ve ter mé sze tes sze mé lyek -
re, to váb bá a ked vez mé nye zet tek re ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban adó ha tó ság az Adó-
és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal nak a ked vez mé nye zett
 állandó, en nek hi á nyá ban ide ig le nes la kó he lye, szo ká sos
tar tóz ko dá si he lye, ille tõ leg szék he lye, en nek hi á nyá ban
te lep he lye sze rint ille té kes te rü le ti szer ve.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban
1. Alap: Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap, Eu ró pai

Szo ci á lis Alap és Ko hé zi ós Alap (a továb biak ban: az Ala -
pok).

2. Át uta lás igény lés do ku men tá ció: az eu ró pai uni ós
 támogatás át uta lá sa ér de ké ben az Iga zo ló Ha tó ság ál tal
 kiállított ké re lem, költ ség nyi lat ko zat, költ ség iga zo ló nyi -
lat ko zat an nak min den szük sé ges mel lék le té vel együtt.

3. Bank szám la: a Ma gyar Ál lam kincs tár ban ve ze tett,
az uni ós hoz zá já ru lá sok pénz for gal má nak le bo nyo lí tá sá ra
szol gá ló, a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke -
ret szám la és a le bo nyo lí tá si szám la, to váb bá a ked vez mé -

nye zett ál tal a tá mo ga tás fo ga dá sá ra szol gá ló el kü lö ní tett
kincs tá ri vagy pénz ügyi in té zet ál tal ve ze tett bank szám la
és a szál lí tó ke res ke del mi bank i szám lá ja, amely re szál lí tói 
fi nan szí ro zás ese tén a tá mo ga tá si összeg ki uta lás ra ke rül.

4. El len õr zés tû ré si kö te le zett ség: be te kin tés és hoz zá -
fé rés biz to sí tá sa a nyil ván tar tá si, adat szol gál ta tá si és mû -
kö dé si rend szer be, le he tõ vé téve azt, hogy az arra fel ha tal -
ma zott, meg bí zó le vél lel el lá tott el len õrök a tá mo ga tás ra
vo nat ko zó va la mennyi in for má ci ót meg sze rez hes sék, és
azok va ló di sá gá ról meg gyõ zõd hes se nek.

5. El len õr zé si nyom vo nal: az Eu ró pai Unió ál tal elõ írt,
a Nem ze ti Stra té gia Re fe ren cia Ke ret ope ra tív prog ra mok
tá mo ga tá sai fel hasz ná lá sá nak rend szer vizs gá la ti esz kö ze,
a tá mo ga tás ter ve zé si, pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé -
si fo lya ma ta i nak le írá sa szö ve ge sen vagy táb lá zat ba fog -
lal va, vagy fo lya mat áb rá val szem lél tet ve, amely tar tal -
maz za kü lö nö sen a fe le lõs sé gi és in for má ci ós szin te ket és
kap cso la to kat, to váb bá irá nyí tá si és el len õr zé si folyama -
tokat, le he tõ vé téve azok nyo mon kö ve té sét és utó la gos
 ellenõrzését.

6. For rás gaz da: az ala pok elõ irány za tai ese té ben a ter -
ve zé si, elõ irány zat-mó do sí tá si, fel hasz ná lá si, beszámo -
lási, in for má ció szol gál ta tá si, el len õr zé si kö te le zett sé gek
 viselõje és jo gok gya kor ló ja.

7. For rás le hí vás: azon te vé keny sé gek el ne ve zé se,
mely nek ered mé nye kép pen a tá mo ga tás össze ge ren del ke -
zés re áll a le bo nyo lí tá si bank szám lá kon an nak ér de ké ben,
hogy a ked vez mé nye zett tá mo ga tás ra jo go sult szám lái
vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló
bi zony la tai alap ján szá mí tott tá mo ga tá si összeg, il let ve a
tá mo ga tá si elõ leg át uta lás ra ke rül jön.

8. Ha zai társ fi nan szí ro zás: köz pon ti költ ség ve té si és
el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ból szár ma zó fi nan szí ro zás.

9. Hi te le sí tés: az irá nyí tó ha tó ság vagy a köz re mû kö dõ
szer ve zet ál tal vég zett mind azon fo lya mat ba épí tett ad mi -
niszt ra tív, pénz ügyi, szak mai, fi zi kai és hely szí ni el len õr -
zé sek összes sé ge, ame lyek an nak meg ál la pí tá sá ra irá nyul -
nak, hogy a ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
rög zí tett vagy a pro jekt adat lap alap ján vál lalt kö te le zett -
sé ge it – a vo nat ko zó kö zös sé gi és ha zai jog sza bá lyok kal
össz hang ban – tel je sí tet te.

10. Hi te le sí té si je len tés: az Iga zo ló Ha tó ság felé fenn -
ál ló rend sze res je len tés té te li kö te le zett ség an nak alá tá -
masz tá sá ra, hogy a fel hasz nált tá mo ga tá sok ra irá nyu ló
 ellenõrzési kö te le zett sé gek tel je sül tek.

11. Iga zo lás: az Iga zo ló Ha tó ság nyi lat ko zat té te li kö te -
le zett sé ge az Eu ró pai Bi zott ság felé, mely nek ér de ké ben
meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a költ ség nyi lat ko za tok ada tai
pon to sak, meg bíz ha tó szám vi te li rend sze rek bõl szár maz -
nak, és el len õriz he tõ bi zony la to kon ala pul nak, to váb bá
a ben ne el szá molt költ sé gek meg fe lel nek az al kal ma zan dó 
kö zös sé gi és nem ze ti sza bá lyok nak, és a prog ram ra al kal -
ma zan dó kri té ri u mok kal össz hang ban fi nan szí ro zás cél já -
ból ki vá lasz tott, va la mint a kö zös sé gi és nem ze ti sza bá -
lyok nak meg fe le lõ pro jek tek te kin te té ben me rül tek fel.
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12. Költ ség iga zo lás: a hi te le sí té si és iga zo lá si te vé -
keny sé gek össze fog la ló el ne ve zé se.

13. Kö zös sé gi hoz zá já ru lás ren de zé se: olyan te vé -
keny ség, mely nek so rán az Iga zo ló Ha tó ság a köz pon ti
költ ség ve té si for rás ból a ked vez mé nye zett, il let ve a szál lí -
tó ré szé re már ki fi ze tett tá mo ga tás kö zös sé gi hoz zá já ru lá si 
ré szét át utal ja a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ke ze lé sé -
ben lévõ meg fe le lõ fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz -
ná lá si ke ret szám lák ra.

14. ,,Négy szem elve”: az adott fel ada tot el lá tó sze mély
mun ká ját egy má sik sze mély tel jes kö rû en fe lül vizs gál ja.

15. Sza bály ta lan ság: a struk tu rá lis po li ti kák fi nan szí -
ro zá sa ke re té ben tör tént sza bály ta lan sá gok ról és té ve sen
ki fi ze tett össze gek be haj tá sá ról, va la mint egy in for má ci ós
rend szer e té ren tör té nõ lét re ho zá sá ról  szóló – a struk tu rá -
lis po li ti kák fi nan szí ro zá sa ke re té ben tör tént sza bály ta lan -
sá gok ról és té ve sen ki fi ze tett össze gek be haj tá sá ról, va la -
mint egy in for má ci ós rend szer e té ren tör té nõ létrehozá -
sáról  szóló 1681/94/EK ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
2035/2005/EK ren de let tel mó do sí tott – 1681/94/EK bi -
zott sá gi ren de let 1a. cikk 1. pont já ban fog lal tak, to váb bá
a nem ze ti jog sza bá lyok elõ írásainak, il let ve a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben a fe lek ál tal vál lalt kö te le zett sé gek nek a
meg sér té se, ame lyek ered mé nye kép pen a Ma gyar Köz tár -
sa ság pénz ügyi ér de kei sé rül nek, il let ve sé rül het nek.

16. Sza bály ta lan ság gya nú ja: bár mi lyen adat vagy
 információ, amely sza bály ta lan ság el kö ve té sé re utal.

17. Tény fel tá ró vizs gá lat: a tá mo ga tá sok pénz ügyi
 lebonyolításában részt vevõ szer ve ze tek nél a költ ség iga -
zo lás alá tá masz tá sa ér de ké ben vég zett, a tá mo ga tá sok fel -
hasz ná lá sá nak Eu ró pai Bi zott ság gal tör té nõ el szá mo lá sá -
hoz kap cso ló dó an az Egy sé ges Mo ni tor ing In for má ci ós
Rend szer ben (a továb biak ban: EMIR) rög zí tett ada tok
 valódiságának és pon tos sá gá nak, va la mint a fo lya mat ba
épí tett el len õr zé sek meg fe le lõ sé gé nek meg ál la pí tá sá ra
szol gá ló fo lya mat ba épí tett utó la gos do ku men tum-ala pú
el len õr zés.

18. Tény fel tá ró lá to ga tás: a tá mo ga tá sok pénz ügyi
 lebonyolításában részt vevõ szer ve ze tek nél a költ ség iga -
zo lás alá tá masz tá sa ér de ké ben vég zett, az el já rás ren dek
jog sza bá lyi meg fe le lõ sé gé nek, az el já rás ren dek és a tény -
le ges gya kor lat össz hang já nak meg ál la pí tá sá ra szol gá ló,
fõ ként sze mé lyes in ter júk ra ala po zott fo lya mat ba épí tett
hely szí ni el len õr zés.

19. Pénz ügyi irá nyí tás és kont roll: az ál lam ház tar tás ról 
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.)
121.  §-ában meg je lölt te vé keny sé gek együt te sen.

20. Biz to sí ték: e ren de let al kal ma zá sá ban a Ptk.
243–276.  §-ban fog lal tak, to váb bá a tá mo ga tá si szer zõ dést 
biz to sí tó egyéb kö te le zett sé gek.

21. FIDIC: Ta nács adó Mér nö kök Szö vet sé ge.

(2) Az itt nem sze rep lõ fo ga lom-meg ha tá ro zá sok az
 Európai Unió ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá sok
fel hasz ná lá sá val meg va ló su ló, és egyes nem zet kö zi meg -
ál la po dá sok alap ján fi nan szí ro zott prog ra mok mo ni tor ing
rend sze ré nek ki ala kí tá sá ról és mû kö dé sé rõl  szóló

102/2006. (IV. 28.) Korm. ren de let, il let ve a 2007–2013.
prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fejlesz -
tési Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és a Ko hé zi ós
Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak alap ve tõ 
sza bá lya i ról és fe le lõs in téz mé nye i rõl  szóló 255/2006.
(XII. 8.) Korm. ren de let ben, to váb bá az Eu ró pai Re gi o ná -
lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ra és a
 Kohéziós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé sek meg -
ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl  szóló 1083/2006/EK ren de let ben (a továb -
biak ban: 1083/2006/EK ren de let) fog lal tak sze rint
értelme zendõk.

II. Fejezet

AZ IRÁNYÍTÁSI ÉS ELLENÕRZÉSI RENDSZEREK
FELÁLLÍTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE

(,,AKKREDITÁCIÓ”)

3.  §

(1) Az 1083/2006/EK ren de let 71. cik ke sze rin ti – az
irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek fel ál lí tá sá ról, va la mint
az 1083/2006/EK ren de let 58–62. cikk nek való meg fe le -
lés rõl  szóló – ér té ke lés és je len tés el ké szí té sé rõl az El len -
õr zé si Ha tó ság gon dos ko dik az elsõ idõ kö zi ki fi ze té si ké -
re lem be nyúj tá sa elõtt vagy az egyes ope ra tív prog ra mok
jó vá ha gyá sát kö ve tõ leg ké sõbb ti zen két hó na pon be lül.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ér té ke lés kri té ri u ma it az
 Ellenõrzési Ha tó ság az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
és a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vé le mé nyé nek ki ké ré -
sé vel ha tá roz za meg.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ér té ke lést és je len tést az
 Ellenõrzési Ha tó ság ha la dék ta la nul meg kül di az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter nek és a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség nek tá jé koz ta tá sul.

(4) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség az (1) be kez dés -
ben ír tak tel je sí té se ér de ké ben ha la dék ta la nul ér te sí ti az
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz tert és az El len õr zé si Ha tó -
sá got az egyes ope ra tív prog ra mok Eu ró pai Bi zott ság
 általi jó vá ha gyá sá ról.

III. Fejezet

TERVEZÉS

4.  §

(1) Az Ala pok tá mo ga tá sa it az Áht. és a vég re haj tá sá ról
ren del ke zõ jog sza bá lyok, a min den ko ri költ ség ve té si tör -
vény, il let ve az Ámr. 22.  § (2) be kez dé se sze rin ti ter ve zé si
tá jé koz ta tó elõ írásai sze rint a for rás gaz dá nak kell meg ter -
vez nie.
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(2) Az Ala pok tá mo ga tá sa i val meg va ló su ló prog ra mok -
ra ter ve zett eu ró pai uni ós for rást és a kap cso ló dó ha zai
társ fi nan szí ro zást ugyan azon az elõ irány za ton kell meg je -
le ní te ni. Amennyi ben a ha zai társ fi nan szí ro zást be vé tel -
ként és ki adás ként ter ve zett pénz összeg is fe de zi (pl. át vett 
pénz esz köz), úgy az Eu ró pai Uni ó tól ka pott for rá so kat és
más be vé tel ként és ki adás ként fel tün te tett for rá so kat kü lön 
so ron kell meg je le ní te ni.

(3) Az elõ irány za tok ter ve zé sé nél a kö vet ke zõ ket kell
figye lembe ven ni:

a) a költ ség ve té si ter ve zés üte me zé sé vel össz hang ban
a prog ram idõ szak kö te le zett ség vál la lá si ke ret-elõ irány za -
ta i ra vo nat ko zó ada ta it és – az el múlt év tény le ges ki fi ze té -
se i nek, a vár ha tó tel je sí tés, il let ve az ope ra tív prog ram
 lezárulásáig vár ha tó ki fi ze té si üte mé re vo nat ko zó – ki fi ze -
té si elõ re jel zé sét;

b) az Eu ró pai Bi zott ság ál tal el fo ga dott ope ra tív prog -
ra mo kat, il let ve a Kor mány ál tal el fo ga dott Ak ció ter ve ket;

c) az Eu ró pai Bi zott ság nak a nagy pro jek tek el fo ga dá -
sá ról ho zott ha tá ro za ta it;

d) a vég sõ egyen leg meg elõ le ge zé sé bõl fa ka dó ki adá -
so kat.

(4) Az Ala pok tá mo ga tá sá val meg va ló su ló prog ram
 hazai társ fi nan szí ro zá si kö te le zett sé ge it ki e mel ten kell ke -
zel ni, mely nem je lent het az érin tett fe je zet szá má ra a költ -
ség ve té si ter ve zés so rán meg ha tá ro zott ke re te ken túli pót -
ló la gos fi nan szí ro zá si igényt.

(5) Az Eu ró pai Bi zott ság gal való el szá mo lá sok ból adó -
dó ár fo lyam-kü lön bö zet el szá mo lá sá ra szol gá ló fe de zet
eu ró pai uni ós cél tar ta lék ként való költ ség ve té si ter ve zé se
szin tén a for rás gaz da fel ada ta a min den ko ri ter ve zé si tá jé -
koz ta tó és a költ ség ve té si tör vény elõ írásaival össz hang -
ban.

(6) A vég sõ egyen leg át uta lá sá ból szár ma zó for rást a
köz pon ti költ ség ve tés fõ be vé te lei fe je zet ben, be vé tel ként
kell meg ter vez ni és el szá mol ni.

IV. Fejezet

A PÉNZÜGYI LEBONYOLÍTÁS RENDJE

Pénzügyi irányítás és kontroll

5.  §

(1) A pénz ügyi irá nyí tá si és kont roll te vé keny ség te kin -
te té ben az Áht., va la mint – az e ren de let ben fog lalt el té ré -
sek kel – az Ámr. elõ írásai az irány adók.

(2) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, az Iga zo ló Ha tó -
ság és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek kö te le sek

a) olyan pénz ügyi irá nyí tá si és kont roll rend szert ki ala -
kí ta ni és mû köd tet ni, amely biz to sít ja, hogy a szer ve ze tek
te vé keny sé ge sza bály sze rû és meg fele lõen sza bá lyo zott,

gaz da sá gos, ha té kony és ered mé nyes le gyen, az in for má -
ci ók, be szá mo lók, je len té sek és nyi lat ko za tok pon to sak,
meg ala po zot tak és do ku men tál tak le gye nek és a meg fe le lõ 
idõ ben ren del ke zés re áll ja nak,

b) a ter ve zés, a pá lyáz ta tás, a szer zõ dés kö tés, a pénz -
ügyi le bo nyo lí tás, szám vi tel és a mo ni tor ing fel ada tok
meg fe le lõ sza bá lyo zá sá ról a vo nat ko zó bel sõ szabályza -
taikban és mun ka kö ri le írá sok ban gon dos kod ni, fi gye lem -
mel arra, hogy az egyes fel ada to kat és azok el len õr zé sét
ugyan az a sze mély nem vé gez he ti,

c) a szer zõ dés kö tés, a pénz ügyi le bo nyo lí tás, számvi -
teli nyil ván tar tás és be szá mo lás fo lya ma ta i ban és ezen
 folyamatok ada ta i nak az EMIR-be tör té nõ be vi te le so rán
biz to sí ta ni a négy szem el vé nek ér vé nye sü lé sét,

d) gon dos kod ni az el len õr zé si nyom vo nal, a sza bály ta -
lan ság ke ze lé si és a koc ká zat ke ze lé si el já rás rend ki ala kí tá -
sá ról, to váb bá a köz be szer zé si el já rá sok el len õr zé sé nek
bel sõ el já rás rend jé nek sza bá lyo zá sá ról, va la mint az eset -
le ges vál to zá sok ha la dék ta lan át ve ze té sé rõl.

6.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, az Iga zo ló Ha tó ság
és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek olyan irá nyí tá si és kont roll -
rend szert ala kí ta nak ki, ame lyek el len õr zik a tá mo ga tá si
szer zõ dés tel je sí té sét és az igé nyelt ki adá sok hi te les sé gét,
va la mint biz to sít ják az al kal ma zan dó nem ze ti és kö zös sé -
gi jog sza bá lyok be tar tá sát, kü lö nö sen a ki adá sok tá mo gat -
ha tó sá ga, a köz be szer zé sek, az ál la mi tá mo ga tás, a kör -
nye zet vé de lem, a tisz tes sé ges ver seny és az esélyegyen -
lõség tár gyá ban.

7.  §

A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség éven te el vég zi a köz -
re mû kö dõ szer ve ze tek re át ru há zott fel ada tok vég re haj tá -
sá nak mi nõ ség vizs gá la tát, amely ala pul hat a közremû -
ködõ szer ve ze tek ál tal el lá tott fel ada tok egy kor lá to zott
min tá já nak meg vizs gá lá sán.

8.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, az Iga zo ló Ha tó -
ság, az El len õr zé si Ha tó ság és a köz re mû kö dõ szer ve zet
ve ze tõ je e ren de let 1. szá mú mel lék le te sze rint kö te les
 nyilatkozni az ál ta la mû köd te tett irá nyí tá si és el len õr zé si
rend sze rek meg fe le lõ és meg bíz ha tó mû kö dé sé rõl.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
szer ve zet nél év köz ben vál to zás tör té nik a szer ve zet ve ze -
tõ je sze mé lyé ben (to váb bá ha a szer ve zet át ala kul vagy
meg szû nik), a tá vo zó ve ze tõ (át ala ku ló vagy meg szû nõ
szer ve zet ve ze tõ je) kö te les a nyi lat ko za tot az ad dig el telt
idõ szak vo nat ko zá sá ban ki töl te ni, és az új ve ze tõ nek (jog -
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utód nak) át ad ni, aki kö te les azt az éves be szá mo ló hoz
mel lé kel ni sa ját nyi lat ko za tá val együtt.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je a tárgy év re
 vonatkozó nyi lat ko za tot a tárgy év de cem ber 31-ig meg -
kül di a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ve ze tõ jé nek.
A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ve ze tõ je nyi lat ko za tát
és az (1) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za to kat a tárgy évet
 követõ év ja nu ár 31-ig meg kül di az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter ré szé re.

(4) Az Iga zo ló Ha tó ság és az El len õr zé si Ha tó ság ve ze -
tõ je a tárgy év re vo nat ko zó nyi lat ko za tot a tárgy évet kö ve -
tõ év ja nu ár 15-ig meg kül di az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter ré szé re.

Az uniós hozzájárulások fogadására
és kifizetésére szolgáló kincstári bankszámlák

9.  §

(1) Az Eu ró pai Bi zott ság tól ér ke zõ elõ fi nan szí ro zás,
idõ kö zi ki fi ze té sek és vég sõ e gyen leg-ki fi ze tés fo ga dá sá ra
az Iga zo ló Ha tó ság ope ra tív prog ra mon ként, fi nan szí ro zó
ala pok sze rin ti bon tás ban fo rint bank szám lá kat nyit a
 Magyar Ál lam kincs tár ban.

(2) Az ope ra tív prog ra mon ként, fi nan szí ro zó ala pon -
ként nyi tott fo rint bank szám lák fe lett az Iga zo ló Ha tó ság
ren del ke zik.

(3) A bank szám lák fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got két 
be je len tett sze mély együt tes alá írá sá val le het gya ko rol ni.

(4) A bank szám lák ve ze té sé vel kap cso la tos bár mi ne mû
költ ség el szá mo lá sa köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés -
bõl tör té nik a Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet ter hé re.

(5) A bank szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si 
meg bí zást min den eset ben az EMIR-ben kell ki ál lí ta ni.

10.  §

(1) Az ope ra tív prog ram köz pon ti költ ség ve té si for rá sát
a for rás gaz da biz to sít ja a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
ál tal a Ma gyar Ál lam kincs tár ban meg nyi tott fe je ze ti ke ze -
lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá kon ke resz tül.

(2) A fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lák fe lett a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ren del ke -
zik, de át ad hat ja a ren del ke zés jo gát olyan köz re mû kö dõ
szer ve zet nek, amely ál lam ház tar tá si szer ve zet.

(3) A bank szám lák fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got két 
be je len tett sze mély együt tes alá írá sá val le het gya ko rol ni.

(4) A bank szám lák ve ze té sé vel kap cso la tos bár mi ne mû
költ ség el szá mo lá sa köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés -
bõl tör té nik a Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet ter hé re.

(5) A bank szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si 
meg bí zást min den eset ben az EMIR-ben kell ki ál lí ta ni.

(6) Az EMIR-ben ki ál lí tott át uta lá si meg bí zá so kat
elekt ro ni kus for má ban kell pénz ügyi tel je sí tés re át ad ni
a Ma gyar Ál lam kincs tár nak.

11.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség gon dos ko dik
 forint le bo nyo lí tá si bank szám lák fõ sza bály ként pri o ri tá -
son kén ti meg nyi tá sá ról a Ma gyar Ál lam kincs tár ban. A
 fõszabálytól el tér ni ki zá ró lag ab ban az eset ben le het,
amennyi ben az adott pri o ri tás pénz ügyi le bo nyo lí tá sát
több köz re mû kö dõ szer ve zet re ru ház ta át a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök ség.

(2) Ki zá ró lag a le bo nyo lí tá si fo rint bank szám la hasz nál -
ha tó a ked vez mé nye zett tá mo ga tás ra jo go sult költ sé ge i -
nek meg té rí té sé re, a szál lí tók ré szé re tör té nõ ki fi ze tés
 lebonyolítására, a ked vez mé nye zett ré szé re fo lyó sí tan dó
elõ leg ki fi ze té sé re, il let ve a ked vez mé nye zett ál tal bár mi -
lyen jog cí men tör té nõ vissza fi ze té sé re. Ezen le bo nyo lí tá si
fo rint bank szám lák fö lött a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség ren del ke zé si jo got biz to sít hat a köz re mû kö dõ szer ve -
ze tek ré szé re.

(3) A le bo nyo lí tá si bank szám lá ra nem utal ha tó a ked -
vez mé nye zett ál tal biz to sí tott sa ját erõ és az ÁFA össze ge.

(4) A bank szám lák fe let ti ren del ke zé si jo go sult sá got két 
be je len tett sze mély együt tes alá írá sá val le het gya ko rol ni.

(5) A bank szám lák ve ze té sé vel kap cso la tos bár mi ne mû
költ ség el szá mo lá sa köz vet le nül a köz pon ti költ ség ve tés
ter hé re tör té nik a Pénz ügy mi nisz té ri um fe je zet ter hé re.

(6) A bank szám lák nak év vé gé vel nem ma rad hat egyen -
le ge, ezért a bank szám la fö lött ren del ke zõk nek leg ké sõbb
a de cem ber havi utol só elõt ti bank i mun ka na pon gon dos -
kod ni uk kell az egyen leg nek a vo nat ko zó elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá ra tör té nõ vissza ve ze té sé rõl.

(7) A bank szám lák ról in dí tott át uta lá sok hoz az át uta lá si 
meg bí zást min den eset ben az EMIR-ben kell ki ál lí ta ni.

(8) Az EMIR-ben ki ál lí tott át uta lá si meg bí zá so kat
elekt ro ni kus for má ban kell pénz ügyi tel je sí tés re át ad ni a
Ma gyar Ál lam kincs tár nak

12.  §

A Ma gyar Ál lam kincs tár ál tal ki ál lí tott bank szám la ki -
vo na tok ada ta it a bank szám la fe lett ren del ke zõk nek az
EMIR-ben a kéz hez vé telt kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül kell
rög zí te ni és a rög zí tést kö ve tõ 2 mun ka na pon be lül jó vá -
hagy ni.
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Elszámolás az Európai Bizottsággal, átutalás igénylés

13.  §

(1) Az Iga zo ló Ha tó ság eu ró ban szá mol el az Eu ró pai
Bi zott ság gal.

(2) A fo rint ban és egyéb pénz nem ben fel me rült költ sé -
gek fo rint ban nyil ván tar tott és tel je sült ki fi ze té se it az
 Európai Bi zott ság gal tör té nõ el szá mo lá sok al kal má val az
Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap já ban köz zé tett azon ár fo lya -
mon kell át szá mí ta ni eu ró ra, amely a kö zös sé gi hoz zá já ru -
lás ren de zé sé nek az Iga zo ló Ha tó ság ál ta li jó vá ha gyá sá -
nak nap ján volt ér vé nyes.

14.  §

Az Eu ró pai Bi zott ság kö te le zett ség vál la lá sá nak meg ha -
tá ro zott szá za lé kát elõ fi nan szí ro zás for má já ban – há rom
rész let ben – utal ja át a fi nan szí ro zó ala pok sze rint, ope ra -
tív prog ra mon kén ti bon tás ban. Adott prog ra mo zá si idõ -
szak alatt az Iga zo ló Ha tó ság ezen össze get hasz nál ja fel a
tá mo ga tás sal kap cso la tos ki adá sok hoz kap cso ló dó kö zös -
sé gi hoz zá já ru lás utó la gos meg té rí té sé re. Amennyi ben az
elõ fi nan szí ro zás elsõ rész le té nek Bi zott ság ál ta li át uta lá -
sá tól szá mí tott 24 hó na pon be lül nem ér ke zik az Eu ró pai
Bi zott ság hoz el fo gad ha tó idõ kö zi ki fi ze té si ké re lem, az
Eu ró pai Bi zott ság ren del kez het az elõ fi nan szí ro zás össze -
gé nek tel jes egé szé ben tör té nõ vissza fi ze té sé rõl.

15.  §

Az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re be nyúj tott idõ kö zi ki fi ze -
té si ké rel mek és vég sõ-egyen leg ki fi ze té sek csak olyan
költ sé ge ket tar tal maz hat nak, ame lye ket ki fi ze tett, va la -
mint az EMIR-ben rög zí tett szám lák, elõ leg igény lé sek
vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló
bi zony la tok tá masz ta nak alá, és ame lyek a tá mo ga tott pro -
jek tek re vo nat ko zó an el szá mol ha tó költ ség nek mi nõ sül -
nek.

16.  §

Az Iga zo ló Ha tó ság a köz pon ti költ ség ve té si és kö zös -
sé gi hoz zá já ru lá sok, va la mint a ked vez mé nye zett sa ját
for rá sa i nak fel hasz ná lá sa alap ján fi nan szí ro zó ala pok sze -
rint, és pri o ri tá son kén ti bon tás ban az EMIR-ben össze -
állítja az idõ kö zi át uta lá si igény lést, a költ ség nyi lat ko za -
tot, an nak mel lék le te it, és a költ ség iga zo ló nyi lat ko za tot,
majd meg kül di az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.

17.  §

(1) Vég sõ el szá mo lás kor az Iga zo ló Ha tó ság az
EMIR-ben össze ál lít ja a költ ség nyi lat ko za tot az ope ra tív

prog ram kö zös sé gi tá mo ga tás ra való jo go sult sá gá ról
 hozott eu ró pai bi zott sá gi dön tés ben meg ha tá ro zott ki fi ze -
té si ha tár idõt kö ve tõ 2 hó na pon be lül.

(2) Az Iga zo ló Ha tó ság a vég sõ egyen leg át uta lá si
igény lés do ku men tá ci ó ját – a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség gel foly ta tott egyez te té se ket köve tõen – to váb bít ja
az El len õr zé si Ha tó ság hoz az ope ra tív prog ram kö zös sé gi
tá mo ga tás ra való jo go sult sá gá ról ho zott eu ró pai bi zott sá gi 
dön tés ben meg ha tá ro zott ki fi ze té si ha tár idõt kö ve tõ 3 hó -
na pon be lül.

Forráslehívás

18.  §

(1) Az elõ irány zat fel hasz ná lá si ke ret szám la fe lett ren -
del ke zõ szer ve zet biz to sít ja a tá mo ga tás össze gé nek ren -
del ke zés re ál lá sát a le bo nyo lí tá si fo rint bank szám lá kon,
an nak ér de ké ben, hogy a ked vez mé nye zett tá mo ga tás ra
jo go sult szám lái vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le -
sen do ku men tá ló bi zony la tai alap ján õt meg il le tõ tá mo ga -
tás (kö zös sé gi hoz zá já ru lás és köz pon ti költ ség ve té si
 finanszírozás) össze ge, il let ve a fo lyó sí tan dó elõ leg át uta -
lás ra ke rül jön.

(2) A tá mo ga tás ter hé re el szá mol ha tó költ sé ge ket, és
ezek alap ján a ki uta lan dó tá mo ga tás össze gét min den eset -
ben fo rint ban kell meg ál la pí ta ni. A fo rint tól el té rõ pénz -
nem ben ki ál lí tott szám la vagy egyéb, a gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat ese tén a szám lán
vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló
bi zony la ton sze rep lõ tá mo ga tás össze gét a szám lán vagy
egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló
 bizonylaton meg je lölt fi zi kai tel je sí tés idõ pont já ban ér vé -
nyes hi va ta los Ma gyar Nem ze ti Bank (a továb biak -
ban: MNB) kö zé pár fo lya mon kell fo rint ra át szá mí ta ni. Az
MNB ál tal nem jegy zett pénz nem ben ki ál lí tott szám la ese -
tén a szám lá hoz kap cso ló dó tá mo ga tá si össze get a szám -
lán meg je lölt fi zi kai tel je sí tés idõ pont já ban ér vé nyes
 Európai Köz pon ti Bank kö zé pár fo lya mon kell eu ró ra
 átváltani. Az EMIR biz to sít ja ezen össze gek fo rint ra tör -
ténõ át szá mí tá sát a fi zi kai tel je sí tés idõ pont já ban ér vé nyes 
hi va ta los MNB kö zé pár fo lya mon. Az át szá mí tott fo rint ér -
ték bõl a tá mo ga tás ra jo go sult részt kell ki utal ni a ked vez -
mé nye zett vagy szál lí tó ré szé re.

(3) Min den egyes for rás le hí vá si fo lya mat so rán a Nem -
ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy az ál ta la ki je lölt köz re -
mû kö dõ szer ve zet össze ál lít ja az EMIR-ben a for rás le hí -
vá si do ku men tá ci ót, amely a rend szer be ko ráb ban be vitt,
még le nem hí vott tá mo ga tás ra jo go sult szám lák ada ta i nak
össze sí té sét je len ti, majd elekt ro ni ku san és nyom ta tott for -
má ban, alá írás sal iga zol va kell jó vá hagy ni a for rás le hí vá si 
do ku men tá ci ót.
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(4) A for rás le hí vá si do ku men tá ció be nyúj tá sát kö ve tõ
5 mun ka na pon be lül a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
vagy az ál ta la ki je lölt köz re mû kö dõ szer ve zet in téz ke dik
a jó vá ha gyott tá mo ga tá si összeg elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ról az adott pri o ri tás fo rint le bo nyo lí tá si szám -
lá ra tör té nõ uta lá sá ról.

(5) A for rás le hí vás jó vá ha gyá sa után a fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról csak ak kor le het
át uta lást kez de mé nyez ni, amennyi ben a meg elõ zõ mun ka -
fá zi sok meg tör tén tek, to váb bá az ada tok EMIR-ben rög zí -
tés re és jó vá ha gyás ra ke rül tek.

Támogatás kifizetése

19.  §

(1) A ked vez mé nye zett, il let ve a szál lí tó ré szé re tör té nõ
ki fi ze té se ket a be nyúj tott el szá mo lás tá mo ga tás ra jo go sult
tel jes össze gé nek, a fo rint le bo nyo lí tá si bank szám lán tör -
tént jó vá írás ról  szóló bank szám la ki vo nat kéz hez vé te lét
kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül kell el in dí ta ni.

(2) A le bo nyo lí tá si szám lá ról át uta lást csak ab ban az
eset ben le het kez de mé nyez ni, amennyi ben a meg elõ zõ
mun ka fá zi sok meg tör tén tek, to váb bá az ada tok EMIR-ben 
rög zí tés re és jó vá ha gyás ra ke rül tek.

(3) A ked vez mé nye zett vagy a szál lí tó ré szé re köz pon ti
költ ség ve té si for rás ból csak olyan át uta lás kez de mé nyez -
he tõ, mely hez kap cso ló dó kö zös sé gi hoz zá já ru lás ren de -
zé sét az Iga zo ló Ha tó ság – az uni ós for rás nak a vo nat ko zó
ope ra tív prog ram fo rint bank szám lá in tör té nõ ren del ke -
zés re ál lá sa ese tén – még a fo lyó sí tás évé ben az e jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ha tár idõk figye lembe véte lével tel -
je sí te ni tud.

(4) A tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa a ked vez mé nye zett ne vé -
re ki ál lí tott szám lá kon vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt
hi te le sen do ku men tá ló bi zony la to kon iga zolt fi zi kai tel je -
sí tést köve tõen ke rül fo lyó sí tás ra, mely az aláb bi for mák -
ban tör tén het:

a) ked vez mé nye zett ál tal ki fi ze tett szám lák tá mo ga tá si
össze gé nek utó la gos meg té rí té se köz vet le nül a ked vez mé -
nye zett bank szám lá já ra,

b) a szám lák tá mo ga tá si össze gé nek ki fi ze té se köz vet -
le nül a szál lí tó ré szé re a ked vez mé nye zet tet ter he lõ, a
szám la tá mo ga tá son fe lü li össze ge ki fi ze té sé nek iga zo lá sa 
mel lett,

c) a ki fi ze tett szám lák tá mo ga tá si össze gé nek utó la gos
meg té rí té se en ged mé nye zé si szer zõ dés be mu ta tá sa ese tén
a tá mo ga tást meg elõ le ge zõ in téz mény bank szám lá já ra.

(5) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ra sor ke rül het a ked vez mé -
nye zett ré szé re fi ze tett tá mo ga tá si elõ leg for má já ban, az
Ámr.-ben ne ve sí tett ese tek ben és mér ték ben.

(6) Utó la gos el szá mo lás cél já ból köz ben sõ ki fi ze té si
ké re lem ak kor nyújt ha tó be, ha az igé nyelt tá mo ga tás

össze ge meg ha lad ja a meg ítélt tá mo ga tás 10%-át, és leg -
alább a 100 ezer fo rin tot. 1 mil li árd fo rin tot meg ha la dó
 támogatás ese tén ki fi ze té si ké re lem ak kor nyújt ha tó be, ha
az igé nyelt tá mo ga tás meg ha lad ja a tá mo ga tá si szer zõ dés -
ben meg ha tá ro zott össze get, de leg alább a meg ítélt tá mo -
ga tás 2%-át.

(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki fi ze té si ké re -
lem hez a ked vez mé nye zett nek csa tol nia kell az ere de ti
szám lák ál ta la hi te le sí tett má so la tát, a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség ál tal meg ha tá ro zott for má tu mú össze sí tõ jét, és 
a szám lák ki fi ze té sét iga zo ló do ku men tu mok ál ta la hi te le -
sí tett má so la tát (pl. át uta lást iga zo ló bank ki vo nat).

(8) A (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott bár mely szám la -
má so lat ki fi ze té sét iga zo ló do ku men tum be nyúj tá sa
 kiváltható az össze sí tõ höz csa tolt ked vez mé nye zet ti nyi -
lat ko zat be nyúj tá sá val, ab ban az eset ben, ha a vo nat ko zó
szám la alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tás össze ge nem ha lad -
ja meg a 100 ezer fo rin tot. A nyi lat ko zat nak iga zol nia kell, 
hogy a be nyúj tott ki fi ze té si ké re lem hez kap cso ló dó el szá -
mo lá sok alap bi zony la tai va lós költ sé ge ken ala pul nak és
a tá mo ga tott pro jekt kap csán me rül tek fel.

(9) A (4) be kez dés c) pont sze rin ti en ged mé nye zé si
szer zõ dés nek tar tal maz nia kell az arra való uta lást, ille tõ -
leg az en ged mé nyes ál ta li ki fe je zett tu do má sul vé te lét,
hogy a tá mo ga tá si összeg re  szóló kö ve te lés ha tá lyos sá gá -
nak fel té te le az adott tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lalt pro -
jekt szer zõ dés sze rû és ma ra dék ta lan meg va ló su lá sa. Az
en ged mé nyes ki fe je zett tu do má sul vé te le szük sé ges to váb -
bá arra vo nat ko zó an, hogy a meg va ló su lás fel té te le a
 támogatási szer zõ dés sze rin ti pénz ügyi be szá mo ló tá mo -
ga tó ál ta li jó vá ha gyá sa.

20.  §

(1) A ked vez mé nye zett az ere de ti szám lán vagy egyéb,
a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la ton
(a továb biak ban: szám la) kö te les fel tün tet ni a pro jekt
 regisztrációs szá mát, és hogy a szám la „tá mo ga tás el szá -
mo lá sá ra be nyúj tás ra ke rült”.

(2) 250 mil lió fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás sal meg va -
ló su ló épí té si be ru há zás ese tén a ked vez mé nye zett kö te les
füg get len mér nök (FIDIC sze rin ti vagy az zal egyen ér té kû) 
nyi lat ko za tát is be nyúj ta ni a köz re mû kö dõ szer ve zet hez.
A füg get len mér nök nyi lat ko za tá nak iga zol nia kell, hogy
az épí tés a ter vek nek meg fele lõen ha la d, és tar tal maz nia
kell a mun ka ké szült sé gi fo kát.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér ték ha tár fe let ti
egyéb szer zõ dés ese té ben a ked vez mé nye zett kö te les a
költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 193/2003. 
(XI. 26.) Korm. ren de let 11.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott vég zett ség gel ren del ke zõ sze mély – az ál lam ház tar -
tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki adott út mu ta tó sze rin ti – nyi -
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lat ko za tát csa tol ni, mely nek iga zol nia kell, hogy a ki fi ze -
té sek meg tör tén tek.

(4) Amennyi ben a ki fi ze té si ké re lem hi á nyos vagy
 hibás, a be ér ke zés tõl szá mí tott 30 – szál lí tó ré szé re tör té nõ 
köz vet len ki fi ze tés ese tén 15 – nap tá ri na pon be lül leg fel -
jebb 30 nap tá ri na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel, az adott ké re -
lem ben sze rep lõ va la mennyi hi ány, il let ve hiba meg je lö lé -
sé vel, hi ány pót lás ra, il let ve a hiba ja ví tá sá ra kell fel hív ni
a ked vez mé nye zet tet. Amennyi ben a hi ány pót lá sá ra és
a hiba ja ví tá sá ra a ha tár idõ le tel té tõl szá mí tott 8 nap tá ri
 napon be lül nem ke rül sor, ez a ki fi ze té si ké re lem érin tett
ré szé nek el uta sí tá sát ered mé nye zi, ez eset ben to váb bi
 kérelemnek nincs he lye.

(5) Amennyi ben a meg va ló sí tás nyo mon kö ve té se, il let -
ve fo lya mat ba épí tett el len õr zé se so rán nem me rült fel
olyan prob lé ma, amely  miatt a tá mo ga tás ki fi ze té sét fel
kel le ne füg gesz te ni, a köz re mû kö dõ szer ve zet a tá mo ga -
tást a ki fi ze té si ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 60 nap tá ri
na pon be lül, köz vet le nül a szál lí tó ré szé re tör té nõ ki fi ze tés 
ese tén 30 nap tá ri na pon be lül ki fi ze ti.

(6) A ked vez mé nye zett ál tal a hi ány pót lás ra igény be -
vett idõ tar tam az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ szak -
ba nem szá mít bele.

21.  §

(1) A pro jekt költ ség nö vek mé nyét a ked vez mé nye zett
fi nan szí roz za. Nagy pro jekt ese té ben a költ ség nö vek mény
fi nan szí ro zá sa a (2)–(5) be kez dé sek sze rint tör té nik.

(2) Amennyi ben a nagy pro jekt költ sé ge a ked vez mé -
nye zett ál tal nem be fo lyá sol ha tó kö rül mény  miatt nö ve ke -
dett meg, a ked vez mé nye zett ké rel mez he ti a tá mo ga tá si
szer zõ dés mó do sí tá sát, rész le te sen be mu tat va és szám sze -
rû sít ve a költ ség nö vek mény egyes oka it.

(3) A nagy pro jekt mû sza ki tar tal má nak a ked vez mé nye -
zett ál tal tör té nõ vál toz ta tá sá ra, és a ter ve zett nél las sabb
meg va ló su lás ra vissza ve zet he tõ költ ség nö vek ményt a
ked vez mé nye zett fi nan szí roz za.

(4) A ked vez mé nye zett ál tal biz to sí tott sa ját for rás ará -
nya a nagy pro jekt tá mo ga tá sá nak nö ve lé se ese tén sem
csök ken het.

(5) A nagy pro jekt tá mo ga tá sá nak nö ve lé sé rõl a Kor -
mány jo go sult dön te ni.

Közösségi hozzájárulás rendezése

22.  §

Mi u tán a jo go sult tá mo ga tás tel jes össze ge ki uta lás ra
ke rült a ked vez mé nye zett, a szál lí tó vagy az en ged mé nyes
ré szé re, az Iga zo ló Ha tó ság az EMIR fi nan szí ro zá si mo dul 
ada tai alap ján utó la go san el szá mol ja a kö zös sé gi hoz zá já -
ru lás nak a köz pon ti költ ség ve tés ál tal elõ fi nan szí ro zott

össze gét – amennyi ben a ren del ke zés re álló uni ós for rá sok 
le he tõ vé te szik –, a tá mo ga tás ki fi ze té sét kö ve tõ 10 mun -
ka na pon be lül a vo nat ko zó ope ra tív prog ram fo rint bank -
szám lá já ról a vo nat ko zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si ke ret szám lá ra.

V. Fejezet

A SZÁMVITELI NYILVÁNTARTÁS, VALAMINT
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

23.  §

(1) Az Eu ró pai Bi zott ság és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter felé tör té nõ be szá mo lá si és adat szol gál ta tá si
 kötelezettségek tel je sí té sét az e ren de let sze rin ti el kü lö ní -
tett, ered mény szem lé le tû ket tõs könyv vi te li nyilvántar -
tásokkal kell biz to sí ta ni, ame lyet a szám vi tel rõl  szóló
2000. évi C. tör vény ben (a továb biak ban: szám vi tel tör -
vény) fog lalt szám vi te li alap el vek figye lembe véte lével
kell ve zet ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szám vi te li nyil ván tar tást az
Iga zo ló Ha tó ság nak, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség -
nek, il let ve a szám vi te li fel ada tok át ru há zá sa ese tén a ki je -
lölt köz re mû kö dõ szer ve ze tek nek kell ve zet ni ük.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti el kü lö ní tett szám vi te li nyil -
ván tar tás rész le tes sza bá lya it az Iga zo ló Ha tó ság a Nem ze -
ti Fej lesz té si Ügy nök ség gel való egyez te tést köve tõen az
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter kü lön tá jé koz ta tó já ban
je len te ti meg. A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, va la mint
a szám vi te li fel adat át ru há zá sa ese tén a köz re mû kö dõ
szer ve ze tek a szám vi te li el já rás rend jü ket e tá jé koz ta tó
alap ján ké szí tik el.

(4) A szám vi te li nyil ván tar tás ve ze té sé hez az Iga zo ló
Ha tó ság, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség és a köz re mû -
kö dõ szer ve ze tek az EMIR-t kö te le sek al kal maz ni.

(5) Az EMIR-ben mind a kö ve te lé se ket és azok pénz -
ügyi tel je sí té sét, mind a kö te le zett sé ge ket és azok pénz -
ügyi tel je sí té sét part ne ren ként és azon be lül té te len ként
kell ki mu tat ni.

(6) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség és a köz re mû kö dõ 
szer ve ze tek az Iga zo ló Ha tó ság ál tal az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter kü lön tá jé koz ta tó já ban meg je len te tett
elõ írások sze rin ti, szám la rend del ki egé szí tett szám la tük röt 
kö te le sek al kal maz ni, az ab ban fog lal tak tól el tér ni – az
EMIR tá mo ga tá sá val biz to sí tan dó egy sé ges, össze vont
 országos adat gyûj tés, adat szol gál ta tás és be szá mo lás ér de -
ké ben – nem le het.

24.  §

(1) Az el kü lö ní tett, ered mény szem lé le tû könyv ve ze tés
alap ján a szám vi te li tör vény elõ írásai sze rin ti éves be szá -
mo lót kell ké szí te ni a tárgy évet kö ve tõ év má jus 30-ig.
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(2) Az éves be szá mo ló val szem ben tá masz tott tar tal mi
és for mai kö ve tel mé nye ket az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter kü lön tá jé koz ta tó já ban kell sza bá lyoz ni.

(3) Az éves zá rá sok vég re haj tá sa elõtt az egyes ope ra tív
prog ra mok szám vi te li fel ada ta it vég zõ szer ve ze tek nek az
e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti Nyi lat ko za tot kell
ki ál lí ta ni uk és a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-ig meg kül -
de ni ük az Iga zo ló Ha tó ság ré szé re. Az éves zá rást az Iga -
zo ló Ha tó ság csak ak kor hajt hat ja vég re, ha va la mennyi
szer ve zet nyi lat ko za ta be ér ke zett.

25.  §

(1) A szám vi te li nyil ván tar tá so kat fo rint ban kell ve zet ni.

(2) Az Iga zo ló Ha tó ság nak, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség nek, va la mint a szám vi te li fel adat át ru há zá sa ese tén 
a köz re mû kö dõ szer ve ze tek nek az (1) be kez dés sze rin ti
fel ada tok el lá tá sá ra el kü lö ní tett, rész le tes szám vi te li el já -
rás ren det kell ké szí te ni, amely nek ré szei:

a) szám vi te li fo lya ma tok el já rá si rend je,
b) szám vi te li po li ti ka, a 23.  § (6) be kez dé se sze rin ti

szám la tü kör, szám la rend,
c) bi zony la ti al bum.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet szám vi te li el já rás rend jé -
nek az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter kü lön tá jé koz ta -
tó já ban rész le te sen meg ha tá ro zott elõ írások alap ján tör -
ténõ el ké szít te té sé ért és az el ké szült szám vi te li el já rás -
rend jó vá ha gyá sá ért, mó do sí tá sá ért, an nak vég re haj tá sá ért 
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség fe le lõs.

(4) A szám vi te li el já rás rend ré szét ké pe zõ szám la tü kör
és szám la rend el fo ga dá sát és ké sõb bi mó do sí tá sát a köz re -
mû kö dõ szer ve ze tek csak az Iga zo ló Ha tó ság egyet ér té se
ese tén hajt hat ják vég re.

(5) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség nek biz to sí ta nia
kell, hogy a bank i és egyéb ere de ti szám vi te li bi zony la tok
ren del ke zés re áll ja nak a szám vi te li fel ada to kat el lá tó szer -
ve ze tek nél.

(6) Az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tá sok ve ze té sé vel 
és a pénz ügyi le bo nyo lí tás sal meg bí zott szer ve zet a Nem -
ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség dön té se alap ján több ope ra tív
prog ram ra vo nat ko zó an is vé gez het pénz ügyi és számvi -
teli fel ada to kat.

(7) A szám vi te li nyil ván tar tá sok ve ze té sé nek irá nyí tá -
sá ra olyan szak em bert kell al kal maz ni, aki meg fe lel a
szám vi te li tör vény 151.  §-ában fog lalt, ké pe sí tés re és gya -
kor lat ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek.

26.  §

(1) A 23.  §-ban fog lalt el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván -
tar tás nak biz to sí ta nia kell, hogy az Eu ró pai Bi zott ság

 részére kül den dõ év kö zi adat szol gál ta tá sok szám vi tel bõl
nyer he tõ ada tai, va la mint az éves pénz ügyi je len té sek
 elkészítéséhez szük sé ges szám vi te li ada tok meg fe le lõ
rész le tes ség gel ren del ke zés re áll ja nak. E kö ve tel mény tel -
je sí té sé ért az Iga zo ló Ha tó ság, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség, va la mint a fel adat át ru há zá sa ese tén a közremû -
ködõ szer ve ze tek ve ze tõi fe le lõ sek.

(2) Az Iga zo ló Ha tó ság el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván -
tar tá sa i nak ve ze té se so rán gon dos ko dik ar ról, hogy az
aláb bi in for má ci ók nap ra ké szen ren del ke zés re áll ja nak:

a) az Eu ró pai Bi zott ság tól be ér ke zett tá mo ga tá sok
össze ge ala pok sze rint, ope ra tív prog ra mon ként,

b) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lák ra to vább utalt kö zös sé gi hoz zá já ru lás meg té rí tés
cí mén ki fi ze tett össze gek, ala pon ként, ope ra tív prog ra -
mon ként és pri o ri tá son ként,

c) az Iga zo ló Ha tó ság bank szám lá i nak té te les for gal ma,
d) az Iga zo ló Ha tó ság ál tal iga zolt, az Eu ró pai Bi zott -

ság tól igé nyelt, de az Eu ró pai Bi zott ság ál tal még ki nem
fi ze tett össze gek, il let ve a sza bály ta lan sá gok  miatt vissza -
já ró össze gek, mint kö ve te lé sek,

e) az Eu ró pai Bi zott ság felé fenn ál ló vissza fi ze té si kö -
te le zett sé gek, il let ve az Iga zo ló Ha tó ság ál tal jó vá ha gyott,
de még ki nem fi ze tett kö zös sé gi hoz zá já ru lás ren de zé se
 miatti kö te le zett sé gek össze ge.

27.  §

Az el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván tar tá sok ve ze té se
 során a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség az aláb bi in for má -
ci ók biz to sí tá sá ért fe le lõs:

a) a fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret -
szám lá ról a le bo nyo lí tá si bank szám lák ra utalt köz pon ti
költ ség ve té si fi nan szí ro zás és a kö zös sé gi hoz zá já ru lást
elõ fi nan szí ro zó össze gek, ala pon ként, ope ra tív prog ra -
mon ként és pri o ri tá son ként,

b) a ked vez mé nye zet tek, a szál lí tók vagy az en ged mé -
nye sek ré szé re a le bo nyo lí tá si bank szám lá ról ki fi ze tett
 közösségi hoz zá já ru lás és köz pon ti költ ség ve té si fi nan szí -
ro zás össze ge pri o ri tá son ként, azon be lül part ne rek sze rin -
ti rész le te zett ség gel,

c) az adott ope ra tív prog ram hoz tar to zó prioritáson -
kénti le bo nyo lí tá si bank szám lák for gal ma,

d) elõ leg cí mén a ked vez mé nye zet tek ré szé re ki fi ze tett
össze gek, a ked vez mé nye zet tek tõl vissza já ró tá mo ga tá -
sok, va la mint egyéb cí men be haj tan dó össze gek, mint
 követelések,

e) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal jó vá ha gyott,
en ge dé lye zett, de még a ked vez mé nye zet tek, il let ve szál lí -
tók szá má ra ki nem fi ze tett össze gek, va la mint a ked vez -
mé nye zet tek tõl be haj tott, de még a fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra vissza nem utalt
össze gek, mint kö te le zett sé gek, pri o ri tá son ként, azon
 belül part ne rek sze rin ti rész le te zett ség gel.
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VI. Fejezet

KÖLTSÉGIGAZOLÁSI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE

Igazolás

28.  §

(1) Az Iga zo ló Ha tó ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zik a
ked vez mé nye zet tek nél fel me rült – a ked vez mé nye zet tek
ál tal szám lá val vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le -
sen do ku men tá ló bi zony lat tal iga zolt –, ki fi ze tett költ sé -
gek alap ján az át uta lá si ké re lem, a költ ség nyi lat ko zat, va -
la mint a költ ség iga zo ló nyi lat ko zat ki ál lí tá sa és be nyúj tá sa 
az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.

(2) Az Iga zo ló Ha tó ság jo go sult a költ ség iga zo ló nyi lat -
ko zat alá tá masz tá sá hoz kap cso ló dó, ki egé szí tõ in for má ció 
ké ré sé re, me lyet a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, il let ve
a köz re mû kö dõ szer ve zet kö te les ha la dék ta la nul az Iga -
zoló Ha tó ság ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(3) Az Iga zo ló Ha tó ság az iga zo lá si te vé keny sé gé nek
alá tá masz tá sa ér de ké ben do ku men tum ala pú tény fel tá ró
vizs gá la tot vé gez vagy hely szí ni tény fel tá ró lá to ga tást tesz 
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség nél és a köz re mû kö dõ
szer ve ze tek nél. A tény fel tá ró vizs gá lat so rán az Iga zo ló
Ha tó ság meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a ked vez mé nye zett ál tal 
be nyúj tott el szá mo lá sok el len õr zé se kel lõ me ga la po zott -
sá got nyújt-e a költ sé gek el szá mol ha tó sá gá nak meg ál la pí -
tá sá hoz, il let ve hogy a ked vez mé nye zet ti el szá mo lá sok
fel dol go zá sa so rán ér vé nye sül nek-e azok az el len õr zé sek,
ame lyek biz to sít ják az EMIR-be be ke rü lõ ada tok pon tos -
sá gát és meg bíz ha tó sá gát.

(4) Az Iga zo ló Ha tó ság elõ ze tes ér te sí té se alap ján a
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség és a köz re mû kö dõ szer ve -
zet hoz zá fé rést biz to sít az Iga zo ló Ha tó ság ál tal írás ban
fel ha tal ma zott sze mé lyek ré szé re a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség nél és a köz re mû kö dõ szer ve zet nél elekt ro ni -
kus és pa pír for má ban ren del ke zés re álló, iga zo lás hoz
kap cso ló dó do ku men tu mok hoz és ada tok hoz. Az Iga zo ló
Ha tó ság a köz re mû kö dõ szer ve ze tek nél kez de mé nye zett
lá to ga tá sa i ról min den eset ben tá jé koz tat ja a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök sé get.

29.  §

An nak ér de ké ben, hogy az Iga zo ló Ha tó ság az irá nyí tá si 
és el len õr zé si rend sze rek meg fe le lõ sé gét meg tud ja ítél ni,
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség:

a) tá jé koz ta tá sul to váb bít ja az Iga zo ló Ha tó ság ré szé re
a sa ját és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek el len õr zé si rend sze -
ré ben el ké szült, vagy egyéb, el len õr zés re jo go sult ha zai
vagy kül föl di szer ve ze tek ál tal el ké szí tett el len õri je len té -
se ket – az El len õr zé si Ha tó ság ál tal vég zett el len õr zé sek

ki vé te lé vel – a je len tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na -
pon be lül,

b) tá jé koz ta tá sul meg kül di az Iga zo ló Ha tó ság ré szé re
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ál tal jó vá ha gyott mû kö -
dé si ké zi köny vet an nak mel lék le te i vel és az el len õr zé si
nyom vo nal lal együtt, be le ért ve a köz re mû kö dõ szer ve ze -
tek mû kö dé si ké zi köny ve it,

c) írás ban tá jé koz tat ja az Iga zo ló Ha tó sá got a mûkö -
dési ké zi köny vek és az el len õr zé si nyom vo nal mó do sí tá -
sá ról, il let ve a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség és a köz re -
mû kö dõ szer ve ze tek szer zõ dé se i ben fog lalt át ru há zott fel -
ada tok ról és a meg va ló sult lé nye ge sebb szer ve ze ti vál to -
zá sok ról a mó do sí tást köve tõen 1 hó na pon be lül,

d) a VII. fe je zet elõ írásainak meg fele lõen rend sze re sen
tá jé koz tat ja az Iga zo ló Ha tó sá got a sza bály ta lan sá gok
 kezelésérõl,

e) ha la dék ta la nul írás ban tá jé koz tat ja az Iga zo ló Ha tó -
sá got az Eu ró pai Bi zott ság eset le ges, irá nyí tá si és el len õr -
zé si el já rá sok kal, il let ve mo ni tor ing gal kap cso lat ban meg -
fo gal ma zott aján lá sa i nak tar tal má ról, vagy az Eu ró pai
 Bizottság ál tal ja va solt ki iga zí tó in téz ke dé sek meg va ló sí -
tá sa ér de ké ben meg tett lé pé sek rõl, il let ve azok ról az in do -
kok ról, ame lyek re hi vat koz va a ja va solt in téz ke dé se ket
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy a köz re mû kö dõ
szer ve zet nem hoz ta meg.

Hitelesítés

30.  §

(1) Az ope ra tív prog ra mok ke re té ben meg ítélt tá mo ga -
tá sok fel hasz ná lá sá nak hi te le sí tést alá tá masz tó ellenõr -
zése a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy az ál ta la át ru -
há zott ha tás kör ben el já ró köz re mû kö dõ szer ve zet fel ada ta.

(2) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség kö te les a pá lyáz -
ta tás, a szer zõ dés kö tés, a pénz ügyi le bo nyo lí tás, a köz be -
szer zé si el já rás le foly ta tá sá nak el len õr zé se, a mo ni tor ing
és a – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal köz zé tett
mód szer ta ni út mu ta tó nak meg fe le lõ – fo lya mat ba épí tett
el len õr zés tel jes fo lya ma tá ra rész le tes el já rás ren det ki dol -
goz ni és elõ ír ni an nak al kal ma zá sát a köz re mû kö dõ szer -
ve ze tek szá má ra.

31.  §

(1) A fo lya mat ba épí tett el len õr zés ré sze ként – az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal köz zé tett mód szer ta ni
út mu ta tó nak meg fele lõen – a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség nek vagy a köz re mû kö dõ szer ve zet nek gon dos kod nia
kell a ked vez mé nye zett ál tal be nyúj tott va la mennyi je len -
tés, nyi lat ko zat és bi zony lat do ku men tum ala pú, for mai és
tar tal mi el len õr zé sé nek le foly ta tá sá ról.
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(2) A pénz ügyi le bo nyo lí tás so rán a do ku men tum ala pú
el len õr zés a ki fi ze té si ké re lem és az azt alá tá masz tó
 bizonylatok (pl. szám lák, szám la össze sí tõk, vagy egyéb,
a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la tok,
szál lí tó le ve lek, bank ki vo na tok) el len õr zé sé bõl áll.

(3) A be kért bi zony la tok tól füg gõ en a do ku men tum ala -
pú el len õr zé sek ke re té ben leg alább a kö vet ke zõ ket kell
 ellenõrizni:

a) a pro jek tek tá mo ga tá si szer zõ dé sek nek (ide ért ve az
azok nak el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ mel lék le te ket,
pl. a be adott pá lyá za tot is) meg fe le lõ fi zi kai és pénz ügyi
elõ re ha la dá sát,

b) a be nyúj tott szám la, vagy egyéb, a gaz da sá gi ese -
ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony lat va lós költ sé ge ken
ala pul, az ope ra tív prog ram ke re té ben jó vá ha gyott pro jekt
kap csán me rült fel és meg fe lel a prog ram cél ki tû zé se i nek,

c) a be adott bi zony la tok, do ku men tu mok alap ján meg -
ál la pít ha tó, hogy az ál la mi tá mo ga tás, a kör nye zet vé de -
lem, az esély egyen lõ ség és a fenn tart ha tó fej lõ dés kö ve tel -
mé nye it be tar tot ták,

d) köz vet le nül a szál lí tó ré szé re tör té nõ ki fi ze tés ese tén 
a ked vez mé nye zett ki fi zet te-e a szám la össze gé nek a tá -
mo ga tá son fe lü li ré szét,

e) a tel je sí tés iga zo lá sát,
f) a köz tar to zás-men tes sé get az EMIR-en ke resz tül,
g) a ket tõs fi nan szí ro zás el ke rü lé sé re vo nat ko zó elõ -

írások tel je sü lé sét,
h) va la mint azt, hogy a be nyúj tott szám lán vagy egyéb,

a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi zony la ton
sze rep lõ tel je sí tés össz hang ban van a pá lyá zat ra vonat -
kozó dön tés sel és a szer zõ dé ses fel té te lek kel, a fi zi kai és
tel je sít mény mu ta tó szá mok tel je sí té sé vel, a tár gyi és idõ -
be li el szá mol ha tó sá gi sza bá lyok kal, a köz be szer zés re
 vonatkozó kö zös sé gi és nem ze ti elõ írásokkal.

32.  §

(1) A fo lya mat ba épí tett el len õr zés ré sze ként a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök ség nek vagy a köz re mû kö dõ szer ve zet -
nek – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ál tal köz zé tett
mód szer ta ni út mu ta tó nak meg fele lõen – gon dos kod nia
kell a koc ká zat elem zé sen ala pu ló min ta vé te le zés sel ki vá -
lasz tott pro jek tek meg va ló sí tás nak hely szí ni ellenõrzé -
sérõl.

(2) Amennyi ben a pro jekt hez nyúj tott tá mo ga tás meg -
ha lad ja az 50 mil lió fo rin tot, a köz re mû kö dõ szer ve zet a
pro jek tet leg alább egy szer – amennyi ben koc ká zat elem zés 
ko ráb ban nem in do kol ja – a meg va ló sí tás zá rá sa kor a
hely szí nen el len õriz.

(3) Amennyi ben a pro jekt hez nyúj tott tá mo ga tás meg -
ha lad ja a 250 mil lió fo rin tot, a köz re mû kö dõ szer ve zet a
pro jek tet éven te leg alább egy szer, és a meg va ló sí tás zá rá -
sa kor a hely szí nen el len õriz.

(4) A hely szí ni el len õr zé sek so rán el len õriz ni kell kü lö -
nö sen:

a) a pro jek tek tá mo ga tá si szer zõ dé sek nek (ide ért ve az
azok nak el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zõ mel lék le te te ket,
pl. a be adott pá lyá za tot is) meg fe le lõ fi zi kai és pénz ügyi
elõ re ha la dá sát,

b) az elõ re ha la dá si je len té sek és a pro jekt tény le ges
 fizikai és pénz ügyi elõ re ha la dá sá nak össz hang ját,

c) a ki fi ze té si ké rel met alá tá masz tó bi zony la tok
(pl. szám lák, vagy egyéb a gaz da sá gi ese ményt hi te le sen
do ku men tá ló bi zony la tok, szál lí tó le ve lek, bank ki vo na tok, 
elõ re ha la dá si je len té sek) ere de ti pél dá nya a ked vez mé -
nye zett nél ren del ke zés re áll és fel lel he tõ, to váb bá meg -
egye zik a ked vez mé nye zett ál tal a ki fi ze té si ké re lem hez
be nyúj tott hi te les má so la tok kal,

d) a ked vez mé nye zett ál tal be nyúj tott nyi lat ko zat össz -
hang ját az azt meg ala po zó bi zony la tok kal,

e) a ter mé kek/szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek a támoga -
tási szer zõ dés sel való össz hang ját,

f) a nyil vá nos ság ra és tá jé koz ta tás ra vo nat ko zó kö zös -
sé gi sza bá lyok be tar tá sát,

g) a köz be szer zé sek re vo nat ko zó kö zös sé gi és nem ze ti
sza bá lyok be tar tá sát a VII. fe je zet ben fog lal tak sze rint,

h) az ál la mi tá mo ga tás, a kör nye zet vé de lem, az esély -
egyen lõ ség és a fenn tart ha tó fej lõ dés kö ve tel mé nye i nek
be tar tá sát.

(5) A hely szí ni el len õr zé sek ke re té ben a ki fi ze té si ké re -
lem ben sze rep lõ költ sé gek el szá mol ha tó sá gá nak meg ál la -
pí tá sá hoz el len õriz ni kell a szám lá kat, ezek kö zött a ko ráb -
bi szám la össze sí tõ(k)ben fel tün te tett, de má so lat ban be
nem nyúj tott szám lá kat is, a szám lák hoz kap cso ló dó szer -
zõ dé se ket, és az azok hoz a kap cso ló dó tel je sí tés iga zo lá -
so kat.

(6) A fo lya mat ba épí tett el len õr zé se ket (ide ért ve a do -
ku men tum ala pú el len õr zé se ket és a koc ká zat elem zés re,
min ta vé te le zés re ala po zott hely szí ni el len õr zé se ket) meg -
fele lõen do ku men tál ni kell, rög zít ve az el vég zett mun kát,
az el len õr zé sek ered mé nye it, va la mint sza bály ta lan sá gok
és hi bák fel tá rá sa es tén a meg tett in téz ke dé se ket.

33.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy az ál ta la
 átruházott ha tás kör ben el já ró köz re mû kö dõ szer ve zet
min den hó nap 10. nap já ig hi te le sí té si je len tést ál lít ki,
mely ben nyi lat ko zik ar ról, hogy meg gyõ zõ dött ar ról, hogy 
a meg elõ zõ hó nap ban jó vá ha gyott, az EMIR-ben rög zí tett
és a ked vez mé nye zett ré szé re ki utalt tá mo ga tá si össze gek -
kel kap cso la tos 31.  § sze rin ti do ku men tum ala pú el len õr -
zé se ket, to váb bá az adott hó nap ra üte me zett 32.  § sze rin ti
hely szí ni el len õr zé se ket el vé gez te.

(2) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség a köz re mû kö dõ
szer ve zet ál tal össze ál lí tott hi te le sí té si je len tést egyetér -
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tése ese tén el len jegy zést köve tõen 5 mun ka na pon be lül
 továbbítja az Iga zo ló Ha tó ság ré szé re.

(3) A hi te le sí té si je len tés el len jegy zé sé nek alátámasz -
tása ér de ké ben a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség maga is
jo go sult el len õr zé se ket vé gez ni a köz re mû kö dõ szer ve ze -
tek nél. Ezen el len õr zé sek ered mé nyé rõl az Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök ség rend sze re sen tá jé koz tat ja az Iga zo ló
Ha tó sá got.

VII. Fejezet

AZ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSBÓL
MEGVALÓSÍTOTT KÖZBESZERZÉSEK

ELLENÕRZÉSE

34.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy a köz re mû -
kö dõ szer ve zet ve ze tõ je – az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
 miniszter ál tal köz zé tett mód szer ta ni út mu ta tó nak meg fe -
le lõ – a fo lya mat ba épí tett el len õr zés ré sze ként kö te les
gon dos kod ni a koc ká zat elem zés sel ki vá lasz tott pro jek tek
ese té ben a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vény (a továb biak ban: Kbt.) és a köz be szer zé sek re vo nat -
ko zó kö zös sé gi ren del ke zé sek elõ írásainak tel je sü lé sé nek
el len õr zé sé rõl.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti fo lya mat ba épí tett el len õr -
zés az egyen lõ bá nás mód, a diszk ri mi ná ció men tes ség, az
át lát ha tó ság és a nem ze ti el bá nás alap el ve i nek tisz te let ben
tar tá sa, va la mint a ver seny tisz ta sá gá nak ér vé nye sü lé se
 érdekében kü lö nö sen az aláb bi ak vizs gá la tát fog lal ja ma -
gá ban:

a) a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok mi nõ sé ge, a köz -
be szer zé si mû sza ki le írás, a pro jekt költ ség ve tés ter ve zé -
sé nek meg fe le lõ mi nõ sé ge és pon tos sá ga, a köz be szer zé si
el já rá si rend meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges be csült ér ték
meg ha tá ro zá sá nak meg fe le lõ sé ge;

b) az aján la ti, rész vé te li, il let ve aján lat té te li fel hí vás
meg fe le lõ sé ge és azok köz zé té te le;

c) az al kal ma zott köz be szer zé si el já rás ki vá lasz tá sá nak 
meg fe le lõ sé ge;

d) a szer zõ dés kü lön bö zõ fá zi sai kö zöt ti köl csö nös
össze füg gés;

e) pénz ügyi ter vek ren del ke zés re ál lá sa;
f) a Kbt. ál tal elõ írt ese tek ben a hi va ta los köz be szer zé si 

ta nács adó igény be vé te le;
g) az ered mény hir de tést köve tõen az el já rás ered mény -

rõl vagy ered mény te len ség rõl  szóló tá jé koz ta tá si kö te le -
zett ség tel je sí té se, a köz be szer zé si el já rás ered mé nye ként
meg kö tött szer zõ dés nyil vá nos sá gá ra vo nat ko zó kö ve tel -
mé nyek be tar tá sa;

h) az aján la tok ér té ke lé sé nek meg fe le lõ sé ge, kel lõ en
rész le tes bí rá ló bi zott sá gi jegy zõ könyv meg lé te, amely be -
mu tat ja a dön tés ho za tal fo lya ma tát;

i) a szer zõ dés tel je sí té sé nek meg fe le lõ sé ge, szer zõ dés -
mó do sí tás ese tén a mó do sí tás kö rül mé nye i nek és in do -
kolt sá gá nak meg fe le lõ sé ge.

(3) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy a köz re mû -
kö dõ szer ve zet az (1) és (2) be kez dés sze rin ti fo lya mat ba
épí tett el len õr zé si kö te le zett sé gé nek a koc ká zat elem zés sel 
ki vá lasz tott pro jek tek ese té ben do ku men tum ala pú, il let ve 
hely szí ni el len õr zés sel tesz ele get.

(4) Amennyi ben a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy 
a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ jé nek dön té se alap ján
 indokolt, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy a köz re -
mû kö dõ szer ve zet jo go sult a köz be szer zé si el já rás do ku -
men tu ma it a ked vez mé nyez et tõl be kér ni, il let ve az el já rás
bár mely sza ka szá ban köz be szer zé si szak ér tõ meg fi gye lõt
(a továb biak ban: meg fi gye lõ) de le gál ni.

(5) Az eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal meg va ló su ló pro jek -
tek meg va ló sí tá sa ér de ké ben le foly ta tott köz be szer zé si
 eljárásokat az Eu ró pai Uni ós Köz be szer zé si Ko or di ná ci ós
és Sza bá lyos sá gi Egy ség tel jes kö rû fo lya mat ba épí tett
 dokumentum ala pú el len õr zés alá vet he ti, il let ve a köz be -
szer zé si el já rás so rán bár mi kor meg fi gye lõt de le gál hat. Az 
1 mil li árd fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás sal meg va ló su ló
pro jek tek ke re té ben le foly ta tott kö zös sé gi ér ték ha tárt
 elérõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zé sek ese tén az
Eu ró pai Uni ós Köz be szer zé si Ko or di ná ci ós és Sza bá lyos -
sá gi Egy ség kö te les el len õriz ni és meg fi gye lõt de le gál ni
a fen ti ek sze rint.

(6) Az EKKE az (5) be kez dés ben em lí tett ese tek ben
köz be szer zé si szak ér tõi je len tést ké szít, ame lyet a mi nõ -
ség el len õr zé si szak ér tõi je len tés ese té ben a köz re mû kö dõ
szer ve zet ré szé re, sza bá lyos sá gi szak ér tõi je len tés ese tén
a köz be szer zé si bí rá ló bi zott ság el nö ke és a köz re mû kö dõ
szer ve zet ré szé re küld meg.

35.  §

(1) Amennyi ben a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy 
a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ jé nek a fo lya mat ba épí tett 
el len õr zés so rán a Kbt., il let ve a köz be szer zé sek re vo nat -
ko zó kö zös sé gi ren del ke zé sek meg sér té se jut tu do má sá ra,
5 mun ka na pon be lül írás ban fel hív ja erre – köz re mû kö dõ
szer ve zet ál tal tör té nõ ész le lés ese tén a Nem ze ti Fejlesz -
tési Ügy nök ség egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett – a ked vez -
mé nye zett fi gyel mét.

(2) Amennyi ben a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy 
a köz re mû kö dõ szer ve zet olyan, a Kbt.-be üt kö zõ ma ga -
tar tást vagy mu lasz tást ész lel, amely fel ve ti a sza bály ta lan -
ság gya nú ját, ak kor a Kbt. 327.  §-a (1) be kez dé sé nek
g) pont ja alap ján a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság el já rá sát 
kez de mé nye zi, il let ve szük ség ese tén a tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sát fel füg gesz ti.

(3) A ked vez mé nye zett az (1) be kez dés sze rin ti ér te sí tés 
kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kö te les írás ban
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ki fej te ni ál lás pont ját a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
vagy a köz re mû kö dõ szer ve zet ré szé re. A ked vez mé nye -
zett írás ban ki fej tett ál lás pont já tól füg gõ en, in do kolt eset -
ben a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy a közremû -
ködõ szer ve zet ve ze tõ je 5 mun ka na pon be lül kez de mé -
nyez he ti a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sát vagy a tá mo -
ga tá si szer zõ dés tõl való el ál lást. A köz re mû kö dõ szer ve zet 
ve ze tõ jé nek dön té sé rõl a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
ve ze tõ jét ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.

(4) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség vagy a köz re mû -
kö dõ szer ve zet a Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság ér de mi
ha tá ro za tá nak meg is me ré sét köve tõen ha la dék ta la nul dönt 
a ha tá ro zat tal érin tett pro jekt tá mo ga tá sá nak to váb bi fel té -
te le i rõl, szük ség sze rint a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá -
sá ról, vagy a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl való el ál lás ról.

(5) Ha a ked vez mé nye zett ál tal le foly ta tott köz be szer -
zé si el já rás hoz kap cso ló dó köz be szer zé si dön tõ bi zott sá gi
ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát kér ték, a ked vez mé nye -
zett a meg tá ma dott Köz be szer zé si Dön tõ bi zott sá gi ha tá ro -
zat meg kül dé sé vel ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a Nem ze ti
Fej lesz té si Ügy nök sé get vagy a köz re mû kö dõ szer ve ze tet
a bí ró sá gi el já rás meg in du lá sá ról, és an nak ered mé nyé rõl.

VIII. Fejezet

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

36.  §

(1) A sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sa és je len té se
 érdekében az Iga zo ló Ha tó ság, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy -
nök ség és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek ve ze tõi ki je lö lik a
sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sá ért és je len té sé ért fe le lõs
szer ve ze ti egy sé get vagy sze mélyt (a továb biak ban: sza -
bály ta lan ság-fe le lõs).

(2) A sza bály ta lan ság-fe le lõs gon dos ko dik
a) a sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sá ról,
b) a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos ne gyed éves

 jelentések össze ál lí tá sá ról,
c) az EMIR sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos ada tok -

kal tör té nõ fel töl té sé rõl,
d) az OLAF Ko or di ná ci ós Iro dá val tör té nõ együtt mû -

kö dés rõl,
e) az Iga zo ló Ha tó ság gal tör té nõ együtt mû kö dés rõl.

37.  §

(1) A le bo nyo lí tás ban érin tett szer ve ze tek ve ze tõi kö te -
le sek sza bály ta lan ság gya nú ja ese tén a sza bály ta lan sá gi
el já rást le foly tat ni.

(2) Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság, az El len õr zé si
Ha tó ság, a bel sõ el len õr zé si rész leg, az Iga zo ló Ha tó ság
vagy bár mely, el len õr zést vég zõ szer ve zet sza bály ta lan ság 

gya nú já ról ér te sí ti a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ve ze -
tõ jét, ak kor a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ve ze tõ je
(vagy dön té se alap ján az érin tett szer ve zet ve ze tõ je)
 köteles a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat le foly ta tá sá ra, vagy
amennyi ben az el len õr zést vég zõ szerv meg ál la pí tá sa it
 elfogadja, to váb bi vizs gá lat le foly ta tá sa nél kül meg ál la -
pít hat ja a sza bály ta lan sá got.

(3) A tá mo ga tá si fo lya mat bár mely sza ka szá ban a szer -
ve zet azon tag ja, aki sza bály ta lan ság gya nú ját ész lel te
vagy aki nek ilyen gya nú tu do má sá ra ju tott, azon nal írás -
ban rög zí ti a gya nút, me lyet ha la dék ta la nul meg küld a
szer ve zet sza bály ta lan ság-fe le lõs nek.

(4) A szer ve zet sza bály ta lan ság-fe le lõ se ha la dék ta la nul
meg kül di a szer ve zet ve ze tõ jé nek a sza bály ta lan sá gi gya -
nú ról ka pott tá jé koz ta tást, a kap cso ló dó do ku men tu mo kat, 
va la mint vo nat ko zó vé le mé nyét, ja vas la tot téve az ügy
 kivizsgálására vagy an nak mel lõ zé sé re; majd a sza bály ta -
lan ság gya nú ját 2 mun ka na pon be lül rög zí ti az EMIR-ben.

(5) A szer ve zet ve ze tõ je 2 mun ka na pon be lül dönt a sza -
bály ta lan sá gi vizs gá lat el in dí tá sá ról vagy az arra irá nyu ló
ja vas lat el uta sí tá sá ról, vagy dönt a sza bály ta lan sá gi gya nú
ki vizs gá lá sá ra vo nat ko zó ja vas lat és a kap cso ló dó do ku -
men tu mok nak az érin tett szer ve zet hez tör té nõ át adá sá ról,
mely rõl egy ide jû leg ér te sí ti a szer ve zet sza bály ta lan ság-
fe le lõ sét, to váb bá – köz re mû kö dõ szer ve zet ese tén –
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök sé get.

(6) A szer ve zet ve ze tõ je a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat
 elindításáról való dön tés ese tén, az zal egy ide jû leg ki je lö li
a sza bály ta lan sá gi vizs gá lat ve ze tõ jét, va la mint a vizs gá -
lat ba be vo nan dó szak ér tõ ket. A sza bály ta lan ság-fe le lõs a
sza bály ta lan sá gi vizs gá lat el in dí tá sá nak vagy el uta sí tá sá -
nak té nyét 2 mun ka na pon be lül rög zí ti az EMIR-ben.

38.  §

(1) A köz re mû kö dõ szer ve zet nél el in dí tott sza bály ta -
lan sá gi vizs gá lat le foly ta tá sá nak jo gát a Nem ze ti Fej lesz -
té si Ügy nök ség an nak az EMIR-ben tör tént rög zí té sét
 követõ 3 mun ka na pon be lül ma gá hoz von hat ja. Eb ben az
eset ben a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség dön té sé rõl írás -
ban ér te sí ti a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ jét, és egy út tal 
kéri a ren del ke zés re álló do ku men tu mok meg kül dé sét.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet sza bály ta lan ság-fe le lõ se
a ren del ke zés re álló do ku men tu mo kat – má so lat megtar -
tása mel lett – az (1) be kez dés sze rin ti meg ke re sés tõl szá -
mí tott 5 mun ka na pon be lül meg kül di a Nem ze ti Fejlesz -
tési Ügy nök ség nek.

39.  §

(1) A sza bály ta lan sá gi vizs gá lat ered mé nyé rõl – sza -
bály ta lan ság meg ál la pí tá sá nak hi á nyá ban is – a vizs gá lat
ve ze tõ je sza bály ta lan ság-vizs gá la ti je len tést ké szít.
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(2) A szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaz-
nia kell:

a) az érintett projekt megnevezését, a kedvezményezett
adatait,

b) az érintett összeg nagyságát finanszírozási forráson-
ként,

c) a szabálytalansági gyanúról való tudomásszerzés
módját és idejét,

d) a szabálytalansági gyanú rövid összefoglalását,
e) a vizsgálatban közremûködõk megnevezését,
f) a megvizsgált dokumentumok, körülmények és té-

nyek felsorolását,
g) a meghallgatott személyek megnevezését, a meg-

hallgatás, illetve a helyszíni vizsgálat során készült jegy-
zõkönyvnek a vizsgálatot végzõ és a meghallgatott, illetve
a helyszíni vizsgálat során jelenlévõ személyek aláírásával
ellátott példányát,

h) a meghallgatott, illetve a helyszíni vizsgálat során
jelenlévõ személynek a g) pont szerinti jegyzõkönyv tar-
talmával kapcsolatos egyet nem értése esetén az erre utaló
záradékot,

i) a vizsgálat során megállapított következtetéseket, és
az azt alátámasztó dokumentumoknak a vizsgálatvezetõ
által hitelesített másolatát.

(3) A szabálytalanság tényének megállapítása esetén
a szabálytalanság-vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell
továbbá

a) a megsértett rendelkezések pontos hivatkozását,
b) hogy a szabálytalanság Európai Bizottság által meg-

határozott jelentéstételi kötelezettség alá tartozik,
c) rendszerjellegû szabálytalanság megállapítása ese-

tén az arra való utalást, valamint
d) a további intézkedésekre tett javaslatot.

(4) A szervezet vezetõje a szabálytalanság-vizsgálati
jelentés alapján dönt a szabálytalansági vizsgálat lezárá-
sáról.

(5) A szabálytalansági vizsgálat lezárulhat:
a) annak megállapításával, hogy nem történt szabály-

talanság és a szabálytalansági eljárás intézkedés nélküli
megszüntetésével, vagy

b) szabálytalanság megtörténtét megállapító és intéz-
kedést elrendelõ döntéssel.

40. §

(1) A szervezet vezetõje a jelentés, valamint döntésének
megküldésével értesíti a szabálytalanság-felelõst, vala-
mint a szabálytalanságban érintetteket.

(2) Amennyiben a szabálytalansági vizsgálat szabályta-
lanságot állapít meg, a szervezet vezetõje dönt a szükséges
intézkedések alkalmazásáról.

(3) A szabálytalansági vizsgálat lezárásának idõpontja
a 39. § (5) bekezdés szerinti döntéshozatal napja.

(4) A szabálytalanság-felelõs a szabálytalansági vizsgá-
lat eredményeit a döntéshozataltól számított 2 munkana-
pon belül rögzíti az EMIR-ben.

(5) A szabálytalansági eljárás lefolytatásáról az Igazoló
Hatóságnak, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek és a
közremûködõ szervezeteknek a szabálytalanság gyanújá-
nak a szabálytalanság-felelõs tudomására jutásától számí-
tott 45 naptári napon belül kell gondoskodnia.

41. §

Rendszerjellegû szabálytalanság megállapításáról a
szabálytalansági vizsgálatot lefolytató szervezet vezetõje
köteles a szervezet belsõ ellenõrzését, a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökséget, az ellenõrzési hatóságot és az Igazoló
Hatóságot 5 munkanapon belül értesíteni.

42. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felelõssége annak
biztosítása, hogy a már kifizetett és az Igazoló Hatóságtól
lehívásra került, de szabálytalanul felhasznált támogatási
összegek a kedvezményezettektõl behajtásra kerüljenek.
A behajtott összeget a lebonyolítási bankszámlán történõ
jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét köve-
tõ 5 munkanapon belül a megfelelõ fejezeti kezelésû elõ-
irányzat-felhasználási keretszámlára kell visszautalni.
A behajtott összeg közösségi támogatási részét a fejezeti
kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámlán történõ
jóváírásáról szóló bankszámlakivonat kézhezvételét köve-
tõ 5 munkanapon belül kell visszautalni az Igazoló Ható-
ság bankszámlájára.

(2) A Magyar Államkincstár által kiállított bankszámla-
kivonatok adatait a bankszámla felett rendelkezõknek az
EMIR-ben a kézhezvételt követõ 2 munkanapon belül kell
rögzíteni és a rögzítést követõ 2 munkanapon belül jóvá-
hagyni.

(3) Amennyiben az Európai Bizottság visszafizetésre
szólítja fel az Igazoló Hatóságot, és a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség az Igazoló Hatóság értesítését követõen nem
tudja behajtani a szabálytalanságban érintett összeget,
akkor az Áht. 13/C. § értelmében a szabálytalanságért fele-
lõs, illetve annak hiányában a szabálytalanul felhasznált
forrást folyósító fejezet költségvetésébõl kell az érintett
összeget, az Igazoló Hatóság megfelelõ bankszámlájára
visszapótolni az Igazoló Hatóság által megadott fizetési
határidõre.

(4) Amennyiben a szabálytalanságban érintett összege-
ket a program zárásáig nem sikerült behajtani, akkor a be-
hajtásra tett kísérletek és intézkedések valamennyi doku-
mentációját legalább a program zárását követõ harmadik
év végéig programonkénti bontásban meg kell õrizni.
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(5) Az Igazoló Hatóság a vonatkozó operatív program
bankszámláján jóváírt összeggel csökkentett átutalás
igénylés dokumentációt nyújt be az Európai Bizottságnak.

43. §

(1) Minden negyedévet követõ 4 héten belül a közremû-
ködõ szervezet a szabálytalansági eljárás indításáról, a
megtett intézkedésekrõl és azok eredményeirõl az Európai
Bizottság által meghatározott formában jelentést küld a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség részére.

(2) Minden negyedévet követõ 6 héten belül a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség a szabálytalansági eljárások indítá-
sáról, a megtett intézkedésekrõl és azok eredményeirõl az
Európai Bizottság által meghatározott formában jelentést
küld az Igazoló Hatóság részére.

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a negyedik ne-
gyedéves szabálytalansági jelentések mellékleteként
kimutatást küld az Igazoló Hatóság részére az operatív
program projektjei keretében adott idõpontban behajtásra
váró, a behajtási eljárások megindításának éve szerint osz-
tályozott összegekrõl, illetve tájékoztatja az Igazoló Ható-
ságot a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.

44. §

(1) Minden negyedévet követõ 7 héten belül a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által benyújtott negyedéves jelen-
tések alapján az Igazoló Hatóság köteles összevont jelen-
tést küldeni a OLAF Koordinációs Iroda részére a progra-
mok lebonyolítása során tapasztalt szabálytalanságokról
vagy visszaélésekrõl, az ezekkel kapcsolatban megtett
intézkedésekrõl, illetõleg a folyamatban levõ államigazga-
tási, bírósági eljárások helyzetérõl. A jelentést az OLAF
Koordinációs Iroda megküldi az Európai Bizottság (Euró-
pai Csalásellenes Hivatal) részére és az Ellenõrzési Ható-
ságnak tájékoztatásul.

(2) A negyedik negyedéves jelentéshez csatolva az Iga-
zoló Hatóság a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által ne-
gyedévente benyújtott jelentés alapján évente egyszer
kimutatást küld a OLAF Koordinációs Irodának a behaj-
tásra váró összegekrõl, a behajtási eljárás megindításának
éve szerinti csoportosításban, melyet az OLAF Koordiná-
ciós Iroda továbbít az Európai Bizottság (Európai Csalás-
ellenes Hivatal) felé és az Ellenõrzési Hatóságnak tájékoz-
tatásul.

IX. Fejezet

AZ ALAPOKBÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁSOK

ELLENÕRZÉSE

Belsõ ellenõrzés

45. §

(1) Az irányító hatóságok belsõ ellenõrzését a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzési egysége látja el.
A közremûködõ szervezetek, illetve az Igazoló Hatóság
mûködésének belsõ ellenõrzését biztosítani kell, melyet
a közremûködõ szervezetet mûködtetõ jogi személy, illet-
ve az Igazoló Hatóság funkcionálisan független, kizárólag
ezen feladatok végrehajtására kialakított belsõ ellenõrzési
részlege lát el. Az ellátandó belsõ ellenõrzési tevékenység
tekintetében az Áht., valamint a költségvetési szervek
belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren-
delet elõírásait kell alkalmazni.

(2) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzési
egysége, valamint a közremûködõ szervezetek, illetve az
Igazoló Hatóság belsõ ellenõrzési részlegei az operatív
programok jóváhagyásától számított legfeljebb 3 hónapon
belül megküldik ellenõrzési stratégiájukat (az annak alap-
jául szolgáló kockázatelemzéssel együtt) az Ellenõrzési
Hatóság részére. A stratégia változását haladéktalanul meg
kell küldeni az államháztartásért felelõs miniszter és az
Ellenõrzési Hatóság részére.

(3) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzési
egysége, valamint a közremûködõ szervezetek, illetve az
Igazoló Hatóság belsõ ellenõrzési részlegei az általuk az
európai uniós támogatások vonatkozásában lefolytatott
belsõ ellenõrzések lezárt ellenõrzési jelentéseit haladék-
talanul megküldik az Ellenõrzési Hatóság részére.

(4) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség belsõ ellenõrzési
egysége, valamint a közremûködõ szervezetek belsõ ellen-
õrzési részlegei az általuk az európai uniós támogatások
vonatkozásában lefolytatott belsõ ellenõrzések lezárt el-
lenõrzési jelentéseit haladéktalanul megküldik az Igazoló
Hatóság részére.

(5) Az államháztartásért felelõs miniszter gondoskodik
az Audit Bizottság felállításáról. Az Audit Bizottság szere-
pe, hogy támogassa a pénzügyi lebonyolításban és ellenõr-
zésben érintett szervezetek vezetõit a belsõ kontrollrend-
szerek mûködtetésében; az ellenõrzések prioritásainak és
tapasztalatainak nyomonkövetésében; a szabályozottság,
szabályszerûség, átláthatóság megteremtésében; a külsõ és
belsõ ellenõrzési feladatok áttekintésében; továbbá, hogy
erõsítse az ellenõrzés függetlenségét. Az Audit Bizottság
ügyrendjét maga állapítja meg a vonatkozó nemzetközi
gyakorlatok alapján.
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Ellenõrzési tervezés (stratégia és éves terv)

46.  §

(1) Az El len õr zé si Ha tó ság az ál ta la vég zett koc ká zat -
elem zés alap ján – az Au dit Bi zott ság vé le mé nyé nek ki ké -
ré sé vel – el ké szí ti a nem ze ti el len õr zé si stra té gi át, il let ve
– szük ség ese tén – an nak mó do sí tá sát. Az El len õr zé si
 Hatóság az összes ope ra tív prog ram ra vo nat ko zó an egy sé -
ges el len õr zé si stra té gi át ké szít.

(2) Az El len õr zé si Ha tó ság az (1) be kez dés sze rin ti koc -
ká zat elem zés hez figye lembe ve szi a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség, a köz re mû kö dõ szer ve ze tek és az Iga zo ló
 Hatóság bel sõ el len õr zé si egy sé gei ál tal ké szí tett el len õr -
zé si stra té gi á kat és koc ká zat elem zést.

(3) Az El len õr zé si Ha tó ság az ope ra tív prog ram jó vá ha -
gyá sá tól szá mí tott 9 hó na pon be lül be nyújt ja a nem ze ti
 ellenõrzési stra té gi át az Eu ró pai Bi zott ság nak.

(4) Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság az (1)–(3) be kez -
dé sek nek meg fele lõen be nyúj tott nem ze ti el len õr zé si stra -
té gia kéz hez vé te lét kö ve tõ 3 hó na pon be lül ész re vé telt
tesz a be nyúj tott stra té gi á ra vo nat ko zó an, az El len õr zé si
Ha tó ság – az Au dit Bi zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel –
kö te les az Eu ró pai Bi zott ság ál tal a vá lasz adás ra meg ha tá -
ro zott idõn be lül a nem ze ti el len õr zé si stra té gi át fe lül vizs -
gál ni és az ész re vé te lek re vo nat ko zó vá la szo kat az Eu ró -
pai Bi zott ság nak meg kül de ni.

(5) Az El len õr zé si Ha tó ság az Eu ró pai Bi zott ság ál tal
el fo ga dott nem ze ti el len õr zé si stra té gi át meg kül di a Nem -
ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek
ré szé re.

47.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség bel sõ el len õr zé si
egy sé ge, va la mint a köz re mû kö dõ szer ve ze tek, il let ve az
Iga zo ló Ha tó ság bel sõ el len õr zé si rész le gei min den év
 október 15-ig meg kül dik éves el len õr zé si ter vü ket (az
 annak alap já ul szol gá ló koc ká zat elem zés sel együtt) az
 államháztartásért fe le lõs mi nisz ter és az El len õr zé si Ha tó -
ság ré szé re. Az éves el len õr zé si terv vál to zá sát ha la dék ta -
la nul meg kell kül de ni az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter és az El len õr zé si Ha tó ság ré szé re.

(2) Az El len õr zé si Ha tó ság az ál ta la vég zett koc ká zat -
elem zés és min ta vé te le zés alap ján – az Au dit Bi zott ság
 véleményének ki ké ré sé vel – ok tó ber 31-ig el ké szí ti az
éves el len õr zé si ter vét, il let ve – szük ség ese tén – an nak
mó do sí tá sát.

(3) Az El len õr zé si Ha tó ság éven te fe lül vizs gál ja a nem -
ze ti el len õr zé si stra té gi át.

Rendszerellenõrzés

48.  §

(1) Az 1083/2006/EK ren de let 62. cik ké vel kap cso la tos
rend szer el len õr zé se ket éves rend sze res ség gel az El len õr -
zé si Ha tó ság vég zi el.

(2) Az El len õr zé si Ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott rend szer el len õr zé sek rõl ké szült el len õr zé si je len -
tést a je len tés le zá rá sát köve tõen ha la dék ta la nul meg kül di
az Iga zo ló Ha tó ság ré szé re.

A projektek mintavételes ellenõrzése

49.  §

(1) Az El len õr zé si Ha tó ság el vég zi az ope ra tív prog -
ramok ese té ben a tel jes tá mo gat ha tó ki adá sok leg alább
5%-át érin tõ el len õr zé se ket. Az 5%-os el len õr zé sek min ta -
vé te le zé si alap ja az Iga zo ló Ha tó ság ál tal az Eu ró pai
 Bizottság felé iga zolt költ ség.

(2) Az El len õr zé si Ha tó ság ré szé re kor lát lan hozzá -
férést kell biz to sí ta ni az EMIR-ben tá rolt ada tok hoz.

(3) Az El len õr zé si Ha tó ság a min ta vé te les el len õr zé sek -
rõl ké szült el len õr zé si je len tést a je len tés le zá rá sát köve -
tõen ha la dék ta la nul meg kül di az Iga zo ló Ha tó ság ré szé re.

Intézkedési tervekre vonatkozó különleges szabályok

50.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség, az Iga zo ló Ha tó -
ság és a köz re mû kö dõ szer ve zet ve ze tõ je kö te les va la -
mennyi vo nat ko zó, az eu ró pai uni ós tá mo ga tá sok fel hasz -
ná lá sá val össze füg gõ el len õr zé si je len tés alap ján a je len tés 
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 30 nap tá ri na pon be lül in téz ke -
dé si ter vet ké szí te ni – amennyi ben a je len tés ben rá vo nat -
ko zó, in téz ke dést igény lõ meg ál la pí tás, aján lás vagy ja -
vas lat sze re pel –, és fe le lõs an nak vég re haj tá sá ért, nyil -
ván tar tá sá ért, il let ve a vég re haj tás nyo mon kö ve té sé ért.

(2) Az in téz ke dé si ter ve ket, azok el ké szül tét kö ve tõ
15 nap tá ri na pon be lül kö te les meg kül de ni

a) a köz re mû kö dõ szer ve zet a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség és az El len õr zé si Ha tó ság ré szé re;

b) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség az El len õr zé si
 Hatóság ré szé re;

c) az Iga zo ló Ha tó ság az El len õr zé si Ha tó ság ré szé re.

(3) Az (1) be kez dés ben fel so rolt szer ve ze tek ve ze tõi
gon dos kod nak az in téz ke dé si ter ve ik ben meg fo gal ma zot -
tak meg va ló sí tá sá nak (kü lö nös te kin tet tel a sza bály ta lan -
sá gok ke ze lé sé vel kap cso la tos in téz ke dé sek re) fo lya ma tos 
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nyo mon kö ve té sé rõl, mely nek hely ze té rõl ne gyed éven te
tá jé koz tat ják egy mást a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti, jú ni us 30-án ese dé kes ne -
gyed éves tá jé koz ta tás he lyett éves össze fog la ló be szá mo -
lást kell ké szí te ni.

Zárónyilatkozatok

51.  §

(1) Az ope ra tív prog ra mok vég sõ el szá mo lá sá hoz kap -
cso ló dó an a zá ró nyi lat ko zat ki adá sá hoz szük sé ges el len -
õr zé se ket az El len õr zé si Ha tó ság hajt ja vég re.

(2) Az irá nyí tó ha tó sá gok ve ze tõi az egyes prog ra mok
vár ha tó le zá rá sát a zá rás idõ pont ját meg elõ zõ év ok tó -
ber 15-ig jel zik az El len õr zé si Ha tó ság nak, hogy a zá ró -
nyi lat ko zat ki adá sá hoz kap cso ló dó el len õr zé se ket mun ka -
ter vé ben ter vez ni tud ja.

(3) A prog ra mok le zá rá sá ról az irá nyí tó ha tó sá gok ve ze -
tõi a le zá rást kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ják az
El len õr zé si Ha tó sá got.

(4) Az El len õr zé si Ha tó ság az ope ra tív prog ra mok,
a vég sõ egyen leg át uta lá si igény lés do ku men tá ci ói, il let ve
a pro jekt zá ró je len té sé nek kéz hez vé te lét köve tõen le foly -
tat ja a zá ró nyi lat ko zat ki adá sá hoz szük sé ges el len õr zé se -
ket. Az El len õr zé si Ha tó ság el ké szí ti – az Au dit Bi zott ság
vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – a záró el len õr zé si je len tést és
a zá ró nyi lat ko za tot, me lye ket 2017. már ci us 31-ig meg -
küld az Eu ró pai Bi zott ság nak.

(5) Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság az (1)–(4) be kez -
dé sek nek meg fele lõen be nyúj tott zá ró nyi lat ko zat kéz hez -
vé te lét kö ve tõ 5 hó na pon be lül vé le ményt tesz a be nyúj tott 
zá ró nyi lat ko zat tar tal má ra vo nat ko zó an, az El len õr zé si
Ha tó ság – az Au dit Bi zott ság be vo ná sá val – kö te les az
 Európai Bi zott ság ál tal a vá lasz adás ra meg ha tá ro zott idõn
be lül a zá ró nyi lat ko za tot fe lül vizs gál ni és az ész re vé te lek -
re vo nat ko zó vá la szo kat az Eu ró pai Bi zott ság nak meg kül -
de ni.

52.  §

(1) Az ope ra tív prog ra mok 1083/2006/EK ren de let
88. cik ke sze rin ti rész le ges le zá rá sa ese tén az érin tett
 kiadások jog sze rû sé gét és sza bály sze rû sé gét ér té ke lõ rész -
le ges le zá rás ról  szóló nyi lat ko zat ki adá sá hoz szük sé ges
 ellenõrzéseket az El len õr zé si Ha tó ság hajt ja vég re.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el len õr zé sek alap ján az
 Ellenõrzési Ha tó ság 1083/2006/EK ren de let 62. cik ke sze -
rint rész le ges le zá rás ról  szóló nyi lat ko za tot ál lít ki – az
Au dit Bi zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel –, me lyet adott
év de cem ber 31-ig meg küld az Eu ró pai Bi zott ság nak.

(3) Nagy pro jek tek ese tén az El len õr zé si Ha tó ság a
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség ér te sí té se alap ján le he tõ -
ség sze rint ha la dék ta la nul el vég zi a pro jekt záró ellenõr -
zését.

Beszámolás

53.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség az irá nyí tó ha tó -
sá gok be szá mo lói alap ján – és az ál lam ház tar tá sért fe le lõs
mi nisz ter vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – min den év ben el -
készíti az irá nyí tá si és el len õr zé si rend szer vál to zá sa i ról
 szóló be szá mo lót, me lyet szep tem ber 30-ig meg küld az
El len õr zé si Ha tó ság ré szé re. Az irá nyí tá si és el len õr zé si
rend sze rek vál to zá sá ról  szóló be szá mo ló a (2) be kez dés
sze rin ti éves el len õr zé si je len tés ré sze.

(2) Az 1083/2006/EK ren de let 62. cik ké nek meg fele -
lõen az El len õr zé si Ha tó ság min den év ok tó ber 31-ig – az
Au dit Bi zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – el ké szí ti az
ope ra tív prog ram el len õr zé si stra té gi á já val össz hang ban,
az adott év jú ni us 30-án zá ru ló 12 hó na pos idõ szak so rán
vég zett el len õr zé sek ered mé nye it meg ál la pí tó és a prog -
ram irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze ré ben fel tárt eset le ges
hi á nyos sá gok ról be szá mo ló éves el len õr zé si je len tést.

(3) Az El len õr zé si Ha tó ság az összes ope ra tív prog ram -
ra egy je len tést ké szít.

(4) A 2015. jú li us 1. után el vég zen dõ el len õr zé sek re
 vonatkozó in for má ci ó kat az El len õr zé si Ha tó ság az 51.  §
sze rin ti zá ró nyi lat ko za tot alá tá masz tó záró el len õr zé si
 jelentés ke re té ben ké szí ti el – az Au dit Bi zott ság vé le mé -
nyé nek ki ké ré sé vel – 2017. de cem ber 31-ig.

(5) Az El len õr zé si Ha tó ság 2008 és 2015 kö zött min den
év de cem ber 31-ig be nyújt ja az éves el len õr zé si je len tést
az Eu ró pai Bi zott ság nak. Az El len õr zé si Ha tó ság az éves
el len õr zé si je len tés össze fog la ló ját köz zé te szi hon lap ján.

54.  §

(1) Az 1083/2006/EK ren de let 62. cik ké vel össz hang -
ban az El len õr zé si Ha tó ság min den év ok tó ber 31-ig – az
Au dit Bi zott ság vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel – el ké szí ti a
48–49.  §-ok alap ján ki adan dó éves vé le ményt.

(2) Az El len õr zé si Ha tó ság 2008 és 2015 kö zött min den
év de cem ber 31-ig be nyújt ja a vé le ményt az Eu ró pai
 Bizottságnak.

55.  §

(1) Az Iga zo ló Ha tó ság min den év ja nu ár 15-ig meg -
küldi az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ré szé re az
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 elõzõ nap tá ri év ben a Bi zott ság ré szé re meg kül dött iga zo -
lá so kat.

(2) Az Eu ró pai Bi zott ság ál tal ki adott mód szer ta ni
irány mu ta tá sok nak meg fele lõen az ál lam ház tar tá sért fe le -
lõs mi nisz ter éven te feb ru ár 15-ig összeg zi a meg fe le lõ
nem ze ti szint en ren del ke zés re álló el len õr zé si je len té se -
ket, vé le mé nye ket, iga zo lá so kat és nyi lat ko za to kat.

(3) Az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter éven te be szá -
mol a Kor mány nak az uni ós tá mo ga tá sok el len õr zé sé nek
hely ze té rõl.

Kapcsolattartás az Európai Bizottsággal

56.  §

(1) Az El len õr zé si Ha tó ság ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz tert, ha az Eu ró pai
 Bizottság fel ké ri az El len õr zé si Ha tó sá got el len õr zés vég -
zé sé re az Eu ró pai Bi zott ság szá má ra.

(2) Az el len õr zen dõ szer ve ze tek ha la dék ta la nul ér te sí -
tik az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz tert és az El len õr zé si
Ha tó sá got az Eu ró pai Bi zott ság ál tal vég zett el len õr zé sek -
rõl. Az el len õr zé sek nyi tó és záró meg be szé lé sén az ál lam -
ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter és az El len õr zé si Ha tó ság
részt ve het, az el len õr zött szer ve ze tek kö te le sek a je len -
tés-ter ve ze tek re ké szí ten dõ vá laszt az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter rel és az El len õr zé si Ha tó ság gal elõ ze te -
sen egyez tet ni, va la mint a vég le ges je len tést szá muk ra
 tájékoztatásul meg kül de ni.

(3) Az 1083/2006/EK ren de let 73. cik ke sze rin ti egyez -
te té se ken az El len õr zé si Ha tó ság és az ál lam ház tar tá sért
 felelõs mi nisz ter együt te sen vesz nek részt.

X. Fejezet

AZ ALKALMAZANDÓ BIZTOSÍTÉKOKRA
VONATKOZÓ SZABÁLYOK

57.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben ki kell köt ni az aláb bi
biz to sí té ko kat:

a) azon na li be sze dé si meg bí zás ra való fel ha tal ma zás
be nyúj tá sa;

b) a fej lesz tés tár gyá ra (ingó és in gat lan va gyon tárgy -
ra) vo nat ko zó el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom ala pí tá sa;

c) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta i nak be nyúj tá sa a
kö vet ke zõk sze rint:

ca) he lyi ön kor mány za tok, he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok, ön kor mány za tok tár su lá sai és ezek költ ség ve -
té si szer vei ese té ben az érin tett ön kor mány zat, amennyi -
ben ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv pá lyá zik, az
ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv írás be li nyi lat ko -

za ta ar ról, hogy ha a pro jekt rész ben vagy egész ben meg -
hiúsulna, il let ve, ha a tá mo ga tást sza bály ta la nul hasz nál ja
fel, ab ban az eset ben a tá mo ga tást vissza fi ze ti. Egy ben
 tudomásul ve szi, hogy en nek el mu lasz tá sa ese tén an nak
össze gé re in kasszó nyújt ha tó be a he lyi ön kor mány zat,
 helyi ki sebb sé gi ön kor mány zat, ön kor mány za tok tár su lá -
sai költ ség ve té si szám lá já ra, il let ve amennyi ben ön ál ló an
gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv, an nak költ ség ve té si
szám lá já ra,

cb) egy há zak és in téz mé nye ik, az ala pít vá nyok és in -
téz mé nye ik, köz ala pít vá nyok és in téz mé nye ik, köz hasz nú
tár sa sá gok, köz tes tü le tek, va la mint tár sa dal mi szer ve ze tek 
– a po li ti kai pár tok ki vé te lé vel – ese té ben a ked vez mé nye -
zett írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy ha a pro jekt rész ben
vagy egész ben meg hi ú sul, il let ve a tá mo ga tást szabály -
talanul hasz nál ja fel, a tá mo ga tást vissza fi ze ti, és tu do má -
sul ve szi, hogy en nek el mu lasz tá sa ese tén an nak össze ge
a szá má ra a köz pon ti költ ség ve tés bõl biz to sí tott tá mo ga -
tás ból le vo nás ra ke rül,

cc) a ked vez mé nye zett írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy 
vele szem ben – nyi lat ko zat té tel kor – az Ámr. 88.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti tá mo ga tá si rend szer bõl való ki zá rás ha tá -
lya nem áll fenn.

(2) A tá mo ga tás ked vez mé nye zett je kö te les va la -
mennyi, Ma gyar or szá gon ve ze tett bank szám la szá mát
 közölni és (fel ha tal ma zó le vél út ján) va la mennyi bank -
szám lá ja te kin te té ben azon na li be sze dé si meg bí zás ér vé -
nye sí té sé nek jo gá ra fel ha tal maz ni a köz re mû kö dõ szer ve -
ze tet, a pénz for ga lom ról, a pénz for gal mi szol gál ta tá sok ról 
és az elekt ro ni kus fi ze té si esz kö zök rõl  szóló 232/2001.
(XII. 10.) Korm. ren de let 9.  §-ában meg je löl tek kivéte -
lével.

(3) A (2) be kez dés ben ír tak nem vo nat koz nak a köz -
ponti költ ség ve té si szer vek re, a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mi á ra, to váb bá a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
dön té se alap ján azon ál la mi több sé gi tu laj don ban lévõ
gaz da sá gi tár sa sá gok ra, amely gaz da sá gi tár sa sá gok a tá -
mo ga tást nagy pro jekt, ki emelt pro jekt meg va ló sí tá sá hoz
kap ják, és a tá mo ga tás ból lét re jö võ va gyon in gye ne sen az
ál lam és/vagy az ön kor mány zat ki zá ró la gos tu laj do ná ba
ke rül.

(4) Az azon na li be sze dé si meg bí zás al kal ma zá sa ér de -
ké ben a ked vez mé nye zett kö te les a szám la ve ze tõ hi tel in -
té ze te(i) ál tal vissza iga zolt fel ha tal ma zó le ve le(ke)t a tá -
mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en a közremû -
ködõ szer ve zet szá má ra át ad ni, és bár me lyik bank szám lá ja 
meg szün te té sé rõl vagy új bank szám la meg nyi tá sá ról a
köz re mû kö dõ szer ve ze tet nyolc mun ka na pon be lül írás -
ban tá jé koz tat ni, és az új bank szám lá ra vo nat ko zó, a szám -
la ve ze tõ hi tel in té zet ál tal vissza iga zolt fel ha tal ma zó le ve -
let a köz re mû kö dõ szer ve zet szá má ra át ad ni.

(5) A ked vez mé nye zett kö te les írás ban nyi lat koz ni
 arról, hogy nem áll fenn olyan har ma dik sze mély irá nyá -
ban fenn ál ló kö te le zett ség, amely a tá mo ga tás sal lét re jött
pro jekt cél já nak meg va ló su lá sát meg hi ú sít hat ja, il let ve
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amely a ked vez mé nye zett biz to sí ték adá sát kor lá toz za.
A ked vez mé nye zett ilyen kor lá to zás hi á nyá ról, il let ve a
har ma dik sze mély hoz zá já ru lá sá nak meg adá sá ról a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben vagy kü lön nyi lat ko zat ban kö te les
nyi lat koz ni.

58.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dés nek tar tal maz nia kell még az
aláb bi biz to sí té kok kö zül a ked vez mé nye zett ál tal vá laszt -
ha tó leg alább egyet, amely tõl el té rés – ki vé ve a 60.  § sze -
rin ti men tes sé get – nem en ged he tõ:

a) jel zá log jog in gat lan ra (ha az Ámr. sze rint egyéb ként
nem kö te le zõ),

b) jel zá log jog in gó ság ra,
c) bank ga ran cia,
d) biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott kész fi ze tõ

 kezességvállalást tar tal ma zó kö te lez vény,
e) ga ran cia szer ve zet ál tal vál lalt ke zes ség,
f) ga ran cia biz to sí tá si szer zõ dés alap ján ki ál lí tott kö te -

lez vény,
g) óva dék,
h) egy há zi in téz mény ré szé re az in téz ményt fenn tar tó

egy ház, vagy an nak ille té kes szer ve ze ti egy sé ge ál tal biz -
to sí tott kész fi ze tõ ke zes ség vál la lás.

(2) A pá lyá za ti út mu ta tó ban a köz re mû kö dõ szer ve zet
a meg fe le lõ in do kok meg je lö lé se mel lett ren del kez het
úgy, hogy az (1) be kez dés a), il let ve b) pont ja sze rin ti biz -
to sí té ko kat nem, vagy csak az ott meg ha tá ro zott fel té te lek
mel lett fo gad ja el.

(3) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja al kal ma zá sa ese tén
a ked vez mé nye zett kö te les va gyon biz to sí tást köt ni a jel zá -
log gal érin tett in gat lan ra, il let ve in gó ság ra.

(4) Be ru há zá si tá mo ga tás sal meg va ló sult va gyon tárgy -
ra nem kö te le sek va gyon biz to sí tást köt ni a köz pon ti költ -
ség ve té si szer vek, az egy há zak és in téz mé nye ik. Nem
 kötelesek to váb bá va gyon biz to sí tást köt ni a he lyi ön kor -
mány za tok, he lyi ki sebb sé gi ön kor mány za tok, ön kor -
mány za tok tár su lá sai és ezek költ ség ve té si szer vei,
amennyi ben a fej lesz tés tár gya, vagy a fej lesz tés ered mé -
nye ként lét re jö võ va gyon tárgy törzs va gyon, vagy törzs va -
gyon ná vá lik.

59.  §

A köz re mû kö dõ szer ve zet a ked vez mé nye zet tel kö ten -
dõ tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tá si szer zõ dés meg -
sze gé sé bõl, il let ve a tá mo ga tás jog ta lan fel hasz ná lá sá ból
ere dõ eset le ges vissza fi ze té si kö te le zett ség biz to sí tá sá ra
jo go sult to váb bi, szer zõ dést biz to sí tó mellékkötelezett -
ségeket (Ptk. 243–276.  §) meg ha tá roz ni.

60.  §

Nem kö te le sek az 58–59.  §-ban meg ha tá ro zott biz to sí -
té kot nyúj ta ni:

a) a költ ség ve té si szer vek,
b) az egy há zak és in téz mé nye ik, ha a tá mo ga tás az egy -

ház (egy há zi in téz mény) olyan köz fel adat-el lá tá sá val kap -
cso la tos, amely re te kin tet tel nor ma tív költ ség ve té si tá mo -
ga tás ra jo go sult,

c) az ala pít vá nyok és in téz mé nye ik, köz ala pít vá nyok
és in téz mé nye ik, köz hasz nú tár sa sá gok, köz tes tü le tek, tár -
sa dal mi szer ve ze tek, va la mint

d) a he lyi ön kor mány za tok, he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány za tok, több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok, ön kor mány za -
tok egyéb tár su lá sai és ezek költ ség ve té si szer vei,
amennyi ben a tá mo ga tást tel jes egé szé ben ön ként vál lalt
he lyi köz ügy meg ol dá sá ra vagy kö te le zõ fel ada ta ik el lá tá -
sá ra hasz nál ják fel. Nem kö te le sek to váb bá biz to sí té kot
szol gál tat ni, amennyi ben a fej lesz tés tár gya, vagy a fej -
lesz tés ered mé nye ként lét re jö võ va gyon tárgy törzs va -
gyon, vagy törzs va gyon ná vá lik,

e) a víz gaz dál ko dá si tár su la tok, ha a tá mo ga tást tel jes
egé szé ben az ál ta luk üze mel te tett ön kor mány za ti és/vagy
ál la mi tu laj do nú vi zek és ví zi lé te sít mé nyek fej lesz té sé re
hasz nál ják fel,

f) a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség dön té se alap ján
azon ál la mi több sé gi tu laj don ban lévõ gaz da sá gi tár sa sá -
gok, ame lyek a tá mo ga tást ki emelt pro jekt vagy nagy pro -
jekt meg va ló sí tá sá hoz kap ják, és a tá mo ga tás ból lét re jö võ
va gyon in gye ne sen az ál lam és/vagy az ön kor mány zat
 kizárólagos tu laj do ná ba ke rül,

g) bár mely ked vez mé nye zett, amennyi ben a tá mo ga tás
össze ge nem ha lad ja meg az 10 mil lió fo rin tot,

h) bár mely ked vez mé nye zett, ha a tá mo ga tás nem be -
ru há zá si célú, ku ta tás-fej lesz tés re vagy in no vá ci ó ra irá -
nyul.

61.  §

(1) A biz to sí té ki ér ték nek fe dez nie kell leg alább a tá mo -
ga tás össze gét.

(2) Zá log jog al kal ma zá sá nál elsõ rang he lyû jel zá log jo -
got kell elõ ír ni. Má so dik vagy to váb bi rang hely re – akár
rang hely cse re út ján tör té nõ – be jegy zés el fo ga dás ra ak kor
al kal mas, ha a ko ráb bi rang he lyû be jegy zé sek tel je sí té se
ese tén a va gyon tárgy ér té ke még fe de ze tet nyújt a tá mo ga -
tá si összeg re és já ru lé ka i ra is.

(3) Ha az adott biz to sí ték a vo nat ko zó jog sza bá lyok sze -
rint va la mely nyil ván tar tás ba való be jegy zés sel jön lét re, a 
tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz a nyil ván tar tás ba való be jegy -
zés re van szük ség.

(4) A tá mo ga tá si összeg – ide ért ve az elõ le get is – elsõ
fo lyó sí tá sa csak ak kor en ge dé lyez he tõ, ha a biz to sí té kok
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a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak sze rint ren del ke zés re
áll nak.

(5) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés ben elõ -
írt ide ig, az elõ írt tar ta lom mal kö te les a biz to sí té ko kat
fenn tar ta ni.

(6) Be ru há zá si pro jek tek ese té ben a meg va ló sí tást
 követõ (fenn tar tá si) idõ szak ra vo nat ko zó an az 57.  § sze -
rin ti biz to sí té ko kat kell kér ni, a ter he lé si ti la lom ki vé te lé -
vel, az 58.  § sze rin ti biz to sí té kot nem kell kér ni. 50 mil lió
fo rin tot meg ha la dó tá mo ga tás sal meg va ló su ló be ru há zá si
pro jek tek ese té ben a fenn tar tá si idõ szak ra vo nat ko zó an az
57.  § sze rin ti biz to sí té ko kat kell kér ni, a ter he lé si ti la lom
ki vé te lé vel, to váb bá az 58.  § sze rin ti, a meg va ló sí tá si idõ -
szak hoz ké pest 50%-kal mér sé kelt biz to sí té kot kell kér ni.

(7) A nem be ru há zá si jel le gû pro jek tek ese té ben a meg -
va ló sí tá si idõ szak ra kell biz to sí té kot kér ni.

(8) A ked vez mé nye zett szá má ra a biz to sí ték cse rét le he -
tõ vé kell ten ni, ha az új biz to sí ték vég re hajt ha tó sá ga, il let -
ve az ál ta la fe de zett ér ték meg fe lel a biz to sí té kok ra vo nat -
ko zó fel té te lek nek.

(9) A biz to sí té kok ról, azok va lós ér té ké rõl, fenn tar tá suk 
kö te le zõ idõ tar ta má ról, va la mint ér vé nye sít he tõ sé gé rõl
 szóló tá jé koz ta tást a pá lyá za ti út mu ta tó tar tal maz za.

(10) Amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ re, de leg ké sõbb a tá mo ga tá si szer zõ dés
meg kö té sét kö ve tõ egy éven be lül a ked vez mé nye zett nem 
iga zol ja, hogy a biz to sí té kok ren del ke zés re áll nak, a köz -
re mû kö dõ szer ve zet a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl el áll hat.

(11) A biz to sí té kot leg ke ve sebb egy év idõ tar tam ra kell
ren del ke zés re bo csá ta ni az zal, hogy a biz to sí ték ér vé nyes -
sé gé nek le jár tát meg elõ zõ en an nak meg hosszab bí tá sát
vagy cse ré jét a ked vez mé nye zett nek iga zol nia kell. En nek
el ma ra dá sa a ki fi ze té sek fel füg gesz té sét és a tá mo ga tá si
szer zõ dés tõl való el ál lást von hat ja maga után.

XI. Fejezet

A JOGSZABÁLYSÉRTÕ, NEM RENDELTETÉSSZERÛ
VAGY SZERZÕDÉSELLENES MÓDON FELHASZNÁLT 
TÁMOGATÁSOK BEHAJTÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

62.  §

(1) Ha a köz re mû kö dõ szer ve zet vagy a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök ség (e fe je zet ben együt te sen: le bo nyo lí tó
szer ve zet) a tá mo ga tás jog sza bály sér tõ vagy nem ren del te -
tés sze rû fel hasz ná lá sát ál la pí tot ta meg, és e miatt a szer zõ -
dés tõl el állt, a ked vez mé nye zet tet kü lön jog sza bá lyok ban
meg ha tá ro zot tak sze rint ter he lõ vissza fi ze té si kö te le zett -
sé gé re vo nat ko zó kö ve te lés ér vé nye sí té se ér de ké ben a le -
bo nyo lí tó szer ve zet (a kö ve te lés ér vé nye sí té sé re jo go sult
szerv) jár el.

(2) A le bo nyo lí tó szer ve zet a szer zõ dés tõl ak kor is el áll -
hat, ha a ked vez mé nye zett el len a Cég köz löny ben köz zé -
tett mó don csõd-, fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si vagy az
 ismeretlen szék he lyû cég meg szün te té sé re irá nyu ló el já rás 
in dult, vagy vég re haj tá si, adós ság ren de zé si el já rás van
 folyamatban.

(3) Amennyi ben a ked vez mé nye zett vissza fi ze té si kö te -
le zett sé gé nek a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lalt fel té te lei
be kö vet kez nek, a le bo nyo lí tó szer ve zet a vissza fi ze tés
oká nak meg je lö lé sé vel fel hív ja vissza fi ze té si kötelezett -
ségének tel je sí té sé re.

(4) Amennyi ben a ked vez mé nye zett vissza fi ze té si kö te -
le zett sé gé nek a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg adott ha tár -
idõ ben nem, vagy csak rész ben tesz ele get, és a be nyúj tott
azon na li be sze dé si meg bí zás ered mény te len, a meg kö tött
tá mo ga tá si szer zõ dés sze rint in téz ked ni kell az al kal maz -
ha tó biz to sí té kok ér vé nye sí té se ér de ké ben.

(5) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott biz to sí té -
kok kö zül el sõd le ge sen azt kell ér vé nye sí te ni, amellyel a
vissza kö ve telt összeg leg gyor sab ban be szed he tõ. A kö ve -
te lés egyéb biz to sí té kok ér vé nye sí té sé vel tör té nõ be sze dé -
sét csak ezen el já rás ered mény te len sé ge ese tén le het meg -
kí sé rel ni.

(6) Amennyi ben a biz to sí té kok ból a kö ve te lés ki elé gí té -
se nem ered mé nyes, az ille té kes adó ha tó sá got a vissza -
követelt összeg adók mód já ra tör té nõ be haj tá sá nak meg in -
dí tá sa ér de ké ben a le bo nyo lí tó szer ve zet ke re si meg, és
 ezzel egy ide jû leg a meg ke re sés té nyé rõl a ked vez mé nye -
zet tet is ér te sí ti. Amennyi ben az adó vég re haj tás so rán
 bírósági vég re haj tó jár el, az adó ha tó ság er rõl ér te sí ti a be -
haj tást kez de mé nye zõ szer ve ze tet.

63.  §

(1) A le bo nyo lí tó szer ve ze tet mint meg ke re sõt ter he li az 
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény (a továb -
biak ban: Art.) 161.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti vég re haj -
tá si költ ség mi ni mum elõ le ge zé se.

(2) Ha a le bo nyo lí tó szer ve zet meg ke re sé se alap ján az
adó ha tó ság a ked vez mé nye zet tet azo no sí ta ni nem tud ja,
vagy az adó ha tó ság szá má ra a be haj tás jog cí me nem egy -
ér tel mû, az adó ha tó ság a le bo nyo lí tó szer ve ze tet – 15 nap -
tá ri na pon be lül – to váb bi adat szol gál ta tás ra hív ja fel.

(3) Az adó ha tó ság a le bo nyo lí tó szer ve zet meg ke re sé se
alap ján az Art. 161. §-ában fog lalt sza bá lyok al kal ma zá sá -
val jár el.

(4) Amennyi ben az adók mód já ra tör té nõ be haj tás ered -
mény te len, er rõl az adó ha tó ság ér te sí ti a le bo nyo lí tó szer -
ve ze tet. A le bo nyo lí tó szer ve zet az adók mód já ra tör té nõ
ered mény te len be haj tás ról való adó ha tó sá gi ér te sí tés kéz -
hez vé te lét köve tõen min den to váb bi in téz ke dést kö te les
meg ten ni az eset le ges to váb bi biz to sí té kok ér vé nye sí té se
ér de ké ben. Amennyi ben a fenn ma ra dó biz to sí té kok ér -
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vényesítése sem ve zet ered mény re, a ked vez mé nye zet tel
szem ben a köz re mû kö dõ szer ve zet fel szá mo lá si el já rás,
 illetve adós ság ren de zé si el já rás el ren de lé sét kezdemé -
nyezi.

(5) A le bo nyo lí tó szer ve zet a már el in dult csõd-, fel szá -
mo lá si, vég el szá mo lá si, az is me ret len szék he lyû cég meg -
szün te té sé re irá nyu ló, vagy vég re haj tá si el já rá sok ba kö te -
les be kap cso lód ni.

XII. Fejezet

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az EMIR-re vonatkozó speciális szabályok

64.  §

(1) Ha adott idõ szak ban az EMIR mo dul ja i nak al kal ma -
zá sa egyes fel ada tok el lá tá sát nem biz to sít ja, ak kor a pro -
jek tek vég re haj tá sá val össze füg gõ en az adott mo dul ban
nem el vé gez he tõ fel ada tok, ki fi ze té sek ren de zé sé nek
 dokumentálását a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség mû kö -
dé si ké zi köny vé ben rész le te zett mó don kell az érin tett
szer vek nek biz to sí ta ni uk, és utó la go san, ha la dék ta la nul
gon dos kod ni uk kell az érin tett mo dul(ok)ban az ada tok
tel jes körû rög zí té sé rõl. Amennyi ben az EMIR fi nan szí ro -
zá si mo dul ja nem biz to sít ja az adott át uta lá si meg bí zás
rög zí té sét, ak kor a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség mû kö -
dé si ké zi köny vé ben rész le te zett meg fe le lõ do ku men tált -
ság mel lett az át uta lá si meg bí zás ki ál lí tá sa az EMIR-en
 kívül is, elekt ro ni kus uta lás nél kül is ren dez he tõ. Ez eset -
ben az érin tett szer vek nek biz to sí ta ni uk kell az EMIR-en
kí vü li uta lás do ku men tá lá sá nak alá tá masz tá sát. Az Eu ró -
pai Uni ó val tör té nõ el szá mo lá sok be nyúj tá sa az
EMIR-ben tel jes kö rû en rög zí tett ada tok alap ján, ki zá ró lag 
az EMIR-ben el ké szí tett do ku men tu mok kal tör tén het.

(2) A (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a fel ada tok pa pír -
ala pon tör té nõ el vég zé sé nek kö te le zett sé ge vo nat ko zik az
ér te sí té si, tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gek re is.

(3) Az EMIR-ben rög zí tett ada to kat az EMIR üze mel te -
tõ je he ten te – az ada tok el len õr zé se után – le vá lo gat ja és
to váb bít ja az Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer -
hez.

(4) Az Ámr. 92.  § (4) be kez dé se alap ján az EMIR ren -
del ke zé sé re bo csá tott köz tar to zá si ada to kat az EMIR üze -
mel te tõ je egy mun ka na pon be lül fel dol goz za az EMIR-
 ben.

Záró rendelkezések

65.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A köz re mû kö dõ szer ve ze tek nél pénz ügyi fel ada tot
csak pénz ügyi vég zett sé gû, leg alább 2 éves pénz ügyi gya -
kor lat tal ren del ke zõ sze mély vé gez het.

66.  §

(1) A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai, az
EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram és a Kohé -
ziós Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz kap cso -
ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si
rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  § (1) be kez dé sé nek 2. és
13. pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„2. Át uta lás igény lés: olyan te vé keny ség, mely nek so -
rán a ki fi ze tõ ha tó ság az Eu ró pai Bi zott ság nak be nyújt ja
az át uta lás igény lés do ku men tá ci ót az eu ró pai uni ós tá mo -
ga tás át uta lá sa ér de ké ben, mely költ ség nyi lat ko zat ból,
 átutalási ké re lem bõl és költ ség iga zo ló nyi lat ko zat ból áll.”

„13. Kö zös sé gi hoz zá já ru lás ren de zé se: olyan te vé -
keny ség a struk tu rá lis ala pok ese tén, mely nek so rán a ki fi -
ze tõ ha tó ság a köz pon ti költ ség ve té si for rás ból a ked vez -
mé nye zett, il let ve a szál lí tó ré szé re ezt meg elõ zõ en már
 kifizetett tá mo ga tás kö zös sé gi hoz zá já ru lá si ré szét utó la -
go san ren de zi a for rás gaz da meg fe le lõ elõ irány za ta i val
szem ben.”

(2) Az R. 5.  § b) és c) pont jai he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zé sek lép nek:

„b) in téz ke dik az ala pok hoz zá já ru lá sá nak át uta lá sá ról
a vo nat ko zó fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si
ke ret szám lá ra, amellyel szem ben sem mi lyen le vo nás,
vissza tar tás vagy egyéb költ ség nem ér vé nye sít he tõ;

c) iga zol ja az Eu ró pai Bi zott ság felé a ked vez mé nye -
zett nél fel me rült tény le ges költ sé ge ken ala pu ló, ala pon -
ként ki ál lí tott költ ség nyi lat ko za tot, va la mint az irá nyí tó
ha tó ság és a köz re mû kö dõ szer ve ze tek irá nyí tá si és el len -
õr zé si rend sze re i nek jog sza bá lyi elõ írásokkal való össz -
hang ját; és be nyújt ja az át uta lás igény lés do ku men tá ci ót
az Eu ró pai Bi zott ság felé;”

(3) Az R. 7.  § (1) be kez dés f) pont ja ha tá lyát vesz ti,
g) pont ja he lyé be kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„g) a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal köz zé tett út mu ta tó ban meg -
ha tá ro zott for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ 
hi te le sí té si je len tés ki ál lí tá sa, va la mint be nyúj tá sa a ki fi -
ze tõ ha tó ság ré szé re;”

(4) Az R. 7.  § (2) be kez dés a) pont ja tör lés re ke rül.

(5) Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) A ki fi ze tõ ha tó ság biz to sít ja – a köz pon ti költ -

ség ve té si és kö zös sé gi hoz zá já ru lá sok, va la mint a ked vez -
mé nye zett sa ját for rá sa i nak fel hasz ná lá sa alap ján – a költ -
ség nyi lat ko za tok EMIR-ben tör té nõ ki ál lí tá sát, to váb bá az 
Eu ró pai Bi zott ság nak kül den dõ ki egé szí tõ táb lá za tok –
 elsõsorban a fi zi kai elõ re ha la dás in di ká to rai, prob lé mák,
el len õr zé sek ja vas la tai és azok alap ján tett in téz ke dé sek,
nyil vá nos ság ra vo nat ko zó kö zös sé gi elv be tar tá sá nak ada -
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tai – össze ál lí tá sát fi nan szí ro zó struk tu rá lis ala pok sze rin -
ti, in téz ke dé sen kén ti bon tás ban.

(2) Az idõ kö zi át uta lás-igény lést a ki fi ze tõ ha tó ság jut -
tat ja el az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.”

(6) Az R. 22.  § he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„22.  § Vég sõ el szá mo lás kor az ope ra tív prog ram, va la -
mint az EQUAL prog ram irá nyí tó ha tó ság gal foly ta tott
egyez te té se ket köve tõen a ki fi ze tõ ha tó ság az EMIR rend -
szer ben össze ál lít ja a vég sõ egyen leg át uta lá si igény lés
do ku men tá ci ó ját, majd to váb bít ja a KEHI mint zá ró nyi lat -
ko zat ki adá sá ért fe le lõs szerv felé az ope ra tív prog ram,
 illetve az EQUAL prog ram kö zös sé gi tá mo ga tás ra való
 jogosultságáról ho zott eu ró pai bi zott sá gi dön tés ben meg -
ha tá ro zott ki fi ze té si ha tár idõt kö ve tõ 3 hó na pon be lül.”

(7) Az R. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„(1) Mi u tán az irá nyí tó ha tó ság fo lyó sí tot ta a ked vez -
mé nye zet tek nek vagy szál lí tók nak a jo go sult tá mo ga tás
tel jes össze gét, il let ve a KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás
 intézkedésre vo nat ko zó an a KTK irá nyí tó ha tó ság tel je sí -
tet te fi ze té si kö te le zett sé gét a szál lí tó ré szé re, a ki fi ze tõ
ha tó ság az EMIR fi nan szí ro zá si mo dul ada tai alap ján utó -
la go san el szá mol ja a kö zös sé gi hoz zá já ru lás nak a köz -
ponti költ ség ve tés ál tal elõ fi nan szí ro zott össze gét, a tá mo -
ga tás ki fi ze té sét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül a vo nat ko zó 
ope ra tív prog ram fo rint bank szám lá já ról a vo nat ko zó fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra,
figye lembe véve a vo nat ko zó ope ra tív prog ram fo rint -
bank szám lá ján ren del ke zés re álló for rá so kat.

(2) Az irá nyí tó ha tó ság csak olyan át uta lást kez de mé -
nyez het a ked vez mé nye zet tek nek vagy szál lí tók nak, il let -
ve a KTK tech ni kai se gít ség nyúj tás in téz ke dés re vo nat ko -
zó an a KTK irá nyí tó ha tó ság csak olyan át uta lást in dít hat
a szál lí tó ré szé re köz pon ti költ ség ve té si for rás ból, amely -
hez kap cso ló dó kö zös sé gi hoz zá já ru lás ren de zé sét a ki fi -
ze tõ ha tó ság – az uni ós for rás nak a vo nat ko zó ope ra tív
prog ram fo rint bank szám lá in tör té nõ ren del ke zés re ál lá sa
ese tén – még a fo lyó sí tás évé ben az e jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott ha tár idõk figye lembe véte lével tel je sí te ni tud.”

(8) Az R. 36.  § (1) be kez dés he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

„(1) Az Eu ró pai Bi zott ság és a pénz ügy mi nisz ter felé
tör té nõ be szá mo lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek
tel je sí té sét az e ren de let sze rin ti el kü lö ní tett, ered mény -
szem lé le tû ket tõs könyv vi te li nyil ván tar tá sok kal kell biz -
to sí ta ni, ame lyet a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény -
ben (a továbbiak ban: szám vi te li tör vény) fog lalt számvi -
teli alap el vek figyelembevéte lével kell ve zet ni.”

(9) Az R. 36.  §-a az aláb bi be kez dés sel egé szül ki:

„(7) Az éves zá rá sok vég re haj tá sa elõtt az egyes ope ra -
tív prog ra mok szám vi te li fel ada ta it vég zõ szer ve ze tek nek
az e ren de let 2–3. szá mú mel lék le te sze rin ti Nyi lat ko za tot
kell ki ál lí ta ni uk és a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-ig
meg kül de ni ük a ki fi ze tõ ha tó ság ré szé re. Az éves zá rást

a ki fi ze tõ ha tó ság csak ak kor hajt hat ja vég re, ha va la -
mennyi szer ve zet nyi lat ko za ta be ér ke zett.”

(10) Az R. az aláb bi 39/A.  §-sal egé szül ki:
„39/A. § (1) Az el kü lö ní tett, ered mény szem lé le tû

könyv ve ze tés alap ján a szám vi te li tör vény elõ írásai sze -
rin ti éves be szá mo lót kell ké szí te ni a tárgy évet kö ve tõ év
má jus 30-ig.

(2) Az éves be szá mo ló val szem ben tá masz tott tar tal mi
és for mai kö ve tel mé nye ket a pénz ügy mi nisz ter kü lön tá jé -
koz ta tó já ban kell sza bá lyoz ni.”

(11) Az R. 40.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A ki fi ze tõ ha tó ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zik a
ked vez mé nye zet tek nél fel me rült – a ked vez mé nye zet tek
ál tal szám lá val vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te le -
sen do ku men tá ló bi zony lat tal iga zolt –, ki fi ze tett költ sé -
gek alap ján az át uta lá si ké re lem, a költ ség nyi lat ko zat,
 valamint a költ ség iga zo ló nyi lat ko zat ki ál lí tá sa, és be nyúj -
tá sa az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.”

(12) Az R. 41.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„a) a ki fi ze tõ ha tó ság írás be li ér te sí té se alap ján 5 mun -
ka na pon be lül a hi te le sí té si je len té sek hez, va la mint a költ -
ség nyi lat ko za tok hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ in for má ci ó kat 
az elõ írt mó don (írás ban, szó ban, va la mint az EMIR rend -
szer ben hoz zá fé rést biz to sít va) a ki fi ze tõ ha tó ság ren del -
ke zé sé re bo csát ja,”

(13) Az R. 42.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Kohéziós Alap projektekhez kapcsolódó hitelesítési
kötelezettségek

42.  § (1) Az irá nyí tó ha tó ság a ki fi ze tõ ha tó ság iga zo lá si 
te vé keny sé gé nek alá tá masz tá sá ra a ki fi ze tõ ha tó ság ál tal
össze ál lí tott út mu ta tó alap ján hi te le sí té si je len té si rend -
szert mû köd tet.

(2) A Ko hé zi ós Alap köz re mû kö dõ szer ve zet az irá nyí tó 
ha tó ság felé be nyúj tan dó költ ség nyi lat ko zat hoz ki ál lít ja
az adott pro jekt re vo nat ko zó an össze sí tett in for má ci ó kat
tar tal ma zó hi te le sí té si je len té sét.

(3) A köz re mû kö dõ szer ve zet ál tal ki ál lí tott hi te le sí té si
je len tés ta nú sít ja, hogy a költ sé gek

a) az adott in téz ke dés ke re té ben al kal ma zan dó tár gyi
és idõ be li el szá mol ha tó sá gi sza bá lyok kal össz hang ban,

b) szám lák kal vagy egyéb, a gaz da sá gi ese ményt hi te -
le sen do ku men tá ló bi zony la tok kal alá tá maszt va,

c) tel je sí tés iga zo lás mel lett,
d) a köz tar to zás ra és a ket tõs fi nan szí ro zás el ke rü lé sé re 

vo nat ko zó elõ írások figye lembevétele mel lett,
e) a vo nat ko zó kö zös sé gi po li ti kák nak, versenypoli -

tikai sza bá lyok nak, ál la mi tá mo ga tá si, ál lam ház tar tás ra
vo nat ko zó jog sza bá lyok nak és a köz be szer zés re, kör nye -
zet vé de lem re, esély egyen lõ ség re, tá jé koz ta tás ra és nyil vá -
nos ság ra vo nat ko zó elõ írásoknak meg fele lõen me rül tek
fel,
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f) az operatív program, az EQUAL program vagy a
Kohéziós Alap keretében jóváhagyott projekt kapcsán me-
rültek fel, és

g) a kiadások nem tartalmaznak olyan tételt, amely
olyan projektet érint, amely szabálytalansági eljárás alatt
áll.

(4) Az irányító hatóság biztosítja, hogy a közremûködõ
szervezet által összeállított hitelesítési jelentések iktatását
és irattározását.

(5) A Kohéziós Alap irányító hatóság a kifizetõ hatóság
részére benyújtandó költségnyilatkozathoz csatolja hitele-
sítési jelentését.

(6) A Kohéziós Alap irányító hatóság által a Kohéziós
Alap projektek szerinti bontásban összeállítandó hitelesí-
tési jelentés tanúsítja, hogy a költségnyilatkozatban kimu-
tatott kiadások ténylegesen kifizetésre kerültek és a 42. §
(3) bekezdés szerinti hitelesítési jelentésekkel alátámasz-
tottak, és hogy

a) az átutalás igénylés benyújtásának európai uniós fel-
tételei teljesültek;

b) az irányító hatóság és a közremûködõ szervezetek
irányítási és ellenõrzési eljárásai a jogszabályi elõírások-
kal, valamint közösségi politikákkal összhangban mûköd-
nek;

c) az irányító hatóságnál, illetve közremûködõ szerve-
zeteinél az 1386/2002/EK rendelet I. Mellékletével össz-
hangban lévõ, az aktuális folyamatoknak megfelelõ ellen-
õrzési nyomvonal került kialakításra;

d) a költségnyilatkozatban foglalt költségek elszámol-
hatók, számlákkal vagy egyéb, a gazdasági eseményt hite-
lesen dokumentáló bizonylatokkal alátámaszthatóak, vala-
mint a vonatkozó nemzeti és európai uniós szabályokkal
összhangban merültek fel, továbbá a számviteli nyilván-
tartás adataival alátámasztottak.

(7) A kiadások megbízhatóságát az irányító hatóságnak
az EMIR rendszerbõl nyert adatokkal kell alátámasztania.

(8) A hitelesítési tevékenységet a kifizetõ hatóság által
összeállított útmutató alapján kell végezni.”

(14) Az R. 43. §-ának helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„Az operatív programokhoz, valamint az EQUAL

programhoz kapcsolódó hitelesítési kötelezettségek

43. § (1) Az operatív program, valamint az EQUAL
program irányító hatóság a kifizetõ hatóság igazolási tevé-
kenységének alátámasztására a kifizetõ hatóság által
összeállított útmutató alapján hitelesítési jelentési rend-
szert mûködtet.

(2) Az operatív program, valamint az EQUAL program
irányító hatóság vagy az általa átruházott hatáskörben eljá-
ró közremûködõ szervezet minden hónap 10. napjáig hite-
lesítési jelentést állít ki, melyben nyilatkozik arról, hogy a
megelõzõ hónapban jóváhagyott, az EMIR-ben rögzített
és a kedvezményezett részére kiutalt támogatási összegek-
kel kapcsolatos dokumentum alapú ellenõrzéseket, továb-

bá az adott hónapra ütemezett helyszíni ellenõrzéseket
elvégezte.

(3) Az irányító hatóság a közremûködõ szervezet által
összeállított hitelesítési jelentést egyetértése esetén ellen-
jegyzést követõen 5 munkanapon belül továbbítja a kifi-
zetõ hatóság részére.

(4) A hitelesítési jelentés ellenjegyzésének alátámasz-
tása érdekében az irányító hatóság maga is jogosult ellen-
õrzéseket végezni a közremûködõ szervezeteknél. Ezen
ellenõrzések eredményérõl az irányító hatóság rendszere-
sen tájékoztatja a kifizetõ hatóságot.”

(15) Az R. 47. §-ának (6) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(6) Strukturális alapok tekintetében a kifizetõ hatóság,
nem rendezhet olyan közösségi hozzájárulásra vonatkozó
igényt, illetve Kohéziós Alap esetében a Kohéziós Alap
közremûködõ szervezet olyan forráslehívást nem nyújthat
be a kifizetõ hatósághoz, illetve a kifizetõ hatóság nem
hagyhat jóvá olyan forráslehívást, amely olyan költséget
tartalmaz, amelyre vonatkozóan a benyújtás idõpontjában
szabálytalansági vizsgálat folyik vagy amelyre vonatko-
zóan a szabálytalanság ténye megállapítást nyert.”

(16) Az R. 47. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) A Kohéziós Alap közremûködõ szervezet köteles a
kifizetõ hatóság megfelelõ (bank)számlájára visszautalt
összeggel a soron következõ költségnyilatkozatot csök-
kenteni. A kifizetõ hatóság visszafizetett összeggel csök-
kentett átutalás igénylést nyújt be az Európai Bizottság-
nak.”

(17) Az R. 52. § (4) bekezdés második mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„A folyamatba épített ellenõrzések keretében a számlá-
kon szereplõ költségek elszámolhatóságának megállapítá-
sához ellenõrizni kell az elszámolásra benyújtott számlák-
hoz kapcsolódó szerzõdéseket, illetve – a strukturális
alapok által társfinanszírozott tevékenységek kiadásainak
támogathatósága tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi
rendelet alkalmazása részletes szabályainak megállapítá-
sáról szóló 1685/2000/EK rendelet módosításáról és az
1145/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
448/2004/EK rendeletben elõírt elszámolhatósági szabá-
lyokra tekintettel – az alvállalkozói szerzõdéseket és
számlákat is.”

(18) Az R. 2–3. számú mellékletekkel egészül ki,
melyek e rendelet 3–4. számú mellékletei.

67. §

(1) A Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai és
az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében
alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról
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 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let 5.  § (5) be kez dés
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Be ru há zá si pro jek tek ese té ben a meg va ló sí tá si idõ -
szak ra a meg ítélt tá mo ga tás tel jes össze gét fe de zõ en kell
biz to sí té kot kér ni, a meg va ló sí tást kö ve tõ (fenn tar tá si)
idõ szak ra vo nat ko zó an a biz to sí ték mér té ke a meg va ló sí -
tá si idõ szak hoz ké pest 50%-kal mér sé kel he tõ. A nem be -
ru há zá si jel le gû pro jek tek ese té ben a meg va ló sí tá si idõ -
szak ra kell biz to sí té kot kér ni, to váb bá a be jegy zett terhe -
lési ti la lom tö röl he tõ.”

(2) A Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog ram jai és
az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés Prog ram ese té ben
al kal ma zan dó biz to sí té kok kal kap cso la tos sza bá lyok ról
 szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. ren de let 5.  §-a az aláb bi
 bekezdéssel egé szül ki:

„(8) A biz to sí té kot leg ke ve sebb egy év idõ tar tam ra kell
ren del ke zés re bo csá ta ni az zal, hogy a biz to sí ték ér vé nyes -
sé gé nek le jár tát meg elõ zõ en an nak meg hosszab bí tá sát
vagy cse ré jét a ked vez mé nye zett nek iga zol nia kell. En nek
el ma ra dá sa a ki fi ze té sek fel füg gesz té sét és a tá mo ga tá si
szer zõ dés tõl való el ál lást von hat ja maga után.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

68.  §

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

a) a Ta nács 1083/2006/EK Ren de le te (2006. jú li us 11.) 
az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ra, az Eu ró pai Szo -
ci á lis Alap ra és a Ko hé zi ós Alap ra vo nat ko zó ál ta lá nos
ren del ke zé sek meg ál la pí tá sá ról és az 1260/1999/EK ren -
de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1080/2006/EK
Ren de le te (2006. jú li us 5.) az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz -
té si Alap ról és az 1783/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl;

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1081/2006/EK
Ren de le te (2006. jú li us 5.) az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ról és
az 1784/1999/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl;

d) a Ta nács 1084/2006/EK Ren de le te (2006. jú li us 11.) 
a Ko hé zi ós Alap lét re ho zá sá ról és az 1164/94/EK ren de let
ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT

A) Alul írott, ...................................... a ....................... a/z/ ................... ope ra tív prog ram köz re mû kö dõ szer ve -
zet/irá nyí tó ha tó ság/Iga zo ló Ha tó ság/El len õr zé si Ha tó ság ve ze tõ je, jogi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem,
hogy ............. év ben az ál ta lam ve ze tett szer ve zet nél az elõ írásoknak meg fele lõen gon dos kod tam
a .................................... Alap köz re mû kö dõ szer ve zet/irá nyí tó ha tó ság/Iga zo ló Ha tó ság/El len õr zé si Ha tó ság felada -
tának el lá tá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi irá nyí tá si és kont roll rend sze rek ha té kony, ered mé nyes és gaz da sá gos mûköd -
tetésérõl.

Gon dos kod tam
– a köz re mû kö dõ szer ve zet/irá nyí tó ha tó ság/Iga zo ló Ha tó ság/El len õr zé si Ha tó ság fel ada tá nak el lá tá sá ra vonat -

kozó meg ál la po dás ban/szer zõ dés ben/jog sza bály ban elõ írt te vé keny sé gek meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ el lá tá sá ról,

– a szer ve zet fel ada ta i nak el lá tá sá ban a szak mai ha té kony ság, ered mé nyes ség és a gaz da sá gos ság kö ve tel mé nye i -
nek ér vé nye sí té sé rõl,

– a ter ve zé si, be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si kö te le zett sé gek tel je sí té sé rõl, azok tel jes sé gé rõl és hitelessé -
gérõl,

– a bel sõ kont roll meg szer ve zé sé rõl és ha té kony, ered mé nyes és gaz da sá gos mû köd te té sé rõl.

Ki je len tem, hogy
– a be nyúj tott be szá mo lók és el szá mo lá sok a leg jobb tu dá som sze rint a va ló ság nak meg fe le lõ ek, tel jes kö rû ek és

pon to sak,
– olyan rend szert ve zet tem be, ami meg fe le lõ bi zo nyos sá got nyújt az el já rá sok jog sze rû sé gé re és szabályszerû -

ségére vo nat ko zó an, to váb bá meg fe lel a ha zai és kö zös sé gi sza bá lyok nak,



– a szer ve ze ten be lül jól kö rül ha tá rolt volt a fe le lõs sé gi kö rök meg ha tá ro zá sa, mû köd te té se, a ve ze tõk a szer ve zet
min den szint jén tisz tá ban vol tak a cé lok kal és az azok el éré sét se gí tõ esz kö zök kel an nak ér de ké ben, hogy vég re
tud ják haj ta ni a ki tû zött fel ada to kat és ér té kel ni tud ják az el ért ered mé nye ket. E te vé keny ség rõl a ve ze tõi be szá -
mol ta tás rend sze rén ke resz tül fo lya ma tos in for má ci ó val ren del kez tem, a te vé keny sé get fo lya ma to san érté -
keltem.

Kelt,

P. H.

....................................
alá írás

B) Az A) pont ban meg ha tá ro zott nyi lat ko za tot az aláb bi ak  miatt nem áll mó dom ban meg ten ni:

Kelt,

P. H.

....................................
alá írás

2. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó

éves zárás végrehajtásának feltételeirõl

A ............................................................................................... (Köz re mû kö dõ Szer ve zet/Irá nyí tó Ha tó ság)  nevében
nyi lat ko zunk, hogy a te vé keny sé gi kö rünk be tar to zó, az EU tá mo ga tá sok kal kap cso la tos aláb bi in téz ke dé sek

Sor szám OP/Pri o ri tás kód ja Pri o ri tás neve

te kin te té ben ve ze tett ered mény szem lé le tû szám vi te li nyil ván tar tá sunk ban

200_. évre vonatkozóan

a tárgy évet érin tõ köny ve lé si té te lek rög zí té se tel jes körû, és a köny ve lé si, el len õr zé si, egyez te té si fel ada to kat
a 2007–2013. prog ra mo zá si idõ szak ban az Eu ró pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Eu ró pai Szo ci á lis Alap ból és
a  Kohéziós Alap ból szár ma zó tá mo ga tá sok fo ga dá sá hoz kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend sze rek
ki ala kí tá sá ról  szóló 281/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let ben, va la mint a vo nat ko zó PM Tá jé koz ta tó ban fog lalt elõ -
írásoknak meg fele lõen el vé gez tük.

Bu da pest, 200... ................................... ..........

............................................. .............................................
szám vi te lért fe le lõs ve ze tõ a szer ve zet fe le lõs ve ze tõ je
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3. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[2. számú mel lék let a 360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let 36.  §-ához]

NYILATKOZAT
a Kohéziós Alapra vonatkozó éves zárás végrehajtásának feltételeirõl

A ............................................................................................... (Közre mû kö dõ Szer ve zet) ne vé ben iga zol juk, hogy
a te vé keny sé gi kö rünk be tar to zó aláb bi Ko hé zi ós Alap pro jek tek te kin te té ben

Sor szám Pro jekt kód ja

az EU tá mo ga tá sok kal kap cso la tos ered mény szem lé le tû szám vi te li nyil ván tar tá sunk ban

200_. évre vonatkozóan

a tárgy évet érin tõ köny ve lé si té te lek rög zí té se tel jes körû, és a köny ve lé si, el len õr zé si, egyez te té si fel ada to kat
a 360/2004. (XII. 25.) Korm. ren de let ben, va la mint a 8018/2005. PM Tá jé koz ta tó ban fog lalt elõ írásoknak megfele lõen
el vé gez tük.

Bu da pest, 200... ................................... ..........

............................................. .............................................
szám vi te lért fe le lõs ve ze tõ a szer ve zet fe le lõs ve ze tõ je

4. számú melléklet a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[3. számú mel lék let a 360/2004. (XII. 26.) Korm. ren de let 36.  §-ához]

NYILATKOZAT
a Strukturális Alapokra vonatkozó éves zárás végrehajtásának feltételeirõl

A ................................................................................ (Köz re mû kö dõ Szer ve zet/Irá nyí tó Ha tó ság) ne vé ben nyilat -
kozunk, hogy a te vé keny sé gi kö rünk be tar to zó, az EU tá mo ga tá sok kal kap cso la tos aláb bi in téz ke dé sek

Sor szám Pri o ri tás/In téz ke dés kód ja In téz ke dés neve

te kin te té ben ve ze tett ered mény szem lé le tû szám vi te li nyil ván tar tá sunk ban

200_. évre vonatkozóan

a tárgy évet érin tõ köny ve lé si té te lek rög zí té se tel jes körû, és a köny ve lé si, el len õr zé si, egyez te té si fel ada to kat a
360/2004. (XII. 26) Korm. ren de let ben, va la mint a 8017/2005. PM Tá jé koz ta tó ban fog lalt elõ írásoknak meg fele lõen el -
vé gez tük.

Bu da pest, 200... ................................... ..........

............................................. .............................................
szám vi te lért fe le lõs ve ze tõ a szer ve zet fe le lõs ve ze tõ je
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A Kormány
282/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az államháztartási szervek és a közvállalkozások
közötti pénzügyi kapcsolatok átláthatóságáról,

valamint az egyes vállalkozásokon belüli pénzügyi
átláthatóságról  szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm.

rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 124.  § (2) be kez dé sé nek k), v) és
xa) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket 
ren de li el:

1.  §

(1) Az ál lam ház tar tá si szer vek és a köz vál lal ko zá sok
kö zöt ti pénz ügyi kap cso la tok át lát ha tó sá gá ról, va la mint
az egyes vál lal ko zá so kon be lü li pénz ügyi át lát ha tó ság ról
 szóló 105/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1.  §-ának 1. pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„1. ál lam ház tar tá si szerv: az ál lam ház tar tás ról  szóló

1992. évi XXXVIII. tör vény 87.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott költ ség ve té si szerv, a he lyi ön kor mány zat, a ki -
sebb sé gi ön kor mány zat, a me gyei te rü let fej lesz té si ta nács, 
a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács, a több cé lú kis tér sé gi tár su -
lás, a köz ala pít vány;”

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

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„2. meg ha tá ro zó be fo lyás: az ál lam vagy az ál lam ház -

tar tá si szer vek ak kor gya ko rol nak meg ha tá ro zó be fo lyást
egy vál lal ko zás fe lett, ha köz vet ve vagy köz vet le nül

a) a vál lal ko zás jegy zett tõ ké jé ben több sé gi ré sze se dé -
sük van;

b) a vál lal ko zás nál több sé gi sza va za ti jo got biz to sí tó
üz let ré sze i vel, rész vé nye i vel, il le tõ leg a sza va za ti jo gok
több mint öt ven szá za lé ká val ren del kez nek; vagy

c) jo go sul tak a vál lal ko zás ve ze tõ tiszt ség vi se lõi vagy
fel ügye lõ bi zott sá gi tag jai több sé gé nek ki je lö lé sé re, meg -
vá lasz tá sá ra vagy vissza hí vá sá ra;”

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

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„3. ál la mi hi tel in té zet: a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi

vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény sze rin ti az
a hi tel in té zet, amely fe lett az ál lam vagy va la mely ál lam -
ház tar tá si szerv meg ha tá ro zó be fo lyás sal ren del ke zik;”

(4) Az R. 1.  §-ának 6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„6. ki zá ró la gos jog: az ál lam vagy va la mely ál lam ház -
tar tá si szerv ál tal – jog sza bály vagy köz igaz ga tá si ha tá ro -
zat alap ján – egyet len vál lal ko zás nak biz to sí tott jog,
amely nek ér tel mé ben meg ha tá ro zott föld raj zi te rü le ten a
vál lal ko zás ki zá ró la go san jo go sult va la mely szol gál ta tás
nyúj tá sá ra vagy te vé keny ség vég zé sé re;”

(5) Az R. 1.  §-ának 7. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„7. köz vál lal ko zás: az a vál lal ko zás, amely re az ál lam
vagy va la mely ál lam ház tar tá si szerv meg ha tá ro zó be fo -
lyást gya ko rol;”

(6) Az R. 1.  §-ának 8. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„8. kü lön le ges jog: az ál lam vagy va la mely ál lam ház tar -
tá si szerv ál tal – jog sza bály vagy köz igaz ga tá si ha tá ro zat
alap ján – meg ha tá ro zott föld raj zi te rü le ten be lül, elõ re
meg ha tá ro zott ob jek tív, ará nyos és diszk ri mi ná ció men tes
fel té te lek ér vé nye sü lé se nél kü li el já rás so rán, kor lá to zott
szá mú vál lal ko zás nak nyúj tott

a) olyan jog, amely nek ér tel mé ben ket tõ vagy több vál -
lal ko zás jo go sult va la mely szol gál ta tás nyúj tá sá ra vagy te -
vé keny ség vég zé sé re, vagy

b) olyan jog, amely fel ha tal maz több egy más sal ver -
seny zõ vál lal ko zást szol gál ta tás nyúj tá sá ra vagy te vé -
keny ség vég zé sé re, vagy

c) olyan elõny, amely kö vet kez té ben az adott föld raj zi
te rü le ten az összes töb bi vál lal ko zás nem ké pes ugyan azt a 
szol gál ta tást ugyan azon fel té te lek mel lett nyúj ta ni;”

2.  §

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

„(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki az ál lam vagy az
ál lam ház tar tá si szer vek és

a) a köz vál lal ko zá sok kö zöt ti pénz ügyi kap cso la tok ra
olyan szol gál ta tás te kin te té ben, amely szol gál ta tás nyúj tá -
sa nem be fo lyá sol ja az Eu ró pai Unió tag ál la mai kö zöt ti
ke res ke del met;

b) az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak köz pon ti bank jai kö -
zöt ti pénz ügyi kap cso la tok ra;

c) az ál la mi hi tel in té ze tek kö zöt ti pénz ügyi kap cso la -
tok ra az olyan ál la mi pénz esz kö zök te kin te té ben, ame lye -
ket az ál lam vagy az ál lam ház tar tá si szer vek szo ká sos ke -
res ke del mi fel té te lek mel lett he lyez tek el;

d) az olyan köz vál lal ko zá sok kö zöt ti pénz ügyi kap cso -
la tok ra, ame lyek nek éves net tó ár be vé te le a 3.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok ren del ke zés re bo csá -
tá sát vagy fel hasz ná lá sát meg elõ zõ két üz le ti év ben nem
érte el a 40 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint össze get, a hi -
tel in té ze tek ese té ben pe dig az éves be szá mo ló mér le gé nek 
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mér leg fõ össze ge nem érte el a 800 mil lió eu ró nak meg fe -
le lõ fo rint össze get.”

3.  §

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

„(1) A köz vál lal ko zá sok bel sõ szám vi te lük ben el kü lö -
ní tik mind azon tá mo ga tá so kat, ame lye ket az ál lam vagy az 
ál lam ház tar tá si szer vek köz vet le nül vagy köz vet ve (más
köz vál lal ko zá so kon, il let ve pénz in té ze te ken ke resz tül)
jut tat tak, így kü lö nö sen:

a) a mû kö dé si vesz te sé gek pót lá sát;
b) a tõ ke jut ta tást;
c) a vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tá so kat és a ked vez -

mé nyes fel té te lek mel lett nyúj tott köl csö nö ket;
d) az ál lam vagy az ál lam ház tar tá si szer vek ál tal ki sza -

bott pénz ügyi ter hek meg té rí té sét.”

4.  §

(1) Az R. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E köz vál lal ko zá sok az alább fel so rolt ada to kat is meg -
kül dik, amennyi ben eze ket az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ira tok nem tar tal maz zák:]

„d) az ál lam vagy az ál lam ház tar tá si szer vek ál tal a vál -
lal ko zás nak nyúj tott ke zes sé ge ket a köl csön fi nan szí ro zá -
sá nak vo nat ko zá sá ban (rész le tez ve e ke zes sé gek fel té te le it 
és az azo kért fi ze tett bár mi lyen dí jat);”

(2) Az R. 4.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E köz vál lal ko zá sok az alább fel so rolt ada to kat is meg -
kül dik, amennyi ben eze ket az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ira tok nem tar tal maz zák:]

„f) az ál la mi be avat ko zás bár mi lyen for má ját, kü lö nö -
sen a köz vál lal ko zás ese dé kes adós sá gá nak, be le ért ve
egye bek kö zött a köl csö nök, tá mo ga tá sok vissza fi ze té sé -
nek, a tár sa sá gi adók, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lé kok, il -
let ve bár mely ha son ló jel le gû köz be vé tel be fi ze té sé nek el -
en ge dé sét.”

5.  §

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

„(1) Az el kü lö ní tett el szá mo lá sok ve ze té sé re kö te le zett
vál lal ko zá sok el kü lö ní tik bel sõ szám vi te lük ben a ki zá ró -
lag spe ci á lis te vé keny sé gek hez kap cso ló dó és a meg osz -
tás sal érin tett esz kö zö ket és for rá so kat, be vé te le ket és rá -
for dí tá so kat.”

6.  §

Az R. 7.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

– a Bi zott ság 1980. jú ni us 25-i 80/723/EGK irány el ve a 
tag ál la mok és a köz vál lal ko zá sok kö zöt ti pénz ügyi kap -
cso la tok át lát ha tó sá gá ról, va la mint egyes vál lal ko zá sok
pénz ügyi át lát ha tó sá gá ról;

– a Bi zott ság 1993. szep tem ber 30-i 93/84/EGK irány -
el ve a Bi zott ság 1980/723/EGK irány el vé nek mó do sí tá sá -
ról;

– a Bi zott ság 2000. jú li us 26-i 2000/52/EK irány el ve a
Bi zott ság 1980/723/EGK irány el vé nek mó do sí tá sá ról;

– a Bi zott ság 2005. no vem ber 28-ai 2005/81/EK irány -
el ve a Bi zott ság 1980/723/EGK irány el vé nek módosítá -
sáról;

– a Bi zott ság 2006. no vem ber 16-ai 2006/111/EK
irány el ve a tag ál la mok és a köz vál lal ko zá sok kö zöt ti pénz -
ügyi kap cso la tok át lát ha tó sá gá ról, il let ve egyes vál lal ko -
zá sok pénz ügyi át lát ha tó sá gá ról.”

7.  §

E ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg -
fe le lést szol gál ja:

– a Bi zott ság 1980. jú ni us 25-i 80/723/EGK irány el ve a 
tag ál la mok és a köz vál lal ko zá sok kö zöt ti pénz ügyi kap -
cso la tok át lát ha tó sá gá ról, va la mint egyes vál lal ko zá sok
pénz ügyi át lát ha tó sá gá ról;

– a Bi zott ság 1993. szep tem ber 30-i 93/84/EGK irány -
el ve a Bi zott ság 1980/723/EGK irány el vé nek mó do sí tá sá -
ról;

– a Bi zott ság 2000. jú li us 26-i 2000/52/EK irány el ve a
Bi zott ság 1980/723/EGK irány el vé nek mó do sí tá sá ról;

– a Bi zott ság 2005. no vem ber 28-ai 2005/81/EK irány -
el ve a Bi zott ság 1980/723/EGK irány el vé nek mó do sí tá sá -
ról;

– a Bi zott ság 2006. no vem ber 16-ai 2006/111/EK
irány el ve a tag ál la mok és a köz vál lal ko zá sok kö zöt ti pénz -
ügyi kap cso la tok át lát ha tó sá gá ról, il let ve egyes vál lal ko -
zá sok pénz ügyi át lát ha tó sá gá ról.

8.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
283/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a tudomány- és innováció-politikával összefüggõ
egyes jogszabályok módosításáról

Az 1.  § te kin te té ben a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Innová -
ciós Alap ról  szóló 2003. évi XC. tör vény 17.  §-ának
b) pont já ban, a 2–4.  § te kin te té ben a Ku ta tá si és Tech no ló -
gi ai In no vá ci ós Alap ról  szóló 2003. évi XC. tör vény
17.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az
5.  § te kin te té ben az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az
 Alkotmány 35.  §-ának (1) be kez dés f) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében el jár va a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács ról
 szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Tr.) 3.  §-a (5) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[A Ta nács]
„b) vé le mé nye zi az Alap pénz esz kö ze i nek fel hasz ná lá -

sá ról a Hi va tal el nö ke ál tal a gaz da sá gi és köz le ke dé si
 miniszter (a továb biak ban: mi nisz ter) ré szé re éven te
 készített be szá mo lót, ame lyet a mi nisz ter ter jeszt a Kor -
mány elé.”

(2) A Tr. 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A Ta nács ti zen öt tagú szak mai tes tü let. A ta gok 

kö zül 6 fõ a Kor mányt kép vi se li, 9 fõ a gaz da sá gi és a
 tudományos éle tet kép vi se lõ nem kor mány za ti szak em ber. 
A Ta nács tag ja it és kö zü lük a tes tü let el nö két – a Hi va tal
el nö ke vé le mé nyé nek meg hall ga tá sát köve tõen – a
 miniszter elõ ter jesz tése alap ján a mi nisz ter el nök bíz za
meg há rom évre. A meg bí zás egy íz ben, leg fel jebb 3 évre
meg hosszab bít ha tó.

(2) A Ta nács ban a Kor mányt a mi nisz ter, az ok ta tá si és
kul tu rá lis mi nisz ter, az egész ség ügyi mi nisz ter, a föld mû -
ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter, a kör nye zet vé del -
mi és víz ügyi mi nisz ter, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va -
talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal ja va solt szak em ber kép vi se li.

(3) A mi nisz ter a Ta nács el nö ké nek és a nem a Kor -
mányt kép vi se lõ ta gok meg bí zá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz -
tését

a) a (2) be kez dés ben meg je lölt mi nisz te rek,
b) a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö ke,
c) a Ma gyar In no vá ci ós Szö vet ség el nö ke,
d) Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia el nö ke, va la mint

a ku ta tás-fej lesz tés, az in no vá ció és a gaz da ság más szak -
mai szer ve ze tei ja vas la tá nak figye lembe véte lével nyújt ja
be.

(4) A Ta nács ülé se i nek ál lan dó meg hí vott ja ta nács ko zá -
si jog gal a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke.”

(3) A Tr. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[A Ta ná csot el nök irá nyít ja, aki]
„c) rend sze res kap cso la tot tart a mi nisz ter rel és a Hi va -

tal el nö ké vel.”

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

„(2) A Ta nács szük ség sze rint, de éven te leg alább négy -
szer, a mi nisz ter rel egyez te tett ügy rend és mun ka terv sze -
rint ülé se zik. A Ta nács ülé sén a Hi va tal el nö ke vagy
 elnökhelyettese, va la mint a Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti
és Ku ta tás hasz no sí tá si Iro da fõ igaz ga tó ja ta nács ko zá si
jog gal vesz részt. A Ta nács el nö ke az ülés re más sze mélyt
is meg hív hat.”

(5) A Tr. 7.  §-ának (6)–(8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Ta nács el nö ke aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ülés
 vezetésére – a nem kor mány za ti kép vi se le tet el lá tó ta gok
kö zül – he lyet test je löl het ki. A sze mé lyes meg je le nés ben
aka dá lyoz ta tott ta gok sza vaz hat nak le vél ben, te le fa xon
vagy elekt ro ni kus le ve le zõ rend sze ren ke resz tül. Az írás -
be li sza va zás rész le tes sza bá lya it a Ta nács ügy rend je sza -
bá lyoz za.

(7) A Ta nács el nö ke és a nem kor mány za ti kép vi se le tet
el lá tó tag jai e mi nõ sé gük ben vég zett mun ká ju kért tisz -
teletdíjra jo go sul tak. A ta gok tisz te let dí já nak mér té ke
 havonta a köz tiszt vi se lõk jog ál lás ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény 43.  §-ának (1) be kez dé sé ben meghatá -
rozott il let mény alap pal (a továb biak ban: il let mény alap)
meg egye zõ összeg, a Ta nács el nö ké nek tisz te let dí ja az
 illetményalap két sze re se.

(8) A Ta nács mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it az ál ta la 
el fo ga dott és a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott ügy rend ha tá -
roz za meg.”

2.  §

(1) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Alap ke ze lé -
sé rõl és fel hasz ná lá sá ról  szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: Akr.) 1.  §-ának (1) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ala pot
(a továb biak ban: Alap) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz -
ter (a továb biak ban: mi nisz ter) a Nem ze ti Ku ta tá si és
Tech no ló gi ai Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal) köz re mû -
kö dé sé vel mû köd te ti.”

(2) Az Akr. 1.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„(3) A mi nisz ter, a Hi va tal és a Ta nács – Alap ra vo nat -
ko zó – fel ada ta it kü lön jog sza bály ál la pít ja meg.

(4) A Ku ta tás-fej lesz té si Pá lyá za ti és Ku ta tás hasz no sí -
tá si Iro da (a továb biak ban: Iro da) a Hi va tal fel ügye le te
alatt álló köz pon ti költ ség ve té si szerv, amely az Alap
pénz esz kö ze i nek ke ze lé sé vel és fel hasz ná lá sá val össze -
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füg gõ fel ada ta it az e ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint
lát ja el.”

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

„(2) Az Atv. 5.  §-ának (8) be kez dé se sze rint vissza igé -
nyel he tõ több let be fi ze tést – an nak vissza té rí té se ér de ké -
ben – az Alap szám lá já ról a (3) be kez dés sze rin ti meg ál la -
po dás alap ján kell át utal ni az adó ha tó ság ré szé re.

(3) Az át uta lás ra vo nat ko zó el já rás rész le te it – be le ért ve 
az adó bír ság ból, a ké se del mi és az ön el len õr zé si pót lé kok -
ból szár ma zó be vé te lek nek az ál la mi adó ha tó ság és az
Alap köz ti meg osz tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat is – a
 Hivatal, a Kincs tár és az adó ha tó ság kö zöt ti meg ál la po dás
rög zí ti.”

(4) Az Akr. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„3.  § (1) A Hi va tal a Ta nács be vo ná sá val elõ ké szí ti és a
mi nisz ter nek jó vá ha gyás ra ter jesz ti be az Alap kö zép tá vú
fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó stra té gi á ját.

(2) A Hi va tal az Alap tárgy évi fel hasz ná lá sá ra vonat -
kozó ter vét az érin tett mi nisz te rek, ál lam igaz ga tá si szer -
vek és a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia be vo ná sá val a
tárgy évet meg elõ zõ év ben a köz pon ti költ ség ve tés ter ve -
zé sé vel össz hang ban ké szí ti el. A fel hasz ná lá si ter vet a
 Hivatal el nö ke – az éves költ ség ve té si tör vény par la men ti
el fo ga dá sát kö ve tõ en – a Ta nács vé le mé nyé nek meg hall -
ga tá sát köve tõen ter jesz ti jó vá ha gyás ra a mi nisz ter elé.

(3) Az el fo ga dott fel hasz ná lá si ter vet év köz ben a
 miniszter a Ta náccsal egyet ér tés ben mó do sít hat ja.”

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

„(2) A Re gi o ná lis Fej lesz té si Ta ná csok in no vá ci ós stra -
té gi á juk kal össz hang ban ál lít ják össze ja vas la ta i kat a
 Hivatal szá má ra, ame lyek rõl a Hi va tal el nö ke a Ta nács
 véleményének meg hall ga tá sát köve tõen elõ ter jesz tést
 készít a mi nisz ter szá má ra.”

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

„(3) A re gi o ná lis de cent ra li zált pá lyá za ti rend sze rek le -
bo nyo lí tá sá nak ko or di ná lá sát a Re gi o ná lis In no vá ci ós
Ügy nök sé gek vég zik.”

3.  §

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

„5.  § (1) Az Alap éves költ ség ve té si ja vas la tát a Hi va tal
ter jesz ti a mi nisz ter elé. A ja vas lat hoz az Iro da az elõ irány -
za to kat ter he lõ kö te le zett sé gek rõl ada tot szol gál tat a Hi va -
tal szá má ra.

(2) Az Alap kincs tá ri és ele mi költ ség ve té sét az Iro da
ké szí ti el.”

(2) Az Akr. 7–9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„7.  § Az Alap egy sé ges szám vi te li rend jét a mi nisz ter
jó vá ha gyá sá val és a Hi va tal köz re mû kö dé sé vel az Iro da
ala kít ja ki.

8.  § (1) Az Alap mû köd te té sé nek, pénz for gal má nak és
fel hasz ná lá sá nak bel sõ el len õr zé sét a Hi va tal vég zi,
amely nek ered mé nyé rõl tá jé koz tat ja a mi nisz tert. Az Iro da 
bel sõ el len õrei lát ják el az Iro da pénz for ga lom le bo nyo lí -
tá sá val és az ál ta la ke zelt pénz esz kö zök ke ze lé sé vel kap -
cso la tos te vé keny sé gé nek el len õr zé sét.

(2) Az Alap mû kö dé sé nek és gaz dál ko dá sá nak ese ti el -
len õr zé sét a Hi va tal és a Ta nács el nö ke a mi nisz ter nél kez -
de mé nyez he ti.

(3) A Hi va tal az Alap sza bály sze rû gaz dál ko dá sá nak
elõ se gí té se, ta nú sí tá sa, meg bíz ha tó pénz ügyi és va gyo ni
hely ze té nek ki ala kí tá sa ér de ké ben – a mi nisz ter jóvá -
hagyásával – könyv vizs gá lót bíz meg.

9.  § (1) A Hi va tal – az Iro da köz re mû kö dé sé vel – el ké -
szí ti az Alap éves költ ség ve té si be szá mo ló ját, ame lyet a
Ta nács vé le mé nyé nek meg hall ga tá sát köve tõen a mi nisz -
ter hagy jóvá.

(2) A Hi va tal a mi nisz ter ré szé re az Iro da út ján az Alap
a) pénz for gal má ról ha von ta adat szol gál ta tást tel je sít;
b) esz kö ze i nek és for rá sa i nak ala ku lá sá ról ne gyed -

éven te mér leg je len tés ben ad szá mot.”

(3) Az Akr. 10.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti egye di ké rel men
ala pu ló dön tés ese tén a ké rel me ket a Hi va tal hoz kell be -
nyúj ta ni, a ké rel mek alap ján nyúj tott tá mo ga tás ról a Hi va -
tal el nö ké nek in do ko lás sal el lá tott elõ ter jesz tése alap ján
a mi nisz ter dönt az Alap – Ta náccsal egyez te tett – fel hasz -
ná lá si ter vé ben sze rep lõ, az egye di tá mo ga tá sok oda íté lé -
sé re vo nat ko zó szem pon tok nak meg fele lõen.”

(4) Az Akr. 13.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tá si prog ra mok meg va ló sí tá sát szol gá ló
pá lyá za ti stra té gi át az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val a
Hi va tal ké szí ti el, és ter jesz ti a mi nisz ter elé jó vá ha gyás ra.

(2) A Hi va tal ál tal a Ta nács egyet ér té sé vel ki dol go zott
és a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott pá lyá za ti stra té gia alap ján
az Iro da el ké szí ti a pá lyá za ti fel hí vást, illet ve út mu ta tót.

(3) A mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott pá lyá za ti fel hí vást,
 illetve út mu ta tót a dön tést köve tõen az év so rán a mi nisz -
ter ne vé ben az Iro da hir de ti meg a mi nisz ter ál tal ve ze tett
mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um), a Hi va tal és
az Iro da hon lap ján, a mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban
és egy or szá gos na pi lap ban.”

(5) Az Akr. 14.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) A pá lyá za ti stra té gi á ban kell meg ha tá roz ni azo kat a 
pá lyá zat tí pu so kat, ame lyek ese té ben a pá lya mû vek rang -
so ro lá sát az adott tá mo ga tá si prog ra mok szak mai irá nyí tó
tes tü le tei (a továb biak ban: tes tü le tek) vég zik. A tes tü le tek
a pá lyá za ti fel hí vás ban, il let ve út mu ta tó ban meg je lent
 bírálati szem pon tok és a szak ér tõk bí rá la tai alap ján rang -
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so rol ják a pá lya mû ve ket, és e rang sor nak meg fele lõen
 javaslatot tesz nek a Hi va tal út ján a mi nisz ter nek a pá lya -
mû vek tá mo ga tá sá ra.”

(6) Az Akr. 15.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pá lya mû, va la mint a 10.  § (3) be kez dé sé nek
b) pont ja sze rin ti egye di ké rel mek tá mo ga tá sá ról – a Hi va -
tal in do ko lás sal el lá tott elõ ter jesz tése alap ján – a mi nisz ter 
dönt.

(2) Az egye di ké rel mek tá mo ga tá sá ról  szóló dön tés
meg ho za ta la a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós
 Tanácsról  szóló jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele lõen
tör té nik. Az egye di ké rel mek tá mo ga tá sá ra vo nat ko zó – a
Hi va tal ál tal ki ala kí tott és mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott –
szem pont rend szert az Iro da és a Hi va tal a hon lap ján köz -
zé te szi.”

4.  §

(1) Az Akr. 15.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A 14.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pá lya mû -
vek ese té ben a tes tü le tek ál tal össze ál lí tott rang sor tól való
el té rés rõl tör té nõ dön tést meg elõ zõ en a mi nisz ter meg hall -
gat ja a Hi va tal út ján a Ta nács és a tes tü le tek vé le mé nyét.

(5) A dön tés ered mé nyét a mi nisz té ri um és a Hi va tal
hon lap ján kell köz zé ten ni.”

(2) Az Akr. 16.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tes tü le tek fel ada ta egyes – a pá lyá za ti stra té gi á -
ban meg ha tá ro zott – tá mo ga tá si prog ra mok mû kö dé sé nek
ko or di ná lá sa, ezen be lül kü lö nö sen a pá lyá za ti fel hí vá sok
vé le mé nye zé se, dön té si ja vas lat ké szí té se a mi nisz ter
 részére a pá lyá za tok el fo ga dá sá ról vagy el uta sí tá sá ról, a
pro jek tek tel je sü lé sé nek rend sze res szak mai el len õr zé se.

(2) A tes tü le tek tag ja it és el nö két – a Hi va tal el nö ké nek
a Ta nács vé le mé nyé nek meg hall ga tá sát köve tõen ki ala kí -
tott ja vas la ta alap ján – a mi nisz ter kéri fel.”

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

„(5) A tes tü le tek el nö ke és tag ja kö te les ha la dék ta la nul
be je len te ni a mi nisz ter nek, ha vele szem ben a 14.  § (7) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki zá ró ok áll fenn. A tag a be je -
len tés tõl kezd ve nem ve het részt a pá lya mû vo nat ko zá sá -
ban a pá lyá za ti dön tés elõ ké szí té sé nek fo lya ma tá ban.”

(4) Az Akr. 22.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ ren -
del ke zés sel egé szül ki:

„Az elem zés és az ér té ke lés ered mé nye i rõl és az ezek
alap ján ja va solt in téz ke dé sek rõl a Hi va tal éven te be szá -
mol a mi nisz ter nek.”

(5) Az Akr. 22.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egyes prog ra mok ér té ke lé sé nek mód já ról, üte -
me zé sé rõl a Hi va tal ér té ke lé si stra té gi át ké szít, ame lyet a
mi nisz ter hagy jóvá. A prog ram élet pá lyá ja sze rint elõ-,
köz ben sõ- és utó ér té ke lés vé gez he tõ. Az ér té ke lés füg get -
len sé gét a Hi va tal biz to sít ja. Az ér té ke lés ki adá sa it az
Alap ke ze lé sé vel kap cso la tos költ sé gek ter hé re kell fi nan -
szí roz ni.

(3) A prog ra mok ér té ke lé sé rõl ké szült, a Ta nács ál tal
vé le mé nye zett és a mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott éves be szá -
mo lót a Hi va tal a hon lap ján nyil vá nos ság ra hoz za.”

(6) Az Akr. 23.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„23.  § A prog ra mok ról és a pá lyá za tok ról a Hi va tal a
hon lap ján fo lya ma to san tá jé koz tat ja a nyil vá nos sá got.
Az Alap fel hasz ná lá sá ról a mi nisz ter éven te egy al ka lom -
mal a mi nisz té ri um és a Hi va tal hon lap ján rész le tes tá jé -
koz ta tást je len tet meg.”

(7) Az Akr. 26.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) A PT-k fel ada ta – a Hi va tal út ján –
a) ja vas lat té tel a mi nisz ter nek a ked vez mé nye zet tek

záró be szá mo ló i nak el fo ga dá sá ra vagy el uta sí tá sá ra;
b) éven kén ti be szá mo ló ké szí té se a mi nisz ter ré szé re.”

5.  §

(1) A Nem ze ti Ku ta tás-nyil ván tar tá si Rend szer rõl  szóló 
160/2001. (IX. 12.) Korm. ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben a „cél elõ irány zat” szö veg rész he lyé be az „elõ irány -
zat” szö veg lép.

(2) A Nem ze ti Ku ta tás-nyil ván tar tá si Rend szer rõl  szóló 
160/2001. (IX. 12.) Korm. ren de let mel lék le te he lyé be
e ren de let mel lék le te lép.

6.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Akr. 28.  §-ának (1) be kez dé se,
b) a Nem ze ti Ku ta tás-nyil ván tar tá si Rend szer rõl  szóló

160/2001. (IX. 12.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
65/2005. (IV. 13.) Korm. ren de let 6.  §-a és mel lék le te,

c) az egyes egész ség ügyi tár gyú és az egész ség ügyi
 miniszter fel adat- és ha tás kö ré vel össze füg gõ kor mány -
ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 12/2005. (I. 26.) Korm.
ren de let 6.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja, va la mint

d) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. 
(XII. 30.) Korm. ren de let 2.  §-ának 2. pont já ban az
„a XXXIV. fe je zet nél a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai
 Hivatal el nö ke,” szö veg rész, va la mint 2.  §-ának 4. pont -
jában az „a Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal te kin -
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tetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke,
valamint” szövegrész.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 283/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„Melléklet

a 160/2001. (IX. 12.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszerhez
kötelezõen adatot szolgáltató elõirányzatok

és programok tájékoztató listája
a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló

2005. évi CLIII. törvény alapján

a) Társadalompolitikai kutatások támogatása (X. Minisz-
terelnökség fejezet, 7. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport).

b) Kormány és MTA közötti kutatási megállapodások
kiadásai (X. Miniszterelnökség fejezet, 7. cím, 2. alcím,
5. jogcímcsoport).

c) Agrárkutatás, tanüzemek, felsõoktatás támogatása
(XII. Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
fejezet, 10. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport).

d) Felsõoktatási kutatási program (XX. Oktatási
Minisztérium fejezet, 11. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport).

e) Ágazati kutatásfejlesztés (XXI. Egészségügyi
Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 2 jogcímcsoport).

f) Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
(XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 12. cím,
3. alcím, 1. jogcímcsoport).

g) Kutatás-fejlesztés, innováció (XXXIV. Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal, 4. cím, 1. alcím, 1. jog-
címcsoport).

h) A vállalati innováció és a gazdaságban hasznosuló
K+F támogatása (LXIX. Kutatási és Technológiai Innová-
ciós Alap fejezet, 1. cím).”

A Kormány
284/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
73. §-a (3) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

A légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról szóló
39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
3. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) A nyilvános repülõtér üzemben tartására, vala-
mint a légiforgalmi irányítói tevékenység ellátására vonat-
kozó felelõsségbiztosítás által az okozott károkra nyújtott
fedezet elfogadható legkisebb mértékének alapja a terve-
zett éves forgalomban részt vevõ legnagyobb maximális
felszállótömegû légijármûre a harmadik személyeknek
okozott károk megtérítésére irányadó összeghatár
(a továbbiakban: alap).

(2) A felelõsségbiztosítás által az okozott károkra nyúj-
tott fedezet elfogadható legkisebb mértéke

a) – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel –
a tárgyévet megelõzõ három év statisztikai adatai alapján
számított átlag szerint évente

aa) 100 000 utast meg nem haladó forgalmat bonyolító
nyilvános repülõtér esetén az alap 25%-a,

ab) 100 000-nél több, de 250 000 utast meg nem haladó
forgalmat bonyolító nyilvános repülõtér esetében az alap
50%-a,

ac) 250 000 utas feletti forgalmat bonyolító nyilvános
repülõtér esetében az alap 100%-a;

b) a légiforgalmi irányítói tevékenység ellátása eseté-
ben az alap 100%-a.

(3) A nyilvános repülõteret a nyilvános repülõtérként
történõ mûködés megkezdésétõl számított egy évig a ter-
vezett éves utasforgalom, a három évnél nem régebben
mûködõ nyilvános repülõteret a nyilvános repülõtérként
történõ mûködés megkezdése óta eltelt idõre vonatkozó
átlagos éves utasforgalom alapján kell a (2) bekezdés
a) pontjában foglaltaknak megfelelõen besorolni.”

2. §

Az R. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Ez a rendelet a légifuvarozókra és légijármûvek

üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekrõl
szóló, 2004. április 21-ei 785/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja.”

3. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a légiközlekedési kötelezõ felelõsségbiztosításról
szóló 39/2001. (III. 5.) Korm. rendelet módosításáról ren-
delkezõ 4/2006. (I. 13.) Korm. rendelet 3. §-a.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány

285/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi

tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény
12. §-a (1) bekezdésének l) pontjában foglalt felhatalma-
zás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

Az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékeny-
ség folytatásának feltételeirõl szóló 4/1997. (I. 22.) Korm.
rendelet 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(1) A Kormány az üzlet mûködési engedélyének kiadá-
sára vonatkozó hatáskörben kereskedelmi hatóságként a
települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat jegyzõjét
(a továbbiakban együtt: jegyzõ) jelöli ki. A kereskedõ az
üzlet mûködési engedélyének (a továbbiakban: mûködési
engedély) kiadását az üzlet helye szerint illetékes jegyzõ-
tõl kérheti.”

2. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány

286/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló

267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tör-
vény 8. §-ának (2) bekezdésében, 59. § (1) bekezdésének
b) és g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – figye-
lemmel a környezet védelmének általános szabályairól
szóló 1995. évi LIII. törvény 12. és 36. §-ára – a Kormány
a következõket rendeli el:

1. §

A hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004.
(IX. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. §-a
g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

„g) visszavétel: az a tevékenység, amely során a tulajdo-
nostól, a birtokostól, illetve az üzemeltetõtõl (a továbbiak-
ban: tulajdonos) a gyártó – vagy a nevében eljáró hulla-
dékkezelõ – a hulladékká vált gépjármûvet a hulladék ke-
zelése céljából átveszi.”

2. §

A Kr. 3. § (2) bekezdésének f) pontja helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

[(2) A gyártó – az érintett gazdasági szereplõkkel

együttmûködve – köteles]

„f) a hulladékkal kapcsolatos külön jogszabályban meg-
határozott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettsé-
gek mellett a saját maga, illetve az átvevõhálózaton ke-
resztül visszavett és kezelt hulladékokra vonatkozó éves
adatokról – a telephelyek adatait összesítve – az Országos
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõséget (a továbbiakban: Fõfelügyelõség) a 2. és
3. számú mellékletnek megfelelõen tájékoztatni.”

3. §

A Kr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A gyártó köteles az általa létrehozott és mûköd-

tetett, illetve szerzõdésekkel kialakított visszavételi és ke-
zelési rendszer meglétét és megfelelõségét a Fõfelügyelõ-
ségnek bejelenteni és a következõket igazolni:

a) a 3. § (2) bekezdés b) pontja szerinti átvevõhálózat
meglétét (átvevõhelyek címe, üzemeltetõje),

b) a 4. § (5) és (6) bekezdése szerinti díjmentes vissza-
vétel feltételeinek meglétét,

c) a visszavételi és kezelési kötelezettségek teljesítését
szerzõdés alapján biztosító átvevõk és bontók, valamint a
bontás során keletkezõ különbözõ hulladékok kezelését
végzõk listáját.

(2) Amennyiben a gyártó a Hgt.-ben meghatározott kö-
telezettségátruházási lehetõségek valamelyikét alkalmaz-
za, akkor az (1) bekezdés szerinti bejelentést a kötelezett-
séget átvállalónak kell megtennie. Ez esetben a gyártónak
a más gyártókkal vagy a koordináló szervezettel, illetve a
forgalmazókkal, illetõleg a kezelõkkel kötött megállapo-
dásának hiteles másolatát kell a Fõfelügyelõségnek
jóváhagyásra megküldeni.

(3) A gyártó, illetve a gyártó kötelezettségét átvállaló az
(1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentési kötele-
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zettséget a 1. számú mellékletben meghatározott nyom-
tatványon teljesíti.

(4) A Fõfelügyelõség a bejelentések alapján dönt a
gyártók, a gyártók kötelezettségeit átvállalók nyilvántar-
tásba vételérõl. A nyilvántartás alapján a Fõfelügyelõség a
bejelentett gyártók, a gyártók kötelezettségeit átvállalók,
valamint a velük szerzõdésben álló átvevõk és bontók
névjegyzékének közzétételérõl gondoskodik.

(5) A gyártó a megállapodás módosítását, illetve az (1)
és (2) bekezdés szerinti átvevõhálózatban bekövetkezett
változásokat köteles 8 napon belül bejelenteni a
Fõfelügyelõségnek.

(6) A gyártó és a forgalmazó a gépjármû értékesítésekor
köteles a vásárlót tájékoztatni arról, hogy a gépjármû hul-
ladékká válása esetén hol és milyen feltételekkel biztosítja
annak visszavételét. Ezen információkat a lehetséges vá-
sárlók számára is nyilvánosan hozzáférhetõvé kell tenni.”

4. §

A Kr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A hulladékká vált gépjármû bontását és az ab-

ból származó bontott alkatrészek és anyagok újrahaszná-
latra, hasznosításra, illetõleg ártalmatlanításra történõ
továbbadását bontó végezheti.

(2) A bontó köteles minden, a gyártókkal, forgalmazók-
kal, átvevõkkel, koordináló szervezetekkel kötött szerzõ-
dése alá tartozó, illetve minden más, a nyilvántartásba vé-
telekor megjelölt típusú hulladékká vált gépjármû tulajdo-
nostól történõ átvételére, az átadó számára a bontási átvé-
teli igazolás kiadására, majd a hulladékká vált gépjármû
e jogszabály szerinti szétbontására és kezelésére.

(3) A bontó telephelyének és az ott történõ tevékenysé-
geknek – a külön jogszabályban1 meghatározottakon túl –
meg kell felelnie a 4. számú melléklet szerinti környezet-
védelmi követelményeknek. Az átvevõnek a bontó részére
történõ átadást megelõzõ tárolás alatt is biztosítania kell a
4. számú melléklet 1. pontjában meghatározott, a hulla-
dékká vált gépjármû kezelés elõtti tárolására vonatkozó
minimális mûszaki követelményeket.

(4) Az átvétel helyétõl az átvevõ telephelyére, valamint
az átvevõtõl a bontóhoz történõ szállítás során a hulladék-
ká vált gépjármûvet nem kell veszélyes hulladékként szál-
lítani, valamint a hulladékká vált gépjármû átvevõnek a
bontóhoz történõ elszállításig a tárolás nem minõsül
veszélyes hulladékkal végzett tevékenységnek.

(5) A hulladékká vált gépjármû további kezelését meg-
elõzõen a gépjármûvet szét kell bontani, amelynek során el
kell választani és külön kell gyûjteni a külön megjelölt,
vagy más módon azonosíthatóvá tett összetevõket és anya-
gokat, a folyadékokat és a veszélyes összetevõket, vala-
mint az újrahasználható alkatrészeket és azokat a haszno-

sítható anyagokat, amelyeket a késõbbi zúzógéppel törté-
nõ darabolás (a továbbiakban: zúzás) során már nem külö-
nítenek el, hogy ezek ne szennyezzék be a roncs jármûbõl
azután keletkezõ zúzási hulladékot.

(6) A zúzást megelõzõen – ha ezeket az anyagokat a zú-
zási eljárás során nem választják szét – legalább az alábbi
alkatrészeket kell eltávolítani (így például kivágni vagy
kibontani): katalizátorokat, rezet vagy alumíniumot vagy
magnéziumot tartalmazó fém alkatrészeket, gumiabron-
csokat, nagyobb méretû mûanyag alkatrészeket, üvegeket.

(7) A bontás során kinyert, elkülönített anyagok és al-
katrészek a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen, a 6. §
szerinti gyártói kötelezettségek és a hasznosítási arányok
teljesítése érdekében az arra külön jogszabály szerinti jo-
gosultnak adhatók át újrahasználatra, hasznosításra vagy
ártalmatlanításra.

(8) A bontó vagy a nevében eljáró hulladékkezelõ – az
5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott rendszerbe
tartozók kivételével – a hulladékká vált jármûvek átvételé-
rõl, bontásáról és további kezelésre történõ átadásáról kö-
teles a Közlekedési Felügyeletet és a környezetvédelmi
hatóságokat a szerzõdésben foglaltaknak, illetve a külön
jogszabályoknak és e rendelet 1–3. számú mellékletének
megfelelõen tájékoztatni.”

5. §

(1) A Kr. 9. §-ának címe helyébe a következõ szöveg
lép:

„Koordináló szervezet és kezelõ szervezet”

(2) A Kr. 9. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[(3) Az a koordináló szervezet vehetõ nyilvántartásba,]

„c) amely az alaptevékenységhez szükséges mértékû
– legalább 50 millió forint értékû – jegyzett tõkével rendel-
kezik, valamint”

6. §

A Kr. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A hulladékkezelõk a 3–6. §-ban meghatározott

kötelezettségek gyártótól történõ átvállalására hulladékke-
zelõ szervezetet (a továbbiakban: kezelõ szervezet) hoz-
hatnak létre. A kezelõ szervezetek létrehozására és mûkö-
désére a koordináló szervezetekre vonatkozó rendelke-
zések irányadóak.”

7. §

A Kr. a következõ 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § A Fõfelügyelõség e rendelet 3. számú mellék-

letében meghatározottak szerint a gyártók, illetve a koor-
dináló szervezetek adataiból összesítõ adatokat készít, és a
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tárgyévet követõ év végéig megküldi azt a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztériumnak.”

8. §

A Kr. 12. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott,
az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés
céljainak ellenõrzését szolgáló részletes szabályok megál-
lapításáról szóló, 2005. április 1-jei 2005/293/EK bizottsá-
gi határozat 3. cikk (1)–(2) bekezdése szerinti, a Fõfel-
ügyelõség által megküldött országos adatokból készült je-
lentésnek az Európai Bizottság részére történõ
megküldésérõl a környezetvédelemért felelõs miniszter
gondoskodik.”

9. §

A Kr. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § (1) Ez a rendelet az elhasználódott jármûvekrõl

szóló, 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parla-
menti és tanácsi irányelv 2. cikke (1)–(3), (10), (12),
(13) bekezdéseinek, 3. cikke (1), (4), (5) bekezdéseinek,
4. cikke (1) bekezdésének, 5. cikke (1) és (2), valamint
(4) bekezdéseinek, 6. cikke (1)–(4) bekezdéseinek, 7. cik-
ke (1) és (2) bekezdéseinek, 9. cikke (1) és (2) bekezdései-
nek, továbbá a 12. cikkének, valamint az 1. számú
mellékletének való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a következõ közösségi határozatok
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Bizottság 2001/753/EK határozata (2001. októ-
ber 17.) az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK
európai parlamenti és a tanácsi irányelv végrehajtásáról
szóló tagállami jelentések alapjául szolgáló kérdõívrõl;

b) a Bizottság 2005/293/EK határozata (2005. ápri-
lis 1.) az elhasználódott jármûvekrõl szóló 2000/53/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvben meghatározott,
az újrahasználat/hasznosítás és újrahasználat/visszanyerés
céljainak ellenõrzését szolgáló részletes szabályok meg-
állapításáról.”

10. §

A Kr. 1–2. számú melléklete helyébe e rendelet 1–4. számú

melléklete lép.

11. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hulla-
dékgazdálkodási bírság mértékérõl, valamint kiszabásá-

nak és megállapításának módjáról szóló 271/2001.
(XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A bírság mértéke – a 2. § (4)–(8) és a 3. § (4) be-
kezdésében foglaltak kivételével – az e rendeletben meg-
határozott alapbírságok és az azt módosító tényezõkhöz
hozzárendelt szorzószámok szorzataként, a mellékletben
foglaltak szerint számított összeg.”

(2) Az R. 2 §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az M1 és N1 jármûkategóriájú gépjármûvek for-

galmazásával kapcsolatos környezetvédelmi követelmé-
nyek, illetve a hulladékká vált gépjármûvek visszavételére
és kezelésére vonatkozó jogszabályi elõírások nem teljesí-
tése esetén az illetékes környezetvédelmi hatóság a
bírságot:

a) ha a gyártó, illetve forgalmazó nem teljesíti a hulla-
dékká vált gépjármûvekrõl szóló 267/2004. (IX. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Hkr.) 5. § (6) bekezdése
szerinti tájékoztatási kötelezettségét: forgalomba hozott
jármûvenként: 1000 forintban;

b) ha a gyártó nem teljesíti a Hkr. 3. § (2) bekezdés
a)–b) pontjában elõírt kötelezettségét, vagy a Hkr.
6. §-ában elõírt újrahasználat és hasznosítás együttes mér-
tékére, illetve az újrahasználat és visszanyerés együttes
mértékére vonatkozó rendelkezéseket: forgalomba hozott
jármûvenként: 1500 forintban;
állapítja meg. A jármû/év forgalomba hozatal számítása-
kor az elõzõ évi forgalom adatait kell figyelembe venni.”

12. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg a Kr.

a) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „begyûjtõhálózatot”
szövegrész helyébe az „átvevõhálózatot”,

b) 2. § b) pontja, valamint a 10. § (3) bekezdése hatályát
veszti.

(2) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást évente, a
tárgyévet követõ év március 31-ig, elsõ alkalommal 2007.
március 31-ig kell teljesíteni.

(3) A rendelet hatálybalépését megelõzõen létrehozott
kezelõ szervezetet a rendelet hatálybalépését követõ
120 napon belül kell nyilvántartásba venni.

(4) Ez a rendelet az elhasználódott jármûvekrõl szóló
2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben
meghatározott, az újrahasználat/hasznosítás és újrahasz-
nálat/visszanyerés céljainak ellenõrzését szolgáló részle-
tes szabályok megállapításáról szóló, 2005. április 1-jei
2005/293/EK bizottsági határozat végrehajtásához szük-
séges rendelkezéseket állapítja meg.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez]
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1. számú adatlap 

Nyilvántartásba 
vételi adatlap 

ADATLAP A GÉPJÁRM GYÁRTÓK, ILLET LEG A 
KÖTELEZETTSÉGEIKET ÁTVÁLLALÓK NYILVÁNTARTÁSBA 

VÉTELÉHEZ 

Jelentés kód 

Gyártó/Hulladékkezel /Koordináló szervezet adatai 

Változás kód

1. KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): 

2. KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel ): 

3. KSH statisztikai számjel:  -  -  - 

4. Gyártó neve: 

5. Teljes név: 

6. Az adatlapot kitölt  neve, telefonszáma, faxszáma: 

7. A kapcsolattartó neve, telefonszáma, faxszáma: 

Cím adatok 

Bejelent  (székhelyének) címe Bejelent  értesítési címe

(ha eltér a székhely szerinti címt l)

Vál-
tozás-
kód 

8. Ország: 10. Ország:

9. Cím: 

…….…………………………………………….
irányítószám település neve 

………………………………….    …………….
 utca, út ,  tér        házszám 

11. Értesítési cím: 

…….……………………………………….
irányítószám település neve 

……………………………     ……………. 
 utca, út , tér            házszám
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 2. számú adatlap oldal 

Nyilvántartásba 
vételi adatlap 

ADATLAP A GYÁRTÓK, ILLET LEG A KÖTELEZETTSÉGEIKET 
ÁTVÁLLALÓK RÉSZÉRE A HULLADÉKKÁ VÁLT GÉPJÁRM VEK 
VISSZAVÉTELI ÉS KEZELÉI RENDSZERÉNEK BEJELENTÉSÉHEZ

Jelentés kód 

KÜJ szám: 
KTJ száma: 

A Gyártóval/Hulladékkezel /Koordináló szervezettel szerz déses viszonyban álló 
hulladékkezelést végz  szervezet(ek), tagjai és adataik 

Hulladékkezel
rövid neve 

K1 KÜJ Telephely cím KTJ Vk.2

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

1: Kezel i szerepkör: A - Átvev k; B - Bontók; R - Hasznosítók; D - Ártalmatlanítók 
2: Változás kód



Kitöltési segédlet

A gyártónak szükséges kitöltenie a Borítólapot és az 1. számú adatlapot, amelyen nyilatkozik a teljesítés módjáról,
azaz arról, hogy a visszavételi és kezelési rendszerét önállóan megkötött szerzõdésekkel, önálló nyilvántartási rendszer-
rel, vagy a kötelezettségek átruházásával alakította ki.

A teljesítés módja:

Kérjük a borítólapon a megfelelõ helyre beírt X-szel megjelölni, hogy a gyártó a visszavételi-kezelési rendszerének
teljesítését önállóan, (hulladékkezelõkkel szerzõdésekkel kialakított rendszerben) vagy a kötelezettségek átruházásának
lehetõségével élve hulladékkezelõkkel vagy koordináló szervezettel alakította ki.

A) Önálló teljesítés – szerzõdésekkel kialakított rendszer
B) Kötelezettség átruházása hulladékkezelõ szervezetre
C) Kötelezettségek átruházása koordináló szervezetre
Amennyiben a gyártó önállóan teljesíti a számára elõírt kötelezettségeket, ki kell töltenie a 2. számú adatlapot,

amellyel igazolja a rendszer meglététét és megfelelõségét. A „B)” és „C)” esetben értelemszerûen a kötelezettségeket
átvállalók adatait kell megadni.

Kötelezettséget átvállaló Hulladékkezelõ/Koordináló szervezet:

Amennyiben a gyártó a hulladékgazdálkodásról szóló, többször módosított 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) meghatározott
kötelezettség-átruházási lehetõségek valamelyikét alkalmazza, akkor a visszavételi és kezelési rendszer meglétének és
megfelelõségének igazolását a kötelezettséget átvállalónak (a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyekkel rendel-
kezõ hulladékkezelõnek, illetve koordináló szervezetnek) kell megtennie, azaz a Borítólapot, az 1. és 2. számú
adatlapokat az Átvállalónak kell kitöltenie és benyújtania a Fõfelügyelõségre.

Az R. 5. § (2) bekezdése értelmében, „a gyártó visszavételi kötelezettsége teljesítése érdekében alkalmazhatja a
Hgt.-ben meghatározott kötelezettség-átruházási lehetõségeket. Ez esetben a gyártónak a más gyártókkal vagy a koordi-
náló szervezettel, illetve a forgalmazókkal, illetõleg a kezelõkkel kötött megállapodásának hiteles másolatát kell a
Fõfelügyelõségnek jóváhagyásra megküldeni.”

Az adatlapokon alkalmazandó rövidítések:

Jelentési kódok
A – adatszolgáltatás bejelentése
V- változás, az adatlapon szereplõ valamely adat megváltozásának bejelentése
J – valamely hibás adat javítása

Változás kódok
M – megszûnés
AV – adatszolgáltatás visszavonása
U – új bejelentés
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2. számú melléklet a 286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[2. számú melléklet a 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez]
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3. számú melléklet a 286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet a 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez]
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Kitöltési segédlet

1. A 3/1. táblázat szürke mezõinek kitöltése nem kötelezõ.

3. (**): Ahol lehetséges, a hulladékok jegyzékérõl szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet 1. mellékletében megadott
Európai Hulladék Katalógus (EWC) kódszámait kell használni.

4. Az adatszolgáltatásra kötelezettnek (gyártó, importáló, koordináló szervezet) az újrahasználatot (A) a következõ
módszer alapján kell kiszámolnia: a gépjármû saját tömege (W) mínusz a folyadékmentesítés, veszélyes alkotók eltávolí-
tása és bontás/hasznosítható anyagok eltávolítása után maradó hulladékká vált gépjármû tömege (karosszéria) (Wb) mí-
nusz a hasznosításra, visszanyerésre vagy végsõ ártalmatlanításra küldött hulladékok tömege.

A megvalósított visszanyerés/hasznosítás/áramtalanítás tömege a visszanyeréssel/hasznosítással vagy gyûjtéssel fog-
lalkozó fogadó vállalatok nyilatkozatai, mérlegjegyei vagy a könyvelési és ártalmatlanítási elismervények egyéb formái
alapján kerül meghatározásra.

A gépjármû saját tömegét (Wi)
i. az üzemelõ gépjármûnek a nyilvántartási okmányok szerinti tömege (2), vagy
ii. a mûködõképes állapotú gépjármûnek a megfelelési nyilatkozatban – amely a módosított 70/156/EGK tanácsi

irányelv (3) IX. mellékletében van leírva – említett tömege, vagy
iii. amennyiben ezek az adatok nem állnak rendelkezésre, a gyártó elõírásai szerint meghatározott tömeg alapján kell

meghatározni.
A gépjármû saját tömege semmi esetre sem tartalmazhatja a vezetõ tömegét, amelyet 75 kg-ban határoznak meg, illet-

ve az üzemanyag tömegét, amelyet 40 kg-ban szabnak meg.
A folyadékmentesítés, veszélyes alkotók eltávolítása és bontás/hasznosítható anyagok eltávolítása után maradó hulla-

dékká vált gépjármû tömege (karosszéria) (Wb) a fogadó kezelõlétesítménytõl származó információk alapján kerül
meghatározásra.

5. A gépjármûvek össztömegét (W1) az egyes gépjármûvek saját tömegének (Wi) összegeként kell kiszámítani.
A hulladékká vált gépjármûvek teljes számát, a hulladékká válást a bontási átvételi igazolás valamely regisztrált bon-

tó-hulladékkezelõ létesítmény általi vagy a megbízásukból átvételt végzõ átvevõ általi kiadásától kell számítani.

6. A hulladékká vált gépjármûveknek egy zúzóberendezésbõl (shredderezõbõl) kimenõ anyagáramának tömegét a
zúzási idõszakok és a bemenõ hulladék gépjármûvek száma alapján kell meghatározni. A zúzóberendezésbe bemenõ
hulladék gépjármûvek számát a mérlegjegyek, elismervények és egyéb könyvelési okmányok alapján kell kiszámítani.
A számított kimenõ mennyiség tényleges visszanyerését/hasznosítását (a fémek kivételével) a visszanyeréssel/hasznosí-
tással vagy gyûjtéssel foglalkozó fogadó vállalatok nyilatkozatai, mérlegjegyei vagy könyvelési és ártalmatlanítási
elismervényeinek egyéb formái alapján kell figyelembe venni.

7. Az adatszolgáltatás alapja – kivéve a kezelõ- és koordináló szervezeteket – a tényleges anyagmérleg, típusonként,
EWC kód szerinti bontásban; az adatszolgáltatáshoz a teljes kezelt mennyiség vonatkozásában csatolandó a hasznosítói
és ártalmatlanítási igazolás.

Amennyiben a gyártó megadja a Fõfelügyelõség részére – a 8. pontban meghatározottakhoz hasonló módon – az általa
forgalomba hozott gépjármûvekre azok átlagsúlyát és az egyes anyagfajták átlagos súlyarányát, akkor adatszolgáltatási
kötelezettségét ezen adatok felhasználásával is teljesítheti. E módszer alkalmazását, illetve a megalapozó számításokat a
Kr. 5. §-a szerinti bejelentéssel együtt, illetve az átvételi rendszer változásaként kell bejelenteni.

Hasznosítási és ártalmatlanítási kötelezettség teljesítésének minõsül a gépjármûbõl származó hulladéknak az Európai
Közösség más tagállamában történõ, az Európai Közösségen belüli, az odairányuló és az onnan kifelé történõ hulladék-
szállítás felügyeletérõl és ellenõrzésérõl szóló külön jogszabály szerinti szállítólevéllel történõ hasznosítása és ártalmat-
lanítása is. A gépjármûbõl származó hulladék hasznosítási és ártalmatlanítási célú exportja akkor minõsül a hasznosítási
és ártalmatlanítási kötelezettség teljesítésének, ha az exportot végzõ az Európai Közösségen belüli, az odairányuló és az
onnan kifelé történõ hulladékszállítás felügyeletérõl és ellenõrzésérõl szóló külön jogszabály alapján a kísérõ
dokumentumokkal igazolja, hogy az adott országban a hasznosítás és az ártalmatlanítás az e rendeletben foglaltakkal
egyenértékû feltételekkel történik.

8. A koordináló – és kezelõ szervezetek az adatszolgáltatáshoz a hasznosítóval és az ártalmatlanítóval megkötött
szerzõdést kötelesek csatolni. A kezelési és koordináló szervezetek adatszolgáltatásának alapja a rendszerben visszavett
gépjármûvek alábbi átlagtömege és az egyes anyagfajták átlagos aránya.
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A gépjármûvek átlagsúlya és a különbözõ anyagfajták átlagos súlyaránya
2007 és 2008-ra vonatkozólag

Forgalomban lévõ gépjármûvek átlagos önsúlya 843 kg
A kezelõ telepekre bekerülõ gépjármûvek átlagos önsúlya 800 kg
A kezelõ telepekre kerülõ gépjármûvek bekerülési vesztesége 5 %

Az átlagos bekerülési önsúlyt alapul véve az anyagfajták megoszlása
Fémtartalom 74,9 %
Akkumulátor 1,1 %
Gumiabroncsok 4,3 %
Üveg 1,1 %
Veszélyes folyadékok 1,3 %
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4. számú melléklet

a 286/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet

a 267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelethez]

1. A hulladékká vált gépjármûvek kezelése elõtti táro-
lására és az átvevõhelyre vonatkozó minimális mûszaki
követelmények:

– közegészségügyi, környezetvédelmi, tûz-, baleset- és
munkavédelmi elõírásoknak megfelelõ vízzáró felülettel
ellátott tárolótér, mely kiömlést és csapadékvizet felfogó
berendezéssel, dekantáló és olajlefölözõ berendezéssel
ellátott,

– közegészségügyi, környezetvédelmi, tûz-, baleset- és
munkavédelmi elõírásoknak megfelelõ víztisztító, csapa-
dékvíz-tisztító berendezés.

2. A hulladékká vált gépjármûvek kezelését végzõ te-
lephely minimális mûszaki követelményei:

– közegészségügyi, környezetvédelmi, tûz-, baleset- és
munkavédelmi elõírásoknak megfelelõ vízzáró felület,
mely kiömlést felfogó kármentõvel, dekantáló és olajlefö-
lözõ berendezéssel ellátott,

– üzemi gyûjtõhely és megfelelõ tárolótartályok a fo-
lyadékmentesítés és bontás során kinyert vagy kiszerelt
bontott anyagok, alkatrészek és hulladékok fajtánkénti
gyûjtésére, raktározására, tárolására az alábbiak szerint:

a) olajjal szennyezett alkatrészek,
b) akkumulátorok,
c) szûrõk,
d) PCB/PCT tartalmú kondenzátorok,
e) üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómû olaj, se-

bességváltó olaj, hidraulika olaj), hûtõfolyadék, fagyálló
folyadék, fékfolyadék, akkumulátorsav, klímaberendezés
folyadéka, minden egyéb, a kiselejtezett gépjármûben
található folyadék,

f) használt gumiabroncsok tûzvédelmi követelmények-
nek megfelelõ tárolása.

3. A hulladékká vált gépjármûvek kezelését végzõ te-
lephelyen a hulladékgépjármûbõl a veszélyes alkotók eltá-
volítására szolgáló kezelési mûveletek:

a) akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tar-
tályok eltávolítása,

b) övfeszítõk és légzsákok robbanó patronjainak eltá-
volítása vagy hatástalanítása,

c) üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómû olaj, se-
bességváltó olaj, hidraulika olaj), hûtõfolyadék, fagyálló
folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, min-
den egyéb, a hulladékká vált gépjármûben található folya-
dék eltávolítás, külön gyûjtése és raktározása, kivéve, ha
arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van,

d) higany tartalmú alkatrészek lehetõ legalaposabb el-
távolítása.

4. A hulladékká vált gépjármûvek kezelését végzõ te-
lephelyen végezhetõ az újrafeldolgozást elõsegítõ kezelési
mûveletek:

a) katalizátorok eltávolítása,

b) réz, alumínium és magnézium tartalmú fém alkatré-
szek eltávolítása, amennyiben ezeket a fémeket a zúzás so-
rán nem választják külön,

c) gumiabroncsok és nagyobb méretû mûanyagok (lök-
hárító, mûszerfal, folyadéktárolók stb.) eltávolítása,
amennyiben a zúzás során azokat nem választják külön
úgy, hogy anyagként hatékonyan újra fel lehessen
dolgozni azokat,

d) üvegek eltávolítása.

5. A hulladékká vált gépjármûvek kezelését végzõ te-
lephelyen történõ raktározás:

A hulladékkezelést végzõ telephelyen a hulladék keze-
lését megelõzõ és a kezelést követõ raktározási mûvelete-
ket úgy kell végezni, hogy az újrahasználatra alkalmas ki-
bontott alkatrészek és a folyadékokat tartalmazó alkatré-
szek ne sérüljenek.



A Kormány

287/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a várólista alapján nyújtható ellátások részletes

szabályairól

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének zs) pontja
alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed
a) a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló

1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) sze-
rinti várólistára való felvételre jogosultra;

b) az Ebtv. 5/B. §-ának j) pontja szerinti központi váró-
lista alapján, továbbá 5/B. §-ának k) pontja szerinti intéz-
ményi várólista alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó
egészségügyi szolgáltatóra.

2. §

E rendelet alkalmazásában
a) központi várólista: az Ebtv. 5/B. §-a j) pontja szerin-

ti transzplantációs várólista, továbbá az e rendelet 1. szá-

mú mellékletében meghatározott nagy költségû ellátások
tekintetében kialakított várólista,

b) intézményi várólista: az Ebtv. 5/B. §-ának k) pontja
szerinti várólista,

c) szervriadó: az az eseménysorozat, amelynek idõtar-
tama a potenciális donor kijelölésétõl az adott szerv beül-
tetésének kezdetéig tart,

d) vérsejtképzõ õssejt: csontvelõ.

3. §

(1) A központi várólistát az Országos Vérellátó Szolgá-
lat Központja (a továbbiakban: OVSZK) mûködteti azzal,
hogy a transzplantációs várólista mûködtetéséhez a (2) be-
kezdésben meghatározott egészségügyi ellátások szerinti
Transzplantációs Bizottságok közremûködését veszi
igénybe.

(2) A Transzplantációs Bizottságokat az alábbi egész-
ségügyi ellátások szerint kell kialakítani:

a) szív transzplantáció: Szív Transzplantációs Bizott-
ság,

b) máj transzplantáció: Máj Transzplantációs Bizott-
ság,

c) tüdõ transzplantáció: Tüdõ Transzplantációs Bizott-
ság,

d) vese transzplantáció; kombinált vese és hasnyálmi-
rigy transzplantáció: Országos Vese Transzplantációs Bi-
zottság, Regionális Vese Transzplantációs Bizottság, Re-
gionális Vese-hasnyálmirigy Transzplantációs Bizottság,

e) csontvelõ transzplantáció: Gyermek Csontvelõ
Transzplantációs Bizottság; Felnõtt Csontvelõ Transz-
plantációs Bizottság.

(3) Az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerinti
egészségügyi ellátásokat kizárólag transzplantációs váró-
lista alapján nyújthatja.

(4) A transzplantációs várólistára történõ felkerüléssel,
az átmeneti alkalmatlansággal és a törléssel kapcsolatos
döntést, a transzplantáció típusa szerint illetékes Transz-
plantációs Bizottság hozza meg a külön jogszabályban
meghatározott szakmai szabályok szerint.

(5) A Transzplantációs Bizottságok szakterületükön fi-
gyelemmel kísérik a szervriadók eredményességét, továb-
bá elemzik a transzplantációk országos helyzetét.

4. §

(1) A kezelõorvosnak tájékoztatási kötelezettsége kere-
tében fel kell világosítania a beteget az adott ellátás eseté-
ben létezõ transzplantációs várólistára való felkerülés
lehetõségérõl.

(2) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálását
– a beteg megfelelõ, a várható adattovábbításra is kiterjedõ
tájékoztatáson alapuló beleegyezése után – a beteg kezelõ-
orvosa kezdeményezi az illetékes Transzplantációs
Bizottságnál.

(3) A transzplantációra való alkalmasság kivizsgálásá-
nak indokoltságáról az illetékes Transzplantációs Bizott-
ság a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok
alapján dönt.

(4) A transzplantációra való alkalmasság megállapítása
esetén, a Transzplantációs Bizottság a külön jogszabály-
ban foglalt szakmai szabályok szerint a beteget transzplan-
tációs várólistára helyezi, és meghatározza az Ebtv.
20/A. §-a (5) bekezdése szerinti azonosítóját (a továbbiak-
ban: egyedi azonosító). Az egyedi azonosítót zárt boríték-
ban, személyesen vagy a kezelõorvos útján kell közölni a
beteggel. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi
várólista keretében teszi közzé.

(5) Az illetékes Transzplantációs Bizottság a várólistára
történõ felvételrõl, törlésrõl és minden egyéb döntésrõl a
beteget és kezelõorvosát írásban tájékoztatja.

(6) A kezelõorvos soron kívül értesíti a 2. számú mellék-

let szerinti jelentõlapon a Transzplantációs Bizottságot,
amennyiben a beteg állapotában olyan, a transzplantációt
lényegesen befolyásoló változás következik be, amely
legalább 15 napig nem teszi lehetségessé a beavatkozást
(a továbbiakban: átmeneti alkalmatlanság).
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(7) Az átmeneti alkalmatlanság megállapítása esetén a
beteg a várólistán marad, azonban az átmeneti alkalmat-
lanságot a várólistán jelezni kell.

(8) Az átmeneti alkalmatlanság az érintett beteg adott
várólistán elfoglalt helyét kedvezõtlenül nem módosíthat-
ja, amennyiben azonban annak szakmai feltételei fenn áll-
nak, a transzplantáció más betegnél is elvégezhetõ.

5. §

(1) Szervriadó esetén az adott szerv transzplantációjá-
hoz megfelelõ beteg kiválasztása, ennek dokumentációja a
külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok
alapján történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dokumentációt a beültetést
végzõ orvos, a beavatkozást követõ nyolc napon belül
megküldi az illetékes Transzplantációs Bizottságnak.

6. §

(1) A Transzplantációs Bizottságok tagjait az OVSZK
fõigazgatója nevezi ki a Magyar Transzplantációs Társa-
ság javaslata alapján, a 8–10. §-ban foglalt szabályokra is
figyelemmel.

(2) A Transzplantációs Bizottság szükség szerint, de
legalább havonta ülésezik.

(3) A Transzplantációs Bizottságok tagjai maguk közül
– két évre – elnököt választanak, és a Transzplantációs Bi-
zottság létrehozásától számított 30 napon belül meghatá-
rozzák ügyrendjüket. A Transzplantációs Bizottság dönté-
seit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazat-
egyenlõség esetén az elnök szavazata dönt. A Transzplan-
tációs Bizottság határozatképes, ha az ülésen a tagjainak
több mint a fele jelen van.

(4) A Transzplantációs Bizottságnak nem lehet tagja,
aki az adott transzplantációval érintett várólistán szerepel,
illetve akinek erre a várólistára történõ felvétele folyamat-
ban van. A tagság a 4. § (2) bekezdése szerinti
kezdeményezés idõpontjával szûnik meg.

(5) A Transzplantációs Bizottság tizenöt napot megha-
ladó határozatképtelensége esetén új bizottságot kell
létrehozni.

7. §

(1) A Transzplantációs Bizottságok mûködési költsé-
geit, valamint a központi várólista vezetésének költségeit
az OVSZK a költségvetésében biztosítja.

(2) A Transzplantációs Bizottságok mûködésükrõl éves
szakmai és pénzügyi beszámolót készítenek, amelyet meg-
küldenek az OVSZK részére. A szakmai beszámolóban a

beültetett szervekre vonatkozó allokációs kritériumok
érvényesülését is be kell mutatni.

8. §

(1) A Szív és a Máj Transzplantációs Bizottságok tagjai:
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül de-

legált két személy,
b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kije-

lölt egészségügyi szolgáltató transzplantációt végzõ szer-
vezeti egységének szakmai vezetõje, valamint

c) az adott szerv transzplantációjában, a betegek
transzplantációra történõ kiválasztásában, illetve utókeze-
lésében és gondozásában legalább ötéves gyakorlattal
rendelkezõ két szakorvos.

(2) A Tüdõ Transzplantációs Bizottság tagjai:
a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül de-

legált egy személy,
b) a betegek transzplantációra történõ kiválasztásában,

illetve utókezelésében és gondozásában legalább ötéves
gyakorlattal rendelkezõ két szakorvos.

9. §

(1) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság fel-
adatát a 3. számú melléklet A) pontja szerinti Regionális
Vese Transzplantációs Bizottságon, illetve a 3. számú
melléklet B) pontja szerinti Regionális Vese- és Hasnyál-
mirigy Transzplantációs Bizottságon (a továbbikban
együtt: regionális bizottságok) keresztül látja el.

(2) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság tag-
jai:

a) a Magyar Transzplantációs Társaság tagjai közül de-
legált egy személy,

b) a Regionális Vese Transzplantációs Bizottságok
vezetõi,

c) a Magyar Nefrológiai Társaság Transzplantációs Bi-
zottságának vezetõje,

d) az adott szerv átültetéséhez kapcsolódó immungene-
tikai vizsgálatokat végzõ laboratórium vezetõje.

(3) Az Országos Vese Transzplantációs Bizottság a kü-
lön jogszabályban foglalt szakmai szabályok alapján biz-
tosítja a régiók közötti egyenletes szervelosztást és szak-
mai szempontból felügyeli a regionális bizottságokat.

(4) A Regionális Vese Transzplantációs Bizottság
tagjai:

a) az adott szerv transzplantációjában legalább ötéves
gyakorlattal rendelkezõ sebész szakorvos,

b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kije-
lölt egészségügyi szolgáltató egy belgyógyász és egy nef-
rológus szakorvosa.
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(5) A Regionális Vese- és Hasnyálmirigy Transzplantá-
ciós Bizottság tagjai:

a) az adott szerv transzplantációjában legalább ötéves
gyakorlattal rendelkezõ sebész szakorvos,

b) az adott ellátás nyújtására külön jogszabályban kije-
lölt egészségügyi szolgáltató egy belgyógyász-diabetoló-
gus és egy nefrológus szakorvosa.

10. §

(1) A Felnõtt Csontvelõ Transzplantációs Bizottság a
18. életévet betöltött, a Gyermek Csontvelõ Transzplantá-
ciós Bizottság a 18. életévet be nem töltött betegek eseté-
ben közremûködik a várólista vezetésében.

(2) A Felnõtt Csontvelõ Transzplantációs Bizottság
tagjai:

a) a csontvelõ transzplantáció végzésére külön jogsza-
bályban kijelölt egészségügyi szolgáltató(k) adott ellátást
nyújtó szervezeti egységének vezetõje,

b) a Transzfúziológiai és Hematológiai Szakmai Kollé-
gium elnöke,

c) az adott szövet átültetéséhez kapcsolódó immunge-
netikai vizsgálatokat végzõ laboratórium szakmai
képviselõje.

(3) A Gyermek Csontvelõ Transzplantációs Bizottság
tagjai:

a) a gyermek csontvelõ transzplantáció végzésére kü-
lön jogszabályban kijelölt egészségügyi szolgáltató(k)
adott ellátást nyújtó szervezeti egységének vezetõje,

b) a gyermek onko-hematológiai ellátást nyújtó egész-
ségügyi szolgáltatók által delegált két szakorvos,

c) az adott szövet átültetéséhez kapcsolódó immunge-
netikai vizsgálatokat végzõ laboratórium szakmai
képviselõje.

11. §

(1) Az 1. számú melléklet szerinti nagy költségû ellátá-
sok tekintetében vezetett központi várólista esetében – a
pozitron emissziós tomográfia (PET/CT) diagnosztikai el-
járás kivételével – az OVSZK az adott ellátást nyújtó
egészségügyi szolgáltató szervezeti és mûködési szabály-
zatában a várólista vezetésére kijelölt személy (a továb-
biakban: kijelölt személy) közremûködését veszi igénybe.

(2) Az egyedi azonosítót a kijelölt személy határozza
meg és azt – személyesen vagy a kezelõorvosa útján – zárt
borítékban átadja a beteg számára.

(3) A kijelölt személy a beavatkozásra váró beteg egye-
di azonosítóját megküldi az OVSZK-nak. Az OVSZK
– a központi várólista keretében –, valamint az egészség-
ügyi szolgáltató az egyedi azonosítót és a beavatkozás vár-
ható idõpontját, továbbá helyét honlapján közzéteszi.

12. §

(1) Az OVSZK az 1. számú melléklet szerinti PET/CT
várólista vezetése érdekében a 4. számú mellékletben meg-
határozott egészségügyi szolgáltatóknál mûködõ Várólista
Bizottságok közremûködését veszi igénybe. A Várólista
Bizottságok feladata – a kezelõorvos javaslata alapján – a
beteg PET/CT várólistára történõ felvétele, továbbá az
egyedi azonosító meghatározása.

(2) Az (1) bekezdés szerinti Várólista Bizottság az egye-
di azonosítót – személyesen vagy kezelõorvosa útján, zárt
borítékban – adja át a beteg számára.

(3) Az OVSZK irányítja a PET/CT várólistán levõ bete-
gek ellátásának elosztását azzal, hogy az adott betegnek a
megfelelõ egészségügyi szolgáltatóhoz történõ irányításá-
ról a beteg várólistára történõ felvételét követõen haladék-
talanul, de legkésõbb 48 órán belül dönt. Az OVSZK – a
központi várólista keretében – az egyedi azonosítót és a
beavatkozás várható idõpontját, továbbá helyét honlapján
közzéteszi.

(4) A PET/CT Várólista Bizottságok tagjai a 4. számú
melléklet szerint egészségügyi szolgáltató nukleáris medi-
cina osztályának vagy izotóp diagnosztikai laboratóriumá-
nak vezetõje, és az egészségügyi szolgáltató egy-egy klini-
kai onkológus, vagy neurológus, vagy kardiológus,
továbbá nukleáris medicina szakorvosa.

(5) A PET/CT Várólista Bizottságok tekintetében a
6. §-ban foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni azzal,
hogy a kinevezésre a Nukleáris Medicina Szakmai Kollé-
gium javaslata alapján kerül sor.

13. §

(1) Az intézményi várólistát vezetõ személyt az adott el-
látást nyújtó egészségügyi szolgáltató szervezeti és mûkö-
dési szabályzatában kell meghatározni.

(2) Az intézményi várólistára való felkerülést – a beteg
megfelelõ tájékoztatáson alapuló beleegyezése után – a
beteg kezelõorvosa kezdeményezi.

(3) Az egyedi azonosítót a kijelölt személy határozza
meg és azt – személyesen vagy kezelõorvosa útján – zárt
borítékban átadja a beteg számára. Az egyedi azonosítót és
a beavatkozás várható idõpontját az egészségügyi szolgál-
tató honlapján az intézményi várólista keretében kell
közzétenni.

(4) A beteg területi ellátására nem kötelezett szolgáltató
az intézményi várólistára történõ felvételt – az Ebtv.
18. §-ának (3) bekezdése alapján – megtagadhatja, ha a te-
rületi ellátási kötelezettségû feladatainak folyamatos ellá-
tását – a várólista alapján nyújtható ellátások vonatkozásá-
ban – a területen kívüli beteg fogadása veszélyezteti.
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14. §

(1) Az OVSZK a szerv-, illetve szövetátültetés szakmai
szabályainak érvényesülése érdekében Monitoring
Testületet mûködtet.

(2) A Monitoring Testület
a) szakmai szempontból felügyeli a szervadományozás

és -átültetés szervezését,
b) elemzi a transzplantációk országos helyzetének ala-

kulását, ennek keretében évente értékelõ beszámolót ké-
szít az egészségügyért felelõs miniszter részére a
transzplantációs aktivitásról,

c) az OVSZK honlapján a központi várólista keretében
közzéteszi a 4. § (4) bekezdése, 11. § (3) bekezdése és a
12. § (3) bekezdése szerinti adatokat,

d) koordinálja a szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatos
nemzetközi adatszolgáltatást, és részt vesz a szerv-,
szövetátültetéssel összefüggõ nemzetközi együttmûkö-
désben,

e) részt vesz a szerv-, szövetátültetéssel kapcsolatos
jogi szabályozás kialakításában,

f) szakmai szempontból ellenõrzi a külön jogszabály
szerinti allokációs kritériumok érvényesülését a szerv-,
szövetátültetés során.

(3) A Monitoring Testület 5 tagját az egészségügyért fe-
lelõs miniszter – a Magyar Transzplantációs Társaság ja-
vaslata alapján – nevezi ki. A tag az adott szerv transzplan-
tációjában, a betegek transzplantációra történõ kiválasztá-
sában vagy utókezelésében, gondozásában legalább
ötéves gyakorlattal rendelkezõ szakorvos lehet.

(4) A Monitoring Testületnek nem lehet tagja olyan sze-
mély, aki tagja a Transzplantációs Bizottságnak.

15. §

A Transzplantációs Bizottság döntése ellen a beteg, to-
vábbá a kezelõorvos a Monitoring Testülethez fordulhat
jogorvoslati kérelemmel.

16. §

Az Ebtv. 20. §-ának (3) bekezdése szerinti tartós kapa-
citáshiány akkor áll fenn, ha az egészségügyi szolgáltató
erõforrásai az ellátási igényekhez képest késleltetett üte-
mezéssel állnak rendelkezésre.

17. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba azzal,
hogy a Transzplantációs Bizottságok, a PET/CT Várólista

Bizottságok, valamint a Monitoring Testület tagjait, to-
vábbá a 13. § (1) bekezdése szerinti személyt a rendelet ha-
tálybalépésétõl számított 15 napon belül kell megbízni.

(2) E rendelet hatálybalépését követõen a beteget az
1. számú melléklet szerinti nagy költségû ellátás igénybe-
vételének szükségessége esetén kizárólag az OVSZK által
vezetett központi várólistára lehet felvenni és a központi
várólistán elfoglalt helye szerint lehet számára az egész-
ségügyi szolgáltatást nyújtani. E rendelet hatálybalépése
elõtt felkerült betegek ellátása a 2006. december 31. nap-
ján meglevõ intézményi várólisták szerint történik. Azok
az egészségügyi szolgáltatók, ahol az 1. számú melléklet
szerinti nagy költségû ellátás nyújtása történik, az intéz-
ményi várólista adatait e rendelet hatálybalépésétõl
számított 5 napon belül, e rendelet hatálybalépésének
napja szerinti adattartalommal megküldik az OVSZK
számára.

(3) E rendelet hatálybalépésével a kizárólag elõzetes be-
tegbesorolás (várólista) alapján nyújtható egészségügyi el-
látásokról szóló 61/2003. (X. 27.) ESZCSM rendelet és az
azt módosító 62/2005. (XII. 21.) EüM rendelet hatályát
veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet

a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A nagyköltségû ellátások jegyzéke

.
1. Scoliosis implantátum

2. Maxillo-faciális belsõ fixációs eszközök és helyreál-
lító protézisek, ideértve a CAD-CAM eljárással tervezett
koponya- és arccsontpótlást is

3. Transjugularis, intrahepatikus porto-cavalis shunt
(TIPS)

4. Cochlearis implantátum

5. Végtagmegõrzõ endoprotésis (rosszindulatú alapbe-
tegség kezelésében)

6. Agytörzsi hallásjavító implantátum

7. Baclofen-pumpa

8. Neuropacemaker

9. Kardiológiai radiofrekvenciás ablációs és elektro-
anatómiai térképezõ katéterek

10. PET/CT
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2. számú melléklet

a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Jelentõlap

Jelentést tevõ intézet

Személyi adatok

Beteg neve:
Születési dátuma:
Anyja neve:
Lakcíme:
TAJ száma:

Betegséggel kapcsolatos adatok

Diagnózis:
Kezdeményezés idõpontja:
Várólistára kerülés idõpontja:
Alkalmassági vizsgálat ideje és
helye:
Állapotváltozás kezdete/vége:
A beteg jelentkezésének ideje:

Az átmeneti alkalmatlanságot indokoló betegség

BNO kóddal jelezve

A beteg kezelõorvosának adatai

Neve:
Munkahely megnevezése:
Telefonszám:

Budapest, 200 ..............

aláírás/orvosi pecsét

3. számú melléklet

a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A) A Regionális Vesetranszplantációs Bizottságok

mûködésének központjai

1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 Buda-
pest, Baross u. 23–25.)

Illetékességi terület:
Budapest,
Fejér megye,
Gyõr-Moson-Sopron megye,
Heves megye,
Komárom-Esztergom megye,
Nógrád megye,
Pest megye,
Vas megye,
Veszprém megye.

2. Szegedi Tudományegyetem Orvos- és Gyógysze-
résztudományi Centrum Sebészeti Klinika (6720 Szeged,
Pécsi u. 4.)

Illetékességi terület:
Bács-Kiskun megye,
Békés megye,
Csongrád megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye.

3. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum
Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.)

Illetékességi terület:
Baranya megye,
Somogy megye,
Tolna megye,
Zala megye.

4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum Sebészeti Klinika (4012 Debrecen, Nagyerdei
körút 98.)

Illetékességi terület:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Hajdú-Bihar megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.

B) A Regionális Vese-

és Hasnyálmirigy-transzplantációs Bizottságok

mûködésének központjai

1. Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi
Kar Transzplantációs és Sebészeti Klinika (1082 Buda-
pest, Baross u. 23–25.)

Illetékességi terület:
Budapest,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Fejér megye,
Gyõr-Moson-Sopron megye,
Hajdú-Bihar megye,
Heves megye,
Komárom-Esztergom megye,
Nógrád megye,
Pest megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
Vas megye,
Veszprém megye.
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2. Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Centrum
Sebészeti Klinika (7624 Pécs, Ifjúság út 13.)

Illetékességi terület:

Baranya megye,
Bács-Kiskun megye,
Békés megye,
Csongrád megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Somogy megye,
Tolna megye,
Zala megye.

4. számú melléklet

a 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

PET/CT Várólista Bizottságot mûködtetõ

egészségügyi szolgáltatók

1. Országos Onkológiai Intézet

2. Semmelweis Orvostudományi Egyetem Nukleáris
Medicina Osztálya

3. Szegedi Tudományegyetem, Orvos- és Gyógysze-
résztudományi Centrum, Nukleáris Medicina Intézet

4. Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi
Centrum, Nukleáris Medicina Központ

5. Pécsi Tudományegyetem, Egészségügyi Centrum,
Központi Klinikai Radioizotóp Laboratórium

6. Gyõri Petz Aladár Megyei Oktatókórház Izotópdiag-
nosztikai és Terápiás Osztálya

A Kormány

288/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek,

gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások

árához nyújtott támogatások elszámolásáról

és folyósításáról szóló

134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet,

valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól

szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésé-

nek a), u) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következõket rendeli el:

1. §

A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyó-
gyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához
nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról
szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiak-
ban: Tr.) 1. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép, egyidejûleg a § a következõ új (3) bekezdéssel
egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szerzõdésben kell megha-
tározni a támogatás elszámolásának és folyósításának jog-
szabályban nem szabályozott kérdéseit, a támogatás elszá-
molásának a forgalmazó által választott gyakoriságát, az
ettõl való eltérés kivételes eseteit, valamint a 3. § (3) be-
kezdés szerinti elektronikus benyújtás esetén annak mód-
ját. A szerzõdést a tárgyévben egyszer, de legkésõbb az
elsõ negyedév végéig, a 4. § (1) bekezdése szerinti elszá-
molási gyakoriság tekintetében a felek megegyezéssel mó-
dosíthatják.

(3) A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyászati
segédeszköz árához, javítási, kölcsönzési díjához a külön
jogszabály szerint mennyiségi egységenkénti 100%-os
társadalombiztosítási támogatás együttes összegét csök-
kenti az ezen eszközökért vényenként fizetendõ térítési díj
együttes összege.”

2. §

(1) A Tr. 3. §-a (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) A részletezõ elszámolás tartalmazza
a) a külön jogszabályban meghatározott jogcímenkénti

bontásban, a nettó összegek és az áfa-kulcsok szerinti brut-
tó összegek feltüntetésével

aa) gyógyszerre vonatkozó támogatás elszámolása ese-
tén a folyósítandó támogatási összeget,

ab) gyógyászati segédeszközre vonatkozó támogatás
elszámolása esetén a mennyiségi egységenkénti támogatás
együttes összegét,

b) mennyiségi egységenként adódó támogatást csök-
kentõ – az 1. § (3) bekezdés szerinti – térítési díj együttes
összegét,

c) gyógyászati segédeszközre vonatkozó támogatás el-
számolása esetén az ab) alpont szerinti támogatási összeg
és a b) pont szerinti térítési díj különbözetébõl adódó – fo-
lyósítandó – támogatási összeget,

d) közgyógyellátás jogcímen kiszolgált vények esetén
– amennyiben a fogyasztói ár és a közfinanszírozás alap-
jául szolgáló ár eltér – a különbözetet,

e) a vényszintû adatállományt.”

(2) A Tr. 3. §-a (4) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:
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„(4) Az OEP által meghatározott és az 1. § szerinti szer-
zõdésben rögzítendõ rekordképnek megfelelõ elszámolást
elektronikus adathordozón vagy elektronikus úton kell be-
nyújtani és egyidejûleg a (2)–(3) bekezdés szerinti elszá-
molást írásban (nyomtatott formában) is csatolni kell.”

3. §

A Tr. 4. § (3) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(3) Az elszámolást az elszámolási idõszakot követõ
5 naptári napon – gyógyászati segédeszköz esetén 8 naptá-
ri napon – belül kell benyújtani az illetékes MEP-hez. Ha
az 5 naptári nap alatt, illetve a 8 naptári nap alatt az OEP
munkarendje szerinti munkanapok száma, illetve a Ma-
gyar Államkincstár banki napok száma háromnál, illetve
ötnél kevesebb, akkor az elszámolási idõszakot követõ
3 munkanap.”

4. §

A Tr. 6/A. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az elõleg mértéke a gyógyszertár részére az igény-
lést megelõzõ 12 hónapban folyósított gyógyszertámoga-
tás havi átlagösszegének legfeljebb

a) 100%-a, ha az átlagösszeg az 5 millió forintot nem
haladja meg,

b) 70%-a, ha az átlagösszeg 5 millió forintnál több, de a
10 millió forintot nem haladja meg, azzal, hogy az elõleg
összege legfeljebb 7 millió forint lehet.”

5. §

A Tr. 6/B. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép

„(2) Ha az OEP ellenõrzése során megállapítja, hogy a
gyógyszertár az elõleget nem a kérelemben megjelölt célra
használta fel, az elõleget a gyógyszertár részére az elszá-
molás alapján járó gyógyszer-támogatási összegbõl a kö-
telezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi
LXXXIII. törvény rendelkezése szerint számított kama-
tokkal együtt vonja le. A gyógyszertár az ellenõrzést lezá-
ró jegyzõkönyv felvételének napjától számított 2 évig
finanszírozási elõlegben nem részesülhet.”

6. §

A Tr.6/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6/C. § (1) A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és

gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerfor-
galmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII.

törvény 41. §-a szerinti közforgalmú gyógyszertárat mû-
ködtetõ vállalkozás havonta mûködési célú támogatásban
részesül, amennyiben azt az illetékes elsõfokú állami adó-
hatóságnál igényli, és

a) egy adott település gyógyszerellátását egyedül látja
el, és

b) legalább heti – fiókgyógyszertár üzemeltetése esetén
a fiókgyógyszertár nyitvatartási idejével együtt – 40 órá-
ban nyitva tart, és

c) a tárgyévet megelõzõ év január 1-je és június 30-a
közötti idõszakban elszámolt gyógyszerforgalmi adatok-
ból számított árréstömege nem haladja meg a 12 millió
forintot.

(2) A támogatás havi összegét és az (1) bekezdés
c) pontja szerinti jogosultság feltételét a 3. számú mellék-
let tartalmazza. A támogatás igényléséhez szükséges ada-
tokat az OEP a támogatásra jogosultak számára a tárgyhó-
nap 10. napján adja át, és errõl tájékoztatást küld az illeté-
kes elsõfokú állami adóhatóságnak is.

(3) A fiókgyógyszertárral rendelkezõ közforgalmú
gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, amennyiben az
(1) bekezdés szerinti idõszakra számított árréstömege nem
haladja meg a 25 millió forintot, havonta – igénylés ese-
tén – 20 ezer forint támogatásban részesül. A támogatás
minden gyógyszertár esetén legfeljebb két fiókgyógyszer-
tárra vehetõ igénybe és csak abban esetben, amennyiben a
fiókgyógyszertár egész évben biztosítja a lakosság
gyógyszerellátását.

(4) Az a közforgalmú gyógyszertár, amely a településen
egyedül biztosítja a lakosság gyógyszerellátását, és csak
egy gyógyszerész dolgozik a gyógyszertárban, amennyi-
ben legalább heti 40 óra nyitvatartási idõvel rendelkezik,
havonta további 30 ezer forint támogatásra jogosult. A tá-
mogatás csak abban az esetben jár, amennyiben a gyógy-
szertárat vezetõ gyógyszerész helyettesítésére nem kéri
hatósági vezetõ kirendelését az ÁNTSZ-tõl.

(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti támogatás figye-
lembevételéhez szükséges szempontok meglétét a gyógy-
szertár helye szerint illetékes tisztigyógyszerész/tisztifõ-
gyógyszerész az OEP megkeresését követõen 15 napon
belül igazolja az illetékes elsõfokú állami adóhatóságnak.

(6) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti igazolásban
foglalt adatokban változás következik be, a gyógyszertár a
helye szerint illetékes tisztigyógyszerészhez/tisztifõ-
gyógyszerészhez a változást köteles bejelenteni, mely be-
jelentést követõ 8 napon belül tisztigyógyszerész/tisztifõ-
gyógyszerész értesíti az illetékes elsõfokú állami adóható-
ságot.

(7) A (6) bekezdésben foglalt változás esetén a közfor-
galmú gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás a jogosultság
megszûnését követõ hónaptól nem jogosult az (1)–(4) be-
kezdés szerinti – a változással érintett – támogatásra.

(8) Az a gyógyszertárat mûködtetõ vállalkozás, amely
nem rendelkezik az (1) bekezdésben foglalt hat havi árrés-
tömeggel, de egyébként a jogosultság feltételei fennállnak,
a legalacsonyabb havi támogatási összegre jogosult.
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(9) A gyógyszertáraknak kiutalt támogatás gyógyszer-
tárankénti és összesített tényadatait az állami adóhatóság
havonta elektronikus úton az Egészségügyi Minisztérium-
nak megküldi.”

7. §

A Tr. 3. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete

lép.

8. §

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997.
(XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7/C. §-ának
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„7/C. § (1) Referenciatermék az a meghatározott (fix)
támogatási csoportba tartozó gyógyászati segédeszköz,
amely

a) a támogatási csoporton belül a legalacsonyabb köz-
finanszírozás alapjául elfogadott árú termék, melynek a ki-
alakított támogatási csoportra vonatkoztatott OEP felé tör-
ténõ elszámolásban kimutatható forgalmi részesedése re-
ferencia árképzést megelõzõ 12. hónap 1. napjától a refe-
rencia árképzést megelõzõ 3. hónap 1. napja közötti idõ-
szakban a 0,5%-ot elérte,

b) kölcsönzés esetén a támogatási csoporton belül a
legalacsonyabb kölcsönzési díjú termék.

(2) Ha a támogatási csoporton belül a gyógyászati se-
gédeszközök méretük vagy kivitelük alapján egymással
nem megfeleltethetõk, akkor az (1) bekezdéstõl eltérõen a
nem megfeleltethetõ gyógyászati segédeszközök közül re-
ferencia terméknek a legalacsonyabb közfinanszírozás
alapjául szolgáló árral rendelkezõ termék tekinthetõ.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti gyógyászati se-
gédeszköz használatához elengedhetetlenül szükséges tar-
tozékoknak a termékkel együttesen kell támogatási cso-
portjukon belül a legalacsonyabb közfinanszírozás
alapjául elfogadott árral kell rendelkeznie.

(4) Amennyiben a referenciaterméknek egymást követõ
három hónapon keresztül nincs forgalmi részesedése, a
termék – a támogatás megszüntetésérõl szóló határozat
jogerõre emelkedését követõ két évig – támogatásban nem
részesíthetõ, kivéve, ha a termék befogadására vonatkozó
kérelem benyújtását megelõzõ legalább hat egymást köve-
tõ hónapban volt forgalmi részesedése.”

9. §

Az R. 8. § a következõ új (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Egy termék javítására a kihordási idõn belül maxi-

mum a termék fogyasztói árának megfelelõ összeg fordít-
ható. Az ezt meghaladó javítási igény esetén az eszközt a

gyártó vagy saját költségére javítja vagy le kell selej-
teznie.”

10. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését köve-
tõen beváltott vények esetén kell alkalmazni.

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor a Tr. 4. §-a (1) be-
kezdés a) pontja szerinti elszámolási gyakoriságot válasz-
tó gyógyszertárak a 2007. január 1–január 15. közötti idõ-
szakra vonatkozó elszámolást legkésõbb az elszámolási
idõszakot követõ 5 naptári napon nyújtják be a területileg
illetékes MEP-hez.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Tr.
2/A. §-a, valamint az R. 7. §-ának (3)–(7) bekezdése,
7. §-ának (10)–(18) bekezdése, 7/B. §-ának (2) bekezdésé-
ben az „(1) bekezdése” szövegrész, valamint a 9. §-a,
10/B. §-a,10/G. § – 10/H. §-a a hatályát veszti.

(5) Az R. 7. §-ának (8)–(9) bekezdése 2007. április 1.
napján a hatályát veszti.

(6) Az e rendelet 8. §-ával megállapított R. 7/C. §-ának
rendelkezéseit a 2007. január 1-jét követõen indult eljárá-
sokban kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 288/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[3. számú melléklet

a 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelethez]

1. A támogatási összeg a tárgyévet megelõzõ év január
1-jétõl június 30-ig terjedõ idõszakban az OEP birtokában
lévõ elszámolási gyógyszerforgalmi adatok alapján számí-
tott árréstömeg tekintetében az alábbi sávok szerint
biztosítandó.

2. A 6/C. § (1) bekezdés alapján támogatásra az alábbi
táblázat szerint jogosultak a gyógyszertárak:

Árréstömeg (Ft)
(tárgyévet megelõzõ 1–6 hó alapján

számított)

Támogatás összege
(Ft/hó)

0–4 000 000 150 000
4 000 001–6 000 000 120 000
6 000 001–8 000 000 90 000

8 000 001–10 000 000 70 000
10 000 001–12 000 000 50 000
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A Kormány
289/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, és az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el jár va, va la mint a tár sa da lom biz to sí tá si nyug -
ellátásról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 101/A.  §-ában
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság
(a továb biak ban: ONYF) köz pon ti hi va tal.

(2) Az ONYF-et a nyug díj po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
(a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyít ja.

(3) Az ONYF ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok
 felett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.
Az ONYF költ ség ve té sét a Nyug díj biz to sí tá si Alap költ -
ség ve té sé ben kell meg ha tá roz ni.

(4) Az ONYF-et a fõ igaz ga tó ve ze ti. A fõ igaz ga tót a mi -
nisz ter ja vas la tá ra a mi nisz ter el nök ne ve zi ki és men ti fel,
az egyéb mun kál ta tói jog kö rö ket a mi nisz ter gya ko rol ja.

(5) A fõ igaz ga tó-he lyet te se ket a fõ igaz ga tó ja vas la tá ra
a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel, az egyéb mun kál ta tói
jog kö rö ket a fõ igaz ga tó gya ko rol ja. Az ONYF más al kal -
ma zot tai fe lett a mun kál ta tói jog kört a fõ igaz ga tó gya ko -
rol ja.

(6) Az ONYF a ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat az
 ország egész te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel lát ja el.

(7) Az ONYF szék he lye Bu da pest.

2.  §

(1) Az ONYF igaz ga tá si szer vei a re gi o ná lis nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tó sá gok és a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó -
ság (a továb biak ban együtt: nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szer vek). A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek az
ONYF köz vet len irá nyí tá sa alatt áll nak, nyug díj-meg ál la -
pí tá si, il let ve -fo lyó sí tá si fel adat- és ha tás kör rel rendel -
keznek.

(2) A re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá go kat,
azok szék he lyét és ille té kességi te rü le tét e ren de let mel lék -
le te ha tá roz za meg. A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság a ha tás kö ré be utalt nem -
zet kö zi ügyek ben az or szág egész te rü le té re ki ter je dõ ille -
té kességgel jár el.

(3) A Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság szék he lye Bu da -
pest. A Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság a ha tás kö ré be tar -

tozó fel ada to kat az or szág egész te rü le té re ki ter je dõ ille té -
kességgel lát ja el.

(4) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek ön ál ló an
gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del -
ke zõ költ ség ve té si szer vek.

(5) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vet igaz ga tó
 vezeti.

(6) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv igaz ga tó ját és
an nak he lyet te sét a fõ igaz ga tó ne ve zi ki és men ti fel,
 továbbá gya ko rol ja fe let tük az egyéb mun kál ta tói jogkö -
röket. A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv más al kal ma -
zot tai fe lett a mun kál ta tói jog kört az igaz ga tó gya ko rol ja.

(7) A nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv mû kö dé sé nek
rend jét a fõ igaz ga tó ál tal jó vá ha gyott szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály zat ha tá roz za meg, a nyug díj biz to sí tá si igaz -
ga tá si szerv ala pí tó ok ira tát a fõ igaz ga tó adja ki.

3.  §

(1) A Nyug díj biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv -
ként a Kor mány az ONYF-et je lö li ki.

(2) Nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szerv ként a Kor mány
az ONYF nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer ve it je lö li ki.

4.  §

(1) A nyug díj biz to sí tás köz pon ti igaz ga tá sát az ONYF
vég zi. Az ONYF a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek
irá nyí tá sá val össze füg gõ fel ada tai kö ré ben

a) irá nyít ja a ter ve zé si, gaz dál ko dá si, be szá mo lá si,
 valamint az adat szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sát,

b) gon dos ko dik az el lá tá sok meg ál la pí tá sá hoz, fo lyó sí -
tá sá hoz szük sé ges ada tok be gyûj té sé rõl, fel dol go zá sá ról,
azok ke ze lé sé rõl, a be ér ke zett ada tok el len õr zé sé rõl,

c) biz to sít ja a nem a Nyug díj biz to sí tá si Alap ból fi nan -
szí ro zott el lá tá sok fe de ze té nek el szá mo lá sá val, to váb bá az 
el lá tá sok meg ál la pí tá sá val, fo lyó sí tá sá val kap cso la tos mû -
kö dé si költ sé gek meg té rí té sé vel össze füg gõ fel ada tok el -
lá tá sát,

d) meg ál la pít ja a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek
mû kö dé si költ ség ve té sé nek rész le tes elõ irány za ta it,

e) meg ha tá roz za a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer -
vek fel adat el lát ása so rán kö ve ten dõ bel sõ el já rá si, ügy vi -
te li ren det,

f) nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek ha tó sá gi el já rá -
sá ban fel ügye le ti szerv ként jár el.

(2) Az ONYF az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel ada -
ta in túl

a) irá nyít ja, mû köd te ti és fo lya ma to san fej lesz ti a
nyug díj biz to sí tás fel ügye le ti, költ ség ve té si, szak mai és
bel sõ el len õr zé si, va la mint köz pon ti nyil ván tar tá si rend -
sze rét,
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b) a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza bá lyok meg al -
ko tá sá nak kez de mé nye zé sé re ja vas la tot tesz a mi nisz ter -
nek, vé le mé nye zi a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza bá -
lyok ter ve ze te it,

c) köz re mû kö dik a nyug el lá tá sok kal, va la mint a nyug -
díj biz to sí tást érin tõ já ru lék fi ze tés sel kap cso la tos jog sza -
bá lyok elõ ké szí té sé ben,

d) irá nyít ja, mû köd te ti és fej lesz ti a fel ada ta i nak el lá tá -
sá hoz szük sé ges in for ma ti kai rend sze re ket, gon dos ko dik a 
sta tisz ti kai ada tok gyûj té sé rõl, va la mint azok jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti köz zé té te lé rõl,

e) szak mai szem pont ból se gí ti és el len õr zi a kü lön jog -
sza bály alap ján a nyug díj biz to sí tás szer ve ze tén kí vü li, el -
lá tást meg ál la pí tó és fo lyó sí tó te vé keny sé get, ide ért ve a
fegy ve res és rend vé del mi szer vek nyug díj-meg ál la pí tá si
te vé keny sé gét is,

f) részt vesz a nyug díj biz to sí tást érin tõ fo lya ma tok
elem zé sé ben és ér té ke lé sé ben, va la mint – a Kor mány, il -
let ve a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött, ille tõ -
leg mó don – a rö vid, kö zép- és hosszú távú nyug díj stra té -
gi ai és fej lesz té si kon cep ci ók ki dol go zá sá ban,

g) köz re mû kö dik a nyug díj biz to sí tás sal kap cso la tos
nem zet kö zi szer zõ dé sek elõ ké szí té sé ben és vég re haj tá sá -
ban, kap cso la tot tart fenn a ki je lölt ille té kes te her vi se lõ -
vel, il let ve szer vek kel, vég zi az uni ós tag ság ból adó dó
 koordinációs fel ada to kat, to váb bá részt vesz az uni ós
szak bi zott sá gok, ille tõ leg a nem zet kö zi szer ve ze tek szak -
mai mun ká já ban,

h) gon dos ko dik a nyug díj biz to sí tás sal kap cso la tos köz -
pon ti és he lyi tá jé koz ta tás ról, és az igény ér vé nye sí tést
 segítõ szol gál ta tá sok fej lesz té sé rõl,

i) szer kesz ti és meg je len te ti a Nyug díj biz to sí tá si Köz -
lönyt.

5.  §

(1) Vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv ként
a Kor mány a Ma gyar Ál lam vas utak Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság Nyug díj Igaz ga tó sá gát, il let ve a Gyõr-
Sop ron-Eben fur ti Vas út Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény -
tár sa sá got (a továb biak ban együtt: vas utas nyugdíj-meg -
állapító és nyug díj fo lyó sí tó szer vek) je lö li ki. A vas utas
nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv re – ha jog sza bály
más ként nem ren del ke zik – a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv re vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(2) A vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szer vek
a ha tás kö rük be tar to zó fel ada to kat az or szág egész te rü le -
té re ki ter je dõ ille té kességgel lát ják el.

(3) A vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szer -
vek nek az el lá tá sok meg ál la pí tá sá val és fo lyó sí tá sá val
kap cso la tos ha tó sá gi el já rá sá ban fel ügye le ti szerv ként az
ONYF jár el, és az ONYF lát ja el a vas utas nyug díj-meg ál -
la pí tó és -fo lyó sí tó szer vek szak mai fel ügye le tét.

6.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg meg -
szûnnek az ONYF me gyei (fõ vá ro si) nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tó sá gai. A me gyei (fõ vá ro si) nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tó ság szá má ra jog sza bály ban meg ál la pí tott ha tás -
kö rö ket a re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság gya ko -
rol ja. A re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá gok az
ille té kességi te rü le tü kön ko ráb ban mû kö dõ me gyei (fõ vá -
ro si) nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá gok ál ta lá nos jog utó dai.

(3) A Nyug díj biz to sí tá si Alap va gyo ná nak ér té ke sí té -
sét, va la mint az ér té ke sí té sig tör té nõ va gyon ke ze lést – a
mû kö dést köz vet le nül szol gá ló va gyon ele mek és az 1998.
de cem ber 31-ig já ru lék tar to zás fe jé ben át adott, va la mint
kö ve te lés fe jé ben fel aján lott va gyon ki vé te lé vel – a meg -
kö tött meg ál la po dás alap ján dí ja zás el le né ben ki zá ró lag az 
Ál la mi Pri va ti zá ci ós és Va gyon ke ze lõ Rész vény tár sa ság
vé gez he ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok
székhelye és ille té kességi területe

1. A Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí -
tá si Igaz ga tó ság szék he lye Bu da pest, ille té kességi te rü le te:

a) Bu da pest,

b) Pest me gye.

2. Az Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyugdíjbiz -
tosítási Igaz ga tó ság szék he lye Sal gó tar ján, ille té kességi
te rü le te:

a) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,

b) He ves me gye,

c) Nóg rád me gye.

3. Az Észak-al föl di Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si
Igaz ga tó ság szék he lye Deb re cen, ille té kességi te rü le te:

a) Haj dú-Bi har me gye,

b) Jász-Nagy kun-Szol nok me gye,

c) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye.

4. A Dél-al föl di Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz -
gatóság szék he lye Sze ged, ille té kességi te rü le te:

a) Bács-Kis kun me gye,

b) Bé kés me gye,

c) Csong rád me gye.
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5. A Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si
Igaz ga tó ság szék he lye Za la eger szeg, ille té kességi terü -
lete:

a) Gyõr-Mo son-Sop ron me gye,
b) Vas me gye,
c) Zala me gye.

6. A Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si
Igaz ga tó ság szék he lye Ta ta bá nya, ille té kességi te rü le te:

a) Fej ér me gye,
b) Ko má rom-Esz ter gom me gye,
c) Veszp rém me gye.

7. A Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz -
ga tó ság szék he lye Szek szárd, ille té kességi te rü le te:

a) Ba ra nya me gye,
b) So mogy me gye,
c) Tol na me gye.

A Kormány
290/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottakról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról

a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Kjt.) 85.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, va la mint a pré mi um évek prog ram ról és a
 különleges fog lal koz ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi
CXXII. tör vény 7.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 94.  §-a (3) be kez dé sé nek l) pont já ban
fog lal tak ra – a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 
vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
11/A.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A pe da gó gus-mun ka kör ben az el lá tan dó heti kö te le zõ
óra szám fe lett ta ní tá si óra, fog lal ko zás meg tar tá sa a tel jes
mun ka idõn be lül ak kor ren del he tõ el, ha az el ren delt órák
szá ma – ide ért ve a Kt. 133.  § (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott két fog lal ko zást is – a napi két és a heti hat órát nem
ha lad ja meg, ezen fe lül to váb bá ak kor, ha”

2.  §

(1) Az R. 16.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal
egé szül ki:

„Leg fel jebb heti két óra ere jé ig nem ál la pít ha tó meg
óra díj ab ban az eset ben sem, ha a szak ta ní tást vég zõ pe da -
gó gus a tan tárgy fel osz tás ban rög zí tett kö te le zõ óra szám
fe let ti ta ní tá si órák tel je sí té sé vel lépi túl a ta ní tá si idõ ke re -
tet, azon ban azért nincs le he tõ ség a heti két óra kü lön dí ja -
zás nél kü li egyé ni fog lal ko zás, tan órán kí vü li fog lal ko zás,
sza bad idõs fog lal ko zás el ren de lé sé re vo nat ko zó elõ írások
vég re haj tá sá ra, mert eze ket a fog lal ko zá so kat a pe da gó gus 
a kö te le zõ órá já nak tel je sí té se ke re té ben lát ja el.”

(2) Az R. 16.  §-ának (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
data he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az osz tó szá mot az érin tett be osz tott pe da gó gus ál tal
el lá tott – az óvo dai, is ko lai, kol lé gi u mi, pe da gó gi ai szak -
szol gá la ti in téz mé nyi – mun ka kör re elõ írt kö te le zõ óra -
szám 4,33-mal tör té nõ szor za ta adja.”

(3) Az R. 16.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ mon da -
tok kal egé szül ki:

„Tel je sít mény pót lék al kal ma zá sa kor a ta ní tá si idõ ke re -
tet a meg ál la po dás ban fog lal tak sze rint meg emelt kö te le zõ 
óra szám figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni. Ameny -
nyiben a pe da gó gus tel je sí tett órá i nak szá ma a ta ní tá si idõ -
ke re tet meg ha lad ja, a több let ta ní tá si, több let fog lal ko zá si
órák dí ja zá sá nál a meg ál la po dás ke re té ben el lá tott egyé ni
fog lal ko zá sok, sza bad idõs fog lal ko zá sok, tan órán kí vü li
fog lal ko zá sok kö zül a heti két órát meg ha la dó fog lal ko zá -
so kat le het figye lembe ven ni.”

(4) Az R. 16.  §-ának (8)–(9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(8) Ha a pe da gó gus a ta ní tá si idõ ke re ten fe lül, a tel jes
mun ka idõn be lül – figye lembe véve a kü lön dí ja zás nél kül
el lá tott órá kat is – a két hó nap idõ tar ta ma alatt nyolc van hat 
órá nál töb bet ta nít, il le tõ leg több fog lal ko zást tart, a nyolc -
van hat órát meg ha la dó ta ní tás, fog lal ko zás után járó, a
(2)–(5) be kez dés és a (7) be kez dés alap ján meg ál la pí tott
óra dí jat hu szon öt szá za lék kal meg kell emel ni.

(9) A pe da gó gust – ha az ál ta la tel je sí tett ta ní tá si órák,
fog lal ko zá sok szá ma meg ha lad ja a tel jes mun ka idõt –
a rend kí vü li mun ka idõ ben el lá tott ta ní tá si órá kért a
(2)–(5) be kez dés és a (7) be kez dés alap ján szá mí tott óra díj
öt ven szá za lék kal nö velt össze ge il le ti meg. A tel jes mun -
ka idõt a ta ní tá si idõ ke ret szá mí tá sá nál figye lembe vett
 tanítási na pok alap ján kell szá mí ta ni. Ez az óra díj ma gá -
ban fog lal ja a rend kí vü li mun ka vég zé sért járó dí ja zást,
 beleértve a ta ní tá si, fog lal ko zá si órán kí vü li mun ka kö ri
fel ada tok el lá tá sá ért járó dí ja zást is. A szá mí tás nál fi gyel -
men kí vül kell hagy ni azo kat a ta ní tá si na po kat, me lyek kel 
a Kt. 1. szá mú mel lék let Har ma dik rész II/6. pont alap ján
a ta ní tá si idõ ke re tet csök ken te ni kell.”
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3.  §

Az R. 18.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mény pe da gó gus-
mun ka kör ben fog lal koz ta tott al kal ma zot tai köz al kal ma -
zot ti jog vi szo nyá ra e ren de let 7.  §-át, 10.  §-ának (1) be kez -
dé sét, 11/A–11/D.  §-ait, 12.  §-át, 14/A.  §-a (1) bekezdé -
sének a), c) és h) pont ja it, 15.  §-a (2) be kez dé sé nek
c)–e) pont ja it, (3)–(4) be kez dé sét, (6) be kez dé sét, (8) be -
kez dé sét, (10) be kez dé sét, 16.  §-ának (1)–(6) be kez dé se it
kell al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy”

4.  §

Ez a ren de let az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács a mun -
ka idõ-szer ve zés egyes szem pont ja i ról  szóló 2003/88/EK
irány el ve 16. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

5.  §

(1) E ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 7.  § (1) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik
mond ta.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 5.  §
(4) be kez dé sé ben az „Ok ta tá si Mi nisz té ri um” he lyé be az
„Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um” el ne ve zés, az 5.  §
(8) be kez dé sé ben a „köz ok ta tás ról  szóló – több ször mó do -
sí tott – 1993. évi LXXIX. tör vény (a továb biak ban: köz -
oktatásról  szóló tör vény)” szö veg rész, to váb bá az 5.  §
(10)–(11), (18) be kez dé sé ben, a 11/A.  § (2) be kez dés
b) pont já ban és (3) be kez dé sé ben, a 11/C.  § (4) be kez dé sé -
ben, a 12.  § (3) be kez dé sé ben, a 16.  § (6)–(7) és (11) be -
kez dé sé ben a „köz ok ta tás ról  szóló tör vény” szö veg rész
he lyé be a „Kt.” szö veg rész, a 16.  §-ának (7) be kez dé sé ben
„az el ren de lés alap ján el lá tott pe da gó gus-mun ka kör re”
szö veg rész he lyé be „az érin tett be osz tott pe da gó gus ál tal
el lá tott mun ka kör re” szö veg rész lép.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
291/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -

mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va az ál la mi fog lal koz ta tá si szerv te kin te té ben a fog -
lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá -
ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.)
47.  §-ában, a Gyer mek- és If jú sá gi Alap prog ram pénz esz -
kö ze i nek ke ze lé sé ért fe le lõs szerv ki je lö lé se te kin te té ben
a Gyer mek- és If jú sá gi Alap ról, a Nem ze ti Gyer mek és
 Ifjúsági Köz ala pít vány ról, va la mint az if jú ság gal össze -
füg gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá tá sá nak szer ve ze ti rend -
jé rõl  szóló 1995. évi LXIV. tör vény 10.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ként a Fog -
lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va talt, va la mint a re gi o ná lis
mun ka ügyi köz pon to kat (a továb biak ban: Ál la mi Fog lal -
koz ta tá si Szol gá lat) je lö li ki.

(2) Ha kor mány ren de let más ként nem ren del ke zik, az
ál la mi fog lal koz ta tá si szerv ha tás kö ré be tar to zó köz igaz -
ga tá si ha tó sá gi ügyek ben, elsõ fo kon a re gi o ná lis mun ka -
ügyi köz pon tok jár nak el. A Kor mány az ál la mi foglal -
koztatási szerv azon fel ada ta i ra, amely re kor mány ren de let
más szer vet nem je lölt ki, a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon -
tot je lö li ki.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat irányítása

2.  §

(1) Az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat – a köz pon ti
 államigazgatási 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 
2.  §-a (1) be kez dé se sze rin ti – irá nyí tá sát a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) lát ja el.

(2) A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok nak a foglalko -
zási re ha bi li tá ci ó val, a mun ka erõ-pi a ci prog ra mok kal,
 valamint a mun ka erõ pi a ci szol gál ta tá sok kal kap cso la tos
fel ada tai te kin te té ben a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va -
tal fõ igaz ga tó ja gya ko rol ja 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 2.  §-a (3)be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket.

(3) A mi nisz ter
a) kez de mé nye zi a fog lal koz ta tás hoz kap cso ló dó köz -

pon ti mun ka erõ-pi a ci prog ra mok ki dol go zá sát és – a Mun -
ka erõ pi a ci Alap Irá nyí tó Tes tü le te (a továb biak ban: MAT) 
jog kö ré re is fi gye lem mel – dönt a köz pon ti prog ra mok in -
dí tá sá ról, va la mint fi gye lem mel kí sé ri azok vég re haj tá sát,

b) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal fel ada ta i val
össze füg gés ben kö ve tel mé nye ket ha tá roz meg a szá mí tó -
gé pes köz pon ti adat gyûj té sek adat tar tal ma, va la mint az
 információ- és prog nó zis szol gál ta tás vo nat ko zá sá ban,
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c) irá nyít ja a Mun ka erõ pi a ci Alap (a továb biak ban:
MpA) fel hasz ná lá sá val kap cso la tos ter ve zé si, be szá mo lá si 
és szám vi te li fel ada tok vég re haj tá sát,

d) fi gye lem mel kí sé ri az MpA fog lal koz ta tá si alap -
része, va la mint re ha bi li tá ci ós alap ré sze de cent ra li zált
 keretének a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok ál tal tör té nõ
fel hasz ná lá sát, va la mint a kor mány za ti fog lal koz ta tás po li -
ti ka ér vé nye sí té sét.

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

3.  §

(1) A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal (a továb biak -
ban: Hi va tal) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt álló, foglalkoztatás -
politikai, mun ka ügyi, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi, if jú sá gi va la -
mint re ha bi li tá ci ós, a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze -
mé lyek fog lal koz ta tá sá val kap cso la tos, to váb bá a tár sa dal -
mi pár be széd mû köd te té sé vel össze füg gõ fel ada to kat el lá -
tó köz pon ti hi va tal, jogi sze mély, ön ál ló an gaz dál ko dó
köz pon ti költ ség ve té si szerv (szék he lye: Bu da pest).

(2) A Hi va tal élén a fõ igaz ga tó áll, aki fe lett a mun kál ta -
tói jo go kat a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter gya ko rol ja.

4.  §

(1) A Hi va tal fog lal koz ta tás po li ti kai fel adat kör ében
a) meg ál la pít ja a mun ka ügyi köz pon tok kö te le zõ bel sõ

sza bály za ta i nak el ve it és fõbb tar tal mi kö ve tel mé nye it,
b) meg ha tá roz za a mun ka ügyi köz pon tok szol gál ta tó

te vé keny sé gé re vo nat ko zó szak mai kö ve tel mé nye ket,
c) meg ha tá roz za és ki dol goz za a ha tó sá gi és szol gál ta tó 

te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai és szá mí -
tó gé pes rend sze re ket, a prog ram rend sze re ket fej lesz ti,
tesz te li, te le pí ti, mó do sít ja, to váb bá ki ad ja a prog ram ke ze -
lés sel kap cso la tos fel hasz ná lói se géd anya go kat,

d) fej lesz ti a mun ka erõ-pi a ci szol gál ta tá so kat,
e) meg ha tá roz za a mun ka ügyi köz pon tok ha tó sá gi és

szol gál ta tó te vé keny sé gé re vo nat ko zó adat gyûj té si rend -
szert, to váb bá ha té kony sá gi vizs gá la to kat vé gez, me lyek -
hez kap cso ló dó an prog nó zi so kat, elem zé se ket, sta tisz ti kai 
össze sí té se ket, nyil ván tar tá so kat ké szít,

f) ja vas la tot tesz a Hi va tal és a mun ka ügyi köz pon tok
in for ma ti kai rend sze ré nek és in gat lan ál lo má nyá nak fej -
lesz té sé re, va la mint az MpA-ban ren del ke zés re álló köz -
pon to sí tott ke ret fel hasz ná lá sá ra,

g) gon dos ko dik az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat
mun ka tár sa i nak szak mai kép zé sé rõl,

h) el lát ja a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok ha tó sá gi
el len õr zé si fel ada ta i nak szak mai ko or di ná lá sát,

i) ha tó sá gi jog kört gya ko rol, amely nek ke re té ben
1. el lát ja a mun ka vál la lók köl csö nös fog lal koz ta tá -

sá nak cse ré jé rõl  szóló nem zet kö zi szer zõ dé sek
vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada to kat;

2. ve ze ti a jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott nyil ván -
tar tá so kat;

3. el jár a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott re ha bi -
li tá ci ós akk re di tá ci ós ügyek ben;

4. el bí rál ja a mun ka ügyi köz pon tok köz pon ti szerve -
zete ál tal ho zott ha tá ro za tok el len be nyúj tott
fellebbezé seket,

j) ada to kat gyûjt és ele mez a mun ka bé rek és ke re se tek
ala ku lá sá ra vo nat ko zó an,

k) nem zet kö zi fel ada to kat lát el, amely nek ke re té ben
1. ko or di nál ja a mun ka ügyi köz pon tok nem zet kö zi

 tevékenységét;
2. elõ se gí ti az ILO tag ság ból adó dó fel ada tok vég re -

haj tá sát;
3. ko or di nál ja az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat –

a sze mé lyek sza bad áram lá sá hoz kap cso ló dó – fel -
ada ta i nak vég re haj tá sát;

4. el lát ja az Eu ró pai Fog lal koz ta tá si Szol gá lat
(EURES) ma gyar or szá gi rend sze re mû köd te té sé -
nek és fej lesz té sé nek fel ada ta it, az adat bá zis fi gye -
lem mel kí sé ré sét, kap cso la tot tart az EURES szer -
ve i vel;

5. az ügy fél szol gá lat ke re té ben tá jé koz ta tást nyújt és 
ta nács adást vé gez a kül föl di mun ka vál la lás, az
EURES rend szer, ille tõ leg a kül föl dön igé nyel he -
tõ és a kül föl di ek ál tal a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén igény be ve he tõ mun ka nél kü li el lá tá sok
egyes kér dé se i rõl;

6. az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló Meg ál la po -
dás ban ré szes tag ál la mok (a továb biak ban: EGT
ál la mok) fog lal koz ta tá si szol gá la ta i hoz to váb bít -
ja, ille tõ leg on nan fo gad ja a mun ka nél kü li el lá tá -
sok ra jo go sí tó idõ sza kok ról  szóló iga zo lá so kat;

l) vizs gál ja a fog lal koz ta tás po li ti ká val kap cso la tos és
az az zal össze füg gõ jogi sza bá lyo zás gya kor la ti tapasz -
talatait, ja vas la tot tesz a jog sza bá lyok mó do sí tá sá ra,

m) köz re mû kö dik a fog lal koz ta tás po li ti ká val kap cso la -
tos és az az zal össze füg gõ jogi sza bá lyo zás elõ ké szí té sé -
ben, ja vas la tot tesz mun ka ügyi ku ta tá sok ra,

n) el lát egyes mun ka erõ-pi a ci prog ra mok kal kap cso la -
tos fel ada to kat, ame lyek ke re té ben

1. köz pon ti mun ka erõ-pi a ci prog ra mot dol goz ki,
 javaslatot tesz mun ka erõ-pi a ci prog ra mok in dí tá -
sá ra;

2. a mi nisz té ri um ál tal meg adott szem pon tok alap ján 
irá nyít ja, ko or di nál ja a köz pon ti mun ka erõ-pi a ci
prog ra mok vég re haj tá sát, to váb bá le bo nyo lít ja a
MAT ál tal jó vá ha gyott mun ka erõ-pi a ci prog ra mo -
kat;

3. a mun ka ügyi ta nács ál lás fog la lá sa elõtt vé le mé -
nye zi a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont ál tal in dí -
tan dó prog ra mok ter ve ze tét;
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o) el lát ja a Ma gyar Köz tár sa ság nak az Eu ró pai Uni ó -
hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról  szóló nem zet kö zi szer zõ dés
X. mel lék le té nek 7. és 11. cik ké ben meg ha tá ro zott véd in -
téz ke dés (a továb biak ban: véd in téz ke dés) kez de mé nye zé -
sé nek meg ala po zá sá hoz szük sé ges in for má ció gyûj tés sel
és elem zés sel kap cso la tos fel ada to kat,

p) el lát ja a mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott ügy fél szol gá -
la ti fel ada to kat.

(2) A Hi va tal el lát ja a szo ci á lis part ne rek mun ka ügyi
 érdekegyeztetésben való rész vé te lé hez szük sé ges fel ké -
szü lé se tá mo ga tá sá val kap cso la tos fel ada to kat.

(3) A Hi va tal a re gi o ná lis kép zõ köz pon tok kal kap cso -
lat ban

a) meg ha tá roz za a mun ka ügyi köz pon tok és a kép zõ
köz pon tok együtt mû kö dé sé nek és az ál ta luk a kü lön jog -
sza bály sze rint kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás
 elveit,

b) meg ha tá roz za a kép zõ köz pon tok ál tal vég zett adat -
gyûj té si és adat szol gál ta tá si rend szert, ha té kony sá gi vizs -
gá la to kat vé gez, me lyek hez kap cso ló dó an prog nó zi so kat,
elem zé se ket, sta tisz ti kai össze sí té se ket, nyil ván tar tá so kat
ké szít,

c) ja vas la tot tesz a kép zõ köz pon tok in for ma ti kai rend -
sze ré nek és in gat lan ál lo má nyá nak fej lesz té sé re, va la mint
a mû kö dé si tar ta lék fel hasz ná lá sá ra,

d) vé le mé nye zi a kép zõ köz pon tok éves kép zé si ter vét,
a mi nisz té ri u mi jó vá ha gyást köve tõen el len õr zi an nak
vég re haj tá sát.

(4) A Hi va tal az Ál la mi Fog lal koz ta tá si Szol gá lat fel -
ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben együtt mû kö dik

a) a ha tó sá gi és szol gál ta tó te vé keny sé gé ben érin tett
társ ha tó sá gok kal,

b) a mun ka adók és mun ka vál la lók ér dek-kép vi se le ti
szer ve i vel,

c) más ál la mok ha son ló fel ada tot el lá tó szer ve i vel és a
fel adat kö rét érin tõ nem zet kö zi szer ve ze tek kel, va la mint

d) egyéb szer ve ze tek kel.

5.  §

(1) A Hi va tal szo ci á lis, gyer mek jó lé ti, va la mint gyer -
mek vé del mi fel adat kör ében el lát ja:

a) az Or szá gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy zék kel,
b) az Or szá gos Gyer mek vé del mi Szak ér tõi Név jegy -

zék kel, va la mint
c) a hi va tá sos gond no ki fel ada tot el lá tó sze mé lyek

nyil ván tar tá sá val
össze füg gõ, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott felada -
tokat.

(2) A Hi va tal el lát ja a re ha bi li tá ci ó val, to váb bá a meg -
vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal koz ta tá sá val
kap cso la tos, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott felada -
tokat.

(3) A Hi va tal szer ve ze tén be lül rész jog kö rû költ ség ve -
té si szerv ként Mo bi li tas Or szá gos If jú sá gi Szol gá lat mû -
kö dik, amely el lát ja

a) a Gyer mek- és If jú sá gi Alap prog ram tit kár sá gi fel -
ada ta it,

b) a YOUTH prog ram mû köd te té sé vel kap cso la tos
nem ze ti fel ada to kat,

c) a re gi o ná lis if jú sá gi iro dák mû köd te té sét, va la mint

d) if jú sá gi in for má ci ós és kép zé si fel ada to kat lát el.

Regionális munkaügyi központ

6.  §

(1) A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont (a továb biak -
ban: mun ka ügyi köz pont) jogi sze mély, ön ál ló an gaz dál -
ko dó köz pon ti költ ség ve té si szerv.

(2) A mun ka ügyi köz pont

a) köz pon ti szer ve zet bõl, va la mint

b) re gi o ná lis ki ren delt sé gek bõl

áll.

(3) A mun ka ügyi köz pont élén fõ igaz ga tó áll, aki fe lett
a mun kál ta tói jo go kat a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
gya ko rol ja.

7.  §

(1) A mun ka ügyi köz pont köz pon ti szer ve ze te

a) irá nyít ja és el len õr zi a mun ka ügyi köz pont re gi o ná -
lis ki ren delt sé ge i nek te vé keny sé gét, en nek ke re té ben

1. a mi nisz ter, a Hi va tal és a mun ka ügyi ta ná csok
aján lá sa i nak meg fele lõen mód szer ta ni út mu ta tók,
szak mai aján lá sok ké szí té sé vel se gí ti a ha tó sá gi és
szol gál ta tó te vé keny sé get;

2. köz re mû kö dik a mun ka tár sak szak mai kép zé sé -
ben;

3. biz to sít ja a re gi o ná lis ki ren delt sé gek szak mai te -
vé keny sé gé nek el lá tá sá hoz szük sé ges fel té te le ket;

b) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû ál lás ke re sõk fog -
lal ko zá si re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos fel ada tai kö ré ben

1. biz to sít ja a fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ó hoz szük sé -
ges, va la mint a hát rá nyos hely ze tû ál lás ke re sõk
fog lal koz tat ha tó sá gát elõ se gí tõ szol gál ta tá so kat;

2. együtt mû kö dik a mun ka ké pes ség, il let ve a mun -
ka al kal mas ság ér té ke lé sé ben részt vevõ, il let ve a
meg vál to zott mun ka ké pes sé gû sze mé lyek fog lal -
koz ta tá sa elõ se gí té sé ben köz re mû kö dõ szer vek -
kel;

3. dönt az MpA re ha bi li tá ci ós alap ré sze de cent ra li -
zált ke re té nek fel hasz ná lá sá ról, se gí ti a ke ret ter -
ve zé sét és a fel hasz ná lás el len õr zé sét;
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c) ellátja a Munkaerõpiaci Alap pénzeszközeinek a ré-
gióban történõ mûködtetésével kapcsolatos régió szintû
feladatokat,

d) dönt a Munkaerõpiaci Alap foglalkoztatási alapré-
szének a régióban felhasználható decentralizált kerete fel-
használásról,

e) ellátja az MpA foglalkoztatási alaprésze központi
pénzügyi keretébõl finanszírozott munkahelyteremtés
támogatásával kapcsolatos feladatokat,

f) mûködteti az álláskeresõk támogatási rendszerét,
valamint a vállalkozói járadékot, és gondoskodik a támo-
gatási és szolgáltatási rendszer mûködtetésérõl,

g) a munkaügyi központ feladatainak ellátása érdeké-
ben együttmûködik a helyi önkormányzatokkal, valamint
az országos és helyi kisebbségi önkormányzatokkal,
továbbá más hatóságokkal és egyéb szervezetekkel, ennek
keretében

1. irányítja és koordinálja a kirendeltségeknek a szo-
ciális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvénybõl adódó feladatainak vég-
rehajtását;

2. adatszolgáltatási feladatokat teljesít a nyugdíjbiz-
tosítási igazgatási szerv, az egészségbiztosítási
igazgatási szerv és az állami adóhatóság területi
szervei és más szervezetek felé;

h) ellátja a munkaügyi tanács titkársági feladatait,
i) illetékességi területén ellátja a védintézkedés kezde-

ményezésének megalapozásához szükséges információ-
gyûjtéssel és elemzéssel kapcsolatos feladatokat,

j) elkészíti a munkaügyi központ belsõ szabályzatait,
k) a hatáskörébe tartozó ügyekben ellátja a pénzeszkö-

zök visszakövetelésével kapcsolatos feladatokat, valamint
l) ellátja a felnõttképzési intézmények ellenõrzésével

kapcsolatos feladatokat.

(2) A munkaügyi központ központi szervezete át nem
ruházható hatáskörben, a munkaügyi központnak a külön
jogszabályban meghatározott illetékességi területén elsõ
fokú hatósági jogkört gyakorol

a) a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának en-
gedélyezésével,

b) a rendbírsággal,
c) a munkaügyi központ hatáskörébe utalt nyilvántar-

tásba vétellel, továbbá
d) a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások közül

1. a munkaerõ-piaci szolgáltatást nyújtók részére tá-
mogatás megállapításával;

2. a munkaerõ-piaci program kidolgozásának, meg-
valósításának támogatásával;

3. a megváltozott munkaképességû személyek fog-
lalkoztatását elõsegítõ beruházáshoz, felújításhoz
nyújtott támogatással, valamint
a) a bérgarancia támogatással, valamint
b) a felnõttképzési intézmények nyilvántartásba

vételével
kapcsolatos ügyekben.

8. §

(1) A regionális kirendeltség
a) a külön jogszabályban meghatározott illetékességi

területén ellátja az álláskeresõk nyilvántartásba vételével
kapcsolatos feladatokat, valamint az álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, a vállalkozói járadék megállapításá-
val, megszüntetésével és visszakövetelésével kapcsolatos,
továbbá azokkal a foglalkoztatást elõsegítõ támogatások-
kal kapcsolatos feladatokat, amelyek ellátása nem tartozik
a munkaügyi központ központi szervezetének hatáskö-
rébe,

b) ellátja a hatáskörébe tartozó ügyekben a pénzeszkö-
zök visszakövetelésével kapcsolat feladatokat,

c) ellátja az alkalmi munkavállalói könyv kiállításával,
az azzal kapcsolatos igazolások kiadásával összefüggõ fel-
adatokat,

d) szolgáltatásokat szervez és bonyolít, mûködteti a
szolgáltatások kiépített intézményrendszerét,

e) nyilvántartja a csoportos létszámleépítésre vonat-
kozó bejelentéseket,

f) munkaközvetítést végez,
g) fogadja a munkaerõigényekre vonatkozó bejelenté-

seket,
h) információt nyújt, tanácsadást végez,
i) a regionális kirendeltség által ellátott feladatokkal

kapcsolatos ügyfélszolgálati tevékenységet végez,
j) közremûködik a csoportos létszámleépítések hátrá-

nyos következményeinek enyhítésében,
k) ellátja az Európai Foglalkoztatási Szolgálattal

(EURES) kapcsolatos tájékoztatási feladatokat,
l) rehabilitációs munkacsoportot mûködtet, részt vesz a

megváltozott munkaképesség, fogyatékosság, szociális
rászorultság külön jogszabályban meghatározott szakértõi
bizottságában,

m) munkaerõ-piaci programokat kezdeményez, szer-
vezi azok végrehajtását, ellátja a központi programokkal, a
pályázatok kezelésével, az azokkal kapcsolatos tájékozta-
tással, véleményezéssel, döntés-elõkészítéssel kapcsolatos
feladatokat,

n) kapcsolatot tart a megye, a kistérség gazdasági életé-
ben részt vevõ munkaadókkal, a megye, a kistérség helyi
önkormányzataival, a megyében, a kistérségben mûködõ
más szervezetekkel, közremûködik a gazdasági szerkezet
átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó prog-
ramokban, valamint

o) közremûködik a megváltozott munkaképességû sze-
mélyek részére foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások
nyújtásában.

9. §

A regionális kirendeltség által hozott határozat elleni
fellebbezést – kivéve, ha kormányrendelet eltérõen rendel-
kezik – a munkaügyi központ bírálja el.
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10.  §

A re gi o ná lis ki ren delt ség élén az igaz ga tó áll.

11.  §

A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon to kat, a re gi o ná lis
 kirendeltségeket és szék he lyü ket a ren de let mel lék le te tar -
tal maz za.

12.  §

(1) A Kor mány ki je lö li az Eu ró pai Szo ci á lis Alap Nem -
ze ti Prog ram irá nyí tó Iro da Tár sa dal mi Szol gál ta tó Köz -
hasz nú Tár sa sá got (a továb biak ban: ESZA Kht.), hogy
a Gyer mek- és If jú sá gi Alap prog ram pénz esz kö ze i nek
 kezeléséért fe le lõs szerv fel ada ta it lás sa el.

(2) Az ESZA Kht. lát ja el az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé re vo nat ko zó jog sza bály ban fog lal tak nak meg fele -
lõen a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um – szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zott – fe je ze ti keze -
lésû elõ irány za ta i nak irá nyí tá sát és ke ze lé sét.

13.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg a pá lya kez dõ mun ka nél kü li ek el he lyez ke dé -
sé nek elõ se gí té sé rõl 68/1996. (V. 15.) Korm. ren de let,
 továbbá a mun ká ba já rás sal össze füg gõ ter hek csök ken té -
sét cél zó tá mo ga tá sok ról, va la mint a mun ka erõ-to bor zás
tá mo ga tá sá ról  szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. ren de let
4–5.  §-a, to váb bá az 5/A.  § (1) be kez dé sé ben a „az 5.  § sze -
rint nyúj tott” szö veg rész, 6.  §-ának (2) be kez dé sé ben a
„és a 4.” szö veg rész, 6.  §-ának (4) be kez dé se ha tá lyát
vesz ti.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az Or szá -
gos Szo ci ál po li ti kai Szak ér tõi Név jegy zék rõl  szóló
211/2003. (XII. 10.) Korm. ren de let 7.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet hez
(a továb biak ban: In té zet)” szö veg rész he lyé be a „Fog lal -
koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal hoz (a továb biak ban: Hi va -
tal)” szö veg rész, 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 12.  §-a
(1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da tá ban, 12.  §-ának
(3) be kez dé sé ben és 16.  §-ának (7) be kez dé sé ben „az In té -
zet” szö veg rész he lyé be „a Hi va tal” szö veg rész,
12.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 14.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben „Az In té zet” szö veg rész he lyé be „A Hi va tal” szö veg -
rész, 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az In té zet nek” szö veg -
rész he lyé be „a Hi va tal nak” szö veg rész, 13.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben „az In té zet hez” szö veg rész he lyé be „a Hi va -
tal hoz” szö veg rész, 13.  §-ának (3) be kez dé sé ben „az In té -
zet nél” szö veg rész he lyé be „a Hi va tal nál” szö veg rész lép.

(3) A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont az ille té kességi
 területén lévõ me gyék ben e ren de let ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en mû kö dött me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pon -
tok ál ta lá nos és egye te mes jog utó da. A re gi o ná lis mun ka -
ügyi köz pon tot, mint költ ség ve té si szer vet an nak a me gyei 
(fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont nak, mint költ ség ve té si
szerv nek a bá zi sán kell lét re hoz ni, amely nek szék he lyé vel
a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont szék he lye meg egye zik.
A fõ vá ros ra és Pest me gyé re ki ter je dõ ille té kességgel ren -
del ke zõ re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tot, mint költ ség ve -
té si szer vet a Fõ vá ro si Mun ka ügyi Köz pont, mint költ ség -
ve té si szerv bá zi sán kell lét re hoz ni.

(4) A Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal a Fog lal koz -
ta tá si Hi va tal ál ta lá nos és egye te mes jog utó da. A Fog lal -
koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va talt, mint költ ség ve té si szer vet
a Fog lal koz ta tá si Hi va tal bá zi sán kell lét re hoz ni.

(5) E ren de let hatályba lépésének idõ pont já ban fo lya -
mat ban lévõ köz igaz ga tá si ügyek kö zül a ren de let ha tály -
ba lé pé sét köve tõen az a szerv jár el, amely nek ha tás kö ré be 
a köz igaz ga tá si ügy el lá tá sa e ren de let sze rint ke rül.

(6) E ren de let hatályba lépésének idõ pont já ban fo lya -
mat ban lévõ má sod fo kú el já rá sok ban a ren de let ha tály ba -
lé pé sét köve tõen az a szerv jár el, amely nek ha tás kö ré be az 
el já rás tár gyát ké pe zõ köz igaz ga tá si ügy ben e ren de let
sze rint a fel leb be zés el bí rá lá sa tar to zik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 291/2006. (XII. 23.) Korm rendelethez

A regionális munkaügyi központok
és regionális kirendeltségeik

Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont

Bu da pest

1. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség

  Bu da pest

2. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség

  Bu da pest

3. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség

  Bu da pest.

4. szá mú Re gi o ná lis Ki ren delt ség

  Nagy ká ta

Dél-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont

Bé kés csa ba

Bé kés csa bai Re gi o ná lis Ki ren delt ség

  Bé kés csa ba

Kecs ke mé ti Re gi o ná lis Ki ren delt ség

  Kecs ke mét
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Sze ge di Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Sze ged
Észak-al föl di Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
  Nyír egy há za
Deb re ce ni Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Deb re cen
Szol no ki Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Szol nok
Nyír egy há zi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Nyír egy há za

Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Mis kolc

Mis kol ci Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Mis kolc
Egri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Eger
Sal gó tar já ni Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Sal gó tar ján

Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Pécs

Pé csi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Pécs
Ka pos vá ri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Ka pos vár
Szek szár di Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Szek szárd

Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Szé kes fe hér vár

Szé kes fe hér vá ri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Szé kes fe hér vár
Ta ta bá nyai Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Ta ta bá nya
Veszp ré mi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Veszp rém

Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Mun ka ügyi Köz pont
Szom bat hely

Szom bat he lyi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Szom bat hely
Gyõ ri Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Gyõr
Nagy ka ni zsai Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Nagy ka ni zsa
Za la eger sze gi Re gi o ná lis Ki ren delt ség
  Za la eger szeg

A Kormány
292/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézetrõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-a (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
 eljárva, va la mint a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI.
tör vény 57.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet
(a továb biak ban: In té zet) a szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz -
ter (a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt álló, önál -
lóan gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel jes jog kör rel
ren del ke zõ köz pon ti költ ség ve té si szerv.

(2) Az In té zet szék he lye Bu da pest.

2.  §

A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben
a) gya ko rol ja az In té zet fe let ti ala pí tó jo go kat,
b) jó vá hagy ja az In té zet szer ve ze ti és mû kö dé si sza -

bály za tát, va la mint az éves mun ka ter vét és költ ség ve té si
ter vét,

c) el lát ja a 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ál tal fel -
ügye le ti szer vi ha tás kör be utalt fel ada to kat, irá nyít ja és
 ellenõrzi az In té zet éves költ ség ve té si elõ irány za tá nak ter -
ve zé sét, pénz el lá tá sát, az elõ irány zat mó do sí tá sát, át cso -
por to sí tá sát, a fel hasz ná lás ról való be szá mo lást, va la mint
a gaz dál ko dás sza bá lyo zott sá gát, il let ve gon dos ko dik
e fel ada tok vég re haj tá sá ról,

d) az In té zet fel ada ta i val össze füg gés ben kö ve tel mé -
nye ket ha tá roz meg a szá mí tó gé pes köz pon ti adat gyûj té -
sek adat tar tal ma, va la mint az in for má ció- és prog nó zis -
szol gál ta tás vo nat ko zá sá ban.

3.  §

(1) Az In té zet ve ze tõ je a fõ igaz ga tó, akit a mi nisz ter
 pályázat út ján öt éves idõ tar tam ra ne vez ki. A fõ igaz ga tó
fe lett a ki ne ve zé si, fel men té si és fe gyel mi jog kört a mi -
nisz ter, az egyéb mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter ál tal
 kijelölt szak ál lam tit kár gya ko rol ja.

(2) Az In té zet al kal ma zot tai fe lett a mun kál ta tói jo go kat 
a fõ igaz ga tó gya ko rol ja. A mun kál ta tói jo go kat a fõ igaz -
ga tó – a ki ne ve zés, a fel men tés és a ve ze tõi meg bí zás
vissza vo ná sa ki vé te lé vel – az In té zet ve ze tõ be osz tá sú
mun ka tár sá ra ru ház hat ja át.

13172 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



4.  §

(1) A Kor mány ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si
 intézetként az In té ze tet je lö li ki.

(2) A szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény -
ben, a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör vény ben,
 valamint a szak kép zé si hoz zá já ru lás ról és a kép zés fej lesz -
té sé nek tá mo ga tá sá ról  szóló 2003. évi LXXXVI. tör vény -
ben az ál la mi szak kép zé si és fel nõtt kép zé si in té zet szá má -
ra meg ha tá ro zott fel ada to kat az In té zet lát ja el.

5.  §

(1) Az In té zet – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
fel ada ta in túl –

a) a mi nisz ter szak kép zés sel és fel nõtt kép zés sel össze -
füg gõ ága za ti fel ada tai ke re té ben

1. el lát ja a szak kép zé si és fel nõtt kép zé si te vé keny ség
szak mai és mód szer ta ni fej lesz té sét;

2. gon dos ko dik a hát rá nyos és fo gya ték kal élõk kép zé -
sé nek tan ügyi és kép zé si do ku men tu ma i ról;

3. szak kép zés sel és fel nõtt kép zés sel össze füg gõ re gi o -
ná lis és or szá gos ku ta tá so kat vé gez, kez de mé nyez, szer -
vez és ko or di nál;

4. vég zi a szak ma struk tú ra fo lya ma tos fej lesz té sét,
 kidolgozza az Or szá gos Kép zé si Jegy zék ter ve ze tét, ja vas -
la tot tesz mó do sí tá sá ra, il let ve kor sze rû sí té sé re;

5. ki dol goz za az eu ró pai kö ve tel mé nyek hez il lesz ke dõ
szak ké pe sí té sek egyen ér té kû sé gé nek fel té tel rend sze rét,
va la mint a ha zai és nem zet kö zi ké pe sí té sek összehango -
lását;

6. fej lesz ti az Eu ró pai Unió tag or szá ga i nak szakkép zési
és fel nõtt kép zé si in téz mé nye i vel tör té nõ együttmû ködést;

7. gyûj ti és elem zi a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott fel nõtt kép zé si sta tisz ti kai ada to kat;

8. szak mai kép zést és fej lesz té sét se gí tõ ki adói te vé -
keny sé get vé gez, pe da gó gi ai fo lyó ira to kat és egyéb ki ad -
vá nyo kat ad ki, és ter jeszt;

9. el lát ja a szak kép zés sel és fel nõtt kép zés sel kap cso la -
tos fej lesz té si, elem zé si és ér té ke lé si fel ada to kat;

10. köz re mû kö dik a hát rá nyos hely zet le küz dé sét
 segítõ, to váb bá re ha bi li tá ci ós kép zé si prog ra mok ki dol go -
zá sá ban;

11. el lát ja a vi lág ver se nyek szer ve zé sé vel kap cso la tos
fel ada to kat;

12. szer ve zi az ok ta tá si in téz mény ve ze tõk szak mai
 továbbképzését;

13. mû köd te ti a Ma gyar Nem ze ti Ob ser va to ry iro dát;

b) a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek kel
össze füg gõ fel ada tok ke re té ben

1. ki dol goz za és gon doz za a szak mai és vizs gáz ta tá si
kö ve tel mé nye ket, va la mint a szak ké pe sí té sek és a szak mai 
tan tár gyak köz pon ti prog ram ja it (tan ter ve it), tan köny ve it
és ta nul má nyi se géd le te it;

2. ki dol goz za a szak ké pe sí té sek hez tar to zó szak mai
vizs ga té te le ket, vizs ga köz pon tot mû köd tet;

3. el lát ja az or szá gos szak mai ta nul má nyi ver se nyek kel 
kap cso la tos fel ada to kat;

4. szer ve zi a pe da gó gu sok, and ra gó gu sok tovább -
képzését;

5. el lát ja a Szak kép zé si Tan könyv és Tan esz köz
 Tanács tit kár sá gi fel ada ta it;

6. szer ve zi a szak mai tan köny vek ki dol go zá sát és
 kiadását;

7. köz re mû kö dik a hu mán erõ for rás fej lesz tést, va la -
mint a szo ci á lis kép zé se ket érin tõ stra té gi ai ter ve zés ben;

8. elõ se gí ti az Eu ró pai Unió ál tal meg ha tá ro zott szo ci á -
lis ága za tot érin tõ stra té gi ák, irány vo na lak megvalósu -
lását;

9. ve ze ti a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szer ve ze -
tek ben szak mai te vé keny sé get vég zõ szak kép zett sze mé -
lyek mû kö dé si nyil ván tar tá sát;

10. el lát ja az Or szá gos Szo ci á lis és Gyer mek vé del mi
To vább kép zé si és Szak vizs ga Bi zott ság fel ada ta it;

11. mû köd te ti és fej lesz ti a szo ci á lis ága zat to vább kép -
zé si, alap- és szak vizs ga rend sze rét;

12. ki dol goz za és fej lesz ti az ál ta la foly ta tott kép zé sek
mi nõ ség irá nyí tá si rend sze rét.

(2) Az In té zet az (1) be kez dés a) pont já nak 4. és 5. pont -
já ban meg ha tá ro zott fel ada tát – kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak alap ján – a szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz te -
rek kel együtt mû köd ve lát ja el.

6.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól az In té zet
a Nem ze ti Szak kép zé si In té zet, a Nem ze ti Fel nõtt kép zé si
In té zet, va la mint a Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai
 Intézet Kép zé si Köz pont ja ál tal el lá tott fel ada tok te kin te -
té ben a Nem ze ti Csa lád- és Szo ci ál po li ti kai In té zet ál ta lá -
nos jog utód ja.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já tól az In té zet
a szak kép zé si hoz zá já ru lás ke ze lé sé vel és – a (4) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a Mun ka erõ pi a ci Alap
kép zé si alap ré szé bõl (a továb biak ban: kép zé si alap rész)
nyúj tott tá mo ga tá sok kal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa
 tekintetében az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke ze lõ Igaz ga -
tó sá gá nak (a továb biak ban: OM Alap ke ze lõ) jog utód ja.
Az OM Alap ke ze lõ 2007. ja nu ár 15-éig kö te les át ad ni az
In té zet szá má ra az e fel ada tok kal össze füg gõ do ku men tu -
mo kat.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en az In té zet
szá má ra a kép zé si alap rész bõl nyúj tott tá mo ga tá sok ra
 vonatkozóan meg kö tött, le zá rás ra még nem ke rült tá mo ga -
tá si szer zõ dé sek alap ján az OM Alap ke ze lõt, mint tá mo ga -
tót meg il le tõ jo gok és kö te le zett sé gek e ren de let ha tály ba -
lé pé sé nek idõ pont já tól a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz -
té ri u mot il le tik meg, il let ve ter he lik. Az OM Alap ke ze lõ
2007. ja nu ár 15-éig kö te les át ad ni a Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um szá má ra ezen szer zõ dé sek hez kap cso -
ló dó va la mennyi do ku men tu mot.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
293/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a gazdálkodó szervezetek 2006. évi
egyedi termelési támogatásáról  szóló

26/2006. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 103.  §-ának a) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren -
deli el:

1.  §

A gaz dál ko dó szer ve ze tek 2006. évi egye di ter me lé si
tá mo ga tá sá ról  szóló 26/2006. (II. 7.) Korm. ren de let 1.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

[(3) Költ ség té rí tés a vas út tár sa sá -
gok sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá -
sa i hoz:

Mil lió fo rint ban
2006. év]

„a) Költ ség té rí tés a Ma gyar Ál lam -
vas utak Zrt. (to váb bi ak ban: MÁV)
sze mély szál lí tá si köz szol gál ta tá sa i hoz 120 007,3”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
294/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a felnõttképzést folytató intézmények
és a felnõttképzési programok akkreditációjának

szabályairól  szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és a fel nõtt kép -
zé si prog ra mok akk re di tá ci ó já nak sza bá lya i ról  szóló

22/2004. (II. 16.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

(A ren de let ha tá lya ki ter jed)
„b) a Nem ze ti Szak kép zé si és Fel nõtt kép zé si In té zet re

(a továb biak ban: NSZFI),”

2.  §

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

„(3) A FAT szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát a
 Szociális és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um (a továb biak ban:
mi nisz té ri um) hi va ta los lap já ban köz zé kell ten ni.”

3.  §

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

„(1) A FAT tag ja it a mi nisz ter kéri fel. A FAT-nak nem
le het tag ja olyan sze mély, aki tag ja a Nem ze ti Szak kép zé si 
és Fel nõtt kép zé si Ta nács nak.”

4.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A FAT ülé sén a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akkreditá -
ciós Bi zott ság, a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um,
az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um, va la mint a Föld -
mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um kép vi se lõ je 
ta nács ko zá si jog gal részt ve het.”

5.  §

Az R. 11.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(In téz mé nyakk re di tá ci ót az a fel nõtt kép zést foly ta tó
 intézmény kap hat,)

„a) amely meg fe lel az Fktv. 12.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben elõ írt fel té te lek nek,”

6.  §

(1) Az R. 12.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben az akk re di tá ció ér vé nyes sé gi ide je
 lejárt és az in téz mény az akk re di tá ció új bó li meg adá sá ra
irá nyu ló ké rel met ter jeszt elõ, a FAT-nak – az (1) be kez -
dés ben fog lal ta kon túl – vizs gál nia kell azt is, hogy az
 intézmény az akk re di tá ció ér vé nyes sé gi ide je alatt ele get
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tet t-e az akk re di tá ci ó val össze füg gõ, a 18.  §-ban elõ írt kö -
te le zett sé ge i nek. A ké rel met leg ko ráb ban az akk re di tá ció
ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tát meg elõ zõ 90 na pon be lül
 lehet elõ ter jesz te ni.”

(2) Az R. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A szak ér tõi bi zott ság vé le mé nyé nek elõ ter jesz tése
elõtt a ké rel me zõ in téz mény szék he lyén, il let ve kép zé si
hely szí ne in szem lét tart. A szak ér tõi bi zott ság a hely szí ni
szem le idõ pont já ról a ké rel me zõ in téz ményt elõ ze tesen
 értesíti. Az ér te sí tés ben a ké rel me zõt fel kell hív ni a szak -
ér tõi bi zott ság gal való együtt mû kö dés re, va la mint az
együtt mû kö dés hi á nyá nak jog kö vet kez mé nye i re is.”

7.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„(1) Egy sze rû sí tett in téz mé nyakk re di tá ci ós el já rás

 akkor foly tat ha tó le, ha az in téz mény nek az in téz mé nyakk -
re di tá ci ós ta nú sít vány ban sze rep lõ olyan ada ta i ban kö vet -
ke zett be vál to zás, amely az akk re di tá ció alap já ul szol gá ló
fel té te le ket nem érin ti.

(2) Az el já rás so rán a FAT a ha tá ro zat ho za talt köve tõen
az adat vál to zás nak meg fe le lõ új in téz mé nyakk re di tá ci ós
ta nú sít ványt ál lít ki, az akk re di tá ció ér vé nyes sé gi idõ tar ta -
má nak vál to zat la nul ha gyá sá val. In téz mé nyi adat vál to zás
ese tén a szük sé ges vál to zást a prog ra makk re di tá ci ós ta nú -
sít vá nyon is át kell ve zet ni.”

8.  §

Az R. a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal egé szül ki:
„14/A.  § A köz ok ta tá si fel ada tot el lá tó – más jog sza -

bály ban meg ha tá ro zott – szak kép zõ in téz mény egy sze rû -
sí tett el já rás ke re té ben sze rez het in téz mény-akk re di tá ci ót.
A FAT eb ben az el já rás ban az in téz mény fel nõtt kép zés re
vo nat ko zó do ku men tu ma it hely szí ni szem le tar tá sa nél kül
vizs gál ja. Az el já rás a szak kép zõ in téz mény tár gyi fel té te -
le i nek vizs gá la tá ra nem ter jed ki.”

9.  §

Az R. 15.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:
(A fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény ál tal ki dol go zott

kép zé si prog ram ak kor akk re di tál ha tó, ha)
„f) fel épí té se mo dul szer ke ze tû.”

10.  §

Az R. 18.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az akk re di tált fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mény)
„b) a kép zé si terv tel je sü lé sé rõl a tárgy évet kö ve tõ év

 január 31. nap já ig éves je len tést ké szít és ter jeszt a szak -
mai ta nács adó tes tü le te elé.”

11.  §

Az R. 20.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az akk re di tált in téz mé nyek nyil ván tar tá sa tar tal maz za:)
„c) az in téz mény szék he lyé nek meg ne ve zé sét,”

12.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. A ren de let ha -
tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 13.  §-a,
21.  §-a, va la mint 22.  §-ának (3) be kez dé se.

(2) E ren de let 5.  §-a 2007. jú li us 1-jé tõl lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „fog lal koz ta tás -

po li ti kai és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a
„szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter” szö veg rész, 5.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, 8.  §-ának (6) be kez dé sé ben, 17.  §-ának
(1) be kez dé sé ben, 22.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Fog lal -
koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész 
he lyé be a „mi nisz té ri um” szö veg rész lép,

b) az R. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, a 8.  §-a
(3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ ren del ke zé sé ben, a 8.  §-a
(5) be kez dé sé ben az „NFI” szö veg rész he lyé be az
„NSZFI” szö veg rész; a 8.  §-a (2) be kez dé sé ben, a 12.  §-a
(6) be kez dé sé ben, a 16.  §-a (5) be kez dé sé ben az
„NFI-hez” szö veg rész he lyé be az „NSZFI-hez” szö veg -
rész lép.

(4) Az 5.  § ren del ke zé sét a hatályba lépését köve tõen
 indult ügyek ben kell al kal maz ni, be le ért ve az akk re di tá ció 
új bó li meg adá sa irán ti ké re lem re in dult el já rást is.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
295/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõségrõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
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mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint a mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi
XCIII. tör vény (a továb biak ban Mvt.) 88.  §-ának (7) be -
kez dé sé ben, il le tõ leg a mun ka ügyi el len õr zés rõl  szóló
1996. évi LXXV. tör vény (a továb biak ban: Met.) 9.  §-ának 
(5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány a mun ka vé de lem mel és a mun ka ügyi
ha tó sá gi te vé keny ség gel kap cso la tos köz igaz ga tá si fel -
ada tok el lá tá sá ra mun ka ügyi és mun ka vé del mi ha tó ság -
ként az Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ sé get (a továb biak ban: OMMF) je lö li ki.

(2) Az OMMF köz pon ti hi va tal, amely nek irá nyí tá sát
a fog lal koz ta tás po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) lát ja el.

(3) Az OMMF ön ál ló an gaz dál ko dó köz pon ti költ ség -
ve té si szerv.

(4) Az OMMF-et a mi nisz ter ál tal ki ne ve zett el nök
 vezeti, aki fe lett a mun kál ta tói jo go kat a mi nisz ter gya ko -
rol ja.

(5) Az OMMF szék he lye Bu da pest.

(6) A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben
a) ki ne ve zi és fel men ti az OMMF el nök he lyet te sét,

 valamint – az OMMF el nö ke vé le mé nyé nek ki ké ré sé vel –
a mun ka vé del mi, mun ka ügyi fel ügye lõ sé gek igaz ga tó it,
va la mint

b) nor ma tív uta sí tás ban ki ad ja az OMMF szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát.

(7) Az OMMF el nök he lyet te se és a mun ka vé del mi,
mun ka ügyi fel ügye lõ sé gek igaz ga tói fe lett a mun kál ta tói
jo go kat – a ki ne ve zés és fel men tés ki vé te lé vel – az OMMF 
el nö ke gya ko rol ja. Az OMMF el nö ke gya ko rol ja a mun -
kál ta tói jo go kat az OMMF köz tiszt vi se lõi és mun ka vál la -
lói (köz al kal ma zot tak, a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya
alá tar to zó mun ka vál la lók) fe lett.

Az OMMF szervezete

2.  §

(1) Az OMMF köz pon ti szerv bõl és te rü le ti szer vek bõl
áll. Az OMMF el nö ke a köz pon ti szer vet köz vet le nül
 vezeti. Az OMMF el nö ke a mun ka vé del mi, mun ka ügyi
fel ada tok ha té kony el lá tá sa ér de ké ben a te rü le ti szer vek
ille té kességébe tar to zó mun ka vé del mi, mun ka ügyi fel ada -
tok el lá tá sá ra a te rü le ti szer vek ille té kességi te rü le tén iro -
dát hoz hat lét re.

(2) Az OMMF te rü le ti szer vei az igaz ga tó ál tal irá nyí -
tott re gi o ná lis mun ka vé del mi, mun ka ügyi fel ügye lõ sé gek, 
ame lyek ke re té ben mun ka vé del mi, mun ka ügyi fel ügye lõk 
mû köd nek.

(3) A mun ka vé del mi, mun ka ügyi fel ügye lõ sé gek meg -
ne ve zé sét, szék he lyét és ille té kességi te rü le tét e ren de let
mel lék le te tar tal maz za.

(4) A mun ka vé del mi, mun ka ügyi fel ügye lõ sé gek jog -
ala nyi ság gal nem ren del kez nek.

(5) Az OMMF szer ve ze tén be lül, az el nök irá nyí tá sa
alatt Or szá gos Mun ka hi gi é nés és Fog lal ko zás-egész ség -
ügyi In té zet (a továb biak ban: OMFI) mû kö dik. Az OMFI
el lát ja az ala pí tó ok ira tá ban és kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott mun ka hi gi é nés és fog lal ko zás-egész ség ügyi
fel ada to kat.

(6) Az OMFI gaz dál ko dá sát te kint ve rész jog kör rel ren -
del ke zõ szer ve ze ti egy ség.

(7) Az OM FI-t igaz ga tó irá nyít ja. Az igaz ga tót az
OMMF el nö ke ja vas la tá ra a mi nisz ter ne ve zi ki és men ti
fel. Az OMFI igaz ga tó ja fe lett a mun kál ta tói jo go kat
– a ki ne ve zés és fel men tés ki vé te lé vel – az OMMF el nö ke
gya ko rol ja.

Munkavédelmi állami irányítási feladatok

3.  §

(1) Az OMMF el lát ja a mun ka vé de lem nemzetgazda -
sági szin tû irá nyí tá sá val kap cso la tos fel ada to kat. Az
OMMF sa ját jog kö ré ben kez de mé nye zi, elõ ké szí ti és elõ -
se gí ti az Mvt. 14.  §-ában meg ha tá ro zott ál la mi irá nyí tá si
fel ada tok vég re haj tá sát.

(2) Az OMMF részt vesz a mi nisz ter jog sza bály-elõ ké -
szí té si és jog sza bály-al ko tá si fe le lõs sé gé be tar to zó jogi
nor mák ter ve ze te i nek elõ ké szí té sé ben.

(3) Az OMMF köz re mû kö dik
a) a Kor mány és a mi nisz ter mun ka vé de lem mel kap -

cso la tos fel ada tai el lá tá sá ban;
b) a mun ka vé del mi elõ írások vég re haj tá sá nak elõ se gí -

té sét szol gá ló tá jé koz ta tó, fel vi lá go sí tó te vé keny ség el lá -
tá sá ban;

c) a mun ka vé de lem or szá gos prog ram já nak ki ala kí tá -
sá ban és vég re haj tá sá nak irá nyí tá sá ban;

d) a nem zet gaz da ság mun ka vé del mi hely ze té nek éven -
kén ti át te kin té sé ben, a nem zet gaz da ság mun ka vé del mi
hely ze té rõl  szóló éves be szá mo ló je len tés elõ ké szí té sé -
ben;

e) a ne ve lés és az ok ta tás te rü le tén a biz ton sá gos élet vi -
tel re, a szak mai ok ta tás te rü le tén az egész sé get nem ve szé -
lyez te tõ és a biz ton sá gos mun ka vég zés sza bá lya i ra vo nat -
ko zó is me ret anyag meg ha tá ro zá sá ban.

4.  §

Az OMMF
a) vé le mé nye zi a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ kor -

mány-elõ ter jesz té se ket és jog sza bály ter ve ze te ket;
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b) részt vesz a mun ka vé de lem ben érin tett nem zet kö zi
szer ve ze tek mun ká já ban, együtt mû kö dik más ál la mok
szer ve i vel a mun ka vé del mi fel ada tok össze han go lá sa
 végett;

c) mint ki je lölt nem ze ti ha tó ság fel adat- és ha tás kö ré -
ben el lát ja az Eu ró pai Mun ka he lyi Biz ton sá gi és Egész -
ség vé del mi Ügy nök ség Nem ze ti Fó kusz pont ja fel ada ta it;

d) el lát ja az Mvt. 78.  §-ában meg je lölt Mun ka vé del mi
Bi zott ság, il le tõ leg a Mun ka vé del mi Ko or di ná ci ós Tár ca -
kö zi Bi zott ság tit kár sá gi, ad mi niszt ra tív te en dõ it;

e) mû köd te ti az Mvt. 14.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont -
ja sze rin ti mun ka vé del mi in for má ci ós rend szert;

f) a mun ka vé del mi bír sá gok az Mvt. 80.  §-ának (2) be -
kez dé se sze rin ti fel hasz ná lá sá val kap cso la to san vég zi a
nyil vá nos pá lyáz ta tást, szer zõ dõ fél ként kép vi se li a Ma -
gyar Ál la mot;

g) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint részt
vesz egyéb bi zott sá gok, tes tü le tek, te vé keny sé gek vég zé -
sé ben, mû kö dé sé ben, kü lö nö sen a szab vá nyo sí tás, az akk -
re di tá lás, a nuk le á ris bal eset-el há rí tás, a ké mi ai biz ton ság
te rü le tén.

Munkavédelmi hatósági feladatok, eljárás

5.  §

(1) Az OMMF mun ka vé del mi fel ügye lõ sé gei út ján
 ellátja az ál ta lá nos mun ka vé del mi ha tó sá gi fel ada to kat.
A mun ka vé del mi fel ada tok el lá tá sa ki ter jed a mun ka biz -
ton ság és a mun ka egész ség ügy ha tó sá gi fel ada ta i ra, ide -
ért ve a fog lal ko zás-egész ség ügyi szol gá lat Mvt.-ben és
 külön jog sza bály ban elõ írt mun ka vé del mi fel ada ta i nak
– az OMFI köz re mû kö dé sé vel tör té nõ – szak mai irá nyí tá -
sát is. Az OMMF együtt mû kö dik a fog lal ko zás-egész ség -
ügyi szol gá lat ál tal nyúj tott egész ség ügyi szol gál ta tás
 tekintetében a szak fel ügye le tet kü lön jog sza bály sze rint
el lá tó Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal irá nyí tá sa alá tar -
tozó Or szá gos Szak fel ügye le ti Mód szer ta ni Köz pont tal.

(2) A mun ka bal ese ti in for má ci ós rend szer mû köd te té se
az OMMF, va la mint a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak alap ján a bá nya fel ügye let fel ada ta. Az OMMF gyûj ti
és fel dol goz za a fog lal ko zá si meg be te ge dé sek kel, fo ko -
zott ex po zí ci ók kal kap cso la tos ada to kat.

(3) Az egyé ni vé dõ esz kö zök te kin te té ben az OMMF
a mun ka vé del mi ha tó sá gi el len õr zés so rán sa ját ha tás kör -
ben lát ja el a pi ac fel ügye le ti fel ada to kat.

(4) Az OMMF tel je sí ti az Mvt. 82/A.  §-ában meg ha tá ro -
zott be szá mo lá si és adat ke ze lé si kö te le zett sé get.

6.  §

(1) Az OMMF el sõ fo kú mun ka vé del mi ha tó sá gi jog kö -
ré ben

a) el lát ja az Mvt. 83.  §-ában meg ha tá ro zott szak ér tõi
en ge dé lye zé si fel ada to kat, va la mint

b) kü lön jog sza bály sze rint ki ad ja az igaz ság ügyi szak -
ér tõi en ge dély hez szük sé ges iga zo lá so kat,

c) a mun ka vé del mi sza bá lyok mun kál ta tók ál ta li meg -
tar tá sá nak kü lön jog sza bály sze rin ti el já rás ban tör té nõ iga -
zo lá sa cél já ból az Mvt. 83/B.  §-ában meg ha tá ro zott mó -
don és tar ta lom mal ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet.

(2) Az OMMF és a mun ka vé del mi fel ügye lõ sé gek gya -
ko rol ják az Mvt. 81–82.  §-ában, 82/C.  §-ának (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fel adat- és ha tás kö rö ket. El lát ják
 továbbá mind azon ha tó sá gi el len õr zé si fel ada to kat, ame -
lye ket kü lön jog sza bály ne ve sít ve fel adat- és ha tás kö rük be 
utal.

(3) A mun ka vé del mi fel ügye lõ sé gek mun ka vé del mi fel -
ügye lõ je el sõ fo kú ha tó sá gi jog kö ré ben el lát ja az Mvt.
84.  §-ában meg ha tá ro zott mun ka vé del mi ha tó sá gi fel ada -
to kat.

(4) Az OMMF mun ka vé del mi fel ügye lõ je ille té kességi
te rü le tén kí vül, va la mint az OMMF köz tiszt vi se lõ je a Ma -
gyar Köz tár sa ság egész te rü le tén az OMMF el nö ke ál tal
ki ál lí tott meg bí zó le vél bir to ká ban vé gez het el len õr zést.
Az el len õr zés alap ján in dult el já rás le foly ta tá sá ra az a
mun ka vé del mi fel ügye lõ ség jo go sult, amely nek ille té -
kességi te rü le tén az el len õr zés tör tént, ki vé ve, ha a kizá -
rási ok  miatt má sik mun ka vé del mi fel ügye lõ ség ke rült
 kijelölésre.

(5) Mun ka vé del mi ha tó sá gi ügy ben a fel leb be zés el bí -
rá lá sá ra jo go sult szerv nek mi nõ sül

a) a mun ka vé del mi fel ügye lõ el já rá sa te kin te té ben az
OMMF;

b) a mun ka vé del mi fel ügye lõ ség ve ze tõ je vo nat ko zá -
sá ban az OMMF el nö ke;

c) az OMMF és el nö ke te kin te té ben a mi nisz ter.

Munkaügyi állami irányítási feladatok

7.  §

(1) Az OMMF el lát ja a mun ka ügyi ha tó ság el len õr zés -
sel kap cso la tos fel ada ta it.

(2) A OMMF a mun ka ügyi el len õr zés sel kap cso la tos
fel ada ta i nak el lá tá sá val össze füg gés ben együtt mû kö dik az 
Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak mun ka ügyi fel ada to kat el lá tó
ha tó sá ga i val. A nem zet kö zi együtt mû kö dés ke re té ben
meg ke re sés re a ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat érin tõ en
tá jé koz ta tást nyújt az el vég zett mun ka ügyi el len õr zé sek
meg ál la pí tá sa i ról, va la mint a mun ka ügyi jog sza bá lyok
tar tal má ról.

(3) A Mun ka Tör vény köny ve 106/A–106/B.  §-ai ban
– ki vé ve a 106/A.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ját – meg ha -
tá ro zott sza bá lyok meg tar tá sá nak el len õr zé se cél já ból tar -
tott vizs gá la tok ta pasz ta la ta i ról az OMMF be szá mo lót
 készít a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um szá má ra.
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(4) Az OMMF a Met. 8/D.  §-a sze rint köz re mû kö dik a
mun ka ügyi el len õr zés tá mo ga tá sa, az érin tett ha tó sá gok
mun ká já nak össze han go lá sa, a fog lal koz ta tás ra vo nat ko zó 
sza bá lyok ba üt kö zõ fog lal koz ta tás el le ni ha té kony fel lé -
pés ér de ké ben mû kö dõ Mun ka ügyi El len õr zést Tá mo ga tó
Ta nács te vé keny sé gé ben.

Munkaügyi hatósági feladatok, eljárás

8.  §

(1) A mun ka ügyi ha tó sá gi fel ada to kat az OMMF mun -
ka ügyi fel ügye lõ sé gei, il let ve mun ka ügyi fel ügye lõi
(a továb biak ban: fel ügye lõ) út ján lát ja el.

(2) Az OMMF el sõ fo kú ha tó sá gi jog kö ré ben a mun ka -
ügyi sza bá lyok mun kál ta tók ál ta li meg tar tá sá nak, il le tõ leg 
a mun kál ta tók mun ka ügyi kap cso la tai ren de zett sé gé nek
kü lön jog sza bály sze rin ti el já rás ban tör té nõ iga zo lá sa cél -
já ból a Met. 8/C.  §-ában meg ha tá ro zott mó don és tar ta -
lom mal ha tó sá gi nyil ván tar tást ve zet.

(3) A fel ügye lõ el sõ fo kú ha tó sá gi jog kö ré ben a Met.
3.  §-a alá tar to zó el len õr zé si tárgy kö rök ben el lát ja a mun -
ka ügyi ha tó ság nak a Met. 4.  §-ában, 5.  §-a (2) be kez dé sé -
ben, va la mint 6–7.  §-ában meg ha tá ro zott mun ka ügyi ha tó -
sá gi fel ada ta it, to váb bá a Met. 1.  §-ának (5) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel ada tot.

(4) Mun ka ügyi bír ság ki sza bá sá ra, il let ve a Met.
7.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta lá ra
elsõ fo kon an nak a mun ka ügyi fel ügye lõ ség nek az igaz ga -
tó ja jo go sult, amely nek ille té kességi te rü le tén az el len õr -
zött mun ka hely ta lál ha tó.

(5) A mun ka ügyi fel ügye lõ a te rü le ti mun ka ügyi fel -
ügye lõ ség ille té kességi te rü le tén kí vül, va la mint az
OMMF köz tiszt vi se lõ je a Ma gyar Köz tár sa ság egész te rü -
le tén az OMMF el nö ke ál tal ki ál lí tott meg bí zó le vél bir to -
ká ban vé gez het el len õr zést. Az el len õr zés alap ján in dult
el já rás le foly ta tá sá ra az a mun ka ügyi fel ügye lõ ség jo go -
sult, amely nek ille té kességi te rü le tén az el len õr zés tör tént,
ki vé ve, ha ki zá rá si ok  miatt má sik mun ka ügyi fel ügye lõ -
ség ke rül ki je lö lés re.

(6) Mun ka ügyi ha tó sá gi ügy ben a fel leb be zés el bí rá lá -
sá ra jo go sult szerv nek mi nõ sül

a) a mun ka ügyi fel ügye lõ el já rá sa te kin te té ben az
OMMF;

b) a mun ka ügyi fel ügye lõ ség ve ze tõ je vo nat ko zá sá ban
az OMMF el nö ke;

c) az OMMF és el nö ke te kin te té ben a mi nisz ter.

(7) A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 113.  §-a
sze rin ti mél tá nyos sá gi el já rás le foly ta tá sá ra mun ka ügyi
ha tó sá gi ügy ben nincs le he tõ ség.

(8) A mun ka ügyi ha tó sá gi el já rás ke re té ben ho zott dön -
té sek vég re haj tá sát az elsõ fo kon el já ró ha tó ság fo ga na to -

sít ja. A ha tó sá got a vég re haj tás fo ga na to sí tá sa so rán a vég -
re haj tó szol gá lat tal azo nos jo gok il le tik meg, és kö te le zett -
sé gek ter he lik.

Záró rendelkezések

9.  §

(1) E ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség te rü le ti mun ka biz ton sá gi, mun ka ügyi fel ügye -
lõ sé gei szék he lyé rõl és ille té kességi te rü le té rõl  szóló
27/2005. (XII. 27.) FMM ren de let.

(3) A Kor mány az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun -
ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség ne vét e ren de let ha tály ba lé pé sé vel
egy ide jû leg Or szá gos Mun ka vé del mi és Mun ka ügyi
 Fõfelügyelõségre vál toz tat ja. Ahol e ren de let hatályba -
lépését meg elõ zõ en meg al ko tott jog sza bály az Or szá gos
Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ sé get em lí ti,
ott az e ren de let ben meg ha tá ro zott mun ka vé del mi ha tó sá -
got kell ér te ni.

(4) A 2007. ja nu ár 1-je elõtt a mun ka egész ség ügy te rü -
le tén in dult el já rá so kat az Ál la mi Nép egész ség ügyi és
Tisz ti or vo si Szol gá lat (a to váb bi ak ban: ÁNTSZ) foly tat -
ja le.

(5) A nem zet gaz da ság 2006. évi mun ka vé del mi hely ze té -
rõl az OMMF elõ ké szí té sé ben ké szü lõ éves je len tés mun ka -
egész ség ügy re vo nat ko zó ré szét az ÁNTSZ ké szí ti el.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az OMMF területi munkavédelmi, munkaügyi
felügyelõségei megnevezése, székhelye és ille té kessége

– OMMF Kö zép-ma gyar or szá gi Mun ka vé del mi Fel -
ügye lõ sé ge, szék he lye Bu da pest, ille té kességi te rü le te
 Budapest, Pest me gye

– OMMF Kö zép-ma gyar or szá gi Mun ka ügyi Fel ügye -
lõ sé ge, szék he lye Bu da pest, ille té kességi te rü le te Bu da -
pest, Pest me gye

– OMMF Dél-du nán tú li Mun ka vé del mi Felügyelõ -
sége, szék he lye Pécs, ille té kességi te rü le te Ba ra nya,
 Somogy, Tol na me gye

– OMMF Dél-du nán tú li Mun ka ügyi Fel ügye lõ sé ge,
szék he lye Pécs, ille té kességi te rü le te Ba ra nya, So mogy,
Tol na me gye
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– OMMF Közép-dunántúli Munkavédelmi Felügyelõ-
sége, székhelye Veszprém, illetékességi területe Fejér,
Komárom-Esztergom, Veszprém megye

– OMMF Közép-dunántúli Munkaügyi Felügyelõsége,
székhelye Székesfehérvár, illetékességi területe Fejér,
Komárom-Esztergom, Veszprém megye

– OMMF Nyugat-dunántúli Munkavédelmi Felügyelõ-
sége, székhelye Szombathely, illetékességi területe Gyõr-
Moson-Sopron, Vas, Zala megye

– OMMF Nyugat-dunántúli Munkaügyi Felügyelõ-
sége, székhelye Szombathely, illetékességi területe Gyõr-
Moson-Sopron, Vas, Zala megye

– OMMF Dél-alföldi Munkavédelmi Felügyelõsége,
székhelye Kecskemét, illetékességi területe Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád megye

– OMMF Dél-alföldi Munkaügyi Felügyelõsége, szék-
helye Kecskemét, illetékességi területe Bács-Kiskun,
Békés, Csongrád megye

– OMMF Észak-alföldi Munkavédelmi Felügyelõsége,
székhelye Debrecen, illetékességi területe Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

– OMMF Észak-alföldi Munkaügyi Felügyelõsége,
székhelye Debrecen, illetékességi területe Hajdú-Bihar,
Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

– OMMF Észak-magyarországi Munkavédelmi Fel-
ügyelõsége, székhelye Miskolc, illetékességi területe Bor-
sod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megye

– OMMF Észak-magyarországi Munkaügyi Felügye-
lõsége, székhelye Eger, illetékességi területe Borsod-Aba-
új-Zemplén, Heves, Nógrád megye

A Kormány
296/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya

és az Albán Köztársaság Kormánya között
Budapesten, 1996. január 24-én aláírt,
a nemzetközi közúti személyszállításról

és árufuvarozásról szóló Egyezmény
módosításáról szóló, jegyzékváltás útján létrejött

Megállapodás kihirdetésérõl

1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar
Köztársaság Kormánya és az Albán Köztársaság Kormá-
nya között Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nem-

zetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról
szóló Egyezmény módosításáról szóló, jegyzékváltás
útján létrejött Megállapodás (a továbbiakban: jegyzékvál-
tás útján létrejött Megállapodás) kötelezõ hatályának elis-
merésére.

2. §

A Kormány a jegyzékváltás útján létrejött Megállapo-
dást e rendelettel kihirdeti.

3. §

Az Albán Félnek címzett magyar szóbeli jegyzék szöve-
ge a következõ:

„Szóbeli Jegyzék

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tiszteletét
fejezi ki az Albán Köztársaság Külügyminisztériumának,
és hivatkozással az Európai Közösség és Albánia között
2006. június 12-én aláírt Ideiglenes Megállapodásra, van
szerencséje javasolni, hogy a Magyar Köztársaság Kormá-
nya és az Albán Köztársaság Kormánya között Budapes-
ten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi közúti sze-
mélyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény az
alábbiak szerint kerüljön módosításra:

Az Egyezmény 6. Cikk 1. pontja az alábbiak szerint mó-
dosul:

»1. Elõzetesen kiadott engedéllyel végezhetõ:
– a Szerzõdõ Felek területén nyilvántartott gépjármû-

vel a Szerzõdõ Felek területe közötti árufuvarozás,
– tranzitáruknak Magyarországon letelepedett fuva-

rozó által az Albán Köztársaság területén keresztül harma-
dik, nem EU-tagországba vagy nem EU-tagországból tör-
ténõ fuvarozása,

– tranzitáruknak Albániában letelepedett fuvarozó által
történõ fuvarozása Albániából a Magyar Köztársaság terü-
letén keresztül EU-tagországba, illetve EU-tagországból
albániai rendeltetési helyre történõ fuvarozása.«

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma tisztelet-
tel javasolja, hogy amennyiben az Albán Köztársaság Kor-
mánya ezt a javaslatot elfogadja, úgy ez a jegyzék és az
Albán Köztársaság Külügyminisztériumának azonos tar-
talmú válaszjegyzéke Megállapodást képezzen a két
ország Kormánya között, amely a válaszjegyzék kézhez-
vételének napjától számított 15. (tizenötödik) napon lép
hatályba.

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma ezúttal is
õszinte nagyrabecsülését fejezi ki az Albán Köztársaság
Külügyminisztériumának.”
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4.  §

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

(2) A je len ren de let 2–3.  §-a a jegy zék vál tás út ján lét re -
jött Meg ál la po dás záró ren del ke zé se i ben meg ha tá ro zott
idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg ál la po dás, il let ve
a je len ren de let 2–3.  §-a ha tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját,
an nak is mert té vá lá sát köve tõen, a kül ügy mi nisz ter a
 Magyar Köz löny ben ha la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá -
ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) A je len ren de let vég re haj tá sá ról a kül ügy mi nisz ter,
va la mint a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter gondos -
kodik.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
297/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a közigazgatási hivatalokról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban és 40.  §-ának
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va la mint
a te le pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá -
ról  szóló 2004. évi CVII. tör vény 13/A.  §-ában ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

A közigazgatási hivatal jogállása

1.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va ta lok a Kor mány te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer vei.

(2) A köz igaz ga tá si hi va ta lo kat a Kor mány az ön -
kormányzatokért fe le lõs mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel irá -
nyít ja.

2.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal köz vet le nül a köz igaz ga tá si
hi va tal ve ze tõ jé nek (a továb biak ban: hi va tal ve ze tõ) ve ze -
té se alatt álló szer ve ze ti egy sé gek bõl, to váb bá az ága za ti
szak igaz ga tá si szer vek bõl (a továb biak ban: szak igaz ga tá si 
szer vek), va la mint – a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal ki vé te lé vel – ki ren delt sé gek bõl áll.

(2) A ki ren delt ség a köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti
egy sé ge, amely a köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel ada to kat lát el.
Ki ren delt sé gek e ren de let 1. mel lék le té ben meg ha tá ro zott
me gye szék hely vá ro sok ban mû köd nek, me gyé re ki ter je dõ 
ille té kességgel.

(3) A szak igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer vek nek a
 megyei ki ren delt sé gen te rü le ti osz tá lya mû köd het. A szak -
igaz ga tá si szer vek te kin te té ben te rü le ti osz tály mû kö dé sét
kor mány ren de let el ren del he ti.

(4) A hi va tal ve ze tõ ve ze té se alatt álló szer ve ze ti egy -
ségek, a szak igaz ga tá si szer vek, va la mint a ki ren delt sé gek
egy költ ség ve té si szer vet ké pez nek.

(5) Az ál lam ház tar tás ról  szóló kü lön jog sza bály ren del -
ke zé sei alap ján a köz igaz ga tá si hi va ta lok lét szá mát – szak -
igaz ga tá si szer vi bon tás ban – a Kor mány kü lön ha tá ro zat -
ban ál la pít ja meg.

(6) Amennyi ben kor mány ren de let ki vé telt nem tesz, a
te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek és ál lam igaz ga tá si fel ada -
tot el lá tó más szer vek (a továb biak ban együtt: te rü le ti
 államigazgatási szer vek) ál lam igaz ga tá si jog kö rük ben el -
jár va – szer ve ze ti és szak mai ön ál ló sá guk meg tar tá sá val –
a hi va tal ko or di ná ci ós és el len õr zé si jog kö ré be tar toz nak.

3.  §

(1) A hi va tal ve ze tõt – pá lyá zat alap ján – a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az ön kor mány za to kért
fe le lõs mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra a mi nisz ter el nök bíz -
za meg. A hi va tal ve ze tõ meg bí zá sát – a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az ön kor mány za to kért fe le lõs
mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra – a mi nisz ter el nök von ja
vissza.

(2) Az ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter – a ve ze tõi
meg bí zás és a ve ze tõi meg bí zás vissza vo ná sa ki vé te lé vel – 
gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a hi va tal ve ze tõ fe lett.

(3) A hi va tal ve ze tõ mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõi be -
so ro lá sú köz tiszt vi se lõ, meg bí zá sa ha tá ro zat lan idõ re szól.
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(4) Hi va tal ve ze tõi meg bí zást az a köz tiszt vi se lõ kap hat,
aki ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett ség gel, va la -
mint jogi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val ren del ke zik.

4.  §

(1) A hi va tal ve ze tõ mun ká ját hi va tal ve ze tõ-he lyet te sek
se gí tik. A hi va tal ve ze tõ-he lyet tes el lát ja a hi va tal szer ve -
ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott fel ada to -
kat, és tá vol lé té ben a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat -
ban meg ha tá ro zot tak sze rint he lyet te sí ti a hi va tal ve ze tõt.

(2) A ki ren delt sé get a ki ren delt ség ve ze tõ hivatal -
vezetõ-helyettesként ve ze ti, aki el lát ja a köz igaz ga tá si
 hivatal szer ve ze ti és mû kö dé sei sza bály za tá ban meg ha tá -
ro zott fel ada to kat.

(3) A hi va tal ve ze tõ-he lyet test – a hi va tal ve ze tõ ja vas la -
tá ra – az ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter bíz za meg,
il let ve von ja vissza a meg bí zá sát. A hi va tal ve ze tõ-he lyet -
tes fe let ti mun kál ta tói jo go kat egye bek ben a hi va tal ve ze tõ
gya ko rol ja.

(4) A hi va tal ve ze tõ-he lyet tes mi nisz té ri u mi fõ osz tály -
ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú köz tiszt vi se lõ.

(5) Hi va tal ve ze tõ-he lyet te si meg bí zást az a köz tiszt vi -
se lõ kap hat, aki ál lam- és jog tu do má nyi egye te mi vég zett -
ség gel, va la mint jogi vagy köz igaz ga tá si szak vizs gá val
ren del ke zik.

5.  §

(1) A szak igaz ga tá si szerv ön ál ló an gya ko rol ja a jog -
sza bály ban meg ál la pí tott ha tás kö rét.

(2) A szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ je mi nisz té ri u mi fõ -
osz tály ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú köz tiszt vi se lõ.

(3) A szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ je gon dos ko dik a
szak mai kö ve tel mé nyek ér vé nye sü lé sé rõl, gya ko rol ja a
mun kál ta tói jo go kat a szak igaz ga tá si szerv köz tiszt vi se lõi
fe lett.

6.  §

A költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán az ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter ki ké ri a szak igaz ga tá si szer vek te vé -
keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sát a 7.  § (1) be kez dé se
 szerint el lá tó köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je
(a továb biak ban: mi nisz ter) vé le mé nyét.

7.  §

(1) Azok kal az ügyek kel össze füg gés ben,
a) ame lyek ben a köz igaz ga tá si hi va tal ha tó sá gi jog kör -

ben jár el, va la mint

b) ame lyek ben a szak igaz ga tá si szer vek jár nak el,
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 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ha tás kö rö ket – a ha té kony sá gi és pénz ügyi el len õr zés
ki vé te lé vel – az adott ügy cso port te kin te té ben fel adat kör -
rel ren del ke zõ mi nisz ter gya ko rol ja.

(2) A mi nisz ter az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jog -
kö ré ben

a) fel ha tal ma zás alap ján ren de let ben meg ha tá roz za a
köz igaz ga tá si hi va tal, a szak igaz ga tá si szerv ál lam igaz ga -
tá si fel ada ta i nak el lá tá sá ra vo nat ko zó szak mai sza bá lyo -
kat;

b) a köz igaz ga tá si hi va tal egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel -
lett uta sít hat ja a szak igaz ga tá si szer vet an nak ha tás kö ré be
tar to zó ügy ben, ki vé ve az egye di ha tó sá gi ügyek te kin te té -
ben;

c) el len õr zi az ága za ti szak mai kö ve tel mé nyek ér vé -
nye sü lé sét a köz igaz ga tá si hi va tal te vé keny sé gé ben.

(3) A mi nisz ter írás ban tá jé koz tat ja a köz igaz ga tá si hi -
va talt, a fel adat kö rét érin tõ ága za ti ter vek rõl, ága zat po li ti -
kai el kép ze lé sek rõl, ja vas la tot tesz a meg va ló sí tás szer ve -
ze ti és in téz mé nyi fel té te le i re, va la mint – a szak igaz ga tá si
szer vek ve ze tõ i nek meg hí vá sá val egy ide jû leg – az e szer -
vek ve ze tõi ré szé re tar tan dó szak mai ér te kez le tek rõl.

8.  §

(1) Az ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter el lát ja a
 helyi ön kor mány za tok, a ki sebb sé gi ön kor mány za tok és a
he lyi ön kor mány za tok tár su lá sai tör vényességi el len õr zé -
sé nek, to váb bá a köz igaz ga tá si hi va ta lok és a te rü le ti
 államigazgatási szer vek jog sza bály ban sze rep lõ el len õr zé -
sé nek a szak mai irá nyí tá sát, s en nek ke re té ben gya ko rol ja
a 7.  § (2)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go kat.

(2) Az ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter el lát ja a
köz igaz ga tá si hi va ta lok te vé keny sé gé nek tör vényességi,
szak sze rû sé gi, ha té kony sá gi és pénz ügyi el len õr zé sét.

(3) A tör vényességi, szak sze rû sé gi és ha té kony sá gi el -
len õr zés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta ha tá roz za meg, amely
az ott meg ha tá ro zot tak sze rint át fo gó-, té ma-, cél- és utó -
ellenõrzés le het. Át fo gó el len õr zést leg alább négy éven -
ként, té ma-, cél-, fel adat- vagy utó el len õr zést a mun ka -
terv ben meg ha tá ro zott üte me zés sel kell tar ta ni.

(4) A szak igaz ga tá si szer vek re is ki ter je dõ el len õr zést
az ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter a mi nisz ter köz re -
mû kö dé sé vel lát ja el.

(5) Az ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter négy éven -
ként egy al ka lom mal a 13.  §-ban meg ha tá ro zot tak alap ján
be szá mol a Kor mány elõtt a hi va ta lok te vé keny sé gé rõl és
a te rü le ti ál lam igaz ga tás hely ze té rõl.
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(6) A te rü let fej lesz té sért fe le lõs mi nisz ter el lát ja a kis -
tér sé gi fej lesz té si ta ná csok, a me gyei te rü let fej lesz té si
 tanácsok, a tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és a re gi o ná lis fej -
lesz té si ta ná csok tör vényességi fel ügye le tét.

(7) A kis tér sé gi fej lesz té si ta nács, a me gyei te rü let fej -
lesz té si ta nács, a tér sé gi fej lesz té si ta nács és a re gi o ná lis
fej lesz té si ta nács mû kö dé sé nek tör vény es sé gi fel ügye le tét 
a ta nács szék he lye sze rint ille té kes köz igaz ga tá si hi va tal
gya ko rol ja.

9.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal nak az

a) ügy vi te li és in for ma ti kai fel ada tok szol gál ta tás ala pú 
el lá tá sá nak fel té te le i vel kap cso la tos fel ada ta i val össze -
függõ,

b) a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás mû köd te té sé -
vel, a szak em ber-után pót lás meg szer ve zé sé vel, va la mint a
köz tiszt vi se lõk kép zé sé vel, to vább kép zé sé vel kap cso la tos
ügyek te kin te té ben a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok
jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 2.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket – a ha té kony sá gi
és pénz ügyi el len õr zés ki vé te lé vel – a Mi nisz ter el nö ki
 Hivatalt ve ze tõ mi nisz ter gya ko rol ja.

(2) A 17–24.  §-ok ban meg ha tá ro zott fel ada tok el lá tá sa
kö ré ben a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter kez -
de mé nye zi és el len õr zi

a) a több ága za tot érin tõ kor mány za ti dön té sek vég re -
haj tá sá nak te rü le ti össze han go lá sát;

b) a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sé vel kap cso la tos fel ada -
tok te rü le ti össze han go lá sát;

c) a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek in for ma ti kai fej -
lesz té se i nek össze han go lá sát a köz igaz ga tá si in for ma ti kai
fej lesz té si ter vek kel, kon cep ci ó val össz hang ban.

10.  §

Az ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter meg ha tá ro zott
ügy ben az ille té kességgel ren del ke zõ köz igaz ga tá si hi va -
tal he lyett más köz igaz ga tá si hi va talt je löl het ki el já rás ra.

A hivatalvezetõ feladatai

11.  §

(1) A hi va tal ve ze tõ gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat
a szak igaz ga tá si szer vek ve ze tõi, a köz igaz ga tá si hi va tal
– a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban meg ha tá ro zott –
szer ve ze ti egy sé ge i nek köz tiszt vi se lõi, va la mint mun ka -
vál la lói fe lett.

(2) A szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek meg bí zá sá hoz,
meg bí zá sá nak vissza vo ná sá hoz a mi nisz ter egyet ér té se
szük sé ges.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal gaz da sá gi ve ze tõ je te kin te -
té ben az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló jog sza -
bály ren del ke zé sei irány adók.

12.  §

A hi va tal ve ze tõ
a) ve ze ti a köz igaz ga tá si hi va talt, el lát ja a költ ség ve té si 

szerv ve ze tõ jé nek ha tás kö ré be utalt fel ada to kat;
b) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si hi va tal szak igaz ga tá si

szer vei fel ada ta i nak el lá tá sá ról;
c) el ké szí ti a köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti és mû kö -

dé si sza bály za tát, gon dos ko dik a jog sza bály ban elõ írt
 belsõ sza bály za tok el ké szí té sé rõl.

13.  §

(1) A hi va tal ve ze tõ négy éven ként egy al ka lom mal az
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter elõ ter jesz tésében
 beszámol a Kor mány elõtt a hi va tal te vé keny sé gé rõl és a
te rü le ti ál lam igaz ga tás hely ze té rõl, a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint.

(2) A be szá mo ló nak tar tal maz nia kell:
a) az ága zat po li ti kai cél ki tû zé sek ér vé nye sü lé sét;
b) a köz igaz ga tá si hi va tal tör vényességi el len õr zé si és

tör vényességi fel ügye le ti te vé keny sé gé nek ta pasz ta la ta it;
c) a köz igaz ga tá si hi va tal nak a jegy zõ és a pol gár mes -

ter ál lam igaz ga tá si te vé keny sé gé re vo nat ko zó ta pasz ta la -
ta it;

d) a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál lam igaz ga tá si
szer vek mû kö dé sé nek, te vé keny sé gé nek ta pasz ta la ta it;

e) egyéb, a Kor mány ál tal meg ha tá ro zott szempon -
tokat;

f) a b), c) és d) pont ban meg ha tá ro zott szer vek nél a
köz ér de kû ké rel mek kel, pa na szok kal és be je len té sek kel
kap cso la tos ügyek in té zé sé nek hely ze tét.

(3) A hi va tal ve ze tõ min den év ben – a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szer vek be vo ná sá val – az elõ zõ év rõl  szóló
összeg zõ je len tést ké szít.

(4) A be szá mo lá si kö te le zett ség ki ter jed a köz igaz ga tá si 
hi va tal te rü le tén mû kö dõ ál lam igaz ga tá si fel ada tot el lá tó
szerv re és sze mély re, a rend vé del mi szer vek re, a pol gár -
mes ter re, a jegy zõ re az ál ta luk el lá tott ál lam igaz ga tá si fel -
ada to kat érin tõ en, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek bár -
mely jog ál lá sú te rü le ti szer ve i re, ki ren delt sé gé re is.

A közigazgatási hivatal feladatai

14.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal vé le mé nye zi a ko or di ná ci ós
és el len õr zé si jog kö ré be tar to zó, ré gi ón be lü li szék hellyel

13182 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



ren del ke zõ me gyei és az egy me gyét meg ha la dó ille té -
kességgel ren del ke zõ te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek
 vezetõinek ve ze tõi meg bí zá sát és meg bí zá suk vissza vo ná -
sát, ja vas la tot te het meg bí zá suk vissza vo ná sá ra, ki tün te té -
sük re, ju tal ma zá suk ra, kez de mé nyez he ti fe gyel mi fe le lõs -
ség re vo ná su kat.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal vé le mé nye zi a te rü le ti
 államigazgatási szer vek lét re ho zá sá ra, át szer ve zé sé re és
meg szün te té sé re, va la mint jog ál lá suk és illeté kességi te rü -
le tük mó do sí tá sá ra vo nat ko zó elõ ter jesz tést.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal vé le mé nye zi a te rü le ti
 államigazgatási szer vek lét szá má nak meg ál la pí tá sá ra és
költ ség ve té se meg ha tá ro zá sá ra vo nat ko zó elõterjesz tést,
ja vas la tot.

(4) A köz igaz ga tá si hi va tal a (2) és (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott vé le mé nyét meg kül di az ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter nek, a pénz ügye kért fe le lõs mi nisz -
ter nek, va la mint az érin tett, a szak igaz ga tá si szer vek te vé -
keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sát el lá tó köz pon ti ál lam -
igaz ga tá si szerv ve ze tõ je és a te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szerv ve ze tõ je ré szé re.

15.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal ké re lem re vagy hi va tal ból a
Kor mány nak alá ren delt, a mû kö dé si te rü le tén lévõ bár -
mely te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerv tõl, ál lam igaz ga tá si fel -
adat kör ben el já ró rend vé del mi szerv tõl, a pol gár mes ter tõl
és a jegy zõ tõl az ál ta luk el lá tott ál lam igaz ga tá si fel ada to -
kat érin tõ en, va la mint ál lam igaz ga tá si fel ada tot el lá tó más
sze mély tõl bár mely dön tést be kér het, a szerv in téz ke dé sé -
rõl tá jé koz ta tást kér het, il let ve az ira tok ba be te kint het.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal az (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott szerv fel ügye le ti szer vé nél – tör vénysértés ész le -
lé se ese tén – fel ügye le ti el já rást kez de mé nyez, il let ve
 ennek ered mény te len sé ge ese tén a fel adat kör ében érin tett
mi nisz ter el já rá sát kez de mé nye zi.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal a (2) be kez dés ben fog lalt in -
téz ke dé sek ered mény te len sé ge ese tén az érin tett dön tést
hozó szerv fel ügye le ti szer ve és a fel adat kör ében érin tett
mi nisz ter egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett kez de mé nye zi az
ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter nél a (4) be kez dés ben 
fog lalt in téz ke dés meg té te lét.

(4) Ha a tör vénysértés más ként nem or vo sol ha tó, az ön -
kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter és a Mi nisz ter el nö ki
Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter együt te sen tesz ja vas la tot a Kor -
mány nak az Al kot mány 35.  § (4) be kez dé se alap ján a Kor -
mány nak alá ren delt te rü le ti szer vek tör vénybe üt kö zõ
 határozatának vagy in téz ke dé sé nek meg sem mi sí té sé re,
 illetve meg vál toz ta tá sá ra.

16.  §

A köz igaz ga tá si hi va tal, ille tõ leg a szak igaz ga tá si szerv
a tör vény ben vagy kor mány ren de let ben meg ál la pí tott
ügyek ben ha tó sá gi jog kört gya ko rol.

Koordináció

17.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal ko or di ná ci ós fel adat- és
 hatáskörében

a) gon dos ko dik a több ága za tot érin tõ kor mány za ti
dön té sek vég re haj tá sá nak te rü le ti össze han go lá sá ról;

b) gon dos ko dik a re gi o ná lis ál lam igaz ga tá si kol lé gi um
(a to váb bi ak ban: kol lé gi um) lét re ho zá sá ról, mû kö dé sé rõl,
ügy rend jé nek elõ ké szí té sé rõl;

c) a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ál tal
meg ha tá ro zot tak sze rint köz re mû kö dik a köz pon ti köz -
szol gá la ti nyil ván tar tás mû köd te té sé vel kap cso la tos fel -
ada tok el lá tá sá ban;

d) gon dos ko dik a köz igaz ga tás kor sze rû sí té sé vel, az
elekt ro ni kus köz igaz ga tás ki ala kí tá sá val kap cso la tos fel -
ada tok te rü le ti össze han go lá sá ról, szer ve zé sé rõl;

e) tá jé koz ta tást kér het a ko or di ná ci ós és el len õr zé si
jog kö ré be tar to zó te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek veze -
tõitõl;

f) gon dos ko dik a ki ren delt sé gen te rü le ti ügy fél szol gá -
la ti iro da mû köd te té sé rõl;

g) kez de mé nyez he ti a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek
ügy fél fo ga dá si, ügy fél szol gá la ti rend sze ré nek össze -
hangolását, to váb bá szak mai tá mo ga tást nyújt az ügy fél -
szol gá la ti te vé keny ség bõ ví té sé hez;

h) gon dos kod hat a te rü le ti elekt ro ni kus ügy fél-tá jé koz -
ta tá si rend szer ko or di ná lá sá ról, en nek ke re té ben elõ se gí ti
an nak nap ra kész mû kö dé sét.

(2) A kol lé gi um a köz igaz ga tá si hi va tal vé le mé nye zõ,
össze han go lást elõ se gí tõ tes tü le te. A hi va tal ve ze tõ

a) ve ze ti a kol lé gi u mot;
b) az ügy rend ben meg ha tá ro zott idõ kö zön ként, il let ve

szük ség sze rint össze hív ja a kol lé gi um ülé sét, gon dos ko -
dik a na pi ren dek, az ál lás fog la lá sok elõ ké szí té sé rõl;

c) szük ség sze rint meg hív ja a kol lé gi um ülé sé re a ko or -
di ná ci ós és el len õr zé si jog kö ré be nem tar to zó köz igaz ga -
tá si szer vek ve ze tõ it.

(3) A kol lé gi um el nö ke a hi va tal ve ze tõ, tag jai a hi va tal -
ve ze tõ-he lyet tes, a ki ren delt ség ve ze tõk, a te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek ve ze tõi, a szak igaz ga tá si szer vek ve ze -
tõi, az ál lam igaz ga tá si fel ada tot el lá tó rend vé del mi szer -
vek ve ze tõi és a köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti és mû kö -
dé si sza bály za tá ban meg ha tá ro zott szer ve ze ti egy sé gek
ve ze tõi.

(4) A kol lé gi um ülé sén ta nács ko zá si jog gal vesz részt az 
el nök ál tal meg hí vott szer ve zet ve ze tõ je.
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18.  §

A kol lé gi um ügy rend jét a hi va tal ve ze tõ ter jesz ti elõ és a 
kol lé gi um ál la pít ja meg. A kol lé gi um tes tü let ként mû kö -
dik, mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it az ügy rend tar tal -
maz za.

19.  §

A kol lé gi um
a) elem zi és ér té ke li a köz igaz ga tá si hi va tal, a te rü le ti

ál lam igaz ga tá si szer vek és a he lyi ön kor mány za tok
együtt mûködésének, to váb bá az ál lam igaz ga tá si fel ada tok 
te rü le ti vég re haj tá sá nak ta pasz ta la ta it, a köz igaz ga tá si
szer vek ál lam igaz ga tá si ha tó sá gi ügy in té zé sét;

b) egyez te ti és ér té ke li az el len õr zé sek ta pasz ta la ta it,
ál lást fog lal az el len õr zé si ter vek tar tal má ról, üte me zé sé -
rõl, vég re haj tá sá ról;

c) elõ moz dít ja a te rü le ti in for ma ti kai kap cso la tok
össze han golt fej lesz té sét és mû kö dé sét;

d) ér té ke li a kép zé si, to vább kép zé si te vé keny sé get,
 véleményezi az erre vo nat ko zó ter ve ket, aján lá so kat dol -
go z ki a kép zés, to vább kép zés tárgy kö re i re és mód sze re i re 
vo nat ko zó an;

e) elem zi a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek és az ér -
dek-kép vi se le ti szer vek, köz tes tü le tek együtt mû kö dé sét,
aján lást dol goz hat ki az együtt mû kö dé sek továbbfejlesz -
tésére;

f) vé le mé nye zi az egyes te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek ügy vi tel-, in for ma ti ka- és szer ve zet fej lesz té si dön té -
se i nek ter ve ze te it;

g) ér té ke li és vé le mé nye zi a te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer vek ügy fél fo ga dá si rend jét, ügy fél szol gá la ti te vé keny -
sé gét.

20.  §

A te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel ada ta ik el lá tá sa
 során kö te le sek együtt mû köd ni. A hi va tal ve ze tõ szük ség
sze rint re gi o ná lis ko or di ná ci ós ér te kez le tet hív hat össze
egyes, több ága za tot érin tõ fel adat el lá tá sá nak elõ moz dí tá -
sá ra, a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek, va la mint az ál lam -
igaz ga tá si fel ada tot el lá tó más szer vek ve ze tõ it ide ig le nes
bi zott ság ala kí tá sá ra kér he ti fel.

21.  §

A ki ren delt ség a hi va tal ve ze tõ ál tal meg ha tá ro zot tak
sze rint vesz részt a köz igaz ga tá si hi va tal ko or di ná ci ós fel -
ada tai el lá tá sá ban.

Ellenõrzés

22.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal el len õr zé si fel adat- és ha tás -
kö ré ben

a) gon dos ko dik a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek
 ellenõrzési ter ve i nek össze han go lá sá ról, egyez te tett vég -
re haj tá sá ról, a ta pasz ta la tok kö zös elem zé sé rõl;

b) gon dos ko dik a gaz da sá gos, egy mást ki egé szí tõ
 ellenõrzési mó dok ki ala kí tá sá ról, al kal ma zá sá ról;

c) el len õr zi a köz igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i nek köz -
tiszt vi se lõk kel, köz al kal ma zot tak kal kap cso la tos mun kál -
ta tói in téz ke dé sei tör vényességét;

d) el len õr zi – az ille té kes ügyész ség gel egyez te tett
 ellenõrzési terv és prog ram sze rint – a te rü le ti ál lam igaz -
ga tá si szer vek te vé keny sé gé ben a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló tör vény
vég re haj tá sát, ezen szer vek ha tó sá gi te vé keny sé gé nek
jog sze rû sé gét;

e) el len õr zi az ügy irat ke ze lés rõl, va la mint a köz igaz ga -
tá si szer vek ál tal ke zelt ada tok nyil ván tar tá sá ról és vé del -
mé rõl, a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló jog sza -
bá lyok vég re haj tá sát;

f) el len õr zi a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek ál tal al -
kal ma zott in for ma ti kai prog ra mok jog tisz ta sá gát;

g) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter irá -
nyí tá sa mel lett és az ál ta la biz to sí tott fel té te lek ke re tei
 között el len õr zi a te rü le ti köz igaz ga tá si szer vek in fo kom -
mu ni ká ci ós rend sze re i nek üze mel te té si, üzem me net-foly -
to nos sá gi sza bá lya it, ezek jog sza bá lyok nak való meg fe le -
lõ sé gét, il let ve a sze mé lyi, szak mai fel té te lek meg lé tét.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal az (1) be kez dés c)–g) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak tel je sí té se ér de ké ben
 jogosult a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek ve ze tõ i tõl e fel -
ada ta te kin te té ben ha tár idõ tû zé sé vel ada to kat, fel vi lá go -
sí tást kér ni, e szer vek ira ta i ba be te kin te ni.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal az el len õr zé sek tapasztala -
tairól tá jé koz tat ja a fel ügye le ti jog kört gya kor ló szer vet,
il let ve az ága za ti mi nisz tert, szük ség ese tén – kü lö nö sen,
ha jog sza bály sér tést ta pasz ta l – kez de mé nye zi in téz ke dé -
sét, gya ko rol ja a 28.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
 jogait.

Informatika

23.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal az in for ma ti kai te vé keny ség 
össze han go lá sa ér de ké ben

a) kez de mé nye zi az ügy vi te li te vé keny ség össze han -
go lá sát, elõ moz dít ja an nak egy sé ges prog ram sze rin ti el lá -
tá sát, és a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
irá nyí tá sa mel lett és az ál ta la biz to sí tott fel té te lek nek meg -
fele lõen biz to sít ja az ügy vi te li és in for ma ti kai fel ada tok
szol gál ta tás ala pú el lá tá sá nak ke re te it;
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b) elõ moz dít ja a köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás
ha té kony mû kö dé sét és adat tar tal má nak a te rü le ti ál lam -
igaz ga tá si szer vek fel ada tá val össze füg gõ hasz ná la tát, il -
let ve el len õr zi a nyil ván tar tás ada ta i nak vé del mé re
 vonatkozó sza bá lyok ér vé nye sü lé sét;

c) gon dos ko dik ar ról, hogy az ön kor mány za ti törzs -
adat tá rat, az ön kor mány za ti tör vényességi és ha tó sá gi
 statisztikai rend szer ada ta it a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek hasz nál has sák;

d) a kol lé gi um köz re mû kö dé sé vel gon dos ko dik a köz -
igaz ga tá si in for ma ti ka fej lesz té sé nek össze han go lá sá ról,
kez de mé nyez he ti en nek ér de ké ben az ága za ti mi nisz ter in -
téz ke dé sét;

e) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter irá -
nyí tá sa mel lett és az ál ta la biz to sí tott fel té te lek ke re tei kö -
zött gon dos ko dik a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek, va la -
mint – igény ese tén – az ön kor mány za tok és kis tér sé gek
in for ma ti kai rend sze re i nek táv fel ügye le ti rend szer ben tör -
té nõ mû köd te té sé rõl, en nek ér de ké ben köz pon ti rend szer -
gaz dai és se gít ség nyúj tó szol gál ta tást biz to sít hat.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal el lát ja a vá lasz tá sok kal, a
nép sza va zá sok kal össze füg gõ in for ma ti kai fel ada to kat.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal köz re mû kö dik az ön kor -
mány za ti ren de le tek elekt ro ni kus köz zé té te lé ben.

Képzés, továbbképzés

24.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal a köz tiszt vi se lõk kép zé se,
to vább kép zé se kö ré ben

a) éves terv alap ján szer ve zi a ré gi ó ban az ál lam igaz ga -
tá si fel ada to kat el lá tó ön kor mány za ti szer vek köz tiszt vi se -
lõ i nek kép zé sét, to vább kép zé sét;

b) köz re mû kö dik a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszternek a köz tiszt vi se lõk kép zé sé vel, to vább kép zé -
sé vel, va la mint a szak em ber-után pót lás meg szer ve zé sé vel
kap cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá ban;

c) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si alap vizs gák, szak vizs -
gák, anya köny vi szak vizs gák, to váb bá kü lön jog sza bály
ál tal meg ha tá ro zott egyéb vizs gák, va la mint az ezek elõ -
ké szí té sé re szol gá ló tan fo lya mok meg szer ve zé sé rõl és le -
bo nyo lí tá sá ról;

d) elõ moz dít ja az ága za ti, szak mai alap kép zés rend sze -
res sé gét, kez de mé nyez he ti az ága za ti kép zé se ket a te rü le ti
ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ i nél, a mi nisz ter nél;

e) köz re mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok, va la mint
a ki sebb sé gi ön kor mány za tok tiszt ség vi se lõ i nek, kép vi se -
lõ i nek kép zé sé ben;

f) össze han gol ja az ága za ti te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szer vek fel adat kö ré be tar to zó, köz tiszt vi se lõ ket érin tõ
kép zé si, to vább kép zé si fel ada tok el lá tá sát;

g) elem zi a kép zés, to vább kép zés szín vo na lát és ered -
mé nyes sé gét, kez de mé nye zi az érin tett szer vek nél a szük -
sé ges in téz ke dé se ket;

h) össze han gol ja, és az erre biz to sí tott költ ség ve té si ke -
re tek nek megfele lõen meg szer ve zi a köz igaz ga tá si ügy in -
té zés hez szük sé ges in for ma ti kai is me re tek ok ta tá sát, to -
vább kép zé sét, ér vé nye sí ti a köz tiszt vi se lõi vizs ga rend -
szer ben az in for ma ti kai kö ve tel mé nye ket.

(2) A hi va tal ve ze tõ össze han gol ja a köz igaz ga tá si szer -
vek ál tal az ügy fe lek szá má ra nyúj tott elekt ro ni kus ügy in -
té zést tá mo ga tó kép zé se ket, to vább kép zé se ket, biz to sít ja
azok meg fe le lõ nyil vá nos sá gát, ter jesz ti az elekt ro ni kus
ügy in té zés mód sze re it.

Eljárási szabályok

25.  §

(1) Ha a te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerv ille té kessége
több ré gi ó ra ter jed ki, a köz igaz ga tá si hi va tal jog kö re it az
ál lam igaz ga tá si szerv szék he lye sze rin ti hi va tal gya ko rol -
ja. E jog kör ben tett in téz ke dés rõl a köz igaz ga tá si hi va tal
tá jé koz tat ja az érin tett köz igaz ga tá si hi va ta lo kat.

(2) Ha a köz igaz ga tá si hi va tal nem az (1) be kez dés ben
em lí tett te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerv szék he lye sze rin ti
ré gi ó ban, de an nak ille té kességi te rü le tén mû kö dik, fel -
ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben gya ko rol hat ja az e ren de let
17.  §-a (1) be kez dé sé nek a), e), f) és g) pont já ban meg ha tá -
ro zott jo go kat. E jog kö ré ben tett in téz ke dé sé rõl tájékoz -
tatja az érin tett szerv szék he lye sze rin ti köz igaz ga tá si
 hivatalt.

26.  §

(1) A jegy zõ – az ülést kö ve tõ 15 na pon be lül – meg -
küldi a köz igaz ga tá si hi va tal ré szé re a kép vi se lõ-tes tü let -
nek, bi zott sá gá nak, a rész ön kor mány zat tes tü le té nek ülé -
sé rõl ké szí tett jegy zõ köny vet, to váb bá a pol gár mes ter sa -
ját és át ru há zott ön kor mány za ti ha tás kör ben ho zott ha tá ro -
za tát.

(2) A ki sebb sé gi ön kor mány zat tes tü le té nek ülé sé rõl
ké szí tett jegy zõ köny vet az el nök az ülést kö ve tõ 15 na pon
be lül meg kül di a he lyi ön kor mány zat jegy zõ jé nek, aki azt
5 na pon be lül meg kül di a köz igaz ga tá si hi va tal nak.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal fel hí vá sá ra a jegy zõ a ki tû -
zött ha tár idõ re kö te les ren del ke zés re bo csá ta ni azo kat az
ira to kat, egyéb in for má ci ó kat, ame lyek az ön kor mány za ti
dön tés és mû kö dés jog sze rû sé gé nek vizs gá la tá hoz szük sé -
ge sek.

(4) A he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt -
mûködésérõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény, és a te le -
pü lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sá ról
 szóló 2004. évi CVII. tör vény sze rint meg ala kult tár su lás
ta ná csá nak ülé sé rõl ké szült jegy zõ köny vet, tár su lá si meg -
ál la po dást 15 na pon be lül meg kell kül de ni a köz igaz ga tá si 
hi va tal nak.

2006/161. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13185



27.  §

A köz igaz ga tá si hi va tal, va la mint a szak igaz ga tá si szerv 
ve ze tõ je az ál lam igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó, ál lam igaz -
ga tá si ha tó sá gi jog kör ben el já ró he lyi ön kor mány za ti szer -
vek vo nat ko zá sá ban jo go sult

a) szak mai-ko or di ná ci ós ér te kez le tet össze hív ni;
b) a pol gár mes te ri hi va tal nál, kör jegy zõ ség nél, me gyei 

köz gyû lés hi va ta lá nál, fõ vá ro si fõ pol gár mes te ri hi va tal -
nál, ha tó sá gi igaz ga tá si tár su lás nál fel ügye le ti szerv ként
el len õr zést tar ta ni.

28.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal, a szak igaz ga tá si szerv a
27.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek el len õr zé se so rán fel tárt
vagy más mó don tu do má sá ra ju tott jog sza bály sér tés ese -
tén

a) fel ügye le ti el já rást kez de mé nyez vagy fel ügye le ti
el já rás ke re té ben meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket;

b) fel hív ja az ügy ben el len õr zés re jo go sult más szerv
fi gyel mét a ta pasz talt jog sza bály sér tés re;

c) meg ke re si in téz ke dés vé gett a ha tás kör rel és ille té -
kességgel ren del ke zõ szer vet;

d) in téz ke dést kez de mé nyez a mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló já nál a köz tiszt vi se lõ, köz al kal ma zott ja vá ra tör té nõ
jog sza bály sér tés ese tén;

e) fe gyel mi, sza bály sér té si vagy bün te tõ el já rást kez de -
mé nyez.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a meg -
ke re sett szerv kö te les a köz igaz ga tá si hi va tal, a szak igaz -
ga tá si szerv meg ke re sé sét ér dem ben meg vizs gál ni, és sa ját 
in téz ke dé sé rõl vagy an nak mel lõ zé se oká ról a hi va talt, a
szak igaz ga tá si szer vet – a meg ke re sés tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül – tá jé koz tat ni.

Értelmezõ és záró rendelkezések

29.  §

(1) A köz igaz ga tá si hi va tal ala pí tó ok ira tát az ön kor -
mány za to kért fe le lõs mi nisz ter adja ki.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály za tát az ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter elõ ze tes vé le -
mé nyé nek figye lembe véte lével hagy ja jóvá, a szak igaz ga -
tá si szer vek re vo nat ko zó ren del ke zé sek te kin te té ben az
 érdekelt mi nisz te rek egyet ér té sé vel. Az ön kor mány za to -
kért fe le lõs mi nisz ter és a mi nisz ter kö zöt ti vi tás kér dé sek -
ben a mi nisz ter el nök dönt.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ je és a mi nisz ter
 között a szak igaz ga tá si szerv ve ze tõ jé nek ki ne ve zé sé vel
kap cso la tos vi tás kér dé sek ben a mi nisz ter el nök dönt.

30.  §

(1) A Kor mány köz igaz ga tá si hi va tal ként a re gi o ná lis
köz igaz ga tá si hi va talt je lö li ki.

(2) A köz igaz ga tá si hi va tal az Or szá gos Te rü let fej lesz -
té si Kon cep ci ó ról  szóló 97/2005. (XII. 25.) OGY ha tá ro -
zat VI. fe je ze té ben meg ha tá ro zott azon sta tisz ti kai ter ve -
zé si ré gi ó nak a köz igaz ga tá si te rü le tén jo go sult el jár ni,
mely nek te rü le tén a szék he lye van.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal szék he lye:
a) a Nyu gat-du nán tú li Ré gi ó ban Gyõr;
b) a Kö zép-du nán tú li Ré gi ó ban Szé kes fe hér vár;
c) a Dél-du nán tú li Ré gi ó ban Ka pos vár;
d) a Kö zép-ma gyar or szá gi Ré gi ó ban Bu da pest;
e) az Észak-ma gyar or szá gi Ré gi ó ban Eger;
f) az Észak-al föl di Ré gi ó ban Deb re cen;
g) a Dél-al föl di Ré gi ó ban Sze ged.

(4) A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok jog utód -
lá sá ról a 2. mel lék let ren del ke zik.

31.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban ál lam igaz ga tá si fel ada tot 
el lá tó, ál lam igaz ga tá si ha tás kör rel, ha tó sá gi jog kör rel ren -
del ke zõ he lyi ön kor mány za ti szer ven pol gár mes tert, fõ -
pol gár mes tert, me gyei köz gyû lés el nö két, jegy zõt, kör -
jegy zõt, fõ jegy zõt és a kép vi se lõ-tes tü let hi va ta la ügy in té -
zõ jét, va la mint ön kor mány za ti in téz mény ve ze tõ jét kell
ér te ni.

(2) E ren de let ben pol gár mes ter alatt a fõ pol gár mes tert
és a me gyei köz gyû lés el nö két, jegy zõ alatt a fõ jegy zõt és
a kör jegy zõt is ér te ni kell.

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban te rü le ti ál lam igaz ga tá si
szerv alatt 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 ha tá lya alá tar to zó köz pon ti köz -
igaz ga tá si szer vek te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer ve it kell ér -
te ni.

(4) A te rü le ti szint en mû kö dõ ál la mi fõ épí tész a hi va tal
szer ve ze ti ke re té ben mû kö dik, ön ál ló fel adat- és ha tás kör -
rel ren del ke zik, ille té kessége meg egye zik a köz igaz ga tá si
hi va tal ille té kességével.

(5) A (4) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül a
Dél-du nán tú li Ré gió ál la mi fõ épí té sze kü lö nös ille té -
kességgel ren del ke zik, amely a Ba la ton Ki emelt Üdü lõ -
kör zet Te rü let ren de zé si Ter vé nek el fo ga dá sá ról és a Ba la -
to ni Te rü let ren de zé si Sza bály zat meg ál la pí tá sá ról  szóló
2000. évi CXII. tör vény 1. számú mel lék le te sze rin ti te le -
pü lé sek re ter jed ki.

(6) A te rü le ti fõ épí té szi iro dák jog utód lá sá ról a 3. mel -
lék let ren del ke zik.
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(7) Amennyi ben ren de let el té rõ en nem ren del ke zik, a
szak igaz ga tá si szerv vé váló te rü le ti ál lam igaz ga tá si szerv
jog utó da a köz igaz ga tá si hi va tal.

(8) Ahol ren de let fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va -
talt em lít, ott a köz igaz ga tá si hi va talt kell ér te ni.

(9) A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va tal jog utó da a
köz igaz ga tá si hi va tal.

32.  §

(1) Ez a ren de let – a 17.  § (1) be kez dés f) pont ja ki vé te -
lé vel – 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) A 17.  § (1) be kez dés f) pont ja 2008. ja nu ár 1. nap ján
lép ha tály ba.

(3) A Kor mány el ren de li, hogy a köz igaz ga tá si hi va tal
ala pí tó ok ira tát az ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz ter
e ren de let hatályba lépésétõl szá mí tott 30 na pon be lül
adja ki.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha tá lyát
vesz ti:

a) a fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. ren de let;

b) a te rü le ti fõ épí té szek rõl  szóló 21/1992. (XII. 4.)
KTM ren de let 2–3.  §-a és az 1. sz. mel lék le te.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. melléklet
a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A közigazgatási hivatalok kirendeltségei

Ki ren delt ség Il le té kes ség Ré gió

Szom bat hely Vas me gye Nyu gat-du nán tú li Ré gió

Za la eger szeg Za la me gye Nyu gat-du nán tú li Ré gió

Ta ta bá nya Komárom- Esztergom 
me gye

Kö zép-du nán tú li Ré gió

Veszp rém Veszp rém me gye Kö zép-du nán tú li Ré gió

Pécs Ba ra nya me gye Dél-du nán tú li Ré gió

Szek szárd Tol na me gye Dél-du nán tú li Ré gió

Mis kolc Bor sod-Aba új-
Zemp lén me gye

Észak-ma gyar or szá gi
Ré gió

Sal gó tar ján Nóg rád me gye Észak-ma gyar or szá gi
Ré gió

Szol nok Jász-Nagykun- Szol-
nok me gye

Észak-al föl di Ré gió

Nyír egy há za Sza bolcs-Szat már-
Be reg me gye

Észak-al föl di Ré gió

Kecs ke mét Bács-Kis kun me gye Dél-al föl di Ré gió

Bé kés csa ba Bé kés me gye Dél-al föl di Ré gió

2. melléklet
a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalok jogutódai

Köz igaz ga tá si hi va tal Jog utód

Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei 
Köz igaz ga tá si Hi va tal

Nyu gat-du nán tú li
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si
Hi va tal

Vas Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

Za la Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

Fej ér Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal Kö zép-du nán tú li
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si
Hi va tal

Ko má rom-Esz ter gom Me gyei 
Köz igaz ga tá si Hi va tal

Veszp rém Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

Ba ra nya Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal Dél-du nán tú li
 Regionális
Köz igaz ga tá si
Hi va tal

So mogy Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

Tol na Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

Pest Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal Közép-magyar -
or szági Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si
 Hivatal

Bu da pest Fõ vá ros Köz igaz ga tá si Hi va ta la

Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei 
Köz igaz ga tá si Hi va tal

Észak-magyar -
országi Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si
 Hivatal

He ves Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

Nóg rád Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

Haj dú-Bi har Me gyei Köz igaz ga tá si 
Hi va tal

Észak-al föl di
 Regionális
Köz igaz ga tá si
Hi va tal

Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei 
Köz igaz ga tá si Hi va tal

Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei 
Köz igaz ga tá si Hi va tal

Bács-Kis kun Me gyei Köz igaz ga tá si 
Hi va tal

Dél-al föl di
 Regionális
Köz igaz ga tá si
Hi va tal

Bé kés Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

Csong rád Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal

3. melléklet
a 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A területi fõépítészi irodák jogutódai

Te rü le ti fõ épí té szi iro da Jog utód

Nyu gat-du nán tú li Te rü le ti Fõ épí té szi
Iro da

Nyu gat-du nán tú li
 Regionális
Köz igaz ga tá si Hi va tal

Kö zép-du nán tú li Te rü le ti Fõ épí té szi
Iro da

Kö zép-du nán tú li
 Regionális
Köz igaz ga tá si Hi va tal

Dél-du nán tú li Te rü le ti Fõ épí té szi  Iroda Dél-du nán tú li
 Regionális
Köz igaz ga tá si Hi va tal

Ba la to ni Te rü le ti Fõ épí té szi Iro da

Kö zép-ma gyar or szá gi Te rü le ti
 Fõépítészi Iro da

Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal
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Te rü le ti fõ épí té szi iro da Jog utód

Észak-ma gyar or szá gi Te rü le ti
 Fõépítészi Iro da

Észak-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal

Észak-al föl di Te rü le ti Fõ épí té szi  Iroda Észak-al föl di
 Regionális
Köz igaz ga tá si Hi va tal

Dél-al föl di Te rü le ti Fõ épí té szi Iro da Dél-al föl di Re gi o ná lis
Köz igaz ga tá si Hi va tal

A Kormány
298/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Központi Szolgáltatási Fõigazgatóságról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ál -
la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 40.  §
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,  figyelemmel 
az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 89.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak ra, a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
1.  §-a az aláb bi (3) és (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A Fõ igaz ga tó ság
a) a Pénz ügy mi nisz té ri um Üze mel te té si Igaz ga tó sá ga,

a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Gaz da sá gi Igaz -
ga tó ság, a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma
Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság ál ta lá nos jog utód ja,

b) a 2.  §-ban fel so rolt fel adat kör sze rint át vett fel ada tok 
– a (4) be kez dés ben fog lal tak, va la mint a köz pon to sí tott
 illetményszámfejtés, a mun kál ta tói köl csö nök folyósítá -
sának és a Ren dé sze ti Szem le ki adá sá nak ki vé te lé vel –
 vonatkozásában 2007. ja nu ár 1-je elõtt kö tött, a fel adat át -
vé tel idõ pont já ban ha tály ban lévõ pol gá ri jogi szer zõ dé -
sek, to váb bá az át vett fel ada to kat a mun ka kö rük sze rint
 ellátó fog lal koz ta tot tak jog vi szo nya te kin te té ben jog utód -
ja a Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság nak,

c) a 2.  §-ban fel so rolt fel ada tok és az e fel ada to kat a fel -
adat át vé tel idõ pont já ban el lá tó fog lal koz ta tot tak jog vi szo -
nya te kin te té ben jog utód ja va la mennyi mi nisz té ri um nak
és az azok ál tal a 2.  § a) pont já ban ír tak nak meg fele lõen
 ellátott in téz mé nyek nek, va la mint – meg ál la po dás alap -
ján – jog utód ja az em lí tett költ ség ve té si szer vek ál tal
2007. ja nu ár 1-je elõtt kö tött, a fel adat át vé tel idõ pont já ban 
még ha tály ban lévõ, az e ren de let sze rin ti fel adat kö ré be
tar to zó pol gá ri jogi szer zõ dé sek bõl ere dõ jo gok nak, kö te -
le zett sé gek nek.

(4) a Fõ igaz ga tó ság a Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó -
ság vo nat ko zá sá ban nem jog utód ja a Bûn ügyi Szak ér tõi és 
Ku ta tó In té zet nek és a Nem zet kö zi Ok ta tá si Köz pont nak,
va la mint a Köz pon ti Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság tól át nem
vett, a köz pon to sí tott il let mény szám fej té si, a mun kál ta tói
köl csö nök fo lyó sí tá si és a Ren dé sze ti Szem le ki adá si fel -
ada ta i nak.”

2.  §

Az R. 2.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § A Fõ igaz ga tó ság fel adat kör ében:
a) el lát ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Ma gyar Köz tár -

sa ság mi nisz té ri u ma i nak fel so ro lá sá ról  szóló 2006. évi
LV. tör vény 1.  §-ában fel so rolt mi nisz té ri u mok, va la mint
a mi nisz té ri u mok mû kö dé sé tõl el nem vá lasz tott mû köd te -
té sû in téz mé nyek – ki vé ve a Kül ügy mi nisz té ri um irá nyí tá -
sa alá tar to zó kül kép vi se le te ket – mû kö dé sé hez szük sé ges
gaz da sá gi, in for ma ti kai, mû sza ki és el he lye zé si fel té te lek
biz to sí tá sá val, egyes ügy vi te li szol gál ta tá sok vég zé sé vel
össze füg gõ, to váb bá a va gyon gaz dál ko dás kö ré be tar to zó
fel ada to kat, a va gyon ke ze lés te kin te té ben a va gyon ke ze -
lõi szer zõ dé sek meg kö té sét és az em lí tet tek kel össze füg gõ 
be szá mo lá si és könyv ve ze té si fel ada to kat,

b) meg ál la po dás alap ján alap fel adat ként biz to sít ja a
Mi nisz ter el nök ség fe je zet hez, va la mint az egyes minisz -
tériumi fe je ze tek hez tar to zó hi va ta lok ré szé re azok mû kö -
dé sé hez szük sé ges gaz da sá gi, mû sza ki fel té te le ket,

c) vég zi a kü lön jog sza bály ban, il let ve ha tá ro za tok ban
meg ha tá ro zott köz pon to sí tott köz be szer zé si fel ada to kat,

d) el lát ja a kü lön jog sza bály ban fog lalt elekt ro ni kus
köz be szer zés sel kap cso la tos vég re haj tá si fel ada to kat,

e) el lát ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az egyes mi nisz -
té ri u mok te kin te té ben a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi 
CXXIX. tör vény ha tá lya alá tar to zó – ki vé ve an nak 44. cí -
mé ben sza bá lyo zott egy sze rû köz be szer zé si el já rás sal,
 valamint a mi nisz té ri u mok egye di, spe ci á lis, nem stan dar -
di zál ha tó, a Fõ igaz ga tó ság el lá tá si te vé keny sé gé hez nem
tar to zó be szer zé se i vel össze füg gõ – köz be szer zé si fel ada -
to kat,

f) vég zi a köz pon to sí tott köz be szer zés nor ma tí vá i nak
meg ha tá ro zá sá val, mó do sí tá sá val össze füg gõ elõ ké szí tõ
fel ada to kat,

g) vég zi az ál la mi ve ze tõi jut ta tá sok jo go sult sá gi fel té -
te le i hez kap cso ló dó az ál la mi ve ze tõk és az ál lam igaz ga tá -
si szer vek köz tiszt vi se lõi szá má ra biz to sí tott jut ta tá sok ról
és azok fel té te le i rõl  szóló 136/2006. (VI. 26.) Korm. ren -
de let ben meg ha tá ro zott fel ada to kat,

h) mû köd te ti, és fo lya ma to san fej lesz ti a köz pon ti köz -
igaz ga tá si üdül te té si rend szert,

i) el lát ja a va gyon ke ze lé sé be, üze mel te tés re át vett üdü -
lõk és ok ta tá si köz pon tok hasz no sí tá sát, mû köd te té sét,

j) vég zi az el lá tá si kö ré be tar to zó in téz mé nyek köz szol -
gá la ti mun ka vál la lói (köz tiszt vi se lõk, köz al kal ma zot tak
és mun ka vi szony ban fog lal koz ta tott fi zi kai al kal ma zot -
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tak) kép zé sét szol gá ló ok ta tá si ren dez vé nyek kel kapcso -
latos hely szín- és egyéb szol gál ta tá sok biz to sí tá sá nak
 logisztikai fel ada ta it,

k) el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály, kor mány ha tá ro zat, az ala pí tó ok irat vagy a felügye -
leti szerv ve ze tõ je a ha tás kö ré be utal.”

3.  §

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

„(4) A Bi zott ság el nö ke a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor -
mány za ti sze mély ügyért fe le lõs ál lam tit ká ra, tag jai a
 Bizottság el nö ke ál tal fel kért ál lam tit ká rok.”

4.  §

Az R. 9.  §-ának (4) be kez dé se az aláb bi c) pont tal egé -
szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy]
„c) ren de let ben sza bá lyoz za a Fõ igaz ga tó ság ál tal nyúj -

tott, e ren de let 2.  § a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott gaz da -
sá gi, in for ma ti kai, mû sza ki szol gál ta tá sok kö rét, ter je del -
mét, va la mint az igény be vé tel rend jét, amely re vonatko -
zóan a Fõ igaz ga tó ság a mi nisz té ri u mok kal meg ál la po -
dást köt.”

5.  §

Az R. mel lék le te he lyé be a je len ren de let mel lék le te lép.

Hatálybalépés

6.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. A Fõ igaz -
ga tó ság és a 2.  § a) pont ban meg ha tá ro zott költ ség ve té si
szer vek kö zött, az ott fel so rolt fel ada tok hoz ren delt va -
gyon te kin te té ben a va gyon ke ze lõi jog át ru há zá sá ra vo nat -
ko zó meg ál la po dást az in gó sá gok ra 2007. ja nu ár 1. nap -
jára vo nat ko zó an, az in gat la nok va gyon ke ze lé sé nek át ru -
há zá sát il le tõ en pe dig 2007. ja nu ár 15-ig kell meg köt ni.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

7.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ról  szóló
272/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ki adott
117/2006. (V. 12.) Korm. ren de let, a köz pon to sí tott köz -

be szer zé si rend szer rõl, va la mint a köz pon ti be szer zõ szer -
ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2004. (V. 25.)
Korm. ren de let 31.  §-a, a te rü let- és vi dék po li ti ka kor -
mány za ti ko or di ná ci ó já val össze füg gõ egyes kor mány ren -
de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 142/2005. (VII. 27.) Korm.
ren de let 5.  § (2) be kez dé se, a Nem ze ti Sport hi va tal fel -
ügye le té nek vál to zá sá val össze füg gés ben szük sé ges, va la -
mint az egyes sport tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá -
ról  szóló 171/2005. (IX. 1.) Korm. ren de let 8.  § l) pont ja és
a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal meg szün te té sé rõl
és jog utód lá sá ról  szóló 232/2006. (XI. 24.) Korm. ren de let 
2.  § (2) be kez dés e) pont ja, a gaz da sá gi és közleke -
dési  miniszter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 4.  § (9) be kez dé se, va la mint
az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm ren de let 2. szá mú mel lék le té ben a „(pl. jó -
lé ti fel ada tok: MeH Üdü lé si Fõ igaz ga tó ság, üze mel te tés:
PM Üze mel te té si Igaz ga tó ság)” szö veg rész.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 298/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Or szág gyû lés Hi va ta la
Köz tár sa sá gi El nök Hi va ta la
Al kot mány bí ró ság Hi va ta la
Or szág gyû lé si Biz to s Hi va ta la
Ál la mi Szám ve võ szék
Köz be szer zé sek Ta ná csa
Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let Iro dá ja
Ál lam biz ton sá gi Szol gá la tok Tör té ne ti Le vél tá ra

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal
Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal
Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um
Hon vé del mi Mi nisz té ri um
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um
Kül ügy mi nisz té ri um
Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um
Pénz ügy mi nisz té ri um

Ma gyar Ál lam kincs tár
Nem ze ti Ku ta tá si és Tech no ló gi ai Hi va tal
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A Kormány
299/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl  szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló
1995. évi CXXV. tör vény 77.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a tör vény 8.  §-a
(1) be kez dé sé nek d) pont já ra fi gye lem mel a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

(1) A biz ton sá gi ok má nyok vé del mé nek rend jé rõl  szóló
86/1996. (VI. 14.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ren -
de let) 1.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ pont lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„f) új biz ton sá gi ok mány; biz ton sá gi ok mány ként rend sze -

re sí tett új ok mány, il let ve meg úju ló biz ton sá gi ok mány:
fa) új biz ton sá gi ok mány: új faj ta ok mány, amely már

sze re pel a biz ton sá gi ok má nyok kö rét meg ha tá ro zó 1. szá -
mú mel lék let ben, és elsõ al ka lom mal ke rül ki bo csá tás ra,

fb) biz ton sá gi ok mány ként rend sze re sí tett új ok mány:
új faj ta ok mány, amely még nem sze re pel a biz ton sá gi ok -
má nyok kö rét meg ha tá ro zó 1. szá mú mel lék let ben és ki bo -
csá tá sá ra a 6/A.  § alap ján ke rül sor,

fc) meg úju ló biz ton sá gi ok mány: a már ko ráb ban rend -
sze re sí tett, de for ma i lag új, vagy új biz ton sá gi ele me ket
tar tal ma zó ok mány (a ki zá ró lag szö veg tar ta lom ban tör té -
nõ és ok mány vé del mi szem pon to kat nem érin tõ vál to zás
e ren de let al kal ma zá sá ban nem ered mé nye zi a biz ton sá gi
ok mány meg úju lá sát);”

(2) A Ren de let 1.  §-ának i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„i) az 1. szá mú mel lék let III. ré szé ben fel so rolt biz ton -

sá gi ok má nyok azon – tel jes mér ték ben nem ze ti ha tás kör -
be tar to zó – biz ton sá gi ok má nyok, ame lyek nem sorol -
hatók a g)–h) pont ban meg je lölt biz ton sá gi ok má nyok
 körébe.”

2.  §

(1) A Ren de let 3.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A biz ton sá gi ok má nyok vo nat ko zá sá ban a Nem zet -
biz ton sá gi Szak szol gá lat (a továb biak ban: Szak szol gá lat)
lát ja el]

„c) a biz ton sá gi ok mány elõ ál lí tó já nak ki vá lasz tá sa
 során az ok mány-elõ ál lí tás tech no ló gi ai, tech ni kai fel té te -
le i nek vizs gá la tá val, va la mint”

(2) A Ren de let 3.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
data he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ezen ok má nyok ese té ben át ve szi és ke ze li az Eu ró pai
Unió biz ton sá gi kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ mi nõ sí té sû
és je lö lé sû – a biz ton sá gi ok má nyok vé del mé re, elõ ál lí tá -
sá ra vo nat ko zó – ada to kat és do ku men tu mo kat (a továb -
biak ban: EU mi nõ sí tett spe ci fi ká ci ók), és azok alap ján
 elkészíti a biz ton sá gi ok mány mi nõ sí tett ok mány vé del mi
ter vét.”

3.  §

A Ren de let 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A biz ton sá gi ok mányt tar tal má tól, az ál ta la ke let -
kez te tett vagy iga zolt jo go sult sá gok, ille tõ leg kö te le zett -
sé gek sú lyá tól füg gõ en A”, „B” vagy „C” ok mány vé del mi
ka te gó ri á ba kell so rol ni.”

4.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:
„5/A.  § (1) A kor mány za ti ha tás kör be tar to zó ki bo csá -

tók ese té ben a ki bo csá tót irá nyí tó (fel ügye lõ) mi nisz ter,
a nem kor mány za ti ha tás kör be tar to zó ki bo csá tók ese té -
ben a ki bo csá tó ve ze tõ je kö te les a biz ton sá gi ok má nyok
vé del mé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa, il let ve ko or di -
ná lá sa cél já ból kap cso lat tar tó sze mélyt ki je löl ni.

(2) A ki je lö lés rõl, il let ve a ki je lö lés ben tör tént vál to zá -
sok ról a Szak szol gá la tot ha la dék ta la nul ér te sí te ni kell.”

5.  §

(1) A Ren de let 6.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § (1) Az új, il let ve a meg úju ló biz ton sá gi ok mány
elõ ál lí tá sát meg elõ zõ en a ki bo csá tó kö te les az ok mányt a
Szak szol gá lat tal en ge dé lyez tet ni.”

(2) A Ren de let 6.  §-a (3) be kez dé sé nek ne gye dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A Szak szol gá lat a biz ton sá gi ok mány ok mány vé del mi
ter vét el bí rál ja és az elõ ál lí tást ok mány vé del mi szem pont -
ból ha tá ro zat ban en ge dé lye zi.”

(3) A Ren de let 6.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) „C” ok mány vé del mi ka te gó ri á ba so rolt biz ton sá gi
ok mány ese té ben a Szak szol gá lat nem ké szít ok mány vé -
del mi rend szer ter vet.”

6.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 6/A–6/B.  §-ok kal egé szül ki:
„6/A.  § (1) Amennyi ben a ki bo csá tó a biz ton sá gi ok -

mány ként rend sze re sí tett új ok mányt már az elõtt ter ve zi
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ki bo csá ta ni, hogy az be ke rült vol na a ren de let 1. szá mú
mel lék le té be, ak kor sür gõs eset ben a Szak szol gá lat nál be -
nyúj tan dó, de a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat
irá nyí tó mi nisz ter hez cím zett ké rel met ter jeszt het elõ
 annak ér de ké ben, hogy az új ok mány ra néz ve is al kal ma -
zás ra ke rül je nek e ren de let elõ írásai.

(2) A ké rel met a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat 
irá nyí tó mi nisz ter a Szak szol gá lat szak mai ál lás fog la lá sá -
nak figye lembe véte lével bí rál ja el.

(3) A ké re lem jó vá ha gyá sá nak nap já tól a ki bo csá tó, az
elõ ál lí tó és a Szak szol gá lat a biz ton sá gi ok mány ként rend -
sze re sí tett új ok mány te kin te té ben is e ren de let elõ írásai
sze rint kö te les el jár ni.

6/B.  § (1) Amennyi ben a ki bo csá tó nem élt a 6/A.  §-ban
biz to sí tott le he tõ ség gel, és az ok mány 1. szá mú mel lék let -
be tör té nõ be ke rü lé se kor az elõ ál lí tás már fo lya mat ban
van vagy be fe je zõ dött, en nek té nyé rõl a ki bo csá tó kö te les
tá jé koz tat ni a Szak szol gá la tot.

(2) A tá jé koz ta tás sal egy ide jû leg a ki bo csá tó – az ok -
mány jel le ge és a 2. szá mú mel lék let sze rin ti szem pon tok
alap ján – ja vas la tot tesz az új ok mány ok mány vé del mi
 kategóriába tör té nõ be so ro lá sá ra, amely hez csa tol nia kell
az elõ ál lí tó ál tal ok mány faj tán ként el ké szí tett okmány -
védelmi ter vet, va la mint há rom da rab min ta ok mányt.

(3) Eb ben az eset ben a Szak szol gá lat – az okmány -
védelmi ka te gó ri á ba so ro lást meg ál la pí tó mi nisz te ri dön -
tést köve tõen – ha tá ro zat ban ál la pít ja meg az okmány -
védelmi terv és az új ok mány adott ka te gó ri á nak való meg -
fe le lõ sé gét.”

7.  §

A Ren de let 7.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ lép:

„7.  § (1) Biz ton sá gi ok mány, il let ve az an nak elõállí -
tásához szük sé ges ok mány al kat ré szek elõ ál lí tá sá val csak
olyan szer ve zet bíz ha tó meg, amely – a ki bo csá tó el len õr -
zé se alap ján – ren del ke zik”

8.  §

A Ren de let 8.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) A ki bo csá tó kö te les írás ban tá jé koz tat ni a Szak -

szol gá la tot a biz ton sá gi ok mány ki bo csá tá sá nak vég le ges
meg szün te té sé rõl.”

9.  §

(1) A Ren de let 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„9.  § (1) Az ok mány vé del met érin tõ – e ren de let 7.  §
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott – fel té te lek

 folyamatos fenn ál lá sá nak el len õr zé sét a Szak szol gá lat
 látja el.”

(2) A Ren de let 9.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A ha tó sá gi el len õr zés so rán a Szak szol gá lat]
„a) a biz ton sá gi ok mány elõ ál lí tó já nál a 7.  § (1) be kez -

dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé té nek 
meg ál la pí tá sa vé gett el len õr zést foly tat hat,”

10.  §

A Ren de let 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel -
lék le te lép.

11.  §

A Ren de let 2. szá mú mel lék le té nek címe he lyé be a
 következõ cím lép:

„Az ok mány vé del mi ka te gó ri ák meg ha tá ro zá sá nál
irány adó szem pon tok”

12.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 299/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet
a 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelethez

A biztonsági okmányok

I.

1. Vízum bé lyeg;
2. ví zum el he lye zé sé re szol gá ló kü lön lap;
3. tar tóz ko dá si en ge dély, ki vé ve a II/6. és a

III/1.4. pont ban fog lalt tar tóz ko dá si en ge délyt;
4. le te le pe dé si en ge dély.

II.

1. Magá nút le vél;
2. hi va ta los út le ve lek (dip lo ma ta-, kül ügyi szol gá la ti,

ha jós szol gá la ti, szol gá la ti);
3. hat hó nap nál hosszabb ér vé nyes sé gi ide jû, rö vid le -

já ra tú út le ve lek;
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4. úti ok mány ként ki adott, út le ve let he lyet te sí tõ biz -
ton sá gi ok má nyok;

5. meg hí vó le vél ma gyar or szá gi be uta zás hoz és tar tóz -
ko dás hoz;

6. tar tóz ko dá si en ge dély az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség
ál lam pol gá ra szá má ra;

7. sze mély azo no sí tó iga zol vány;
8. anya köny vi ki vo nat, anya könyv;
9. ve ze tõi en ge dély;
10. ide ig le nes ve ze tõi en ge dély;
11. nem zet kö zi gép jár mû-ve ze tõi en ge dély;
12. gép jár mû for gal mi en ge dély;
13. nem zet kö zi köz úti áru fu va ro zá si en ge dély;
14. au tó busszal vég zett nem zet kö zi sze mély szál lí tá si

en ge dély;
15. jár mû ve ze tõi iga zol vány kö zös sé gi en ge déllyel

tör té nõ köz úti áru fu va ro zás hoz;
16. eu ró pai lõ fegy ver tar tá si en ge dély;
17. Eu ro pass fel sõ ok ta tá si ok le vél mel lék let;
18. Eu ró pai Egész ség biz to sí tá si Kár tya;
19. moz gá sá ban kor lá to zott sze mély par ko lá si iga zol -

vá nya.

III.

1. Sze mé lyi és jo go sult sá got iga zo ló ok má nyok

1.1. Jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a II. rész ben fel so -
rol ta kon túli egyéb, kül föld re uta zás ra, ha za té rés re és
 határátlépésre jo go sí tó ok má nyok;

1.2. ide ig le nes tar tóz ko dás ra jo go sí tó iga zo lás;
1.3. sze mély azo no sí tó iga zol vány kül föl di ré szé re;
1.4. hu ma ni tá ri us tar tóz ko dá si en ge dély;
1.5. iga zol vány me ne dé kes (ké rel me zõ) ré szé re;
1.6. be fo ga dot tak ré szé re ki ál lí tott el lá tá si iga zol vány;
1.7. Ma gyar iga zol vány;
1.8. Ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vány;
1.9. ide ig le nes sze mély azo no sí tó iga zol vány;
1.10. sze mé lyi azo no sí tót és lak cí met iga zo ló ha tó sá gi

iga zol vány;
1.11. ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány;
1.12. név vál to zá si ok irat;
1.13. ál lam pol gár sá gi ok irat és bi zo nyít vány;
1.14. iga zo lás al kot má nyos alap is me re tek vizs gá ról;
1.15. ve ze tõi en ge dély ki adá sá hoz szük sé ges vizs ga -

iga zo lás;
1.16. jár mû kí sé rõ lap;
1.17. a jár mû tu laj don jo gát iga zo ló törzs könyv;
1.18. dip lo má ci ai tes tü let és egyéb kép vi se le tek iga zol -

vá nyai;
1.19. iga zol vány az Or szág gyû lé si Biz to s Hi va ta la

vizs gá la ti jo go sult ság gal ren del ke zõ mun ka tár sai ré szé re;
1.20. TAJ-szám iga zo lá sá ra szol gá ló ha tó sá gi iga zol -

vány;
1.21. köz gyógy el lá tá si iga zol vány;

1.22. az ÁNTSZ ha tó sá gi jog kö ré nek gya kor lá sá ra
 jogosító iga zol vány;

1.23. ha tó sá gi bi zo nyít vány szo ci á lis rá szo rult ság ról
egész ség ügyi szol gál ta tás ra való jo go sult ság hoz;

1.24. szak or vo si, szak fog or vo si, szak gyógy sze ré szi
 bizonyítványok;

1.25. az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság és
igaz ga tá si szer vei el len õre i nek el len õri iga zol vá nya;

1.26. a HM és az MH szer vek hi va tá sos és szer zõ dé ses
ál lo má nya, to váb bá egyes köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot -
tai, va la mint az ön kén tes tar ta lé ko sok ré szé re rendszere -
sített szol gá la ti, mun kál ta tói iga zol vá nyok, va la mint a
nyug ál lo má nyú ka to nák iga zol vá nya;

1.27. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um Köz pon ti El len õr zé -
si és Ha tó sá gi Hi va tal ha tó sá gi jog kö ré nek gya kor lá sá ra
jo go sí tó épí tés ügyi, épí tés fel ügye le ti, mun ka vé del mi,
 veszélyes ka to nai ob jek tum fel ügye le ti és tûz vé del mi fel -
ügye lõi iga zol vá nyok, va la mint az épí tés ügyi és épí tés fel -
ügye le ti ha tó sá gi el já rá sok ban köz re mû kö dõ szak ha tó sá -
gok iga zol vá nyai;

1.28. rend kí vü li hely zet ben be hí vás alap ján szol gá la tot 
tel je sí tõ ka to na ka to nai iga zol vá nya;

1.29. a hon vé del mi mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó ka to -
nai szak ké pe sí té sek szak ér tõi ré szé re ki adott szak ér tõi iga -
zol vá nyok;

1.30. a Ma gyar Hon véd ség hon véd-tisz ti fõ or vo si,
 helyettes hon véd-tisz ti fõ or vo si, hon véd tisz ti or vo si, köz -
egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõ je ré szé re ki adott iga -
zol vány;

1.31. meg bí zó le vél a hon vé del mi fel ké szü lés és vál -
ság ke ze lés fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra;

1.32. ARMA ka to nai szak mai ál la mi nyelv vizs ga bi zo -
nyít vány;

1.33. STANAG 6001 nyelv vizs ga bi zo nyít vány;
1.34. a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má -

nya ré szé re rend sze re sí tett szol gá la ti iga zol vá nyok, a nem -
zet biz ton sá gi szol gá la tok köz al kal ma zot tai ré szé re rend -
sze re sí tett mun kál ta tói iga zol vá nyok;

1.35. a Vám- és Pénz ügy õr ség szol gá la ti iga zol vá nyai;
1.36. bün te tés-vég re haj tás iga zol vá nyai;
1.37. a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá nak

ki egé szí tõ iga zol vá nya;
1.38. az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um, to -

váb bá az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter irá nyí tá sa alá 
tar to zó szer vek köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti és hi va tá -
sos ál lo má nya ré szé re rend sze re sí tett szol gá la ti és mun kál -
ta tói iga zol vá nyok;

1.39. a bí rák, igaz ság ügyi al kal ma zot tak, va la mint az
igaz ság ügyi szer vek ál tal fenn tar tott üdü lõk, böl csõ dék és
óvo dák dol go zó i nak iga zol vá nyai;

1.40. az igaz ság ügyi szak ér tõk iga zol vá nya;
1.41. az ügy vé dek, az al kal ma zott ügy vé dek, az ügy -

véd je löl tek, a kül föl di jogi ta nács adók iga zol vá nyai;
1.42. a jog ta ná cso sok iga zol vá nyai;
1.43. a köz jegy zõk, a köz jegy zõ-he lyet te sek, a köz -

jegy zõ je löl tek, a köz jegy zõi le vél tá ro sok iga zol vá nyai;
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1.44. a bí ró sá gi vég re haj tók, a bí ró sá gi vég re haj tó he -
lyet te sek, a bí ró sá gi vég re haj tó je löl tek, he lyet tes bí ró sá gi
vég re haj tók iga zol vá nyai;

1.45. az Igaz ság ügyi Hi va tal dol go zó já nak dol go zói
iga zol vá nya;

1.46. a Ma gyar Köz tár sa ság Ügyész sé ge szol gá la ti iga -
zol vá nyai;

1.47. Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál tal ki bo csá tott ve ze tõi
iga zol vá nyok mi nisz te rek, ál lam tit ká rok és szak ál lam tit -
ká rok, va la mint iga zol vá nyok kor mány biz to sok ré szé re;

1.48. az Or szág gyû lés Hi va ta la ál tal ki bo csá tott kép -
viselõi és egyéb iga zol vá nyok;

1.49. fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ál tal ki adott ok le ve lek;
1.50. ál la mi nyelv vizs ga bi zo nyít vány;
1.51. bi zo nyít vány érett sé gi vizs gá ról;
1.52. di ák iga zol vá nyok;
1.53. bi zo nyít vány (szak mai vizs ga alap ján);
1.54. törzs lap kül ív, bel ív szak mai vizs gá hoz;
1.55. az ok ta tá si in téz mé nyek ál tal ki ál lí tott bi zo nyít -

vá nyok, törzs la pok, ta nú sít vá nyok, pót la pok;
1.56. ki emelt köz gyûj te mé nyek fegy ve res biz ton sá gi

õrei ré szé re ki bo csá tott iga zol vány;
1.57. fu tár iga zol vá nyok;
1.58. APEH adó iga zol vány;
1.59. re giszt rált mér leg ké pes köny ve lõi iga zol vány;
1.60. könyv vizs gá lói en ge dély és iga zol vány;
1.61. adó szak ér tõi iga zol vány;
1.62. szak for dí tók és tol má csok iga zol vá nya;
1.63. egyé ni vál lal ko zói iga zol vány és pót lap jai;
1.64. ma gán nyo mo zó iga zol vány (és en nek ide ig le nes

vál to za ta);
1.65. sze mély- és va gyon õr iga zol vány (és en nek ide ig -

le nes vál to za ta);
1.66. fegy ve res biz ton sá gi õr ség szol gá la ti iga zol vá nya;
1.67. biz ton ság tech ni kai ter ve zõ-sze re lõ iga zol vány

(és en nek ide ig le nes vál to za ta);
1.68. me cha ni kai va gyon vé del mi rend szert sze re lõ iga -

zol vá nya;
1.69. me cha ni kai va gyon vé del mi rend szert ter ve zõ és

sze re lõ iga zol vá nya;
1.70. fegy ver tar tá si en ge dély;
1.71. fegy ver tar tá si en ge dély (szer ve ze tek ré szé re

 engedélyezett lõ fegy ve rek re);
1.72. fegy ver vi se lé si en ge dély (gáz és ri asz tó fegy ver

vi se lé sé re);
1.73. lõ fegy ver-ke res ke dõ en ge dé lye;
1.74. lõ fegy ver tar tá si en ge dély (fló bert lõ fegy ver tar tá -

sá ra);
1.75. vizs ga bi zo nyít vány a fegy ver is me re ti vizs ga

 tényének és ered mé nyé nek iga zo lá sá ra;
1.76. en ge dély lõ fegy ver meg szer zé sé re;
1.77. fegy ver (és lõ szer) kí sé rõ iga zol vány;
1.78. iga zo lás lõ fegy ver be ho za ta lá ra, ki vi te lé re, át -

szál lí tá sá ra;
1.79. köz te rü let-fel ügye lõi iga zol vány;
1.80. va dá sza ti ha tó sá gi iga zol vány;

1.81. ha lá sza ti ha tó sá gi iga zol vány;
1.82. föld mi nõ sí tõ iga zol vány;
1.83. föld mé rõ iga zol vány;
1.84. nö vény egész ség ügyi bi zo nyít vány;
1.85. re-ex port nö vény egész ség ügyi bi zo nyít vány;
1.86. vissza uta sí tá si (pro to col) jegy zõ könyv;
1.87. nö vény vé del mi ha tó sá gi iga zol vány;
1.88. ta laj vé del mi ha tó sá gi iga zol vány;
1.89. er dé sze ti szol gá la ti iga zol vány;
1.90. ter mé szet vé del mi õri szol gá la ti iga zol vány;
1.91. lob bi iga zol vány;
1.92. köz rend vé del mi te rü let ok má nyai;
1.93. az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi

 Fõfelügyelõség ha tó sá gi jog kö ré nek gya kor lá sá ra jo go sí tó 
mun ka biz ton sá gi fel ügye lõi iga zol vány, va la mint mun ka -
ügyi fel ügye lõi iga zol vány;

1.94. a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ha tó sá gi el len õr -
zés re és in téz ke dés re fel jo go sí tott sze mé lye i nek igazol -
ványa;

1.95. a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um, a
Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság, a Köz le ke dés biz ton sá gi
Szer ve zet és a Ma gyar Vas úti Hi va tal ál tal ki adott fel ügye -
le ti iga zol vá nyok;

1.96. bá nya fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó sze -
mé lyek ré szé re rend sze re sí tett iga zol vá nyok;

1.97. iga zol vány a köz le ke dé si bal ese tet ki vizs gá ló szak -
mai bi zott ság tag ja, il let ve a szak mai ki vizs gá ló ré szé re;

1.98. a „Me gyei Köz igaz ga tá si Hi va tal Fo gyasz tó vé -
del mi Fel ügye lõ sé ge” iga zol vány;

1.99. az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Minisz -
térium, to váb bá az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
 miniszter alá tar to zó szer vek köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma -
zot ti és hi va tá sos ál lo má nya ré szé re rend sze re sí tett szol gá -
la ti és mun kál ta tói iga zol vá nyok.

2. Vé del met igény lõ lé te sít mé nyek, szer vek, in téz mé -
nyek be lé pé si en ge dé lyei, be lé pés re jo go sí tó iga zol vá nyai

2.1. Bel épé si en ge dé lyek a Köz tár sa sá gi El nö ki Hi va -
tal épü le té be;

2.2. be lé pé si en ge dély az Al kot mány bí ró ság épü le té be;
2.3. be lé pé si en ge dély a Leg fel sõbb Bí ró ság épü le té be;
2.4. be lé pé si en ge dély az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um

épü le té be;
2.5. be lé pé si en ge dé lyek a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék -

fej lesz té si Mi nisz té ri um épü le té be;
2.6. be lé pé si en ge dély a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si

 Minisztérium épü le té be;
2.7. be lé pé si en ge dé lyek a hon vé del mi tár ca hasz ná la -

tá ban lévõ ob jek tu mok ba;
2.8. be lé pé si en ge dé lyek az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti

Mi nisz té ri um épü le té be;
2.9. be lé pé si en ge dély a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi

Mi nisz té ri um épü le té be;
2.10. be lé pé si en ge dé lyek az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi -

nisz té ri um épü le té be;
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2.11. be lé pé si en ge dé lyek az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um épü le té be;

2.12. be lé pé si en ge dé lyek a Pénz ügy mi nisz té ri um épü -
le té be;

2.13. be lé pé si en ge dély a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium épü le té be;

2.14. Kül ügy mi nisz té ri u mi mun kál ta tói iga zol vány és
ide ig le nes be lé põ;

2.15. be lé pé si en ge dély a Vám- és Pénz ügy õr ség
 objektumaiba;

2.16. be lé pé si en ge dé lyek az Or szág gyû lé si Biz to s
 Hivatalába;

2.17. be lé pé si en ge dély a Leg fõbb Ügyész ség épü le té be;
2.18. az Or szág gyû lés Hi va ta la ál tal ki bo csá tott be lé -

pé si és par ko lá si en ge dé lyek, va la mint saj tó iga zol vá nyok;
2.19. a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál tal ki bo csá tott be lé -

pé si en ge dé lyek;
2.20. be lé pé si en ge dé lyek a Köz pon ti Ál la mi Üdü lõ be;
2.21. or szá gos és te rü le ti vá lasz tá si szer vek objektu -

maiba be lé pés re jo go sí tó iga zol vány;
2.22. be lé pé si en ge dély a Ma gyar Rá dió Zrt. épü le té be;
2.23. a Ma gyar Te le ví zió Zrt. ál tal ki adott iga zol vány;
2.24. be lé pé si en ge dély a Ma gyar Táv ira ti Iro da

Zrt. épü le té be, va la mint az MTI Zrt. ál tal ki adott saj tó -
iga zol vány;

2.25. a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság hi va ta li épü le te i be
be lé pés re jo go sí tó iga zol vá nyok és be lé pé si en ge dé lyek;

2.26. a stra té gi ai hír köz lé si szol gál ta tók vé dett ob jek -
tu ma i ba be lé pés re jo go sí tó iga zol vá nyok és be lé pé si en ge -
dé lyek;

2.27. a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal ba tör té nõ be lé -
pés re jo go sí tó iga zol vá nyok;

2.28. be lé pé si en ge dély a bün te tés-vég re haj tás ob jek -
tu ma i ba;

2.29. be lé pé si en ge dély a Ha tár õr ség ob jek tu ma i ba;
2.30. be lé pés re és tar tóz ko dás ra jo go sí tó en ge dély a

ha tár át ke lõ he lyen ha tó sá gi vagy jog sza bály alap ján egyéb
fel ada tot el lá tó sze mély nek;

2.31. be lé pés re jo go sí tó fény ké pes és ide ig le nes be lé -
põ kár tyák a Pak si Atom erõ mû fo ko zot tan õr zött üze mi
 területére;

2.32. be lé pés re jo go sí tó iga zol vá nyok a Bu da pest Fe ri -
hegy Nem zet kö zi Re pü lõ tér re;

2.33. be lé pés re jo go sí tó iga zol vá nyok a Hun ga ro Cont -
rol Ma gyar Lé gi for gal mi Szol gá lat Zrt. ob jek tu ma i ba;

2.34. be haj tá si és út vo nal en ge dé lyek Bu da pest Fe ri -
hegy Nem zet kö zi Re pü lõ tér re;

2.35. a Bu da pest Fe ri hegy Nem zet kö zi Re pü lõ tér
 területén al kal ma zott bel te rü le ti gép jár mû-ve ze tõi en ge -
dé lyek.

3. Egyéb ok má nyok

A Kor mány ál tal ha tá ro zat ban meg ha tá ro zott egyes
 kiemelt je len tõ sé gû ese mé nyek, ren dez vé nyek iga zol vá -
nyai, be lé pé si en ge dé lyei.”

A Kormány
300/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Szabadalmi Hivatalról  szóló
86/2000. (VI. 15.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben el jár va
a  következõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ról  szóló 86/2000.
(VI. 15.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 9.  §-a (4) be -
kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„A Ta nács tag ja it a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ne ve zi ki öt éves idõ tar tam ra.”

2.  §

Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „mi nisz té ri u mok -
kal, or szá gos ha tás kö rû szer vek kel, köz pon ti hi va ta lok -
kal” szö veg rész he lyé be a „köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vek kel” szö veg rész lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 1.  §-ának (1) be kez dé se, 6.  §-ának a) pont já -
ban az „a Kor mány ne vé ben irá nyí tá si jog kört gya kor ló”
szö veg rész, 7.  §-t meg elõ zõ „Az MSZH szer ve ze te és mû -
kö dé se” al cí me és 7–8.  §-a, 10.  §-a, 12.  §-ának (2) be kez -
dé se, va la mint 13–14.  §-a.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
301/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a köztisztviselõi teljesítményértékelés
és jutalmazás szabályairól

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 34.  §-ának (13) be kez -
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dé sé ben és 49/O.  §-ának (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, 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 56.  §-ának (5) be kez dé sé re fi gye lem -
mel, a köz igaz ga tás sze mé lyi ál lo má nya tel je sít mé nyé nek
ha té ko nyabb ér té ke lé se ér de ké ben a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Hatály

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed – az au to nóm köz igaz ga tá si
szer vek ki vé te lé vel – a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek -
nél, azok te rü le ti és he lyi szer ve i nél fog lal koz ta tott köz -
tiszt vi se lõ re, ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ po li ti kai
 tanácsadóra, fõ ta nács ad óra (a továb biak ban együtt: köz -
tiszt vi se lõ) és szak ál lam tit kár ra.

A teljesítményértékelés

2.  §

(1) A tel je sít mény ér té ke lés re min den év no vem ber
30-ig a cél meg ha tá ro zá sok, a fél éves át te kin tõ megbe -
szélés és az év végi kom plex ér té ke lés alap ján ke rül sor.
A de cem ber hó nap ér té ke lé sé re a kö vet ke zõ év év végi
kom plex ér té ke lé se kor ke rül sor. Az év végi kom plex ér té -
ke lés a köz tiszt vi se lõ, szak ál lam tit kár ön ér té ke lé sé bõl,
a köz tiszt vi se lõ ér té ke lé sét vég zõ ve ze tõ (a továb biak ban:
ér té ke lõ ve ze tõ) ál tal vég zett elõ ér té ke lés bõl és négy rész -
ér té ke lés bõl áll.

(2) A tel je sít mény ér té ke lés hez elekt ro ni kus for má ban
tel je sít mény ér té ke lõ la pot (1. mel lék let) kell ki töl te ni.

3.  §

(1) A cél meg ha tá ro zás a Ktv. 34.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ki emelt ága za ti cé lok nak (a továb biak -
ban: ága za ti cé lok), a szer ve ze ti cé lok nak és a szer ve ze ti
egy sé gek cél ja i nak, to váb bá a köz tiszt vi se lõ egyé ni cél ja i -
nak meg ál la pí tá sát fog lal ja ma gá ba.

(2) A mi nisz té ri u mok ban az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott cé lo kon kí vül a cél meg ha tá ro zás a mi nisz té ri u mi
cé lo kat, a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja ál tal meg ha tá ro -
zott, az irá nyí tá sa alá tar to zó szer ve ze ti egy sé gek re vo nat -
ko zó cé lo kat is tar tal maz za.

(3) Az ága za ti cé lo kat, a szer ve ze ti cé lo kat, va la mint a
mi nisz té ri u mi cé lo kat a hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je, a szer -
ve ze ti egy sé gek cél ja it a szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je, az
egyé ni cé lo kat a köz tiszt vi se lõ, szak ál lam tit kár ér té ke lõ
ve ze tõ je ál la pít ja meg.

(4) Az ága za ti cé lo kat, a szer ve ze ti cé lo kat, a minisz -
tériumi cé lo kat és a szer ve ze ti egy sé gek cél ja it az érin tett

szer ve ze ti egy sé gek nél az egyé ni cé lok meg ha tá ro zá sa
elõtt a köz tiszt vi se lõk, szak ál lam tit ká rok szá má ra meg is -
mer he tõ mó don köz zé kell ten ni.

(5) A köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár egyé ni cél jai
 kiemelt, fej lesz té si, va la mint több let cé lok ból (több let fel -
ada tok ból) épül nek fel. A köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár
min den év ele jén ja vas la tot tesz egyé ni cél ja i ra, ame lyek
figye lembe véte lével az ér té ke lõ ve ze tõ ha tá roz za meg a
köz tiszt vi se lõ ré szé re az adott év cél ki tû zé se it.

(6) Az (1) és (2) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott cé lo kat a 
tárgy év ben, ja nu ár 31-éig, ha a köz szol gá la ti jog vi szony
év köz ben ke let ke zik, ak kor a jog vi szony ke let ke zé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül kell meg ál la pí ta ni. A cél ki tû zé -
sek vég re haj tá sá nak ter ve zett ha tár ide jét, tel je sí té sé nek
ered mé nyét, va la mint mé rõ pont ja it a tel je sít mény ér té ke lõ
la pon rög zí te ni kell. A cé lo kat év köz ben az ér té ke lõ ve ze -
tõ mó do sít hat ja, és új cé lo kat ha tá roz hat meg, ha ezt a kö -
rül mé nyek ben be ál lott lé nye ges vál to zás in do kol ja. A mó -
do sí tott cé lo kat a köz tiszt vi se lõ vel, a szak ál lam tit kár ral
írás ban kö zöl ni kell és a cél ki tû zé sek közé fel kell ven ni.

(7) Min den köz tiszt vi se lõ, szak ál lam tit kár szá má ra leg -
alább öt egyé ni ki emelt célt kell meg ha tá roz ni a munka -
körének és a köz tiszt vi se lõ, szak ál lam tit kár ja vas la ta i nak
figye lembe véte lével.

(8) Az ér té ke lõ ve ze tõ a köz tiszt vi se lõ nek, a szak ál lam -
tit kár nak év köz ben több let célt ál la pít hat meg, me lyet
a köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár a tel je sít mény ér té ke lõ
lap ra fel je gyez.

4.  §

A fél éves át te kin tõ meg be szé lés re tárgy év jú li us 1-je és
jú li us 31-e kö zött ke rül sor. A fél éves át te kin tõ meg be szé -
lés té nyét, ide jét, a mó do sí tott és több let cé lo kat a tel je sít -
mény ér té ke lõ la pon fel kell tün tet ni.

5.  §

(1) Az év végi kom plex ér té ke lés a köz tiszt vi se lõ, a
szak ál lam tit kár mun ká já nak ön ér té ke lé se és a ve ze tõi elõ -
ér té ke lés alap ján no vem ber 1. és no vem ber 30. kö zött az
(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don, írás ban tör té nik.
Az év végi kom plex ér té ke lés so rán tar tott ér té ke lõ meg be -
szé lé sen az ér té ke lõ ve ze tõ ér té ke li a köz tiszt vi se lõ, a
szak ál lam tit kár szá má ra elõ írt cé lok tel je sí té sét, a mun ka -
kö ri le írás ban fog lalt fel ada tok vég re haj tá sát, a kom pe ten -
ci ák szint jét, a hi á nyos sá go kat, azok oka it, és is mer te ti
 intézkedéseit, ja vas la ta it. A tel je sít mény ér té ke lést az ér té -
ke lõ ve ze tõ nek szó ban és a tel je sít mény ér té ke lõ la pon
írás ban in do kol nia kell.

(2) Az ér té ke lést a köz tiszt vi se lõ ese té ben a mun kál ta tói 
jog kör gya kor ló já nak dön té se alap ján az ön ál ló szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ je, vagy a köz tiszt vi se lõ köz vet len ve ze tõ je,
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il let ve a szak ál lam tit kár ese té ben a te vé keny sé gét irá nyí tó
ál la mi ve ze tõ vég zi. A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja az
ér té ke lés sel kap cso la tos jog kö ré nek gya kor lá sát az zal a
fel té tel lel is át ru ház hat ja, hogy az ér té ke lést vég zõ ve ze tõ
az ér té ke lést szá má ra jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti.

(3) Az év végi kom plex ér té ke lés meg kez dé se elõtt a
köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár a tel je sít mény ér té ke lõ lap 
se gít sé gé vel el ké szí ti ön ér té ke lé sét.

(4) Az ér té ke lõ ve ze tõ a köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit -
kár ön ér té ke lé se is me re té ben elõ ér té ke lést vé gez.

(5) Az ér té ke lõ ve ze tõ az elsõ rész ér té ke lés ke re té ben
ér té ke li a ki emelt és több let cé lok tel je sí té sét, a má so dik
rész ér té ke lés ese té ben a mun ka kö ri le írá sá ban fog lalt fel -
ada tok el vég zé sét, a har ma dik rész ér té ke lés kor a kom pe -
ten ci ák nak való meg fe le lést, a ne gye dik rész ér té ke lés
 keretében a fej lesz té si cé lok meg va ló su lá sát. Az ér té ke lõ
ve ze tõ a köz tiszt vi se lõt, a szak ál lam tit kárt négy fo ko za tú
ská lán ér té ke li a négy rész ér té ke lés alap ján az év végi
kom plex ér té ke lés so rán. Az év végi kom plex ér té ke lés
tar tal maz za a köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár észrevéte -
leit az ér té ke lés sel, ja vas la ta it, el kép ze lé se it élet pá lyá já val 
kap cso lat ban, me lye ket az ér té ke lõ ve ze tõ a ja vas la ta i nál,
in téz ke dé se i nél figye lembe vesz.

(6) Az ér té ke lõ ve ze tõ a tel je sít mény ér té ke lés ré sze ként
e ren de let ren del ke zé se i re fi gye lem mel ja vas la tot tesz a
köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár ju tal ma zá sá ra.

(7) Az ér té ke lõ ve ze tõ nek a fél éves át te kin tõ meg be szé -
lés és az év végi kom plex ér té ke lés elõtt a köz tiszt vi se lõt, a 
szak ál lam tit kárt ér te sí te nie kell. A köz tiszt vi se lõ nek, a
szak ál lam tit kár nak ön ér té ke lé se el ké szí té sé hez meg fe le lõ
idõt kell biz to sí ta ni.

(8) A tel je sít mény ér té ke lõ la po kat a Kor mány za ti Sze -
mély ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pont
(a továb biak ban: Köz pont) elekt ro ni kus for má ban tá rol ja a 
ki töl té sü ket kö ve tõ 5 évig.

(9) A tel je sít mény ér té ke lõ la pot két pél dány ban kell
 kinyomtatni az év végi kom plex ér té ke lést köve tõen,
mely nek egy pél dá nya a köz tiszt vi se lõ höz, a szak ál lam tit -
kár hoz, egy pél dá nya pe dig a sze mé lyi anyag ba ke rül.

6.  §

A 4–5.  §-ban fog lalt tel je sít mény ér té ke lés re – ki vé ve,
ha a köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár ren del ke zik a 7.  §
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér té ke lés sel – csak ak kor
ke rül het sor, ha a köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár az ér té -
ke lést meg elõ zõ idõ szak ban leg alább há rom hó na pig az
ér té ke lõ ve ze tõ jé nek irá nyí tá sa alatt állt.

7.  §

(1) Ha a köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár mun ka kö re a
tárgy év ben mó do sul, ak kor tel je sít mény ér té ke lé sé re több
lé pés ben ke rül sor. A köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár

 elõzõ mun ka kö ré ben nyúj tott tel je sít mé nyét az ér té ke lõ
ve ze tõ kö te les ér té kel ni, az új mun ka kör ben a tel je sít mé -
nyét pe dig az e mun ka kör sze rint ille té kes ér té ke lõ ve ze tõ -
nek kell ér té kel nie. Át he lye zés és át szer ve zés  miatt új
mun ka kör be ke rü lõ köz tiszt vi se lõ nek, szak ál lam tit kár nak
új cél ki tû zé se ket kell meg ál la pí ta ni.

(2) Amennyi ben az ér té ke lõ ve ze tõ ve ze tõi meg bí zá sa
vissza vo nás ra ke rül, il let ve ar ról le mond, vagy köz szol gá -
la ti jog vi szo nya meg szû nik, ak kor a köz vet len irá nyí tá sa
alá tar to zó köz tiszt vi se lõt, szak ál lam tit kárt év kö zi tel je sít -
mény ér té ke lés ke re té ben a mun kál ta tó jog kör gya kor ló já -
nak, il let ve az ál ta la ki je lölt ve ze tõ nek ér té kel nie kell. Az
ér té ke lést az év végi kom plex ér té ke lés nél figye lembe kell
ven ni.

8.  §

Az ér té ke lõ ve ze tõ az irá nyí tá sa alatt álló köztisztvi -
selõt, szak ál lam tit kárt fel ké szí ti a tel je sít mény ér té ke lés
elõtt. Az ér té ke lõ ve ze tõ is mer te ti a tel je sít mény ér té ke lés
cél ját, alap el ve it, az ér té ke lés szem pont ja it, az ér té ke lés
fo lya ma tát, a tel je sít mény ér té ke lõ lap ki töl té sé nek mód ját, 
hoz zá fér he tõ sé gét, az ön ér té ke lés re vo nat ko zó fo lya ma -
tot. Az ér té ke lõ ve ze tõ fel hív ja a köz tiszt vi se lõt, a szak ál -
lam tit kárt, hogy gyûjt se össze cél ja it és fej lesz té si el kép -
ze lé se it.

9.  §

(1) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek sze mély ügyi fel -
ada tot el lá tó köz tiszt vi se lõ je (a továb biak ban: sze mély -
ügyi mun ka társ) a tel je sít mény ér té ke lés le bo nyo lí tá sá ban
az ér té ke lõ ve ze tõ nek se gít sé get nyújt. Fel ada ta, hogy köz -
re mû köd jön a tel je sít mény ér té ke lés meg szer ve zé sé ben, a
köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár ér té kel he tõ sé gé ben, az
ér té ke lés alá tar to zó köz tiszt vi se lõ, szak ál lam tit kár sze mé -
lyi anya gá nak ve ze tõ ré szé re tör té nõ ren del ke zés re bo csá -
tá sá ban, el len õriz ze a tel je sít mény ér té ke lés so rán az ér té -
ke lõk re és ér té kel tek re vo nat ko zó ada to kat, nyil ván tart sa a 
köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár ko ráb ban ka pott jutal -
mait, köz zé te gyen min den tel je sít mény ér té ke lés re vo nat -
ko zó in for má ci ót.

(2) A Köz pont – az ál ta la meg ha tá ro zott szem pont rend -
szer alap ján – a mi nisz té ri u mi sze mély ügyi mun ka tár sak
be vo ná sá val min den év már ci us 31-ig je len tést ké szít a tel -
je sít mény ér té ke lés rõl, an nak ta pasz ta la ta i ról, ame lyek rõl
a mi nisz té ri u mo kat tá jé koz tat ja.

(3) A mi nisz té ri u mok ban az (1) be kez dés ben fog lal ta -
kon kí vül a sze mély ügyi mun ka társ fel ada ta, hogy kap cso -
la tot tart son a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor mány za ti sze -
mély ügyért fe le lõs ál lam tit kár tit kár sá gá val.
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10.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter el len õr zi az 
1.  §-ban meg ha tá ro zott szer vek ese té ben a tel je sít mény ér -
té ke lés sza bá lya i nak ér vé nye sü lé sét, azok meg sér té se ese -
tén jel zés sel for dul a szerv ve ze tõ jé hez és fel hív ja a jog sér -
tés or vos lá sá ra, a szerv ve ze tõ je tá jé koz tat ja a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert a meg tett in téz ke dé sek rõl.

11.  §

A tel je sít mény ér té ke lé si rend szer mû kö dé sé nek szak -
mai irá nyí tá sát a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor mány za ti sze -
mély ügyért fe le lõs ál lam tit ká ra lát ja el.

12.  §

A mi nisz té ri u mok ban – a hu mán po li ti kai fel ada tok egy -
sé ges el vek sze rint tör té nõ el lá tá sa és a teljesítményér -
tékelési rend szer mû kö dé sé nek szak mai irá nyí tá sa ér de ké -
ben – a hu mán po li ti kai fel ada tot el lá tó ön ál ló szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ jé nek (a továb biak ban: hu mán po li ti kai
 vezetõ) ve ze tõi meg bí zá sá hoz, il let ve ve ze tõi meg bí zá sá -
nak vissza vo ná sá hoz, tel je sít mény ér té ke lé sé hez és ju tal -
ma zá sá hoz a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
egyet ér té se szük sé ges. Hu mán po li ti kai ve ze tõ hi á nyá ban a 
hu mán po li ti kai fel ada tok ko or di ná lá sá val meg bí zott köz -
tiszt vi se lõ ki ne ve zé sé hez, jog vi szo nyá nak megszünteté -
séhez, tel je sít mény ér té ke lé sé hez és ju tal ma zá sá hoz szük -
séges a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter egyet ér -
té se. A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter ezt a jog -
kö rét a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal kor mány za ti sze mély -
ügyért fe le lõs ál lam tit ká rá ra át ru ház hat ja.

A jutalom

13.  §

(1) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja az ér té ke lõ ve ze tõ
ja vas la ta alap ján az egyé ni tel je sít mény ala pú ju ta lom
(a továb biak ban: ju ta lom) össze gét a 2. és 3. mel lék le tek -
ben meg ha tá ro zott táb lá za tok ban fog lal tak figye lembe -
véte lével ál la pít ja meg. Az elõ ér té ke lés so rán a köz tiszt vi -
se lõ, a szak ál lam tit kár szá má ra az év végi kom plex ér té ke -
lés ered mé nye ként adott pont szá mot úgy kell meg ál la pí ta -
ni, hogy az ér té ke lés alá tar to zó köz tiszt vi se lõk, szak ál -
lam tit ká rok lét szá má ra, va la mint a 2. mel lék let ben sze rep -
lõ kö te le zõ el osz lás ra te kin tet tel meg ál la pí tott lét szám el -
osz lás az ér té ke lés alá tar to zó köz tiszt vi se lõk, szak ál lam -
tit ká rok tel je sít mény ér té ke lé si ered mé nyé re fi gye lem mel
ér vé nye sül jön. A ju ta lom el osz tá sa szint ek (a továb biak -
ban: el osz lá si szint), va la mint tel je sít mény szin tek alap ján
tör té nik a 3. mel lék let ben fog lal tak figye lembe véte lével.
Az el osz lá si szin tek hez tar to zó köz tiszt vi se lõ ket, szak ál -

lam tit ká ro kat együt te sen kell figye lembe ven ni a kö te le zõ
el osz lás al kal ma zá sa kor. Ha a kö te le zõ el osz lás a lét szám -
ra vo nat ko zó an nem egész szá mot ered mé nyez, ak kor a
lét szám min den eset ben fel fe lé ke re kít ve is megállapít -
ható. A 2. mel lék let ben sze rep lõ táb lá zat „ki vé te les tel je -
sít mény” és „fej lesz tés szük sé ges” ka te gó ri á já ba köz tiszt -
vi se lõt, szak ál lam tit kárt nem kö te le zõ be so rol ni, de egyéb
te kin tet ben a kö te le zõ el osz lás sza bá lyát ér vé nye sí te ni
kell.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott el já rás so rán az
ér té kelt köz tiszt vi se lõ, szak ál lam tit kár szá má ra a ju ta lom
mér té két úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az érje el a 3. mel -
lék let ben sze rep lõ táb lá zat ban meg ha tá ro zott mi ni má lis
mér té ket, de ne ha lad ja meg a ma xi má lis mér té ket.

(3) A hi va ta li szer ve zet ve ze tõ je a hi va tal ju ta lom ke re -
tét a szer ve ze ti egy sé gek kö zött a szer ve ze ti egy sé gek tag -
ja i nak egy évi – a 15.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint szá mí -
tott – il let mé nyé nek és egyé ni tel je sít mény ér té ké nek ará -
nyá ban oszt ja el. A szer ve ze ti egy ség ju ta lom ke re te nem
le het ke ve sebb, mint a szer ve ze ti egy ség nél al kal ma zás -
ban álló köz tiszt vi se lõk egyé ni tel je sít mé nye alap ján kö te -
le zõ en fi ze ten dõ mi ni mum ju tal mak össze ge, il let ve nem
le het több, mint az egyé ni tel je sít mé nyük alap ján fi ze ten -
dõ ma xi mum ju tal mak össze ge.

14.  §

A ju ta lom ki fi ze té sé re éven te egy al ka lom mal, min den
mi nisz té ri um nál egy ide jû leg, a tárgy év vé gé ig ke rül sor,
az év végi kom plex tel je sít mény ér té ke lést köve tõen, a
köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár ál tal el ért tel je sít mény hez 
kö töt ten.

15.  §

A ju ta lom mér té ké nek alap ja: a tel je sít mény ér té ke lés sel 
ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ, szak ál lam tit kár éves il let mé -
nyé nek – ame lyet alap il let mé nyé nek, illetménykiegészí -
tésének és ve ze tõi pót lé ká nak figye lembe véte lével kell
meg ál la pí ta ni – az év azon idõ sza ká ra jutó ré sze, ami kor a
köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár a sta tisz ti kai ál lo má nyi
lét szám ban sze re pel. A szá mí tás so rán a ti zen har ma dik
havi il let mény nem ve he tõ figye lembe.

16.  §

(1) A köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár teljesítmény -
alapú ju ta lom ban nem ré sze sít he tõ, ha a tárgy év ben leg -
alább há rom hó nap köz szol gá la ti jog vi szonnyal és tel je sít -
mény ér té ke lés sel nem ren del ke zik, ki vé ve, ha a tel je sít -
mény ér té ke lés re a köz tiszt vi se lõ nek, szak ál lam tit kár nak
fel nem ró ha tó ok ból nem ke rül sor, eb ben az eset ben a
köz tiszt vi se lõt, szak ál lam tit kárt a mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló já nak ér té kel nie kell.
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(2) Ha a köz szol gá la ti jog vi szony év köz ben szû nik
meg, a ju tal mat – az elõ re ho zott tel je sít mény ér té ke lés
alap ján, idõ ará nyo san – az utol só mun ká ban töl tött na pon
a köz tiszt vi se lõ, a szak ál lam tit kár ré szé re ki kell fi zet ni.
Eb ben az eset ben a ju ta lom mér té két a ki fi ze tés idõ pont já -
ban meg ál la pí tott il let mény össze ge alap ján kell meg ha tá -
roz ni.

17.  §

(1) Az 5.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt elõ ér té ke lés so rán
az ér té ke lõ ve ze tõ meg ál la pít ja a köz tiszt vi se lõ, a szak -
államtitkár év végi kom plex ér té ke lé sé nek ered mé nyét,
amely so rán figye lembe ve szi a kö te le zõ el osz lást elosz -
lási szin ten ként.

(2) Az ér té ke lõ ve ze tõ a köz tiszt vi se lõ vel, a szak ál lam -
tit kár ral foly ta tott, az 5.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
év végi kom plex ér té ke lést köve tõen meg ál la pít ja a köz -
tiszt vi se lõ nek, a szak ál lam tit kár nak ja va solt ju ta lom
össze gét.

(3) A sze mély ügyi mun ka társ el len õr zi az ér té ke lõ ve -
ze tõ ál tal ja va solt ju ta lom össze gét – amennyi ben szük sé -
ges mó do sí tás ra vissza kül di – és gon dos ko dik a ju ta lom
ki fi ze té sé rõl, va la mint a köz tiszt vi se lõk, a szak ál lam tit ká -
rok ér te sí té sé rõl.

18.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter el len õr zi a
mi nisz té ri u mok ese té ben a kö te le zõ el osz lás sza bá lya i nak
ér vé nye sü lé sét, azok meg sér té se ese tén jel zés sel for dul a
mi nisz ter hez és fel hív ja a jog sér tés or vos lá sá ra, a mi nisz -
ter a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz tert tá jé koz tat -
ja a meg tett in téz ke dé sek rõl.

19.  §

A 13–17.  §-t az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal, a
Vám- és Pénz ügy õr ség és az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi
és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség ál tal fi ze tett, a költségve -
tési tör vény ben meg ha tá ro zott ju tal mak ra nem kell al kal -
maz ni.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Értelmezõ rendelkezések

20.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) egyé ni cél: olyan kulcs fon tos sá gú köz igaz ga tá si cél -

ki tû zés, amely re az ér té kelt mun ka vég zé se so rán be fo lyás -
sal le het, és amellyel elõ tud ja moz dí ta ni a szer ve ze ti egy -

ség, il let ve a tár ca vagy a köz igaz ga tá si szer ve zet ered mé -
nyes és ha té kony mun ká ját. A tel je sít mény ér té ke lõ la pon
meg je le nõ for má ja a cél meg ha tá ro zó meg be szé lé sen – a
mun ka kö ri le írás ban fog lal tak nak és az ér té kelt egyé ni el -
kép ze lé se i nek figye lembe véte lével – ala kul ki;

b) el osz lá si szint: 1. el osz lá si szint: a szak ál lam tit ká -
rok, a ka bi net fõ nök, a mi nisz te ri és ál lam tit ká ri tit kár sá -
gok ve ze tõi, va la mint a mi nisz ter és az ál lam tit kár köz vet -
len irá nyí tá sa alatt álló szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je; 2. el -
osz lá si szint: a mi nisz ter, az ál lam tit kár és a ka bi net fõ nök
irá nyí tá sa alatt álló szer ve ze ti egy sé gek egyéb ve ze tõi;
3. el osz lá si szint: a szak ál lam tit ká rok irá nyí tá sa alatt álló
szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi; 4. el osz lá si szint: a szak ál -
lam tit ká rok irá nyí tá sa alatt álló szer ve ze ti egy sé gek köz -
tiszt vi se lõi; 5. el osz lá si szint: a mi nisz ter, az ál lam tit kár és
a ka bi net fõ nök köz vet len irá nyí tá sa alatt álló szer ve ze ti
egy sé gek köz tiszt vi se lõi;

c) ér té ke lést vég zõ ve ze tõ: a mun kál ta tói jog kör gya -
kor ló ja, il let ve aki re a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a tel -
je sít mény ér té ke lés sel kap cso la tos jog kör gya kor lá sát át ru -
ház za;

d) év végi kom plex ér té ke lés: éven te egy szer meg va ló -
su ló, az ér té kelt ön ér té ke lé sé re, to váb bá az ér té ke lõ ve ze tõ 
elõ ér té ke lé sé re épü lõ, az ér té ke lõ ve ze tõ és az ér té kelt ál tal 
kö zö sen vég zett ér té ke lõ te vé keny ség, ame lyet az év végi
ér té ke lõ meg be szé lés (tel jes vissza csa to lás) so rán kell
 elvégezni. Ma gá ban fog lal ja a ko ráb ban el vég zett rész ér -
té ke lé sek ered mé nye it;

e) fej lesz té si cé lok: az egyén fej lõ dé sét és a mun ka vég -
zést együt te sen tá mo ga tó olyan cé lok, ame lyek le het nek
mun ka vég zés hez kö tõ dõ fej lesz té si cé lok és a mun ka vég -
zé sen kí vü li fej lesz té si cé lok. A mun ka vég zés hez kö tõ dõ
fej lesz té si cé lok nál az is me re tek meg szer zé se nem egyé ni
vagy cso por tos kép zé sek so rán tör té nik, ha nem a mun ka -
vég zés kü lön bö zõ ese mé nye i hez kö tõ dik. A mun ka vég zé -
sen kí vü li fej lesz té si cé lok közé so rol juk az in téz mé nyes
ke re tek kö zött zaj ló is ko la rend sze rû vagy is ko la rend sze -
ren kí vü li kép zé se ket (to vább kép zé se ket, ve ze tõ kép zést,
ön kép zést);

f) ki emelt cél: a ki emelt (kor mány za ti) cé lo kat úgy kell
le bon ta ni ága za ti stra té gi ai, szer ve ze ti, majd az egyes szer -
ve ze ti egy sé gek cél ja i ra, hogy azok egyé ni tel je sít mény -
kö ve tel mé nyek ké ala kít ha tók le gye nek, és az egyes mun -
ka kö rök szint jén is ér tel mez he tõ, egy ben vég re hajt ha tó
szak mai fel adat ként je len je nek meg. A ki emelt cél ke re té -
ben ún. mi nõ sé gi cél is meg ha tá roz ha tó, amely nek szá -
mon kér he tõ nek, mér he tõ nek kell len nie, és tük röz nie kell
a szak fel adat el lá tá sá nak sa já tos sá ga it;

g) kom pe ten cia: a köz igaz ga tá si fel ada tok el lá tá sá hoz
szük sé ges tu dás, kész sé gek, va la mint az al kal ma zást se gí -
tõ vi sel ke dés ele mek és a ha té kony sá gi mo ti vá ció együt -
tese;

h) mé rõ pont: a tel je sít mény cél ki tû zé sé nél hasz nált
olyan mu ta tó, ér ték, ese mény, arány, amely hez vi szo nyít -
va mér he tõ vé vá lik a kí vánt cél el éré se;
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i) ön ér té ke lés: az ér té ke lé si idõ szak va la mennyi moz -
za na tát vé gig kí sé rõ ön vizs gá ló fo lya mat, amely ben az
 értékelt elem zi sa ját el vég zett te vé keny sé gét, an nak erõs
és gyen ge pont ja it, az ál ta la ta nú sí tott vi sel ke dést; érv -
anya got gyûjt sa ját ké pes sé ge i vel, erõs sé ge i vel, fej lesz -
ten dõ te rü le te i vel és jö võ be ni szán dé ka i val kap cso lat ban;

j) tel je sít mény ér té ke lés: az új tí pu sú köz szol gá la ti fej -
lesz tés köz pon tú, kom pe ten cia ala pú egyé ni tel je sít mény -
ér té ke lés éven te is mét lõ dõ cél meg ha tá ro zás és struk tu rált
for má ban adott vissza csa to lás. A ve ze tõ ál tal tá mo ga tott és 
fi gye lem mel kí sért, a per ma nens fej lõ dést szol gá ló fo lya -
mat, mely ön ér té ke lés bõl, ve ze tõi elõ ér té ke lés bõl és ket te -
jük meg egye zé sé bõl áll.

Hatálybalépés

21.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

22.  §

(1) E ren de let 2–11.  §-át a szak ál lam tit ká rok ra és a mi -
nisz té ri u mok ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köztiszt -
viselõire 2007. ja nu ár 1-jé tõl, a mi nisz té ri u mok ve ze tõi
meg bí zás sal nem ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ i re 2007. jú li us
1-jé tõl, a köz pon ti hi va tal és a kor mány hi va tal köztiszt -
viselõire 2008. ja nu ár 1-jé tõl, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek te rü le ti szer ve i nek és he lyi szer ve i nek köztiszt -
viselõire 2009. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

(2) E ren de let 13–18.  §-át a szak ál lam tit ká rok ra és a
 minisztériumok ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz tiszt -

vi se lõ i re 2007. ja nu ár 1-jé tõl, a mi nisz té ri u mok ve ze tõi
meg bí zás sal nem ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ i re 2007. jú li us
1-jé tõl kell al kal maz ni.

(3) E ren de let 13–18.  §-át a kor mány hi va ta lok, a köz -
pon ti hi va ta lok, il let ve a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek
te rü le ti szer ve i nek és he lyi szer ve i nek köz tiszt vi se lõ i re
nem kell al kal maz ni.

Átmeneti rendelkezések

23.  §

(1) A fej lesz té si cél (ne gye dik rész ér té ke lés) tel je sí té sé -
nek ered mé nye 2007. év ben nem szá mít be az év végi
kom plex ér té ke lés kor adott pont szá mok ba.

(2) 2007. év ben a ve ze tõi meg bí zás sal ren del ke zõ köz -
tiszt vi se lõk és a szak ál lam tit ká rok cél meg ha tá ro zá sát feb -
ru ár 28-ig kell el vé gez ni.

(3) A Ktv. 34.  §-ának (10) be kez dé sé ben sze rep lõ kor -
mány za ti sze mély ügyi igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szerv
alatt e ren de let al kal ma zá sá ban a Kor mány za ti Sze mély -
ügyi Szol gál ta tó és Köz igaz ga tá si Kép zé si Köz pon tot kell
ér te ni.

(4) A Köz pont a tel je sít mény ér té ke lés egy sé ges rend -
szer e ki ala kí tá sá nak elõ se gí té sé re aján lást ad ki.

(5) 2007. év ben a ve ze tõi meg bí zás sal nem ren del ke zõ
köz tiszt vi se lõk cél meg ha tá ro zá sát 2007. jú li us 1. és 31.
kö zött kell el vé gez ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Teljesítményértékelõ lap

I. SZEMÉLYI RÉSZ

Az ér té kelt re és az ér té ke lõ re vo nat ko zó alap ada tok az ér té ke lés évé ben

az ér té kelt
köz tiszt vi se lõ

neve/szü le té si dá tum
be osz tá sa

szer ve zet/szer ve ze ti
egy ség

ér té ke lõ ve ze tõ
neve/szü le té si dá tum

be osz tá sa/szer ve zet/
szer ve ze ti egy ség

a kö zös te vé keny ség
ide je



Iga zo lá sok
Cél meg ha tá ro zó meg be szé lés 

iga zo lá sa
Fél éves át te kin tõ

meg be szé lés iga zo lá sa
Év végi ér té ke lõ meg be szé lés iga zo lá sa

A tel je sít mény-
ér té ke lés érin tett jei

A ki emelt cé lo kat/fel -
ada to kat és a fej lesz -
té si cé lo kat me gis-
mer tem, il let ve meg -
is mer tet tem

A fél éves át te kin tõ
meg be szé lés meg tör -
tént

A köz tiszt vi se lõ az ér té ke lést át néz te,
és az  értékelõ lap ki vo na tát át vet te

Az ér té ke lõ ve ze tõ
 értékelését el fo ga dom

Az ér té ke lés sel kap -
cso lat ban ész re vé telt
te szek

Az ér té kelt
köz tiszt vi se lõ

alá írás: alá írás: alá írás: alá írás:

dá tum: dá tum: dá tum: dá tum:

Az ér té ke lõ
ve ze tõ

alá írás: alá írás: alá írás: alá írás:

dá tum: dá tum: dá tum: dá tum:

Az ér té ke lõ ve ze tõ
ve ze tõ je

alá írás: alá írás:

dá tum: dá tum:

Az ér té ke lé si idõ szak ban ka pott el is me ré sek (di csé ret, ju ta lom, ki tün te tés)

meg ne ve zés év hó nap

II. CÉLMEGHATÁROZÁS

A köz tiszt vi se lõ ki emelt cél jai/fel ada tai

sor szám ki emelt cé lok/fel ada tok el éren dõ ered mény ha tár idõ, mé rõ pont

1.

2.

3.

4.

5.

n.

A köz tiszt vi se lõ fej lesz té sét szol gá ló cé lok

sor szám fej lesz té si cé lok el éren dõ ered mény idõ zí tés

1.

2.

3.

4.

5.

n.

Az ér té ke lé si idõ szak ban ka pott több let fel ada tok

sor szám több let fel adat el éren dõ ered mé nyek ha tár idõ, mé rõ pont

1.

2.

3.

n.
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III. A CÉLKITÛZÉSEK TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE

1. A „MIT” ér té ke lé se

Az ér té kelt ki emelt cél jai .............. évre, és azok tel je sü lé se

Az ered mény le írá sát az ér té kelt töl ti ki az ön ér té ke lés so rán

sor szám ki emelt cé lok/fel ada tok el éren dõ ered mény ha tár idõ, mé rõ pont az ered mény le írá sa

1.

2.

3.

4.

5.

n.

A ve ze tõ töl ti ki az ér té ke lõ meg be szé lés elõtt

sor szám ki emelt cé lok/fel ada tok tel je sült rész ben tel je sült nem tel je sült

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n.

Az év köz ben ka pott több let fel ada tok és azok tel je sü lé se

Az ered mény le írá sát az ér té kelt töl ti ki az ön ér té ke lés so rán

sor szám több let fel ada tok el éren dõ ered mény ha tár idõ, mé rõ pont az ered mény le írá sa

1.

2.

3.

4.

5.

n.

A ve ze tõ töl ti ki az ér té ke lõ meg be szé lés elõtt

sor szám több let fel ada tok tel je sült rész ben tel je sült nem tel je sült

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n.
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A ki emelt cé lok/fel ada tok és a több let fel ada tok együt tes rész ér té ke lé se

fo ko zat ad ha tó pont szám a ve ze tõ ál tal meg ál la pí tott pont

A. 36–40

B. 30–35

C. 20–29

D. 0–19

A mun ka kö ri le írás ban fog lalt fel ada tok tel je sü lé se

Az ered mény le írá sát az ér té kelt töl ti ki az ön ér té ke lés so rán

ér té ke lé si té nye zõ az ered mény le írá sa

Az el vé ge zett mun ka mennyi sé ge

Az el vé ge zett mun ka mi nõ sé ge (igé nyes ség, pon tos ság)

A ha tár idõk be tar tá sa (a mun ká hoz való fe le lõs vi szony)

A mun ká hoz való hoz zá ál lás, ön ál ló mun ka vég zés

A ve ze tõ töl ti ki az ér té ke lõ meg be szé lés elõtt

ér té ke lé si té nye zõ ki vá ló ––––––– fej lesz ten dõ
a mun ka kö ri le írás ban fog lalt fel ada tok

rész ér té ke lé se

Az el vég zett mun ka mennyi sé ge A —— B —— C —— D

pont szám

Az el vég zett mun ka mi nõ sé ge
( igényesség, pon tos ság)

A —— B —— C —— D

A ha tár idõk be tar tá sa (a mun ká hoz
való fe le lõs vi szony)

A —— B —— C —— D

A mun ká hoz való hoz zá ál lás,
ön ál ló mun ka vég zés

A —— B —— C —— D

2. A „HOGYAN” ér té ke lé se

A mun ka ma ga tar tás, a vi sel ke dés rész ér té ke lé se kom pe ten ci ák kal

A kom pe ten cia meg fe le lés le írá sát az ér té kelt töl ti ki az ön ér té ke lés so rán

Ve ze tõi kom pe ten ci ák
Ki vé te les

kom pe ten cia
szin tet mu tat

Ma gas
kom pe ten cia
szin tet mu tat

Kom pe ten cia
szint je

az el vá rás nak jó
szint en meg fe le lõ

Kom pe ten ci á ját
fej lesz te ni
szük sé ges

Stra té gi ai (ana li ti kus és glo bá lis) gon dol ko dás A B C D

In teg ri tás A B C D

Má sok meg ér té se (em pá tia) A B C D

A mun ka tár sak fej lesz té se A B C D

Kom mu ni ká ció (be fo lyá so lás) A B C D

Ve ze té si tech ni kák A B C D

Csa pat mun ka, együtt mû kö dés A B C D

Kez de mé nye zõ kész ség (kre a ti vi tás, in no vá ció) A B C D

A mun ka ma ga tar tás, a vi sel ke dés rész ér té ke lé se/pont szám: 
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Mun ka tár si kom pe ten ci ák
Ki vé te les

kom pe ten cia
szin tet mu tat

Ma gas
kom pe ten cia
szin tet mu tat

Kom pe ten cia
szint je

az el vá rás nak jó
szint en meg fe le lõ

Kom pe ten ci á ját
fej lesz te ni
szük sé ges

Szak mai is me re tek  al kal ma zá sa A B C D

In teg ri tás A B C D

Má sok meg ér té se (em pá tia) A B C D

Kom mu ni ká ció A B C D

Csa pat mun ka, együtt mû kö dés A B C D

Kez de mé nye zõ kész ség (kre a ti vi tás, in no vá ció) A B C D

Prob lé ma meg ol dás A B C D

Ügy fél-ori en tált ság (part ner köz pon tú ság) A B C D

Fe le lõs ség tu dat A B C D

Tel je sít mény mo ti vá ció A B C D

A mun ka ma ga tar tás, a vi sel ke dés rész ér té ke lé se/pont szám: 

3. Fej lesz té si cé lok tel je sü lé sé nek ér té ke lé se

Az ered mény le írá sát az ér té kelt töl ti ki az ön ér té ke lés so rán

sor szám fej lesz té si cél el éren dõ ered mény idõ zí tés az ered mény le írá sa

1.

2.

3.

4.

5.

n.

A ve ze tõ töl ti ki az ér té ke lõ meg be szé lés elõtt

sor szám fej lesz té si cé lok tel je sült nem tel je sült fo lya mat ban van

1.

2.

3.

4.

5.

6.

n.
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4. A „MIT” és a „HOGYAN” teljesítésének komplex értékelése

A teljesítmény komplex értékelése

fokozat adható pontérték kialakult pontérték

Kivételes teljesítmény 90–100

Magas szintû teljesítmény 75–89

Elvárt, jó szintû teljesítmény 50–74

Fejlesztés szükséges 0–49

A vezetõ komplex értékelése írásban (mit, hogyan, fejlesztés)

Az értékelt köztisztviselõ észrevételei, megjegyzései a rész- és komplex értékeléssel kapcsolatban:

IV. TELJESÍTMÉNYCÉLOK ................ ÉVRE

A köztisztviselõ elképzelései, javaslatai életpályájának alakulásával kapcsolatban:

Az értékelt köztisztviselõ és az értékelõ vezetõ javaslatai a teljesítményértékeléssel kapcsolatban:
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V. A VEZETÕ INTÉZKEDÉSEI

A teljesítményértékelés kapcsán az értékelõ vezetõ javaslatai a munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ felé,
illetve az értékelést végzõ munkáltatói jogkört gyakorló vezetõ döntései

Lehetséges vezetõi intézkedések Megnevezés

Tájékoztatás: Az értékelt köztisztviselõ a teljesítményértékelés hibás vagy valótlan ténymegállapításának megsemmi-
sítése iránt a kézbesítéstõl számított 30 napon belül – a munkaügyi bírósághoz benyújtandó keresettel – közszolgálati
jogvitát indíthat a Ktv. 34. § (7) bekezdése, valamint 59. § (3) bekezdésének c) pontja alapján.

2. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A teljesítmény jutalom kötelezõ eloszlási táblázata:

Összteljesítmény
Kötelezõ eloszlás

(munkavállalók %-ban)

Kivételes teljesítmény 0–10%

Magas szintû teljesítmény 20–30%

Elvárt, jó teljesítmény 50–60%

Fejlesztés szükséges 0–10%

3. melléklet a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A teljesítmény jutalom mértéke a minisztériumi vezetõk esetében a különbözõ teljesítmény szinteken:

Összteljesítmény Minimum jutalom Maximum jutalom

Kivételes teljesítmény 33% 56%

Magas szintû teljesítmény 17% 31%

Elvárt, jó teljesítmény 3% 14%

Fejlesztés szükséges 0% 0%

A teljesítmény jutalom mértéke a minisztériumi ügyintézõk esetében a különbözõ teljesítmény szinteken:

Összteljesítmény Minimum jutalom Maximum jutalom

Kivételes teljesítmény 25% 44%

Magas szintû teljesítmény 11% 23%

Elvárt, jó teljesítmény 3% 9%

Fejlesztés szükséges 0% 0%
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A Kormány
302/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a védett foglalkoztatók részére fenntartott
közbeszerzések részletes szabályairól

A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Kbt.) 404.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a követ -
kezõket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) Ezt a ren de le tet a Kbt. 17/A.  §-ában meg ha tá ro zott,
a Kbt. 4.  §-ának 33/A. pont já ban szo ci á lis fog lal koz ta tá si
en ge déllyel ren del ke zõ szer ve zet ként, va la mint 36/B.
pont já ban vé dett fog lal koz ta tó ként, il le tõ leg vé dett szer -
ve ze ti szer zõ dést kö tött szer ve zet ként meg ha tá ro zott szer -
ve zet (a továb biak ban együtt: vé dett mû hely) szá má ra
fenn tar tott köz be szer zé si el já rás ra [Kbt. 2.  § (1) be kez dés]
kell al kal maz ni.

(2) Vé dett mû hely nek mi nõ sül az Eu ró pai Unió tag ál la -
má ban vagy a Kbt. 1.  § (3) be kez dé se alap ján nem ze ti
 elbánásban ré sze sü lõ ál lam ban le te le pe dett szer ve zet is,
amely öt ven szá za lé kot meg ha la dó mér ték ben meg vál to -
zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la ló kat al kal maz.

(3) A vé dett mû he lyek nyil ván tar tás ba vett ada ta it (név -
jegy zék) a Fog lal koz ta tá si és Szo ci á lis Hi va tal (a továb -
biak ban: Hi va tal) hon lap ján köz zé te szi. A név jegy zé ket
egye bek ben a Hi va tal adat szol gál ta tá sa alap ján éven te egy 
al ka lom mal a Köz be szer zé sek Ta ná csa a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ elsõ szá má ban, va la mint a Szo ci á lis és Mun ka -
ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap já nak elsõ szá má ban is
köz zé te szi. A vé dett mû hely ada ta i nak vál to zá sát, új vé -
dett mû hely nyil ván tar tás ba vé te lét, il le tõ leg a nyil ván tar -
tás ból való tör lést a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül a Köz be -
szer zé sek Ta ná csa, va la mint a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium hon lap ján is köz zé kell ten ni.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tást az 5.  §
(2) be kez dé se sze rin ti ada tok ra vo nat ko zó an a Hi va tal a
sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada tok nyil -
vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény rendelkezé -
seinek figye lembe véte lével, éven te de cem ber 15. nap já ig
kö te les tel je sí te ni, az ada tok ban be kö vet ke zett vál to zá so -
kat pe dig a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül, elekt ro ni kus
úton kö te les meg kül de ni a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium és a Köz be szer zé sek Ta ná csa ré szé re.

(5) Az e ren de let sze rin ti köz be szer zés tár gya a Kbt.
24.  §-a sze rin ti áru be szer zés, to váb bá a Kbt. 27.  §-a sze -
rinti szol gál ta tás meg ren de lé se, fi gye lem mel a Kbt.
28.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek re is.

Védett mûhelyek részvétele a közbeszerzési eljárásokban

2.  §

(1) E ren de let ha tá lya alá tar to zó áru be szer zé sek re és
szol gál ta tás be szer zé sek re irá nyu ló köz be szer zé si el já rá -
sok ban az aján lat ké rõ a rész vé tel jo gát fenn tart hat ja a vé -
dett mû he lyek szá má ra. Erre a tény re az el já rást meg in dí tó
hir det mény ben hi vat koz ni kell.

(2) Az (1) be kez dés sze rint fenn tar tott köz be szer zé si
 eljárásban ki zá ró lag az 1.  § sze rin ti vé dett mû hely le het
aján lat te võ, il le tõ leg rész vé tel re je lent ke zõ.

(3) A vé dett mû hely a köz be szer zé si el já rás ban való
rész vé te li jo go sult sá gát az 5.  § (4) be kez dé se sze rin ti iga -
zo lás sal, kül föl di le te le pe dé sû vé dett mû hely a nem ze ti
 jogának meg fe le lõ ok irat tal iga zol hat ja. A köz be szer zé si
el já rás so rán az iga zo lás be nyúj tá sá ra a Kbt. 20.  §-ának
(3) be kez dé se sze rin ti ren del ke zé sek meg fele lõen al kal -
ma zan dók.

3.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben, ha a
köz be szer zés ér té ke a köz be szer zés meg kez dé se kor el éri
vagy meg ha lad ja a kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat, a Kbt. IV. és
V. feje ze té ben fog lalt ren del ke zé se ket a (2) és (3) be kez -
dés ben fog lalt el té rés sel kell al kal maz ni.

(2) A köz be szer zé si el já rás ban az aján lat ké rõ leg alább
egy al ka lom mal tel jes kör ben kö te les biz to sí ta ni a hi ány -
pót lás le he tõ sé gét.

(3) Az aján lat te võ nek, a rész vé tel re je lent ke zõ nek és
a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér -
ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak al kal mas -
sá gá ra a Kbt. 65. és 66.  §-a, 67.  §-ának (1), (3) és (4) be -
kez dé se, 68.  §-ának (1), to váb bá (3)–(5) be kez dé sei, va la -
mint 69.  §-a és 71.  §-ának (1)–(4) be kez dé se meg fele lõen
al kal ma zan dó az zal, hogy az aján lat ké rõ egyéb ob jek tív
ala pú al kal mas sá gi fel té telt és iga zo lá si mó dot is elõ ír hat,
de en nek so rán is meg fele lõen al kal maz nia kell a Kbt.
69.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat.

4.  §

(1) A 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben, ha
a köz be szer zés ér té ke a köz be szer zés meg kez dé se kor el éri 
vagy meg ha lad ja a nem ze ti ér ték ha tá ro kat a Kbt. VI. és
VII. fe je ze té ben fog lalt ren del ke zé se ket a (2)–(6) be kez -
dés ben fog lalt el té rés sel kell al kal maz ni.

(2) A Kbt. 107.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zé se ket meg fele lõen al kal maz ni kell az zal, hogy a rész -
vé te li ha tár idõt az aján lat ké rõ nem ha tá roz hat ja meg az
 alkalmazható ha tár idõ-ked vez mény figye lembe véte lével
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a rész vé te li fel hí vást tar tal ma zó hir det mény fel adá sá nak
nap já tól szá mí tott húsz nap nál rö vi debb idõ tar tam ban.

(3) A köz be szer zé si el já rás ban az aján lat ké rõ kö te les
do ku men tá ci ót ké szí te ni.

(4) A köz be szer zé si el já rás ban az aján lat ké rõ leg alább
egy al ka lom mal tel jes kör ben kö te les biz to sí ta ni a hi ány -
pót lás le he tõ sé gét.

(5) Az aján lat te võ nek, a rész vé tel re je lent ke zõ nek és a
köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát meg ha la dó mér ték -
ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó já nak alkalmassá -
gára a Kbt. 65. és 66.  §-a, 67.  §-ának (1), (3) és (4) be kez -
dé se, a 68.  §-ának (1), to váb bá (3)–(5) be kez dé sei, va la -
mint 69.  §-a és 71.  §-ának (1)–(4) be kez dé se meg fele lõen
al kal ma zan dó az zal, hogy az aján lat ké rõ egyéb ob jek tív
ala pú al kal mas sá gi fel té telt és iga zo lá si mó dot is elõ ír hat,
de en nek so rán is meg fele lõen al kal maz nia kell a Kbt.
69.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat.

(6) Az aján lat te võ nek nyi lat koz nia kell, hogy vele
szem ben ki zá ró ok nem áll fenn.

A védett mûhelyek nyilvántartása

5.  §

(1) A Hi va tal a ki emelt ta nú sít vány ban vé dett fog lal -
koz ta tó vá mi nõ sí tett, a vé dett szer ve ze ti szer zõ dést kö tött,
to váb bá a szo ci á lis és gyám hi va tal ál tal ki adott szo ci á lis
fog lal koz ta tá si en ge déllyel ren del ke zõ fog lal koz ta tót
 kérelmére vé dett mû hely ként nyil ván tar tás ba ve szi, fel té -
ve, ha a fog lal koz ta tó ál tal mun ka vi szony ke re té ben al kal -
ma zott mun ka vál la lók át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét -
szá mán be lül a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál -
la lók ará nya a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap ban
meg ha lad ja az öt ven szá za lé kot.

(2) A ké re lem ben meg kell je löl ni a fog lal koz ta tó
a) ne vét, cí mét, te le fon szá mát, fax szá mát, elekt ro ni kus 

el ér he tõ sé gét,
b) ál tal fog lal koz ta tott mun ka vál la lók, il le tõ leg meg -

vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók ké re lem be -
nyúj tá sát meg elõ zõ havi át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét -
szá mát,

c) te vé keny sé gét, az ál ta la nyúj tott szol gál ta tá sok, il le -
tõ leg elõ ál lí tott áruk (ter mé kek) lis tá ját, to váb bá ezek
mennyi sé gé re vo nat ko zó ada to kat.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell a ki emelt, il le tõ leg fel té -
te les ta nú sít vány, vagy a vé dett szer ve ze ti szer zõ dés, vagy
a szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély má so la tát.

(4) A Hi va tal a (2) be kez dés a) és c) pont ja i ban meg -
jelölt ada to kat nyil ván tar tás ba ve szi, és er rõl a fog lal koz -
ta tót iga zo lás ki adá sá val ér te sí ti.

(5) A vé dett mû hely ként nyil ván tar tás ba vett fog lal koz -
ta tó kö te les

a) a (2) be kez dés ben meg je lölt ada ta i nak vál to zá sát,
b) a ki emelt ta nú sít vány, a vé dett szer ve ze ti szer zõ dés,

il le tõ leg a szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge dély meg hosszab -
bí tá sát,

c) a ki emelt ta nú sít vány, szo ci á lis fog lal koz ta tá si en ge -
dély vissza vo ná sát, a vé dett szer ve ze ti szer zõ dés meg -
szün te té sét,

d) a mun ka vál la lók lét szám ará nyá nak vál to zá sát, ha a
fog lal koz ta tó ál tal mun ka vi szony ke re té ben al kal ma zott
mun ka vál la lók át la gos sta tisz ti kai ál lo má nyi lét szá mán
be lül a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók lét -
szám ará nya hat egy mást kö ve tõ hó nap ban nem ha lad ja
meg az öt ven szá za lé kot,
nyolc na pon be lül be je len te ni a Hi va tal nak.

(6) Tö röl ni kell a nyil ván tar tás ból a vé dett mû helyt, ha
a) ké rel me zi,
b) a ki emelt ta nú sít vány, a vé dett szer ve ze ti szer zõ dés

ér vé nyes sé gi ide je meg szû nik, és az (5) be kez dés b) pont ja 
sze rint be je len tést nem tett,

c) a ki emelt ta nú sít ványt, a szo ci á lis fog lal koz ta tá si
 engedélyt vissza von ják, il le tõ leg a vé dett szer ve ze ti szer -
zõ dést meg szün te tik,

d) a meg vál to zott mun ka ké pes sé gû mun ka vál la lók lét -
szám ará nya hat egy mást kö ve tõ hó nap ban nem ha lad ja
meg az öt ven szá za lé kot.

(7) A vé dett mû hely ként nyil ván tar tás ba vett fog lal koz -
ta tó kat a Hi va tal el len õr zi. Az el len õr zés az (1) bekez -
désben meg je lölt fel té te lek, va la mint az (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek vizs gá la tá ra
irá nyul.

(8) A Hi va tal a hely szí ni el len õr zés le foly ta tá sá ra szak -
ér tõt ren del het ki. Szak ér tõ ként a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
Mi nisz té ri um ál tal ve ze tett or szá gos szak ér tõi nyil ván tar -
tás ba fel vett fog lal ko zá si re ha bi li tá ci ós szak ér tõ rendel -
hetõ ki.

(9) A nyil ván tar tás ba vé tel re, a nyil ván tar tás ból való
tör lés re, to váb bá az el len õr zés re a köz igaz ga tá si ha tó sá gi
el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
2004. évi CXL. tör vény, va la mint az il le té kek rõl  szóló
1990. évi XCIII. tör vény sza bá lya it kell al kal maz ni. A
 Hivatal dön té se el len be nyúj tott fel leb be zést a szo ci á lis és
mun ka ügyi mi nisz ter bí rál ja el.

Jelentési, adatszolgáltatási és közzétételi kötelezettség

6.  §

A Köz be szer zé sek Ta ná csa felé fenn ál ló je len té si és
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get nem érint ve, a ren de let
ha tá lya alá tar to zó áru be szer zé sek re vagy szol gál ta tá sok
meg ren de lé sé re irá nyu ló köz be szer zé si el já rást le foly ta tó
aján lat ké rõk a Kbt. 16.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti éves
sta tisz ti kai össze ge zést a Kbt.-ben meg ha tá ro zott ha tár idõ
sze rint meg kül dik a Hi va tal nak is.
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Záró rendelkezések

7.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével és a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) A ren de let 1.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt név jegy -
zé ket elsõ al ka lom mal 2007. jú ni us 15-éig kell köz zé ten ni.

(3) A ren de let 2.  §-ának (3) be kez dé se 2007. jú ni us 15.
nap ján lép ha tály ba.

(4) A 2007. jú ni us 15-ét meg elõ zõ en in dult köz be szer -
zé si el já rás ban az aján lat ké rõ kö te les el fo gad ni a vé dett
mû hely nyi lat ko za tát a rész vé te li jo go sult sá gi fel té te lek
fenn ál lá sá ról.

(5) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz be -
szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek meg kül dé sé nek
és köz zé té te lé nek rész le tes sza bá lya i ról, a hir det mé nyek
el len õr zé sé nek rend jé rõl és díj ár ól, va la mint a Köz be szer -
zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té tel rend jé rõl és díj ár ól
 szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. ren de let 18.  §-ának (2) be -
kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal egé szül ki:

[(2) A Ta nács egyes köz le mé nye ket tel jes ter je de lem ben
az aláb bi ak sze rint tesz köz zé az Ér te sí tõ ben amel lett, hogy 
azok a Ta nács hon lap ján is hoz zá fér he tõ ek:]

„d) a vé dett mû he lyek nyil ván tar tás ba vett ada ta it
(névjegy zé két) éven te egy al ka lom mal, az Ér te sí tõ elsõ
szá má ban”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
303/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Igazságügyi Hivatalról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va,

az egyéb igaz ság ügyi szerv meg ha tá ro zá sa, va la mint az
egyéb igaz ság ügyi szerv vo nat ko zá sá ban be osz tá si pót lék
meg ál la pí tá sá ra jo go sí tó szer ve ze ti egy sé gek meg ha tá ro -
zá sa tár gyá ban az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti
jog vi szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény (a továb -
biak ban: Iat.) 135.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben,

a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat ki je lö lé se tár gyá ban
a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló
1979. évi 11. tör vényerejû ren de let (a továb biak ban:
Bv. tvr.) 126/A.  §-ában,

a jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat ki je lö lé se tár gyá ban
a jogi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX. tör vény
(a továb biak ban: Jst.) 74.  §-ában,

az ál do zat se gí tõ szol gá lat, ezen be lül a tá mo ga tó ha tó -
ság és a dön tõ ha tó ság ki je lö lé se tár gyá ban a bûn cse lek -
mé nyek ál do za ta i nak se gí té sé rõl és az ál la mi kár eny hí tés -
rõl  szóló 2005. évi CXXXV. tör vény (a továb biak -
ban: Ást.) 46. §-ának (3) be kez dé sé ben,

a kár pót lá si ha tó ság ki je lö lé se tár gyá ban az éle tük tõl és
a sza bad sá guk tól po li ti kai ok ból jog ta la nul meg fosz tot tak
kár pót lá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ha tár idõk
is mé telt meg nyi tá sá ról és a kár pót lás le zá rá sá ról  szóló
2006. évi XLVII. tör vény 5.  §-ában,

a lob bis ták, il let ve a lob bi szer ve ze tek nyil ván tar tá sát
ve ze tõ szerv ki je lö lé se tár gyá ban a lob bi te vé keny ség rõl
 szóló 2006. évi XLIX. tör vény 37.  §-ának a) pont já ban,
 továbbá

a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §-ának
b) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al -
kotja:

Az Igazságügyi Hivatal jogállása

1.  §

(1) Az Igaz ság ügyi Hi va tal köz pon ti hi va tal, az Iat.
1.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti egyéb igaz ság -
ügyi szerv. Az Igaz ság ügyi Hi va talt az igaz ság ügyi és ren -
dé sze ti mi nisz ter irá nyít ja.

(2) Az Igaz ság ügyi Hi va tal ön ál ló an gaz dál ko dó, az
elõ irány za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költség -
vetési szerv.

(3) Az Igaz ság ügyi Hi va talt fõ igaz ga tó ve ze ti.

(4) Az Igaz ság ügyi Hi va tal szék he lye Bu da pest.

2.  §

Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter irá nyí tá si jog -
körében

a) az Igaz ság ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó já nak ja vas la ta
alap ján ki ne ve zi és fel men ti az Igaz ság ügyi Hi va tal gaz da -
sá gi ve ze tõ jét,

b) jó vá hagy ja az Igaz ság ügyi Hi va tal éves mun ka ter vét.

Az Igazságügyi Hivatal szervezete

3.  §

(1) Az Igaz ság ügyi Hi va tal köz pon ti szer ve a Köz pon ti
Igaz ság ügyi Hi va tal. Az Igaz ság ügyi Hi va tal fõ igaz ga tó ja
köz vet le nül ve ze ti a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va talt és
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gya ko rol ja a szak mai fel ügye le tet a te rü le ti igaz ság ügyi
hi va ta lok fe lett.

(2) Az Igaz ság ügyi Hi va tal te rü le ti szer ve i nek kö rét,
szék he lyü ket és ille té kességi te rü le tü ket e ren de let mel lék -
le te ha tá roz za meg.

(3) Az Igaz ság ügyi Hi va tal te rü le ti szer vei jog ala nyi -
ság gal nem ren del kez nek.

4.  §

(1) A fõ igaz ga tó mun kál ta tói jog kört gya ko rol a Köz -
pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal al kal ma zot tai fe lett, va la mint
ki ne ve zi, fel men ti a te rü le ti igaz ság ügyi hi va ta lok al kal -
ma zot ta it és fe let tük fe gyel mi jog kört gya ko rol.

(2) A te rü le ti igaz ság ügyi hi va talt igaz ga tó ve ze ti, aki
– a ki ne ve zés, a fel men tés és a fe gyel mi jog kör ki vé te lé -
vel – gya ko rol ja a mun kál ta tói jog kört a te rü le ti igaz ság -
ügyi hi va tal al kal ma zot tai fe lett.

Az Igazságügyi Hivatal eljárása

5.  §

Az e ren de let ben fog lalt ki vé te lek kel az Igaz ság ügyi
Hi va tal ha tás kö ré be tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek -
ben elsõ fo kon a te rü le ti igaz ság ügyi hi va ta lok jár nak el,
má sod fo kon a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal jár el.

A pártfogó felügyelõi szolgálat kijelölése

6.  §

(1) Párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat ként a Kor mány az Igaz -
ság ügyi Hi va tal Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá la tát je lö li ki.

(2) A párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat ré szé re kü lön jog -
sza bá lyok ban meg ha tá ro zott párt fo gó fel ügye lõi te vé -
keny sé gek, így

a) a párt fo gó fel ügye lõi vé le mény el ké szí tés [bün te tõ -
el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény (a továb biak ban:
Be.) 114/A.  § (1) bek.],

b) a kör nye zet ta nul mány ké szí tés [Be. 453.  § (2) bek.,
a sza bad ság vesz tés és az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló 6/1996. (VII. 12.) IM ren de let
179.  § (1) bek., 209.  § (1) bek.],

c) bün te tõ ügy ben köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sa
[Be. 221/A.  § (6) bek.],

d) a köz ér de kû mun ka bün te tés vég re haj tá sá nak szer ve -
zé se és el len õr zé se [Bv. tvr. 60.  § és 63.  §],

e) a párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sa [vb. Tvr. 94.  §
(1) bek.], va la mint

f) az utó gon do zás el lá tá sa [Bv. tvr. 112/A.  § (3) bek.,
Bv. tvr. 114.  § (2) bek.]

egye di ügye it a te rü le ti igaz ság ügyi hi va ta lok párt fo gó fel -
ügye lõ szol gá la ta lát ja el.

A jogi segítségnyújtó szolgálat kijelölése

7.  §

(1) Jogi se gít ség nyúj tó szol gá lat ként a Kor mány – a (2),
(5) és (6) be kez dés ben fog lalt el té ré sek kel – az Igaz ság -
ügyi Hi va tal Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá la tát je lö li ki.

(2) A Jst.-ben fog lalt, a jogi se gí tõi név jegy zék ve ze té -
sé vel kap cso la tos fel ada to kat a Köz pon ti Igaz ság ügyi
 Hivatal Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá la ta lát ja el.

(3) A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal Jogi Se gít ség nyúj tó 
Szol gá la tá nak a jogi se gí tõi név jegy zék ve ze té sé vel kap -
cso la tos ha tó sá gi dön té se i vel szem ben fel leb be zés nek
nincs he lye.

(4) A Jst.-ben meg ha tá ro zott tá mo ga tá sok en ge dé lye zé -
se irán ti ké rel met az ügy fél la kó he lye vagy tar tóz ko dá si
he lye, ezek hi á nyá ban szál lás he lye, il let ve mun ka vég zé sé -
nek he lye sze rint ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal jogi
se gít ség nyúj tó szol gá la ta bí rál ja el.

(5) A mél tá nyos sá gi el já rás le foly ta tá sá ra a Kor mány a
Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá -
la tát je lö li ki.

(6) A ma gyar or szá gi la kó hellyel, tar tóz ko dá si hellyel,
szál lás hellyel vagy mun ka vég zé si hellyel nem ren del ke zõ
kül föl di ese té ben a ké re lem el bí rá lá sá ra a Fõ vá ro si Igaz -
ság ügyi Hi va tal Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá la ta ille té kes.

(7) Az Eu ró pai Unió tag ál la má ba irá nyu ló jogi se gít ség -
nyúj tás irán ti ké re lem elõ ter jesz tése ese tén az ügy fél la kó -
he lye vagy tar tóz ko dá si he lye sze rin ti te rü le ti igaz ság ügyi
hi va tal jogi se gít ség nyúj tó szol gá la ta ille té kes.

Az áldozatsegítõ szolgálat, ezen belül a támogató
hatóság és a döntõ hatóság kijelölése

8.  §

(1) Ál do zat se gí tõ szol gá lat ként a Kor mány – a (2) be -
kez dés ben, a 11.  §-ban és a 13.  §-ban fog lalt el té ré sek kel –
az Igaz ság ügyi Hi va tal Ál do zat se gí tõ Szol gá la tát je lö li ki.

(2) Az Ást. 16.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti sta tisz ti kai
ki mu ta tást a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal Ál do zat se gí tõ
Szol gá la ta ké szí ti.

(3) Az Ást. 42.  §-ának (1) be kez dés ben fog lalt fel adat
te kin te té ben ál do zat se gí tõ szol gá lat ként a Köz pon ti Igaz -
ság ügyi Hi va tal Ál do zat se gí tõ Szol gá la ta és a te rü le ti
igaz ság ügyi hi va ta lok ál do zat se gí tõ szol gá la ta jár el, az
Ást. 42.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ada tok
te kin te té ben a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal Áldozatse -
gítõ Szol gá la ta jár el.
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9.  §

(1) Az Ást. sze rin ti szol gál ta tás irán ti ké rel met an nak
a te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal nak az ál do zat se gí tõ szol gá la -
ta bí rál ja el, amely nél a ké rel met az ál do zat elõ ször be -
nyúj tot ta. Ha az ál do zat kéri, az ügyet a la kó he lye vagy
tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi
 hivatal ál do zat se gí tõ szol gá la tá hoz kell át ten ni.

(2) Az Ást. 12.  §-ában fog lalt fel adat te kin te té ben ál do -
zat se gí tõ szol gá lat ként az el já rás ra egyéb ként ille té kes
 területi igaz ság ügyi hi va tal ál do zat se gí tõ szol gá la ta jár el.

(3) Az Ást. 38.  §-ában fog lalt fel adat te kin te té ben ál do -
zat se gí tõ szol gá lat ként a já ra dék ra jo go sult la kó he lye sze -
rint ille té kes te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal ál do zat se gí tõ
szol gá la ta jár el.

10.  §

(1) Tá mo ga tó ha tó ság ként a Kor mány a te rü le ti igaz ság -
ügyi hi va ta lok ál do zat se gí tõ szol gá la tát je lö li ki.

(2) A tá mo ga tó ha tó sá gi el já rás ra an nak a te rü le ti igaz -
ság ügyi hi va tal nak az ál do zat se gí tõ szol gá la ta ille té kes,
ahol a kár eny hí tés irán ti ké rel met az ál do zat elõ ször be -
nyúj tot ta, il let ve – az ál do zat ké ré se ese tén – ame lyik la kó -
he lye vagy tar tóz ko dá si he lye sze rint ille té kes.

11.  §

Dön tõ ha tó ság ként a Kor mány a Fõ vá ro si Igaz ság ügyi
Hi va tal Ál do zat se gí tõ Szol gá la tát je lö li ki.

12.  §

A te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal ál do zat se gí tõ szol gá la tá -
nak az azon na li pénz ügyi se gély irán ti ké rel met el bí rá ló
elsõ fokú ha tá ro za ta el len nincs he lye fel leb be zés nek.

13.  §

A mél tá nyos sá gi el já rás le foly ta tá sá ra a Kor mány a
Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal Ál do zat se gí tõ Szol gá la tát
je lö li ki.

A kárpótlási hatóság kijelölése

14.  §

Kár pót lá si ha tó ság ként a Kor mány az Igaz ság ügyi
 Hivatalt je lö li ki az zal, hogy kár pót lá si ügyek ben te rü le ti

szer ve i ként a Fõ vá ro si Igaz ság ügyi Hi va tal és a Sza bolcs-
Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal jár el.

15.  §

Kár pót lá si ha tó ság ként va gyo ni kár pót lá si el já rás sal
kap cso la tos ha tó sá gi ügy ben, elsõ fokú el já rás ra a fõ vá ros -
ban a Fõ vá ro si Igaz ság ügyi Hi va tal, egyéb he lyen a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal ille té -
kes. Ha a jo go sult la kó he lye, tar tóz ko dá si he lye kül föl dön
van, az el já rás ra a Fõ vá ro si Igaz ság ügyi Hi va tal ki zá ró la -
go san ille té kes.

16.  §

A nem ze ti gon do zás ról  szóló 1992. évi LII. tör vény ben
fog lalt fel ada to kat a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal lát ja el.

17.  §

A kár pót lá si jegy ter mõ föld tu laj don meg szer zé sé re tör -
té nõ fel hasz ná lá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló 1992. évi
XLIX. tör vény 8.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti, a kár pót -
lá si jegy vissza té rí té sé re irá nyu ló el já rás ban a Köz pon ti
Igaz ság ügyi Hi va tal jár el.

18.  §

A sze mé lyi kár pót lá si el já rá sok kal össze füg gõ ha tó sá gi
fel ada to kat a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal lát ja el.

19.  §

A kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, sze mé lyes sza -
bad sá guk ban jog ta la nul kor lá to zott sze mé lyek tár sa da lom -
biz to sí tá si és mun ka jo gi hely ze té nek ren de zé sé vel kap cso la -
tos ügye ket a Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal lát ja el.

A lobbisták, illetve a lobbiszervezetek nyilvántartását
vezetõ szerv kijelölése

20.  §

(1) A lob bis ták, il let ve a lob bi szer ve ze tek nyil ván tar tá -
sát ve ze tõ szerv ként a Kor mány a Köz pon ti Igaz ság ügyi
Hi va talt je lö li ki.

(2) A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal nak a nyil ván tar tás
ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi dön té se i vel szem ben fel -
leb be zés nek nincs he lye.
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Beosztási pótlék megállapítására jogosító
szervezeti egységek meghatározása

21.  §

Az Iat. 105.  §-a sze rin ti be osz tá si pót lék a Köz pon ti
Igaz ság ügyi Hi va tal ban dol go zó fel sõ fo kú vég zett sé gû
tiszt vi se lõt il le ti meg.

Egyéb feladatok

22.  §

(1) A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal
a) szak mai irá nyí tást gya ko rol a te rü le ti igaz ság ügyi

hi va ta lok fe lett,
b) a fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben tá jé koz ta tó te vé -

keny sé get lát el,
c) szer ve zi a párt fo gó fel ügye lõi, a jogi se gít ség nyúj tó,

az ál do zat se gí té si, a kár pót lá si fel ada to kat, to váb bá a lob -
bis ták, il let ve lob bi szer ve ze tek nyil ván tar tá sát vég zõk
kép zé sét és to vább kép zé sét.

(2) A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a párt fo gó fel ügye -
lõi fel ada tok kal kap cso lat ban

a) ki ala kít ja és fej lesz ti a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat,
az igaz ság szol gál ta tá si szer vek, az ügyész ség, a ható -
ságok, a tár sa dal mi szer ve ze tek és egyéb in téz mé nyek
 közötti együtt mû kö dést,

b) elõ ké szí ti az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter nek
a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat tal kap cso la tos dön té se it.

(3) A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a jogi segítség -
nyújtó fel ada tok kal kap cso lat ban ke ze li a jogi se gít ség -
nyúj tás ra szol gá ló cél elõ irány za tot, an nak ter hé re gon dos -
ko dik a tá mo ga tá sok ki fi ze té sé rõl.

(4) A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal az ál do zat se gí tõ
fel ada tok kal kap cso lat ban

a) fi gye lem mel kí sé ri az ál do za ti jo gok ér vé nye sü lé sét, 
tá jé koz ta tást kér az ál do za tok kal kap cso lat ba ke rü lõ ha tó -
sá gok tól, in téz mé nyek tõl, szer ve ze tek tõl és ta pasz ta la ta i -
ról éven te elem zõ je len tést ké szít,

b) éves be szá mo lót ké szít a Kor mány szá má ra az elem -
zõ je len té sek, a sta tisz ti kai ki mu ta tás, va la mint a jogi se -
gít ség nyúj tó szol gá lat ér te sí té sei alap ján, to váb bá ja vas la -
tot tesz az ál do za ti jo gok ha té ko nyabb ér vé nye sü lé sé nek
elõ se gí té se cél já ból,

c) ke ze li a bûn cse lek mé nyek ál do za ta i nak kár eny hí té -
sé re szol gá ló cél elõ irány za tot, an nak ter hé re gon dos ko dik
az ál do zat se gí tõ tá mo ga tá sok ki fi ze té sé rõl.

(5) A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal a kár pót lá si fel ada -
tok kal kap cso lat ban fe le lõs a meg szûnt Or szá gos Kár ren -
de zé si és Kár pót lá si Hi va tal, va la mint a Köz pon ti Kár ren -
de zé si Iro da irat anya ga i nak irat tá ro zá sá ért, ar chi vá lá sá ért.

23.  §

A te rü le ti igaz ság ügyi hi va tal kö zös sé gi fog lal koz ta tó -
kat és iro dá kat mû köd tet het.

Záró rendelkezések

24.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Igaz ság ügyi Hi va tal ról  szóló 144/2005. (VII. 27.) 
Korm. ren de let, va la mint az Igaz ság ügyi Hi va tal ról  szóló
144/2005. (VII. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
5/2006. (I. 13.) Korm. ren de let, a mi nisz te rek fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló kor mány ren de le tek de re gu lá ci ó já ról
 szóló 171/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-a (3) be kez -
dé sé nek x) pont ja, va la mint a lob bi te vé keny ség rõl  szóló
2006. évi XLIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 176/2006.
(VIII. 14.) Korm. ren de let 1.  §-a és 18.  §-a.

25.  §

(1) A Bel ügy mi nisz té ri um Be ván dor lá si és Ál lam pol -
gár sá gi Hi va tal lét re ho zá sá ról  szóló 162/1999. (XI. 19.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: BÁHr.) 2.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal
(a továb biak ban: Hi va tal) köz pon ti hi va tal.

(2) A Hi va tal ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség ve té si szerv.”

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a ma gyar ál lam pol gár ság ról  szóló 1993. évi LV. tör -

vény vég re haj tá sá ról  szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. ren -
de let 3.  § (1) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um ál lam -
pol gár sá gi ügyek ben el já ró szer ve” szö veg rész, 3.  § (3) és
(4) be kez dé sé ben, va la mint 6. mel lék le té ben a „Belügy -
minisztérium ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró szer vé nek” 
szö veg rész he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va tal” szö veg, 5.  § (4) be kez dé sé ben az „Az anya könyv -
ve ze tõ” szö veg rész he lyé be az „A ha zai anya köny ve zést
vég zõ ha tó ság” szö veg, 5.  § (5) be kez dé sé ben a „bel ügy -
mi nisz ter” szö veg rész he lyé be a „ha zai anya köny ve zést
vég zõ ha tó ság” szö veg, 10.  §-ában a „Bel ügy mi nisz té ri um 
ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró szer vé hez” szö veg rész
he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal hoz”
szö veg, va la mint 7. szá mú mel lék le té ben a „Belügy -
minisztérium ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró szer vét”
szö veg rész he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va talt” szö veg,

b) a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég re haj tá sá -
ról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let 15/A.  § (1) be -
kez dé sé ben és 21.  § (6) be kez dé sé ben a „Belügyminisz -
térium ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró szer ve” szö veg -
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rész he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal”
szö veg,

c) a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let 52.  § (2) be kez dé sé ben a „fõ vá ro si fõ jegy zõ” szö veg -
rész he lyé be a „ha zai anya köny ve zést vég zõ ha tó ság” szö -
veg,

d) a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény
ha tá lya alá tar to zó kül föl di ek el lá tá sá ról és tá mo ga tá sá ról
 szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé sé -
ben a „Bel ügy mi nisz té ri um Be ván dor lá si és Ál lam pol gár -
sá gi Hi va ta la” szö veg rész he lyé be a „Be ván dor lá si és
 Állampolgársági Hi va tal” szö veg, 1. szá mú mel lék let
D) pont já ban a „Hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a
„ Bevándorlási és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nak (a továb -
biak ban: Hi va tal)” szö veg, 2. szá mú mel lék let D) pont -
jában a „BM Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal”
szö veg rész he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va tal” szö veg,

e) a BÁHr. cí mé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um Be ván dor -
lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal lét re ho zá sá ról” szö veg -
rész he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal -
ról” szö veg, 2.  § (3) be kez dé sé ben és 4.  § (1)–(2) bekez -
désében az „a bel ügy mi nisz ter” szö veg rész he lyé be az
„az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter” szö veg,

f) az egyes köz rend vé del mi bír sá gok ból be fo lyó pénz -
össze gek fel hasz ná lá sá nak cél já ról és el já rá si sza bá lya i ról
 szóló 138/1999. (IX. 1.) Korm. ren de let 2.  § (1) be kez dés
d) pont já ban az „az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Miniszté -
rium Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nak
(a továb biak ban: IRM BÁH)” szö veg rész he lyé be az
„a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nak (a továb -
biak ban: BÁH)” szö veg, 2.  § (2) be kez dé sé ben az „az IRM 
BÁH” szö veg rész he lyé be az „a BÁH” szö veg,

g) a sze mély azo no sí tó iga zol vány ki adá sá ról és nyil -
ván tar tá sá ról  szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. ren de let
28/A.  § (2) be kez dé sé ben és a 47.  § (1) be kez dé sé ben
a „Bel ügy mi nisz té ri um ál lam pol gár sá gi ügyek ben el já ró
szer ve” szö veg rész he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol -
gár sá gi Hi va tal” szö veg,

h) a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló
2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. ren de let 1.  § (2) be kez dé sé ben a 
„Bel ügy mi nisz té ri um Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi
Hi va ta la” szö veg rész he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam -
pol gár sá gi Hi va tal” szö veg, 6. szá mú mel lék let D) pont já -
ban a „Hi va tal nak” szö veg rész he lyé be a „Be ván dor lá si és
Ál lam pol gár sá gi Hi va tal nak (a továb biak ban: Hi va tal)”
szö veg,

i) a me ne kült ügyi el já rás rész le tes sza bá lya i ról és a me -
ne dé ke sek ok má nya i ról  szóló 172/2001. (IX. 26.) Korm.
ren de let 1.  § fel ve ze tõ szö ve gé ben a „Bel ügy mi nisz té ri um
Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va ta la” szö veg rész
he lyé be a „Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal”
 szöveg,

j) a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 55.  § (1) be -

kez dés f) pont já ban a „Bel ügy mi nisz té ri um Be ván dor lá si
és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal” szö veg rész he lyé be a
„ Bevándorlási és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal” szö veg
lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a bel ügyi igaz ga tás kö ré be tar to zó ál lam igaz ga tá si

fel adat- és ha tás kö rök rõl  szóló 21/1992. (I. 28.) Korm.
ren de let 3.  § (2) be kez dé se,

b) a BÁHr. 1.  §-a, 4.  § (2) be kez dés b)–f) pont ja, 6.  §
(2) be kez dé se, va la mint mel lék le té nek cí mé ben a „Bel -
ügy mi nisz té ri um” szö veg rész,

c) a Bel ügy mi nisz té ri um Be ván dor lá si és Állampol -
gársági Hi va tal lét re ho zá sá ról  szóló 162/1999. (XI. 19.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 173/2001. (IX. 26.)
Korm. ren de let 3.  §-a, va la mint 4.  § (2) be kez dé se
a ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Igazságügyi Hivatal területi szervei

1. Fõ vá ro si Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Bu da pest
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Bu da pest,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Bu da pest,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Bu da pest,
d) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat dön tõ ha tó sá ga az ál la mi

kár eny hí té si ügyek ben or szá gos,
e) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban Bu da pest.

2. Ba ra nya Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Pécs
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Ba ra nya me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Ba ra nya me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Ba ra nya me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

3. Bács-Kis kun Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Kecs ke mét
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Bács-Kis kun me gye,
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b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -
lat ban Bács-Kis kun me gye,

c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -
ta tá sok kal kap cso lat ban Bács-Kis kun me gye,

d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -
kessége.

4. Bé kés Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Bé kés csa ba
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Bé kés me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Bé kés me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Bé kés me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

5. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Mis kolc
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

6. Csong rád Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Sze ged
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Csong rád me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Csong rád me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Csong rád me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

7. Fej ér Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Szé kes fe hér vár
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Fej ér me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Fej ér me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Fej ér me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

8. Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Gyõr
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Gyõr-Mo son-Sop ron me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Gyõr-Mo son-Sop ron me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Gyõr-Mo son-Sop ron me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

9. Haj dú-Bi har Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Deb re cen
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Haj dú-Bi har me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Haj dú-Bi har me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Haj dú-Bi har me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

10. He ves Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Eger
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban He ves me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban He ves me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban He ves me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

11. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Szol nok
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Jász-Nagy kun-Szol nok me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Jász-Nagy kun-Szol nok me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Jász-Nagy kun-Szol nok me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

12. Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Ta ta bá nya
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Ko má rom-Esz ter gom me gye,
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b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -
lat ban Ko má rom-Esz ter gom me gye,

c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -
ta tá sok kal kap cso lat ban Ko má rom-Esz ter gom me gye,

d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -
kessége.

13. Nóg rád Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Sal gó tar ján
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Nóg rád me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Nóg rád me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Nóg rád me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

14. Pest Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Bu da pest
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Pest me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Pest me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Pest me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

15. So mogy Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Ka pos vár
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban So mogy me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban So mogy me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban So mogy me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

16. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi  Hivatal

Szék hely: Nyír egy há za
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban Ba ra nya

 megye, Bács-Kis kun me gye, Bé kés me gye, Bor sod-
Abaúj- Zemplén me gye, Csong rád me gye, Fej ér me gye,

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Haj dú-Bi har me gye, He ves
me gye, Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Ko má rom-Esz ter -
gom me gye, Nóg rád me gye, Pest me gye, So mogy me gye,
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye, Tol na me gye, Vas me -
gye, Veszp rém me gye és Zala me gye.

17. Tol na Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Szek szárd
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Tol na me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Tol na me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Tol na me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

18. Vas Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Szom bat hely
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Vas me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Vas me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Vas me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

19. Veszp rém Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Veszp rém
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Veszp rém me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Veszp rém me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Veszp rém me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.

20. Zala Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal

Szék hely: Za la eger szeg
Il le té kes sé gi te rü let:
a) a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Zala me gye,
b) a Jogi Se gít ség nyúj tó Szol gá lat fel ada ta i val kap cso -

lat ban Zala me gye,
c) az Ál do zat se gí tõ Szol gá lat az ál do zat se gí tõ szol gál -

ta tá sok kal kap cso lat ban Zala me gye,
d) a kár pót lá si fel ada tok kal kap cso lat ban nincs ille té -

kessége.
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A Kormány
304/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetekrõl

A Kor mány az igaz ság ügyi al kal ma zot tak szol gá la ti
jog vi szo nyá ról  szóló 1997. évi LXVIII. tör vény (Iat.)
135.  §-a (1) és (2) be kez dé sé ben, va la mint az igaz ság ügyi
szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005. évi XLVII. tör vény
31.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki je lö li az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku -
ta tó In té ze te ket olyan igaz ság ügyi szak ér tõi in téz ménnyé,
amely az Iat. 1.  § (1) be kez dé se c) pont já nak ha tá lya alá
tar to zó egyéb igaz ság ügyi szerv.

(2) Az Igaz ság ügyi Szak ér tõi és Ku ta tó In té ze tek szer -
ve ze ti egy sé gei kö zül az ISZKI Hi va ta lá ban dol go zó fel -
sõ fo kú vég zett sé gû tiszt vi se lõ ket il le ti meg az Iat. 105.  §-a 
sze rin ti be osz tá si pót lék.

2.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

3.  §

(1) Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Korm. R.) 1.  §-ának p) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[1.  § Az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) a Kor mány]

„p) sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tá sért”
[fe le lõs tag ja.]

(2) A Korm. R. a kö vet ke zõ új 14/A.  §-sal egé szül ki:
„14/A.  § A Kor mány az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy -

zé ket ve ze tõ ha tó ság ként az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi -
nisz tert je lö li ki.”

(3) A Korm. R. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az
„a köz pon ti ál lam szer ve zet re” szö veg rész he lyé be az
„a köz pon ti ál lam szer ve zet re, a köz pon ti ál lam igaz ga tá si
szer vek és az ál la mi ve ze tõk jog ál lá sá ra” szö veg rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
305/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint a szer ve zett bû nö zés meg elõ zé sé nek,
meg sza kí tá sá nak, fel de rí té sé nek elõ se gí té se cél já ból a
szer ve zett bû nö zés el le ni fel lé pés cél já ból gyûj tött ada tok
gyûj té sé nek, fel hasz ná lá sá nak és el len õr zé sé nek ko or di -
ná ci ó já ért fe le lõs szerv ki je lö lé se tár gyá ban a szer ve zett
bû nö zés, va la mint az az zal össze füg gõ egyes je len sé gek
el le ni fel lé pés sza bá lya i ról  szóló 1999. évi LXXV. tör vény 
(a továb biak ban: Szbtv.) 62.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

Általános rendelkezések

1.  §

A Kor mány a szer ve zett bû nö zés meg elõ zé sé nek, meg -
sza kí tá sá nak, fel de rí té sé nek elõ se gí té se cél já ból a szer ve -
zett bû nö zés el le ni fel lé pés cél já ból gyûj tött ada tok gyûj -
té sé nek, fel hasz ná lá sá nak és el len õr zé sé nek ko or di ná ci ó -
já ért fe le lõs szerv nek a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or di -
ná ci ós Köz pon tot (a továb biak ban: Köz pont) je lö li ki.

2.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed:
a) a Köz pont sze mé lyi ál lo má nyá ra és mû kö dé sé re;
b) az Szbtv. 4/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott együtt mû kö dõ szer vek re (a továb biak ban: együtt mû -
kö dõ szer vek).

3.  §

A Leg fõbb Ügyész ség és a Köz pont kö zött az együtt mû -
kö dés a meg ál la po dá suk sze rint tör té nik.

4.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban fel de rí tés: az együtt mû kö dõ
szer vek bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú já nak meg -
állapítására irá nyu ló te vé keny sé ge.

Irányítás és vezetés

5.  §

A Köz pont a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
(a továb biak ban: irá nyí tó mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt mû -
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ködõ köz pon ti hi va tal. A Köz pont a Mi nisz ter el nök ség
költ ség ve té si fe je ze tén be lül ön ál ló an gaz dál ko dó költ ség -
ve té si szerv.

6.  §

(1) A Köz pon tot a fõ igaz ga tó ve ze ti. A fõ igaz ga tót a
ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter és a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter vé le mé nyé nek 
ki ké ré se után az irá nyí tó mi nisz ter ne ve zi ki és men ti fel.

(2) A fõ igaz ga tó meg bí za tá sa meg szû nik, ha
a) le mond,
b) meg hal,
c) fel men tik.

(3) Fel men tés nek van he lye, ha a fõ igaz ga tó
a) tiszt sé gé re mél tat lan ná vagy al kal mat lan ná vált,
b) az össze fér he tet len sé gi okot nem je len tet te be vagy

nem szün tet te meg.

(4) Tiszt sé gé re mél tat lan nak kell te kin te ni a fõ igaz ga -
tót, ha a bí ró ság jog erõs íté le té vel szán dé kos bûn cse lek -
mény el kö ve té se  miatt sza bad ság vesz tés re ítél te.

(5) Tiszt sé gé re al kal mat lan nak te kint he tõ a fõ igaz ga tó,
ha fel ada ta i nak neki fel ró ha tó ok ból nem tesz ele get, vagy
ha egész ség ügyi ok ból fel ada ta it 90 na pon túl fo lya ma to -
san nem tud ja el lát ni.

(6) A fõ igaz ga tót a fõ igaz ga tó-he lyet tes ál ta lá nos ha tás -
kör rel he lyet te sí ti. A fõ igaz ga tó-he lyet tes meg bí za tá sá nak 
meg szû né sé re a fõ igaz ga tó meg bí za tá sá nak meg szû né sé re 
vo nat ko zó sza bá lyok ér te lem sze rû en irány adó ak.

7.  §

(1) Az irá nyí tó mi nisz ter
a) gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a fõ igaz ga tó fe lett,

ki ne ve zi és fel men ti a fõ igaz ga tó he lyet te sét [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 
(a továb biak ban: Ksztv.) 2.  § (1) bek. b) pont];

b) a Köz pont költ ség ve té si gaz dál ko dá sa te kin te té ben
gya ko rol ja a fe je ze tért fe le lõs szerv ve ze tõ jé nek jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott ter ve zé si, elõ irány zat-mó do sí tá si,
be szá mo lá si, in for má ció szol gál ta tá si, pénz ügyi, va la mint
el len õr zé si kö te le zett sé ge it és jo ga it [Ksztv. 2.  § (1) bek.
c), f) pont];

c) nor ma tív uta sí tás ban ki ad ja a Köz pont szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály za tát [Ksztv. 74.  § (1) bek.];

d) a fõ igaz ga tó út ján a jog sza bály ke re tei kö zött a Köz -
pont ré szé re fel ada tot ha tá roz hat meg, a fõ igaz ga tó tól
konk rét ügyek ben tá jé koz ta tást kér het [Ksztv. 2.  § (1) bek.
h) pont];

e) meg ha tá roz za a kor mány za ti dön tés-elõ ké szí tés hez
szük sé ges fel ada to kat, a Köz pont éves mun ka ter vé nek
– ezen be lül az elem zõ, ér té ke lõ mun ká nak – fõ irá nya it,

 valamint a tel je sít mény kö ve tel mé nyek alap ját ké pe zõ
 kiemelt cé lo kat [a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény (a továb biak ban: Ktv.) 34.  §
(2) bek.];

(2) Az irá nyí tó mi nisz ter éven te tá jé koz tat ja a Kor -
mányt a Köz pont te vé keny sé gé rõl.

(3) Az irá nyí tó mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré nek gya kor -
lá sa so rán az együtt mû kö dõ szer vek ha tás kö rét nem von -
hat ja el, ré szük re uta sí tást nem ad hat, fel ada tot nem ha tá -
roz hat meg, ide nem ért ve azon szer ve ket, ame lyek te kin -
te té ben az irá nyí tó mi nisz ter nek más tör vények alap ján
irá nyí tá si jo go sult sá ga van.

(4) Az irá nyí tó mi nisz ter a Köz pont és az együtt mû kö dõ 
szerv kö zöt ti adat szol gál ta tá si kö te le zett ség el mu lasz tá sa
ese tén az együtt mû kö dõ szer vet irá nyí tó mi nisz ter rel
egyez te tést kez de mé nyez.

8.  §

A fõ igaz ga tó
a) a jog sza bá lyok és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi

 eszközei ál tal meg ha tá ro zott ke re tek kö zött ve ze ti a Köz -
pon tot;

b) fe le lõs a Köz pont fel ada ta i nak ered mé nyes ellátá -
sáért, mû kö dé sé nek tör vényességéért;

c) fe le lõs a Köz pont ál tal ke zelt ada tok vé del mé ért,
 ennek ér de ké ben kö te les olyan tech ni kai, szer ve zé si, el já -
rá si in téz ke dé se ket ten ni, olyan el len õr zé si rend szert
 kialakítani, amely biz to sít ja az adat vé del mi kö ve tel mé -
nyek tel je sü lé sét, to váb bá kö te les gon dos kod ni az adat -
állomány fi zi kai sé rü lés, meg sem mi sü lés el le ni védel -
mérõl, a rend szer ben al kal ma zott adat ke ze lé si el já rá sok és
az adat ál lo má nyok biz ton sá gá ról,  valamint az il le ték te len
hoz zá fé rés el le ni vé de lem rõl;

d) fe le lõs a Köz pont ön ál ló költ ség ve té si gaz dál ko dá -
sá ért, a könyv ve ze té si és be szá mo lá si kö te le zett ség tel je sí -
té sé ért;

e) a ki ne ve zés és fel men tés ki vé te lé vel gya ko rol ja
a mun kál ta tói jo go kat a fõ igaz ga tó-he lyet tes fe lett;

f) a sze mé lyi ál lo mány te kin te té ben – a jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – gya ko rol ja a mun kál ta tói
 jogokat;

g) ja vas la tot tesz a Köz pont szer ve ze ti és mû kö dé si
sza bály za tá ra, gon dos ko dik a mun ka kö ri le írá sok, az adat- 
és ti tok vé del mi, va la mint az irat ke ze lé si sza bály za tok
 elkészítésérõl;

h) a ve ze té se alatt álló sze mé lyi ál lo mány ré szé re uta sí -
tást ad hat.

A Vezetõi Tanácsadó Bizottság

9.  §

(1) Az irá nyí tó mi nisz ter szak mai ta nács adó tes tü let ként 
Ve ze tõi Ta nács adó Bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott -
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ság) hoz lét re. A Bi zott ság az együtt mû kö dõ szer vek ve ze -
tõ i bõl áll. A Bi zott ság el nö ke az irá nyí tó mi nisz ter.

(2) A Bi zott ság ál lás fog la lá sa i val, ja vas la ta i val se gí ti
az irá nyí tó mi nisz tert irá nyí tá si jo ga i nak gya kor lá sá ban.

(3) A Bi zott ság éven te vagy szük ség sze rint át te kin ti
a szer ve zett bû nö zés hely ze tét. En nek alap ján aján lá so kat
és ja vas la to kat fo gal maz meg a szer ve zett bû nö zés el le ni
harc ak tu á lis irá nya i ra.

(4) A Bi zott ság szük ség sze rint, de leg alább éven te ülé -
se zik. A Bi zott ság ülé se i nek össze hí vá sá ról az el nök a
Köz pont fõ igaz ga tó ja út ján gon dos ko dik.

(5) A Köz pont fõ igaz ga tó ja tár gya lá si jog gal vesz részt
a Bi zott ság ülé se in. A Köz pont fõ igaz ga tó ja ja vas la tot
 tehet az irá nyí tó mi nisz ter nek a Bi zott ság so ron kí vü li
össze hí vá sá ra, az irá nyí tó mi nisz ter dön té se sze rint össze -
hív ja a Bi zott sá got.

(6) A Bi zott ság gon dos ko dik ügy rend jé nek el ké szí té sé rõl.

(7) A Bi zott ság ülé se in ta nács ko zá si jog gal a leg fõbb
ügyész részt vesz.

A Központ mûködése

10.  §

(1) A Köz pont mû köd te ti a szer ve zett bû nö zés sel össze -
füg gõ adat ke ze lé si rend sze rét, en nek ke re té ben

a) gyûj ti, tá rol ja, elem zi, ér té ke li az Szbtv.
4/B–4/C.  §-ai ban meg ha tá ro zott ada to kat;

b) sta tisz ti kai ada to kat szol gál tat, elem zé se ket, ta nul -
má nyo kat ké szít a szer ve zett bû nö zés el le ni kor mány za ti
dön té sek meg ho za ta lá hoz;

c) tel je sí ti az együtt mû kö dõ szer vek és a Leg fõbb
Ügyész ség adat igény lé se it.

(2) A Köz pont köz re mû kö dik az együtt mû kö dõ szer vek
ve ze tõi ál tal ki je lölt köz pon ti szer vek és a Köz pont kö zöt ti 
adat át vi te li rend szer ter ve zé sé ben, ki ala kí tá sá ban.

11.  §

A Köz pont más szer vet vagy sze mélyt adat fel dol go zó -
ként nem ve het igény be.

12.  §

A Köz pont adat ke ze lé si rend szer e ma gá ban fog lal ja
a) a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény

gya nú ja  miatt in dult fel de rí té sek re, bün te tõ el já rá sok ra,
b) a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény

gya nú ja  miatt fel de rí tés alá vont sze mé lyek re, il let ve meg -
ala po zott gya nú ja  miatt bün te tõ el já rás alatt ál lók ra,

c) a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény
gya nú ja  miatt fel de rí tés, il let ve meg ala po zott gya nú ja
 miatt bün te tõ el já rás alá vont sze mé lyek bû nös kapcsola -
taira és az ál ta luk lé te sí tett bûn szer ve ze tek re,

d) a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény
kri mi na lisz ti kai jel lem zõ i re, va la mint el kö ve té sé nek esz -
kö ze i re és mód sze re i re, a bûn cse lek mény lep le zé sé re szol -
gá ló vál lal ko zá sok ra,

e) a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény
el kö ve té sé vel szer zett ja vak ra, azok le ga li zá lá sá ra szol -
gáló vál lal ko zá sok ra, egyéb mód sze rek re és esz kö zök re,

f) a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény
 miatti fel de rí té si cse lek mény re, nyo mo zá si cse lek mény re,
va la mint in téz ke dés re tett ja vas la tok ra,

g) a Köz pont hoz ér ke zett adat igény lé sek re,
h) a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû ada -

tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi LXIII. tör vény
(a továb biak ban: Avtv.) 11.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja 
sze rin ti adat meg is me ré si ké rel mek re, to váb bá

i) az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás ra
vo nat ko zó ada to kat.

13.  §

(1) Az együtt mû kö dõ szer vek ve ze tõi kö te le sek
a) az Szbtv. 4/A.  §-ának (4) be kez dé se alap ján ki je lölt

köz pon ti szerv (a továb biak ban: ki je lölt köz pon ti szerv)
mû kö dé sét úgy meg szer vez ni, hogy a 12.  § a)–f) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott ada tok nak a Köz pont és együtt mû kö dõ
or szá gos ille té kességû szerv szer ve ze ti egy sé gei kö zött
tör té nõ to váb bí tá sá ra al kal mas le gyen;

b) biz to sí ta ni a Köz pont és az együtt mû kö dõ szer vek
kö zöt ti adat át vi tel le he tõ sé gét.

(2) Az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Vám- és
Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga, a Ha tár õr ség
 Országos Pa rancs nok sá ga (a továb biak ban együtt: nyo -
mozó ha tó ság) ve ze tõ je ál tal ki je lölt köz pon ti szerv adat -
szol gál ta tást tel je sít a Köz pont ré szé re:

a) a fel de rí tés so rán a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ 
bûn cse lek mény gya nú já nak fel me rü lé sé rõl, a bûn cse lek -
mény a Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Btk.) sze rin ti mi nõ sí té sé rõl, an nak
meg vál to zá sá ról, az ilyen bûn cse lek mény gya nú ja  miatti
fel de rí tés, nyo mo zás el ren de lé sé rõl, meg hosszab bí tá sá ról, 
más szerv hez való át té te lé rõl, egye sí té sé rõl, elkülöníté -
sérõl, be fe je zé sé rõl, ezek nek az in téz ke dé sek nek az in do -
ká ról, a fel de rí tés ered mé nyé rõl;

b) a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény
gya nú ja  miatt fel de rí tés, meg ala po zott gya nú ja  miatt bün -
te tõ el já rás alá vont sze mé lyek rõl, il let ve cso por tok ról,
azok bû nös kap cso la ta i ról, a te vé keny sé gük rõl ke let ke zett
ér dem le ges ada tok ról, ter mé sze tes sze mély azo no sí tó,
 valamint a bû nös kap cso lat jel le gé re vo nat ko zó ada tok ról,
a gya nú alap já ul szol gá ló szer ve zett bû nö zés sel össze füg -
gõ bûn cse lek mény Btk. sze rin ti mi nõ sí té sé rõl, an nak meg -
vál to zá sá ról;
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c) más bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja  miatt
 folyó bün te tõ el já rás nak a szer ve zett bû nö zés sel össze füg -
gõ bûn cse lek mény nyo mo zá sá ra tör té nõ ki ter jesz té sé rõl,
to váb bá a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek -
mény re vo nat ko zó fel je len tés el uta sí tá sá ról, va la mint
a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény Btk.
sze rin ti mi nõ sí té sé rõl, an nak meg vál to zá sá ról;

d) a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek mény
el kö ve té sé nek kri mi na lisz ti kai jel lem zõ i rõl, esz kö ze i rõl
és mód sze re i rõl;

e) a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ bûn cse lek -
ménnyel szer zett ja vak ról, azok le ga li zá lá sá ra szol gá ló
vál lal ko zá sok ról, egyéb mód sze rek rõl és esz kö zök rõl.

(3) A Nem zet biz ton sá gi Hi va tal, az In for má ci ós Hi va -
tal, a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat, a Ka to nai Biz ton -
sá gi Hi va tal és a Ka to nai Fel de rí tõ Hi va tal (a továb biak -
ban együtt: nem zet biz ton sá gi szol gá lat) fõ igaz ga tó ja,
 valamint a Rend vé del mi Szer vek Vé del mi Szol gá la tá nak
(a továb biak ban: RSZVSZ) ve ze tõ je ál tal ki je lölt köz pon ti 
szerv adat szol gál ta tást tel je sít a Köz pont ré szé re:

a) a fel de rí tés so rán a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ 
bûn cse lek mény gya nú já nak fel me rü lé sé rõl, a gya nú alap -
já ul szol gá ló bûn cse lek mény Btk. sze rin ti mi nõ sí té sé rõl;

b) a fel de rí tés so rán a szer ve zett bû nö zés sel össze füg gõ 
bûn cse lek mény el kö ve tõ je ként vagy bû nös kap cso lat ként
fel me rült sze mé lyek rõl, cso por tok ról és te vé keny sé gük rõl
ke let ke zett ér dem le ges ada tok ról, ter mé sze tes sze mély -
azo no sí tó, va la mint a bû nös kap cso lat jel le gé re vo nat ko zó
ada tok ról, a gya nú alap já ul szol gá ló szer ve zett bû nö zés sel
össze füg gõ bûn cse lek mény Btk. sze rin ti mi nõ sí té sé rõl;

c) a (2) be kez dés d) és e) pont já ban meg ha tá ro zot tak ról.

(4) A nyo mo zó ha tó ság, a nem zet biz ton sá gi szol gá lat,
il let ve az RSZVSZ a (2) és a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ada to kat a fel de rí tés, il let ve a bün te tõ el já rás so rán ke -
let ke zett irat má so la tá nak vagy ki vo na tá nak meg kül dé sé -
vel szol gál tat ja.

(5) A nyo mo zó ha tó ság, a nem zet biz ton sá gi szol gá lat,
il let ve az RSZVSZ kö te les meg kül de ni a Köz pont nak
a szer ve zett bû nö zés rõl ké szí tett ér té ke lõ je len té sek, tá jé -
koz ta tók má so la tá nak vagy ki vo na tá nak egy pél dá nyát.

14.  §

Az adat szol gál ta tás sal egy ide jû leg kö zöl ni kell az
Szbtv. 4/D.  §-ának (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to -
kat, az in for má ci ót be szer zõ, il let ve el já rást foly ta tó szerv
meg ne ve zé sét, az el já rás, en nek hi á nyá ban az ügy irat ik ta -
tó szá mát, az in for má ció szer zés, il let ve az adat szol gál ta tás
alap já ul szol gá ló in téz ke dés idõ pont ját.

15.  §

(1) A Köz pont – a (6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
ké re lem re tel je sít adat szol gál ta tást.

(2) A ké re lem nek tar tal maz nia kell az adat igény lõ meg -
ne ve zé sét, va la mint az adat igény lés cél ját és jog alap ját.

(3) A ké rel met a ki je lölt köz pon ti szerv út ján kell be -
nyúj ta ni, il let ve a Köz pont az adat igény lést a ki je lölt köz -
pon ti szerv út ján tel je sí ti.

(4) Ha az adat vé de lem és az adat biz ton ság fel té te lei
adot tak, az adat igény lést, il let ve az adat szol gál ta tást el sõ -
sor ban szá mí tó gép pel, köz vet len (on-li ne) kap cso lat út ján
kell tel je sí te ni.

(5) Szá mí tó gé pes össze köt te tés sel tör té nõ adat igény lés
ese tén az adat igény lés nek a (2) be kez dés ben fog lal ta kon
kí vül tar tal maz nia kell a ki je lölt köz pon ti szerv ál tal az
adat igény lé sé re fel jo go sí tott sze mély egye di azo no sí tó -
ját is.

(6) A Köz pont adat igény lé si ké re lem nél kül to váb bít
ada to kat az Szbtv. 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és b), va la -
mint d)–f) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada tai el lá tá sa
 során.

16.  §

A Köz pont kül föld rõl köz vet le nül ada tot nem ve het át,
kül föld re adat igény lést köz vet le nül nem tel je sít het.

17.  §

(1) A Köz pont az ál ta la tel je sí tett, sze mé lyes ada tot ma -
gá ban fog la ló adat szol gál ta tá sok ról adat to váb bí tá si nyil -
ván tar tást ve zet.

(2) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tás tar tal maz za:
a) az érin tett ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it;
b) az adat ke ze lõ nyil ván tar tá si azo no sí tó ját;
c) az adat to váb bí tás idõ pont ját;
d) az adat to váb bí tás cél ját és jog alap ját;
e) az adat igény lõ ne vét vagy meg ne ve zé sét, il let ve

 annak a szerv nek a meg ne ve zé sét, amely nek ré szé re a
Köz pont a 15.  § (6) be kez dé se sze rint szol gál ta tott ada tot.

(3) A szol gál ta tott ada tok nem ké pe zik az adat to váb bí -
tá si nyil ván tar tás ré szét.

(4) Az adat to váb bí tá si nyil ván tar tást az adat to váb bí tás -
tól szá mí tott húsz évig meg kell õriz ni.

18.  §

A Köz pont fõ igaz ga tó ja bel sõ adat vé del mi fe le lõst je löl 
ki. A bel sõ adat vé del mi fe le lõs az Avtv. 31/A.  §-ában
meg ha tá ro zott fel ada tai ke re té ben:

a) nyil ván tar tást ve zet a Köz pont ba ér ke zett adat igény -
lé sek rõl, adat meg is me ré si ké rel mek rõl, azok tel je sí té sé -
rõl, il let ve meg ta ga dá sá ról;

13218 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



b) az el len õr zé sek so rán a Köz pont adat ke ze lé si rend -
sze ré be tel jes kö rû en be te kint het;

c) éven te tá jé koz tat ja a fõ igaz ga tót az el len õr zé sek
ered mé nye i rõl.

A személyi állományra vonatkozó rendelkezések

19.  §

(1) A Köz pont ál lo má nya az együtt mû kö dõ szer vek tõl
ha tá ro zat lan idõ re –, il let ve a Köz pont fõ igaz ga tó já nak és
az együtt mû kö dõ szerv ve ze tõ jé nek kü lön meg ál la po dá sa
alap ján ha tá ro zott idõ re – ve zé nyelt, hi va tá sos ál lo má nyú
mun ka tár sak ból és köz tiszt vi se lõk bõl áll.

(2) A Köz pont mun ka tár sát a te vé keny sé ge so rán tu do -
má sá ra ju tott ál lam ti tok és szol gá la ti ti tok te kin te té ben
 titoktartási kö te le zett ség ter he li, mely kö te le zett sé ge
 alkalmazásának meg szû né se után vál to zat la nul fenn áll.

20.  §

(1) A Köz pont tal fog lal koz ta tá si jog vi szony ban álló
köz tiszt vi se lõk re a Ktv. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(2) A Köz pont hoz ve zé nyelt hi va tá sos ál lo má nyú ak ra a
fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szolgá -
lati vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vénynek, to váb -
bá a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses állo -
mányú ka to ná i nak jog ál lá sá ról 2001. évi XCV. tör vény -
nek és a vég re haj tá suk ra ki adott ren de le tek nek a ve zény -
lés re  vonatkozó ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

Záró rendelkezések

21.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a Szer ve zett Bû nö zés El le ni Ko or -
di ná ci ós Köz pont ról  szóló 70/2001. (IV. 20.) Korm. ren -
de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány
306/2006. (XII. 23.) Korm.

ren de le te

a védjegybejelentések elektronikus úton való
benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

A véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról  szóló
1997. évi XI. tör vény 121.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont -

jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a követ -
kezõket ren de li el:

A védjegybejelentés elektronikus úton való benyújtása;
általános szabályok

1.  §

(1) Véd jegy be je len tés elekt ro ni kus úton ki zá ró lag a
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ál tal e cél ra rend sze re sí tett
elekt ro ni kus ûr lap (a továb biak ban: elekt ro ni kus ûr lap)
hasz ná la tá val nyújt ha tó be.

(2) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a véd jegy be je len té -
sek elekt ro ni kus úton tör té nõ fo ga dá sát – az elekt ro ni kus
ügy in té zés rész le tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály
ér tel mé ben – pár be széd re épü lõ elekt ro ni kus ügy in té zés
út ján biz to sít ja.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti elekt ro ni kus ügy in té zés le -
he tõ sé ge a kor mány za ti por tá lon ke resz tül, vagy köz vet le -
nül a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal in ter ne tes hon lap ján
üze mel te tett elekt ro ni kus ügy in té zé si rend sze ren ér he tõ el.

(4) Az elekt ro ni kus ûr lap – az ügy fél azo no sí tá sát köve -
tõen – díj ta la nul ér he tõ el. A ki töl tött elekt ro ni kus ûr la pot
az ügy fél meg te kint he ti, el ment he ti.

(5) Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott véd jegy be je len té -
sért fi ze ten dõ be je len té si díj össze gé re, va la mint a díj fi ze -
tés mód já ra és egyéb fel té te le i re a Ma gyar Sza ba dal mi
 Hivatal elõt ti ipar jog vé del mi el já rá sok igaz ga tá si szol gál -
ta tá si dí ja i ról  szóló kü lön jog sza bály ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

(6) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben
egye bek ben az elekt ro ni kus ügy in té zés ál ta lá nos sza bá -
lya it kell al kal maz ni.

2.  §

Az elekt ro ni kus ügy in té zé si el já rás ban al kal maz ha tó
do ku men tu mok rész le tes tech ni kai sza bá lya i ról  szóló
 külön jog sza bály al kal ma zá sá ban az e ren de let mel lék le té -
ben meg ha tá ro zott mû sza ki elõ írásoknak meg fe le lõ for -
má tu mo kat kell úgy te kin te ni, hogy azok ki elé gí tik az
e kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te le ket.

A védjegybejelentés elektronikus úton való benyújtása
elektronikus aláírással

3.  §

A be je len tõ vagy kép vi se lõ je a véd jegy be je len tést
elekt ro ni kus úton elekt ro ni kus alá írás sal a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal elekt ro ni kus ügy in té zé si rend sze rén ke resz -
tül nyújt hat ja be, fel té ve, hogy az elekt ro ni kus ûr la pot
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 külön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si fel hasz -
ná lás ra al kal mas elekt ro ni kus alá írás sal lát ják el.

A védjegybejelentés elektronikus úton való benyújtása
ügyfélkapu használatával

4.  §

A ter mé sze tes sze mély be je len tõ, il let ve kép vi se lõ je
a véd jegy be je len tést elekt ro ni kus úton az ügy fél kap un
 keresztül tör té nõ be je lent ke zést köve tõen is be nyújt hat ja
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal elekt ro ni kus ügy in té zé si
rend sze rén ke resz tül.

Az elektronikus úton benyújtott védjegybejelentés kellékei

5.  §

Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott véd jegy be je len tés nek
tar tal maz nia kell a véd jegy be je len tés rész le tes ala ki sza bá -
lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban (a továb biak ban: ala ki
ren de let) meg ha tá ro zott kel lé ke ket, és an nak ki kell elé gí -
te nie a véd jegy be je len tés sel szem ben az ala ki ren de let ben
tá masz tott ál ta lá nos kö ve tel mé nye ket.

A védjegybejelentési kérelem

6.  §

Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott véd jegy be je len tés
 részét ké pe zõ véd jegy be je len té si ké re lem nek tar tal maz nia 
kell az ala ki ren de let ben meg ha tá ro zott ada to kat és kel lé -
ke ket, a kö vet ke zõ el té ré sek kel:

a) ha a be je len tõ vagy kép vi se lõ je elekt ro ni kus alá írás -
sal ren del ke zik, az elekt ro ni kus ûr la pot a be je len tõ, il let ve
a be je len tõk mind egyi ke vagy a kép vi se lõ a 3.  § sze rin ti
elekt ro ni kus alá írás sal lát ja el;

b) mel lõz he tõ a be je len tõ nek, il let ve a be je len tõk
mind egyi ké nek vagy a kép vi se lõ nek az alá írá sa a véd jegy -
be je len tés ügy fél kap un ke resz tül tör té nõ be nyúj tá sa
 esetén.

A megjelölés; az elektronikus úton benyújtott
védjegybejelentés egyéb mellékletei

7.  §

(1) Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott véd jegy be je len tés -
be fog lalt meg je lö lés áb rá zo lá sá nak meg kell fe lel nie az
ala ki ren de let ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek,
 azzal, hogy a meg je lö lés ki zá ró lag képi vagy képi ele mek
meg je le ní té sé re is al kal mas adat meg je le ní té si for má tum -

ban csa tol ha tó, ki vé ve, ha an nak gra fi kai áb rá zo lá sa a
 közönséges írás mód tól nem tér el, és nem tar tal maz a ma -
gyar ábé cé be tû i tõl kü lön bö zõ ka rak tert. A meg je lö lés
fájl mé re te leg fel jebb 150 Kby te le het.

(2) Az ala ki ren de let nek meg fele lõen kép vi se let ese tén
an nak iga zo lá sa, együt tes vagy ta nú sí tó véd jegy re vo nat -
ko zó be je len tés ese tén a sza bály zat, to váb bá az el sõbb sé gi
irat, a ki ál lí tá si iga zo lás és az ille té kes szerv iga zo lá sa
a kö vet ke zõ for má tu mok egyi ké ben csa tol ha tó:

a) képi adat meg je le ní té si for má tum, az zal, hogy az
így csa tolt mel lék let fájl mé re te ol da lan ként leg fel jebb
500 Kby te le het;

b) képi ele mek meg je le ní té sé re is al kal mas adatmeg -
jelenítési for má tum.

Hatálybalépés

8.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 306/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Képi adat meg je le ní té si for má tum: JPEG (.jpg)

2. Képi ele mek meg je le ní té sé re is al kal mas adatmeg -
jelenítési for má tum: Por tab le Do cu ment For mat (.pdf)

A Kormány
307/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Oktatási Hivatalról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
 valamint a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
94.  § (3) be kez dés m) pont já ban, to váb bá a kül föl di bi zo -
nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi
C. tör vény 67.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 153.  § (1) be kez -
dés 18. pont já ban és (5) be kez dés a) és b) pont já ban fog lalt 
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

13220 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



Az Oktatási Hivatal jogállása

1.  §

(1) A Kor mány – a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény ben (a továb biak ban: Kt.), a fel sõ ok ta tás -
ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény ben (a továb biak -
ban: Ftv.), va la mint a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve -
lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény ben meg ha tá -
ro zott fel ada tok el lá tá sá ra – Ok ta tá si Hi va tal (a továb biak -
ban: Hi va tal) el ne ve zés sel köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -
vet hoz lét re.

(2) A Hi va tal a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
 valamint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény (a továb biak ban: Kszt.)
 szerinti, ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe let ti ren -
del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból tel jes jog kör rel ren -
del ke zõ köz pon ti hi va tal, amely fel ada ta it or szá gos ille té -
kességgel lát ja el.

(3) A Hi va talt el nök ve ze ti.

(4) A Hi va tal szék he lye Bu da pest.

(5) A Hi va tal költ ség ve té se az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) fe je ze tén
be lül el kü lö ní tet ten sze re pel.

(6) A Hi va tal nak az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény sze -
rin ti fel ügye le ti szer ve a Mi nisz té ri um.

A Hivatal szervezete, felügyelete

2.  §

(1) A Hi va tal irá nyí tá sát az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz -
ter (a továb biak ban: mi nisz ter) lát ja el a Kszt. 2. és
74.  §-ai ban fog lal tak nak meg fele lõen.

(2) A mi nisz ter a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol -
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör -
vény (a továb biak ban: Ket.), il le tõ leg Kt. ha tá lya alá tar -
tozó ügyek ben ho zott dön té sek nél gya ko rol ja a fe let tes
szerv ré szé re meg ha tá ro zott jo go sít vá nyo kat.

3.  §

(1) A Hi va tal köz pon ti szerv bõl és jog ala nyi ság gal nem
ren del ke zõ re gi o ná lis szer ve ze ti egy sé gek bõl áll. A Hi va -
tal el nö ke köz vet le nül ve ze ti a köz pon ti szer vet.

(2) A Hi va tal re gi o ná lis szer ve ze ti egy sé ge i nek kö rét,
szék he lyü ket és ille té kességi te rü le tü ket e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te ha tá roz za meg.

4.  §

(1) Az el nök fe le lõs a Hi va tal szak sze rû, tör vényes és
gaz da sá gos mû kö dé sé ért.

(2) A Hi va tal el nö ke – ha e ren de let más képp nem ren -
del ke zik – gya ko rol ja a Hi va tal ban fog lal koz ta tot tak fe let -
ti mun kál ta tói jo go kat. A mun kál ta tói jo gok gya kor lá sa
– a ki ne ve zés és a fel men tés ki vé te lé vel – a szer ve ze ti és
mû kö dé si sza bály zat sze rint más ve ze tõ be osz tá sú al kal -
ma zott ra át ru ház ha tó.

(3) A Hi va tal mû kö dé sé re, bel sõ és kül sõ kap cso la ta i ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket a szer ve ze ti és mû kö dé si sza -
bály zat ha tá roz za meg. A Hi va tal fel ada ta it éves mun ka -
terv alap ján vég zi. Az éves mun ka ter vet az el nök adja ki.

A Hivatal közoktatással kapcsolatos feladatai

5.  §

(1) A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként

a) a Kt. 95/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban meg -
ha tá ro zott fel adat kör ében

aa) a mi nisz ter in téz ke dé sé nek meg fele lõen or szá gos,
tér sé gi, me gyei, fõ vá ro si szin tû szak mai el len õr zést,
 mérést, ér té ke lést szer vez,

ab) elõ ké szí ti és le bo nyo lít ja az or szá gos ta nu lói tel je -
sít mény mé ré se ket és a nem zet kö zi köz ok ta tá si tár gyú
 méréseket, vizs gá la to kat,

ac) fel dol goz za és nyil ván tart ja az el len õr zé sek, ér té -
ke lé sek ered mé nye it, és be szá mol azok ról a mi nisz ter nek,
az ered mé nye ket a fenn tar tó nak meg kül di;

b) a Kt. 107.  §-a alap ján a fenn tar tó, a köz ok ta tá si
 intézmény, a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány zat, to váb bá 
az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány zat meg ren de lé sé re
– a meg ren de lõ költ sé gé re – me gyei, fõ vá ro si, te le pü lé si,
in téz mé nyi szin tû szak mai el len õr zést vé gez;

c) az or szá gos mé rés, ér té ke lés ered mé nyét az Ok ta tá si
Köz löny ben és a Hi va tal hon lap ján köz zé te szi, és a mé rés,
ér té ke lés so rán szer zett in téz mé nyi szin tû ada to kat – a to -
váb bi fel dol goz ha tó ság cél já ból – hoz zá fér he tõ vé te szi;

d) az or szá gos mé ré si, ér té ke lé si fel adat kör ében el lát ja
a Kt. 99.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada to kat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott – a nem ze ti és
 etnikai ki sebb sé ge ket érin tõ – fel ada tok el lá tá sa so rán
a Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont ként
együtt mû kö dik az Or szá gos Ki sebb sé gi Bi zott ság gal.

(3) A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként a mi nisz ter in téz ke dé sé nek meg fele lõen a nevelési-
 oktatási in téz mé nyek ben szak mai el len õr zést szer vez,
 pedagógiai-szakmai mé rést, ér té ke lést, elem zést ké szít,
amennyi ben a fenn tar tó a Mi nisz té ri um fel ké ré sé re eze ket
nem vé gez te el.

6.  §

A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont ként
a Kt. 95/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében kez de mé nye zi
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a) az érett sé gi vizs ga meg szer ve zé sé vel össze füg gõ
mi nisz te ri in téz ke dés meg té te lét, ha an nak el ma ra dá sa
 miatt or szá gos szint en ve szély be ke rül het az érett sé gi vizs -
ga jog sza bá lyok sze rin ti le bo nyo lí tá sa;

b) a vizs ga sza bály zat ban, il let ve a tan év rend jé ben fog -
lal tak tól való el té rést, ha arra az érett sé gi vizs ga meg szer -
ve zé se vagy a rend kí vü li szü net el ren de lé se  miatt, a tan év
meg szer ve zé se ér de ké ben szük ség van;

c) az érett sé gi vizs ga, il let ve – a szak ké pe sí té sért fe le -
lõs mi nisz ter egyet ér té sé vel – a szak mai vizs ga meg szer -
ve zé si jo gá nak meg vo ná sát, az érett sé gi bi zo nyít vány,
 illetve a szak mai vizs gá ról ki ál lí tott bi zo nyít vány ér vény -
te len né nyil vá ní tá sát, a vizs gán el ért ered mény meg sem -
mi sí té sét, ha be bi zo nyo so dik, hogy az is ko la a vizs gát jog -
el le ne sen szer vez te meg, il let ve a bi zo nyít ványt jog el le ne -
sen ál lí tot ta ki.

7.  §

A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont ként
a Kt. 95/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében to váb bá

a) az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint el ké szít te ti

aa) a köz pon ti vizs ga kö ve tel mé nyek re épü lõ vizs ga -
tár gyak köz pon ti írás be li fel adat lap ja it, és azo kat – a kör -
zet köz pon ti jegy zõk köz re mû kö dé sé vel – át ad ja a vizs ga -
bi zott sá got mû köd te tõ köz ok ta tá si in téz mény meg bí zott -
já nak,

ab) a köz pon ti vizs ga kö ve tel mé nyek re épü lõ vizs ga -
tár gyak emelt szin tû szó be li té te le it, és át ad ja azo kat a tan -
tár gyi bi zott ság el nö ké nek;

b) el lát ja a vizs ga tan tár gyak akk re di tá lá sá val össze -
függõ fel ada to kat;

c) meg bíz za az érett sé gi vizs ga vizs ga bi zott sá gá nak el -
nö két, és el len õr zi a vizs ga bi zott ság te vé keny sé gét;

d) má sod fo kon el bí rál ja a vizs ga bi zott ság dön té se el len 
be nyúj tott tör vényességi ké rel met;

e) mû köd te ti a ta nul má nyok alat ti vizs gáz ta tás cél já ból
a füg get len vizs ga bi zott sá got;

f) a Kt. 131.  § (6) be kez dé se sze rint köz re mû kö dik a
ke ret tan terv jó vá ha gyá sa cél já ból in dí tott el já rás ban;

g) elõ ké szí ti és szer ve zi a kö zép fo kú be is ko lá zás köz -
pon ti írás be li fel vé te li vizs gá it;

h) el lát ja a Mi nisz té ri um ál tal meg hir de tett és fi nan szí -
ro zott or szá gos ta nul má nyi ver se nyek elõ ké szí té sé vel,
szer ve zé sé vel össze füg gõ fel ada to kat.

8.  §

A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont ként a 
Kt. 95/A.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében

a) dönt az Or szá gos szak ér tõi név jegy zék be, il let ve az
Or szá gos vizs gáz ta tá si név jegy zék be tör té nõ fel vé tel lel
kap cso la to san be nyúj tott ké rel mek rõl, a név jegy zék bõl
tör té nõ tör lés rõl, il let ve a név jegy zék ben való nyil ván tar -
tás meg hosszab bí tá sá ról;

b) el lát ja a vizs ga el nö ki te vé keny ség szak mai irá nyí tá -
sá val és el len õr zé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, és in do -
kolt eset ben a vizs ga el nö köt tör li a nyil ván tar tás ból;

c) gon doz za – a Kt. elõ írásainak meg fele lõen – az
 Országos szak ér tõi név jegy zé ket és az Or szá gos vizs gáz -
ta tá si név jegy zé ket, gon dos ko dik az egy sé ges név jegy zé -
kek össze ál lí tá sá ról és az Ok ta tá si Köz löny ben tör té nõ
köz zé té te lé rõl;

d) a köz ok ta tá si in téz mény vagy a fenn tar tó meg ke re -
sé sé re – az Or szá gos szak ér tõi név jegy zék bõl – ja vas la tot
tesz a szak ér tõ sze mé lyé re.

9.  §

A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont ként
a Kt. 95/A.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében

a) vé le mé nye zi a Kt.-ben meg ha tá ro zott önkormány zati
in téz ke dé si ter vet, il le tõ leg a fõ vá ros, a me gyék, a me gyei
jogú vá ro sok fej lesz té si ter vét a Mi nisz té ri um szá má ra;

b) a mi nisz ter meg bí zá sá ból kép vi se li a mi nisz tert a
 regionális és a me gyei fej lesz té si ta nács, va la mint a me -
gyei (fõ vá ro si) köz ok ta tá si köz ala pít vány mun ká já ban;

c) részt vesz a re gi o ná lis és a me gyei fej lesz té si ta nács
ál tal ki írt pá lyá za tok el bí rá lá sá nak fo lya ma tá ban;

d) a mi nisz ter fel ké ré sé re részt vesz a vo nat ko zó fej -
lesz té si for rá sok, így kü lö nö sen az Eu ró pai Szo ci á lis Alap
(ESF) és más az Eu ró pai Uni ó ból szár ma zó fej lesz té si for -
rá sok ter ve zé sé ben.

10.  §

A Hi va tal a 9.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak el lá tá -
sá hoz köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont ként – a
 régió köz ok ta tás-fej lesz té si stra té gi á já nak el ké szí té sé re, a
ré gi ót érin tõ in téz ke dé sek, prog ra mok, pro jek tek és tá mo -
ga tá si pá lyá za tok össze han go lá sá ra, a ré gió közoktatás-
 fejlesztését szol gá ló pénz ügyi for rá sok ha té kony fel hasz -
ná lá sá nak se gí té sé re – ré gi ón ként re gi o ná lis köz ok ta tá si
egyez te tõ fó ru mot mû köd tet. A re gi o ná lis köz ok ta tá si
egyez te tõ fó rum mun ká já ban – kép vi se lõ ik út ján, kü lön
dí ja zás nél kül – köz re mû köd het nek azok a szer ve ze tek,
ame lyek a Kt. 88.  §-ának (1) be kez dé se sze rint részt vesz -
nek a fõ vá ro si, me gyei fej lesz té si terv el ké szí té sé ben.

11.  §

A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont ként
a) mû köd te ti a re gi o ná lis fej lesz té si és kép zé si bi zott -

sá go kat, és köz re mû kö dik a kép zé si alap rész pá lyá za ta i -
nak el bí rá lá sá ban;
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b) el lát ja a mi nisz ter fe le lõs sé gé be tar to zó szak ké pe sí -
té sek te kin te té ben az Or szá gos szak mai szak ér tõi név jegy -
zék kel és Or szá gos szak mai vizs ga el nö ki név jegy zék kel
kap cso la tos fel ada to kat;

c) a fenn tar tó ké rel mé re en ge dé lyez he ti a Kt.
95/A.  §-ának (9) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a ma xi -
má lis lét szám túl lé pé sét, ha az ok ta tás szer ve zé si okok
 miatt in do kolt;

d) köz re mû kö dik az Or szá gos Kép zé si Jegy zék alap ján 
a mi nisz ter fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek ese -
tén a szak mai vizs gák köz pon ti írás be li té te le i nek, köz -
pon ti gya kor la ti fel ada ta i nak, va la mint azok meg ol dá sa i -
nak szét osz tá sá ban;

e) el lát ja a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gyar di á kok
di ák ked vez mé nyek re jo go sí tó di ák iga zol vá nyá nak ki adá -
sá val, cse ré jé vel, vissza vo ná sá val és nyil ván tar tá sá val
kap cso la tos te en dõ ket;

f) el lát ja a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gyar pe da gó -
gu sok és ok ta tók ré szé re járó pe da gó gus ked vez mény re
 jogosító pe da gó gus iga zol vány, ok ta tói kár tya ki adá sá val,
cse ré jé vel, vissza vo ná sá val és nyil ván tar tá sá val kap cso la -
tos te en dõ ket.

12.  §

(1) A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként te vé keny sé ge so rán együtt mû kö dik a köz ok ta tá si
 intézményekkel, a szak mai szer ve ze tek kel, a fenn tar tók -
kal, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel, az or szá gos kisebb -
ségi ön kor mány za tok kal, és se gít sé get nyújt te vé keny sé -
gük höz.

(2) A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként pe da gó gi ai szol gál ta tó te vé keny sé gét köz vet ve, az
 általa meg ha tá ro zott szol gál ta tó szer ve zet út ján lát ja el.
E szol gál ta tó fel ada tok kü lö nö sen

a) mé rés, ér té ke lés szer ve zé se;
b) szak mai is mer te tés és pe da gó gi ai tá jé koz ta tás nyúj -

tá sa;
c) kép zés és to vább kép zés szer ve zé se a szak ér tõi és

vizs gáz ta tá si te vé keny ség ben részt ve võk ré szé re;
d) ki ad vá nyok ké szí té se és meg je len te té se.

13.  §

(1) A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként elsõ fokú dön tést hoz

a) a tan könyv vé nyil vá ní tás ról, il let ve tan könyv vé
nyil vá ní tá si ké re lem el uta sí tá sá ról, va la mint a tan könyv -
jegy zék re való fel vé tel rõl, il let ve a tan könyv jegy zék re
való fel vé tel irán ti ké re lem el uta sí tá sá ról;

b) az egye di érett sé gi vizs ga tár gyak akk re di tá ci ó já ról;
c) az Or szá gos szak ér tõi és az Or szá gos vizs gáz ta tá si

név jegy zék be tör té nõ fel vé tel rõl, il let ve tör lés rõl;

d) a ma xi má lis cso port- és osz tály lét szám ok ta tás szer -
ve zé si okok ból tör té nõ túl lé pé sé nek en ge dé lye zé sé rõl;

e) a Kt. 128.  §-ának (17) be kez dé se alap ján a kö te le zõ
(mi ni má lis) esz köz- és fel sze re lé si jegy zék ben fog lal tak
vég re haj tá sá nak leg ké sõbb 2008. au gusz tus 31-ig tör té nõ
en ge dé lye zé sé rõl;

f) az ál ta lá nos is ko la szék he lye sze rin ti több cé lú kis tér -
sé gi tár su lás és a me gyei ön kor mány zat be vo ná sá val
a nyolc év fo lyam nál ke ve sebb év fo lyam mal mû kö dõ ál ta -
lá nos is ko la to vább mû köd te té sé nek en ge dé lye zé sé rõl;

g) a pe da gó gus-to vább kép zé si akk re di tá ci ó ról.

(2) A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként má sod fo kú dön tést hoz

a) az érett sé gi és a szak mai vizs ga vizs ga bi zott sá gá nak
dön té se, in téz ke dé se vagy in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa
 ellen be nyúj tott tör vényességi ké re lem tár gyá ban a Kt.
84.  §-ának (5) be kez dé sé ben, a szak mai vizs ga ese tén a
szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény (a továb -
biak ban: Szt.) 14.  §-ának (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
el já rás ke re té ben;

b) a szak kép zést foly ta tó in téz mé nyek ben, il let ve a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény ben foly ta tott ta nul má nyok szak ké -
pe sí tést nyúj tó szak kép zés ben elõ írt kö ve tel mé nyé nek tel -
je sí té sé be tör té nõ be szá mí tá sa irán ti ké re lem nél a szak -
kép zést foly ta tó in téz mény ve ze tõ jé nek dön té se el len
 benyújtott fel leb be zés tár gyá ban az Szt. 11.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott el já rás ke re té ben.

(3) A Kt. 108.  §-a alap ján a kül föl di ne ve lé si-ok ta tá si
in téz mé nyek és a nem zet kö zi is ko lák vo nat ko zá sá ban
a Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont ként gya -
ko rol ja a Kt. 80.  §-a sze rint sza bá lyo zott tör vényességi
 ellenõrzést.

(4) A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként

a) a Ket ren del ke zé sei alap ján hoz a ha tás kö ré be tar -
tozó köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben ha tá ro za tot az zal,
hogy a tan könyv vé nyil vá ní tá si el já rás el in té zé si ha tár ide -
je a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott ki lenc ven nap, az
 Országos szak ér tõi, il let ve az Or szá gos vizs gáz ta tá si név -
jegy zék be tör té nõ fel vé tel re irá nyu ló el já rás el in té zé si
 határideje száz húsz nap;

b) a szak mai el len õr zés és a tör vényességi el len õr zés
meg szer ve zé sé nél a Kt. 107.  §-ában, va la mint az Szt.
6/A.  §-ában meg ha tá ro zott el já rást al kal maz za.

(5) A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként ha tó sá gi el len õr zés ke re té ben vizs gál ja a nevelési-
 oktatási in téz mé nyek ben az al kal ma zá si fel té te lek re, a kö -
te le zõ tan ügyi do ku men tu mok ve ze té sé re, és valódisá -
gára, a ma xi má lis osz tály-, cso port lét szám ra, a gyer mek-
és ta nu lói bal eset vé de lem re, a ta nu lói óra ter he lés re, az
egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nye i re, az ál la mi vizs ga
meg szer ve zé sé re, le bo nyo lí tá sá ra, a nem he lyi ön kor -
mány za ti in téz mény fenn tar tók költ ség ve té si tá mo ga tá sa
igény lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek ben és a mi ni má lis
(kö te le zõ) esz köz- és fel sze re lé si jegy zék ben fog lal tak
meg tar tá sát, to váb bá jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör ben 
gya ko rol ja a sza bály sér té si ha tó sá gi jog kö rö ket.
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(6) A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként ki ad ja az igaz ság ügyi szak ér tõi te rü le tek rõl, va la mint
az azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té -
te lek rõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let 9. szá mú mel -
lék le té ben fel so rolt szak te rü le te ken az igaz ság ügyi szak -
ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya -
kor lat szak irá nyú jel le gét iga zo ló ha tó sá gi bi zo nyít ványt.

(7) A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont -
ként in do kolt eset ben kez de mé nye zi a Ma gyar Ál lam -
kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá gá nál a nem he lyi ön kor mány -
za ti in téz mény fenn tar tó ré szé re meg ál la pí tott nor ma tív
költ ség ve té si tá mo ga tás fe lül vizs gá la tát, fo lyó sí tá sá nak
fel füg gesz té sét, kez de mé nye zé sé rõl ér te sí tést küld a szék -
hely sze rint ille té kes jegy zõ, fõ jegy zõ ré szé re.

14.  §

A Hi va tal köz ok ta tá si ér té ke lé si és vizs ga köz pont ként
a) el lát ja a pe da gó gus-to vább kép zés sel kap cso la tos

akk re di tá ci ós te vé keny sé ge ket;
b) fi gye lem mel kí sé ri, il let ve nyil ván tart ja a to vább -

kép zé se ket és a ke ret tan ter ve ket a jog sza bá lyok ál tal meg -
ha tá ro zot tak sze rint;

c) el lát ja a Pe da gó gus-to vább kép zé si Akk re di tá ci ós
Tes tü let (PAT) tit kár sá gi fel ada ta it.

A Hivatal felsõoktatási regisztrációval
kapcsolatos feladatai

15.  §

(1) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ke re té ben

a) elsõ fo kon el jár a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény ben
meg ha tá ro zott, a fel sõ ok ta tás mû kö dé sé vel kap cso la tos
 eljárásokban,

aa) a fel sõ ok ta tá si in téz mény lé te sí té sé vel, át ala ku lá -
sá val (egye sü lés, szét vá lás, ki vá lás, csat la ko zás, be ol va -
dás), meg szün te té sé vel,

ab) a fel sõ ok ta tá si in téz mény a Ma gyar Köz tár sa ság
 területén kí vül foly ta tott szék he lyen kí vü li kép zé sé vel,

ac) alap- vagy mes ter kép zés in dí tá sá val,
ad) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá nak

aa)–ac) pon tok ban nem em lí tett to váb bi mó do sí tá sá val,
ae) kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény ma gyar or szá gi

mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé vel
kap cso la tos ha tó sá gi ügyek ben;

b) az Ftv. 15.  § (4) be kez dé se, 16.  § (1)–(2) be kez dé se
sze rin ti köz hi te les nyil ván tar tást ve zet;

c) ve ze ti a nem költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek köz hasz nú sá gi nyil ván tar tá sát;

d) köz re mû kö dik a nem ál la mi, va la mint a kül föl di fel -
sõ ok ta tá si in téz mé nyek fe let ti tör vényességi el len õr zé si

el já rás ban, ha tó sá gi el len õr zést foly tat [Ftv. 105.  § (4) be -
kez dés, 107.  § (3)–(4) be kez dés, 116.  § (2) be kez dés].

(2) A Hi va tal ha tás kö ré be tar to zó jo gok, il let ve kö te le -
zett sé gek a köz pont ha tó sá gi ha tá ro za tá nak jog erõ re emel -
ke dé sét köve tõen al kal maz ha tók.

16.  §

(1) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
ve szi nyil ván tar tás ba

a) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket [Ftv. 15.  § (2) be kez dés],
b) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén en ge déllyel mû kö dõ 

kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nye ket [Ftv. 38.  § (3) be kez -
dés, 116.  § (2)–(3) be kez dés],

c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény hez szer ve ze ti leg nem tar -
to zó di ák ott ho no kat [Ftv. 13.  § (3) be kez dés].

(2) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
a fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé sé vel össze füg gés ben
nyil ván tar tás ba ve szi kü lö nö sen

a) az alap- és mes ter szak in dí tá sát, dok to ri is ko la ala pí -
tá sát [Ftv. 32.  § (10) be kez dés],

b) a kar lé te sí té sét [Ftv. 30.  § (6) be kez dés és 106.  §
(2) be kez dés],

c) a fel sõ fo kú szak kép zés, il let ve szak irá nyú to vább -
kép zés in dí tá sát [Ftv. 32.  § (2)–(4) és (8) be kez dés],

d) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek együtt mû kö dé si meg ál -
la po dá sát [Ftv. 31. és 117.  §],

e) a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg szû né se ese té re a
fenn tar tó ál tal má sik fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel kö tött
meg ál la po dást [Ftv. 37.  § (6) be kez dés],

f) a fenn tar tói jog át adá sá ról kö tött meg ál la po dást
[Ftv. 17.  § (1) be kez dés],

g) nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ese tén a köz -
hasz nú sá gi jog ál lást [Ftv. 107.  § (6) be kez dés],

h) a fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá ban sze -
replõ – az a)–c) pont ban nem ne ve sí tett – az Ftv. 16.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ada to kat.

17.  §

(1) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként az
ala pí tó ok irat ban fog lalt ada tok vizs gá la tá val kap cso la tos
el já rás so rán vizs gál ja az ala pí tó ok irat ban fog lal tak jog -
sze rû sé gét.

(2) Amennyi ben a Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós
köz pont ként az (1) be kez dés ben fog lalt el já rá sa so rán
meg ál la pít ja, hogy az in téz mény ala pí tó ok ira ta jog sza -
bály sér tõ, meg fe le lõ ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja a fenn tar tó 
fi gyel mét a jog sze rût len ren del ke zés or vos lá sá ra, in do kolt
eset ben pe dig fel füg geszt he ti az in téz mény mû kö dé si
 engedélyét. A je len §-ban fog lalt el já rás ra a Ket. elõ írásait
kell al kal maz ni.
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(3) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
a fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá ban fog lalt ada to -
kat oly mó don tart ja nyil ván, hogy a mó do sí tás ide je, és
pon tos tar tal ma min den eset ben meg ál la pít ha tó le gyen.

(4) Az ala pí tó ok irat mó do sí tá sa ak kor lép ha tály ba, ha
jog erõs ha tá ro zat szü le tik az ada tok nyil ván tar tás ba vé te -
lé rõl.

18.  §

(1) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
nyil ván tar tá sát a mel lék let ben meg je lölt ada tok te kin te té -
ben kö te le zõ adat szol gál ta tás alap ján ve ze ti.

(2) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
a nyil ván tar tás ba vé tel rõl, va la mint a nyil ván tar tás ba be -
jegy zett adat meg vál to zá sá nak be jegy zé sé rõl – az ala pí tó
ok irat ban fog lalt ada tok nyil ván tar tás ba vé te le ki vé te lé -
vel – az erre a cél ra szol gá ló nyom tat vá nyon elõ ter jesz tett
ké re lem alap ján ha tá ro zat tal dönt. Ha a ké re lem az adat
meg vál to zá sá nak be jegy zé sé re irá nyul, je lez ni kell, hogy
az adat tör lé sét vagy mó do sí tá sát ké rik. A nyom tat vá nyok
min tá ját a Hi va tal ha tá roz za meg, és hon lap ján, va la mint
az Ok ta tá si Köz löny ben köz zé te szi.

(3) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
fo lya ma to san vizs gál ja az ál ta la nyil ván tar tott ada tok
 helyességét, in do kolt eset ben ha tó sá gi el len õr zést foly tat
[Ftv. 107.  § (3)–(4) be kez dés, 116.  § (2) be kez dés].

19.  §

(1) Fel sõ ok ta tá si in téz mény nyil ván tar tás ba vé te lét az
Ftv. 7.  § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ala pí tás ra
jo go sult (a továb biak ban: fenn tar tó) az ala pí tó ok irat alá -
írá sát kö ve tõ har minc na pon be lül az Ftv. 15.  § (1)–(5) be -
kez dé sé ben –, il let ve az Ftv. 140.  § (6) be kez dé sé ben –
fog lalt fel té te lek tel je sí té se ese tén kér he ti.

(2) Az Ftv. 7.  § (3) be kez dé se sze rint több jo go sult ál tal
kö zö sen fenn tar tott fel sõ ok ta tá si in téz mény nyil ván tar tás -
ba vé te li ké rel mé hez mel lé kel ni kell a fenn tar tók kö zött
lét re jött, a fenn tar tói jo gok gya kor lá sá ról és a kötelezett -
ségek tel je sí té sé rõl  szóló szer zõ dést is [Ftv. 7.  § (2) be kez -
dés].

(3) Fel sõ ok ta tá si in téz mény lé te sí té se ese tén a Hi va tal
az Ftv. 15.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak és a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zot tak vizs gá la tát köve tõen hoz za meg
a nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ha tá ro za tát.

20.  §

(1) A di ák ott hon nyil ván tar tás ba vé te lét a di ák ott hon
ala pí tó ok ira tá nak alá írá sát kö ve tõ har minc na pon be lül a
fenn tar tó jo go sult ké rel mez ni.

(2) Di ák ott hon ese tén a nyil ván tar tás ba vé tel fel té te le,
hogy ren del kez zen a te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges
– kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – sze mé lyi, tár gyi,
pénz ügyi fel té te lek kel. A di ák ott hon mû kö dé sét a nyil ván -
tar tás ba vé tel rõl  szóló dön tés jog erõ re emel ke dé sé tõl
kezd he ti meg.

(3) Ha a di ák ott hon fenn tar tó ja fel sõ ok ta tá si in téz mény, 
a di ák ott hon nyil ván tar tás ba vé te lé rõl  szóló ha tá ro za tot
az zal a fel té tel lel kell ki ad ni, hogy te vé keny sé ge meg kez -
dé sé re a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál la mi el is me ré sé rõl
 szóló tör vénymódosítás ha tály ba lé pé sét köve tõen ke rül het 
sor.

21.  §

(1) A nyil ván tar tás ba vett fel sõ ok ta tá si in téz mény – az
(1)–(3) be kez dés al kal ma zá sá ban ide ért ve a di ák ott hont
is – el ne ve zé sé nek más fel sõ ok ta tá si in téz mény el ne ve zé -
sé tõl egy ér tel mû en kü lön böz nie kell. A fel sõ ok ta tá si
 intézmény el ne ve zé se nem le het meg té vesz tõ, nem kelt het
az in téz mény re, an nak te vé keny sé gé re vo nat ko zó ha mis
lát sza tot.

(2) Két vagy több azo nos nevû fel sõ ok ta tá si in téz mény
ese tén a név vi se lé sé nek joga azt a fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt il le ti meg, ame lyik fenn tar tó ja a nyil ván tar tás ba
 vételi ké rel met el sõ ként nyúj tot ta be.

(3) A tör té ne lem ki emel ke dõ sze mé lyi sé ge i nek ne vét
a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia en ge dé lyé vel, olyan
 nevet pe dig, amely hez más nak jogi ér de ke fû zõ dik, csak a
jo go sult hoz zá já ru lá sá val le het a fel sõ ok ta tá si in téz mény
ne vé ben fel tün tet ni.

22.  §

(1) A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén mû kö dõ kül föl di
fel sõ ok ta tá si in téz mény nyil ván tar tás ba vé te le kor, mû -
ködésének en ge dé lye zé se kor [Ftv. 106.  § (6) be kez dés,
116.  § (1)–(3) be kez dés], il let ve a Ma gyar or szá gon en ge -
déllyel mû kö dõ kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kép zé -
se i nek be je len té sé re

a) a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság
 arról fog lal ál lást, hogy a fel sõ ok ta tá si in téz mény ál tal
foly ta tott ma gyar or szá gi te vé keny ség meg fe lel-e a ma gyar 
fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel szem ben tá masz tott kö ve tel -
mé nyek nek, va la mint szak vé le ményt ad a ki adott szak kép -
zett sé gek meg fe lel tet he tõ sé gé rõl,

b) a Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
 arról fog lal ál lást, hogy az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mény
szár ma zá si or szá gá ban fel sõ ok ta tá si in téz mény nek mi nõ -
sül-e és az ál ta la ki adott ok le vél vég zett sé gi szint jé nek és
szak kép zett sé gé nek ma gyar or szá gi el is me ré sé re le he tõ ség 
van-e.

(2) A kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re vo nat ko zó
kö te le zõ adat szol gál ta tás ke re té ben nyil ván tar tan dó ada -
tok kö rét a mel lék let III. ré sze tar tal maz za.
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23.  §

A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként a mû -
kö dé si en ge dély rõl, a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sá ról az 
erre a cél ra szol gá ló nyom tat vá nyon elõ ter jesz tett ké re lem
alap ján – a hi va tal ból tör té nõ el já rás ki vé te lé vel – ha tá ro -
zat tal dönt. A nyom tat vá nyok min tá ját a Hi va tal ha tá roz za
meg, és hon lap ján, va la mint az Ok ta tá si Köz löny ben köz -
zé te szi.

24.  §

(1) A fenn tar tó a mû kö dés meg kez dé sé hez szük sé ges
en ge délyt ak kor kér he ti, ha iga zol ja, hogy a fel sõ ok ta tá si
in téz mény mû kö dé sé hez szük sé ges va la mennyi fel té tel
ren del ke zés re áll, il let ve fo ko za to san meg te remt he tõ.

(2) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
fel sõ ok ta tá si in téz mény ese tén az Ftv. 15.  § (8) bekezdé -
sében fog lal tak vizs gá la tát köve tõen, a nyil ván tar tás ba
 vételrõl  szóló ha tá ro za tá ban fog lalt fel té te lek tel je sí té se
ese tén – az Ftv. 106.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
szak ér tõi vé le mény be szer zé sét köve tõen – adja ki a mû -
kö dé si en ge délyt. A Hi va tal a mû kö dé si en ge dély ben
 külön ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint meg ál la pí tott
ma xi má lis hall ga tói lét szá mot tün te ti fel.

(3) A mû kö dé si en ge délyt – ide nem ért ve an nak az in -
téz mény hi va ta los el ne ve zé sét nem érin tõ mó do sí tá sát –
az zal a fel té tel lel kell ki ad ni, hogy az en ge dély ben fog lalt
te vé keny ség meg kez dé sé re az ál la mi el is me rés rõl  szóló
tör vénymódosítás ha tály ba lé pé sét köve tõen ke rül het sor.

25.  §

A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként a mû -
kö dé si en ge dély meg adá sá val egy ide jû leg – ide ért ve a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény ne vé nek meg vál toz ta tá sát is – kez -
de mé nye zi a mi nisz ter nél, hogy az adott fel sõ ok ta tá si
 intézmény vo nat ko zá sá ban gya ko rol ja az Ftv. 102.  §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ál la mi dön tés-elõ ké szí tõi 
jog kö rét [Ftv. 15.  § (8) be kez dés, 18.  § (5) be kez dés,
101.  § (1) be kez dés a) pont].

26.  §

A Hi va tal ál tal nyil ván tar tott ada tok ban be kö vet ke zett
vál to zás át ve ze té sét, a mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sát
– ide ért ve az Ftv. 36.  § sze rin ti át ala ku lást is – ké rel mez ni
kell. Több fenn tar tó ese tén a ké rel met az együtt mû kö dé si
meg ál la po dás ban rög zí tet tek sze rint kell be nyúj ta ni.
A fenn tar tók kö zöt ti együtt mû kö dé si meg ál la po dás ren -
del ke zé sé nek hi á nyá ban a ké rel met együt te sen kell be -
nyúj ta ni.

27.  §

(1) A fel sõ ok ta tá si in téz mény rek to ra ké rel me zi alap-,
il let ve mes ter szak in dí tá sá nak, kar, il let ve dok to ri is ko la
lé te sí té sé nek nyil ván tar tás ba vé te lét.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell
a) az alap szak, il let ve a mes ter szak in dí tá sá val, kar

 létesítésével kap cso la tos do ku men tá ci ót;
b) a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság

szak ér tõi vé le mé nyét;
c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény nek a szak ér tõi vé le mény -

ben fog lal tak kal kap cso la tos ál lás pont ját.

(3) Ha a ké re lem jog sze rû és a szak in dí tást, a kar, il let ve
a dok to ri is ko la lé te sí té sét elõ ze tesen a Ma gyar Felsõok -
tatási Akk re di tá ci ós Bi zott ság – or vos- és egész ség tu do -
má nyi kép zés ese tén az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um
[Ftv. 141.  § (10) be kez dés] – tá mo gat ta, a Hi va tal felsõ -
oktatási re giszt rá ci ós köz pont ként az alap-, il let ve mes ter -
szak in dí tá sát, a kar, il let ve dok to ri is ko la lé te sí té sét nyil -
ván tar tás ba ve szi [Ftv. 106.  § (2)–(3) be kez dés].

(4) Amennyi ben a ké re lem ben fog lalt alap-, il let ve mes -
ter szak in dí tá sá ról, a kar, il let ve a dok to ri is ko la lé te sí té sé -
rõl elõ ze tesen a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
 Bizottság el uta sí tó szak ér tõi vé le ményt adott, a Hi va tal
fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként

a) szak in dí tás és kar lé te sí tés ese tén el já rást in dít, mely -
nek ke re té ben a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
 Bizottság Fe lül bí rá la ti Bi zott sá gá nak vé le mé nye alap ján
dönt a ké re lem rõl,

b) dok to ri is ko la lé te sí té se ese tén a ké rel met to váb bít ja
a mi nisz ter nek, aki a Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós
Bi zott ság Fe lül bí rá la ti Bi zott sá gá nak szak ér tõi vé le mé nye 
alap ján dönt a ké re lem rõl.

28.  §

(1) Ha a nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ele get tesz
a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi CLVI. tör -
vény ben (a továb biak ban: Ksztv.) fog lalt, a köz hasz nú
szer ve zet té mi nõ sí tés fel té te le i nek, a Hi va tal fel sõ ok ta tá si
re giszt rá ci ós köz pont ként a Ksztv. 22.  §-a sze rint az ál ta la
ve ze tett köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba ve szi.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel sõ ok ta tá si
 intézmények vo nat ko zá sá ban a Hi va tal jár el a köz hasz nú -
sá gi fo ko za tok kö zöt ti át so ro lás, va la mint a köz hasz nú
jog ál lás tör lé se irán ti ké rel mek te kin te té ben.

(3) A nyil ván tar tás ba vé te li, át so ro lá si, tör lé si ké re lem
be nyúj tá sá ra a fenn tar tó (több fenn tar tó ese tén az együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás ban rög zí tett sze mély, en nek hi á -
nyá ban a fenn tar tók együt te sen) jo go sult(ak).

29.  §

(1) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
ho zott ha tá ro za tát a Ksztv. sza bá lya i ra fi gye lem mel – az
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Ftv. 107.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyok sze rint –
hoz za meg.

(2) A köz hasz nú sá gi be jegy zés irán ti ké re lem a mû kö -
dé si en ge dély irán ti ké re lem mel együt te sen is elõ ter jeszt -
he tõ.

30.  §

(1) A fenn tar tó a fel sõ ok ta tá si in téz mény
a) jog utód nél kü li meg szün te té sé rõl ho zott dön té sét,
b) meg szün te té se fel té te le i nek fenn ál lá sá ról  szóló jog -

erõs bí ró sá gi ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét,
c) fenn tar tói jo gok gya kor lá si jo gá nak meg szû né sé rõl

 szóló dön tés meg ho za ta lát
kö ve tõ 15 na pon be lül kez de mé nye zi a Hi va tal nál az ál la -
mi el is me rés vissza vo ná sá val kap cso la tos el já rás meg in dí -
tá sát.

(2) A fel sõ ok ta tá si in téz mény fenn tar tó ja az (1) be kez -
dés a) pont ja sze rin ti ké rel mé hez mel lé ke li

a) dön té sét és an nak in dok lá sát;
b) a nem ki fu tó rend sze rû meg szün te tés ese tén – ha tá -

lyos meg ál la po dás hi á nyá ban – a hall ga tó kat át ve võ fel sõ -
ok ta tá si in téz ménnyel kö tött meg ál la po dást.

31.  §

(1) A mi nisz ter, amennyi ben kez de mé nye zé sé re az Ftv.
105.  § (2) be kez dé se alap ján a bí ró ság meg ál la pí tot ta,
hogy fenn áll nak a fel sõ ok ta tá si in téz mény meg szün te té sé -
nek fel té te lei, a bí ró ság jog erõs ha tá ro za tát, an nak jog -
erõre emel ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül meg kül di a Hi va -
tal nak.

(2) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
ha tó sá gi el len õr zés ered mé nye ként ál la pít ja meg, hogy
nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mény ese té ben az Ftv.
37.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–d) pont já ban meg ha tá ro zott
fel té te lek fenn áll nak.

32.  §

(1) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
a) a 23–24.  § sze rin ti be je len tés, meg ál la pí tás alap ján

az ál la mi el is me rés vissza vo ná sa tár gyá ban in dí tott el já rá -
sát köve tõen,

b) egye sü lés, szét vá lás, ki vá lás, be ol va dás ese tén a fel -
sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé si en ge dé lyé nek vissza vo ná -
sá ról, az új fel sõ ok ta tá si in téz mény mû kö dé si en ge dé lyé -
nek ki adá sá ról  szóló ha tá ro za tá val együtt
a 18.  § sze rin ti kez de mé nye zés sel él a mi nisz ter felé
[Ftv. 36.  § (5) és (7)–(9) be kez dés, 37.  § (4)–(5) és (8) be -
kez dés].

(2) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként az
ál la mi el is me rés vissza vo ná sá ról  szóló tör vény ki hir de té -
sé vel egy ide jû leg, a tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap já val
tör li nyil ván tar tá sá ból az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz ményt.

33.  §

(1) A Hi va tal ál tal ve ze tett nyil ván tar tás ban sze rep lõ
ada tok ról bár ki hi te les má so lat, il let ve ki vo nat ki adá sát
kér he ti.

(2) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként a
köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba vé tel lel, an nak mó do sí tá sá -
val, tör lé sé vel kap cso la tos jog erõs ha tá ro za tát meg kül di
az ügyész ség ré szé re.

(3) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként a
költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mény
ese té ben a nyil ván tar tás ba tör té nõ be jegy zés rõl, tör lés rõl
 szóló jog erõs ha tá ro za tá nak meg kül dé sé vel ér te sí ti a
törzs köny vi nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet.

(4) Ha a fel sõ ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok ira tá ban fog -
lal tak alap ján fel nõtt kép zés ben ve het részt, a Hi va tal fel -
sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként a mû kö dé si en ge dély
tár gyá ban ho zott jog erõs ha tá ro za tát meg kül di a Fel nõtt -
kép zé si Akk re di tá ló Tes tü let nek.

34.  §

(1) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként a
fel sõ ok ta tá si in téz mény meg ala ku lá sá val, át ala ku lá sá val,
meg szû né sé vel kap cso la tos jog erõs ha tá ro za tát az Okta -
tási Köz löny ben is köz zé te szi.

(2) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
éven te – má jus hó nap ban – nyil vá nos ság ra hoz za a fel sõ -
fo kú szak kép zés ben en ge déllyel ren del ke zõ fel sõ ok ta tá si
in téz mé nyek és az ál ta luk ok ta tott fel sõ fo kú szak kép zé -
sek, a fel sõ ok ta tá si in téz ménnyel fel sõ fo kú szak kép zés re
meg ál la po dást kö tött szak kö zép is ko lák jegy zé két a
 Magyar Köz tár sa ság hi va ta los lap já ban, va la mint a
 Minisztérium hon lap ján.

35.  §

(1) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként a
nem ál la mi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fenn tar tói te vé keny -
sé ge, va la mint a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek mû kö -
dé se fe let ti tör vényességi el len õr zés ke re té ben (a továb -
biak ban: mi nisz te ri tör vényességi el len õr zés) a mi nisz ter
uta sí tá sá ra el len õr zést foly tat le [Ftv. 105.  § (4) be kez dés,
116.  § (2) be kez dés]. A Hi va tal jog sza bály sér tés ese tén
kö te les erre fel hív ni a mi nisz ter fi gyel mét, aki nyolc na pon 
be lül dönt a mi nisz te ri tör vényességi el len õr zés le foly ta tá -
sá ról.
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(2) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként az
el len õr zés so rán vizs gál ja a jog sza bály ban fog lalt ren del -
ke zé sek, az in téz mé nyi do ku men tu mok ban, a mû kö dé si
en ge dély ben fog lal tak, a fenn tar tói kö te le zett sé gek meg -
tar tá sát.

(3) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként el -
jár va az el len õr zés ered mé nyé rõl  szóló je len tést meg kül di
a fenn tar tó ré szé re.

(4) A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként az
el len õr zést hat van na pon be lül foly tat ja le.

(5) A mi nisz ter az el já rást le zá ró dön té sét meg kül di
a fenn tar tó, a Hi va tal és az ügyész ség ré szé re.

36.  §

(1) A mi nisz te ri tör vényességi el len õr zés ke re té ben
vég zett el len õr zé se be fe je zé se kor a Hi va tal fel sõ ok ta tá si
re giszt rá ci ós köz pont ként je len tést ké szít.

(2) Az el len õr zés ered mé nye it, a fenn tar tói ész re vé telt,
és az el nem fo ga dott fenn tar tói ész re vé te lek in do ka it tar -
tal ma zó vizs gá la ti je len tést a Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt -
rá ci ós köz pont ként meg kül di a mi nisz ter nek.

(3) A mi nisz ter – az Ftv. 105.  §, 116.  § (2) be kez dés
 szerinti, a Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként
tör té nõ köz re mû kö dé sé vel le foly ta tott – tör vényességi
 ellenõrzési jog kö ré ben ha tá ro za tát, a Hi va tal fel sõ ok ta tá si
re giszt rá ci ós köz pont ként tör té nõ el já rá sát is be le ért ve, az
el len õr zés el ren de lé sé tõl szá mí tott száz húsz na pon be lül
hoz za meg.

(4) A mi nisz ter az el já rást le zá ró dön té sét meg kül di a
fenn tar tó, a Hi va tal és az ügyész ség ré szé re.

37.  §

A Hi va tal fel sõ ok ta tá si re giszt rá ci ós köz pont ként ve ze -
tett köz hi te les nyil ván tar tá sát – az Ftv. 155.  § (2) be kez dé -
sé ben fog lal tak ki vé te lé vel – e ren de let hatályba lépését
kö ve tõ 30 na pon be lül fel kell ál lí ta ni. Ezen idõ pon tig
 valamennyi fel sõ ok ta tá si in téz mény kö te les a Hi va tal nyil -
ván tar tá sá ba be je lent kez ni, és az e ren de let ben, va la mint
az Ftv.-ben meg ha tá ro zott ada to kat a Hi va tal köz hi te les
nyil ván tar tá sá ba be je len te ni. E kö te le zett ség el mu lasz tá sa
ese tén a Hi va tal kez de mé nyez he ti a tör vényességi fel -
ügye le ti el já rás le foly ta tá sát a mi nisz ter nél.

A Hivatal végzettség elismerésével kapcsolatos feladatai

38.  §

(1) A Hi va tal ek vi va len cia és in for má ci ós köz pont ként
a) ha tó sá gi jog kö ré ben
aa) el is me ri az ál ta lá nos is ko lai és kö zép is ko lai bi zo -

nyít vá nyok, va la mint a fel sõ fo kú ok le ve lek és tu do má -

nyos fo ko za tok ál tal ta nú sí tott vég zett sé gi szin tet, to váb bá 
az alap-, kö zép- és fel sõ fo kú szak ké pe sí té se ket és az ál ta la
mû köd te tett szak bi zott sá gok köz re mû kö dé sé vel a felsõ -
fokú vég zett ség hez kap cso ló dó szak kép zett sé ge ket,

ab) jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a ren del ke -
zés re álló ada tok alap ján hi va ta los tá jé koz ta tást ad (bel- és
kül föl di szer vek nek és sze mé lyek nek egy aránt) a kül föl di
ok ta tá si rend sze rek rõl, a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mé -
nyek rõl, a fel sõ fo kú vég zett sé get ta nú sí tó ok le ve lek meg -
szer zé sé nek fel té te le i rõl,

ac) hi va ta los in for má ci ót szol gál tat a ma gyar ok ta tá si
rend szer rõl, tá jé koz tat ja a kül föl di ha tó sá go kat, szak mai
szer ve ze te ket a ma gyar bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek meg -
szer zé sé nek fel té te le i rõl,

ad) kül föl di hi va ta los el já rás ban való fel hasz ná lás cél -
já ból az ügy fe lek ké rel mé re ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít
ki ha zai fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben foly ta tott ta nul má -
nyok ról, il le tõ leg ha zai fel sõ fo kú vég zett sé get ta nú sí tó
 oklevelekrõl,

ae) szak ér tõi vé le ményt ad a kül föl di fel sõ ok ta tá si
 intézmények ma gyar or szá gi mû kö dé sé nek en ge dé lye zé si
el já rá sa so rán;

b) ha tó sá gi fel ada tok hoz kap cso ló dó an
ba) kap cso la tot tart és köz vet le nül együtt mû kö dik más

ál la mok és nem zet kö zi szer ve ze tek ek vi va len cia-ügyek -
kel fog lal ko zó köz pont ja i val,

bb) el lát ja az ENIC és NARIC há ló za ti tag ság ból ere dõ 
fel ada to kat,

bc) a ma gyar fel sõ ok ta tás meg is mer te té sé vel kap cso la -
tos ki adói (pub li ká ci ós) te vé keny sé get lát el,

bd) ha zai és nem zet kö zi kon fe ren ci á kat, tan fo lya mo kat 
és ko or di ná ci ós ér te kez le te ket szer vez,

be) be töl ti az eu ró pai kö zös sé gi jog alap ján a mun ka -
vál la lás cél já ból tör té nõ el is me rés nem ze ti in for má ci ós
köz pont já nak sze re pét,

bf) ve ze tõ je el lát ja a szak kép zett sé gek el is me ré sé re
 vonatkozó eu ró pai uni ós irány el vek nem ze ti ko or di ná to ri
te en dõ it.

A Hivatal nyelvvizsga-akkreditációval kapcsolatos
feladatai

39.  §

A Hi va tal nyel vizs ga-akk re di tá ci ós köz pont ként
a) má sod fo kon el jár a nyelv vizs ga ér té ke lé sé vel kap -

cso la tos fel leb be zé sek ügyé ben,
b) nyil ván tart ja a ki adott nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyo -

kat, azok ról má sod la tot ad ki,
c) le bo nyo lít ja a nyelv vizs gáz ta tá si akk re di tá ci ós el já -

rá so kat, ki ad ja az el sõ fo kú ha tá ro za to kat,
d) vég zi a kül föl dön szer zett nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -

nyok ho no sí tá sát,
e) el lát ja a Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Ta nács

tit kár sá gi fel ada tai,
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f) meg ha tá roz za és ter jesz ti a bi zo nyít vány és anya -
könyv nyom tat vá nyo kat,

g) a rész vizs gák egye sí té se so rán az egyen ér té kû ség rõl
iga zo lást ad ki.

A Hivatal hatósági nyilvántartással kapcsolatos
feladatai

40.  §

A Hi va tal köz ok ta tá si és fel sõ ok ta tá si ha tó sá gi nyil ván -
tar tá si fel adat kör ében

a) el lát ja a köz- és fel sõ ok ta tá si in for má ci ós rend szer -
rel kap cso la tos fel ada to kat,

b) nyil ván tart ja a köz- és fel sõ ok ta tá si fel ada to kat el lá tó
in téz mé nye ket és a ré szük re OM azo no sí tó szá mot ad ki,

c) mû köd te ti a Kt.-ben, va la mint az Ftv.-ben meg ha tá -
ro zott sze mé lyi nyil ván tar tó rend szert, en nek ke re té ben
 kiadja a ti zen egy je gyû azo no sí tó szá mot,

d) el lát ja a di ák-, a pe da gó gus- és az ok ta tói iga zol -
vány rend szer rel kap cso la tos fel ada to kat.

Vegyes rendelkezések

41.  §

A hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel Köz pont ról
 szóló 86/2006. (IV. 12.) Korm. ren de let

a) 2.  §-a i) pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„i) Ok ta tá si Hi va tal: a kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le -

ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény alap ján a
kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé re hi va tott 
ha tó ság,”

b) 22.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A Di ák hi tel Köz pont az iga zo lás hoz zá ér ke zé sét
kö ve tõ 8 na pon be lül a kül föl di fel sõ ok ta tá si in téz mény
jog ál lá sá val, va la mint a hall ga tó ál tal foly ta tott kép zés sel
kap cso lat ban két ség ese tén ál lás fog la lás cél já ból meg ke -
res he ti az Ok ta tá si Hi va talt. A hi tel fel ve võ ál tal be nyúj tott
iga zo lás sal kap cso la tos ál lás fog la lá sát az Ok ta tá si Hi va tal
az iga zo lás hoz zá ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les
meg kül de ni a Di ák hi tel Köz pont ré szé re.”

Hatályba léptetõ és záró rendelkezések

42.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 40.  §-a 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(3) A Hi va tal az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és
Vizs ga köz pont, a Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont, a
Ma gyar Ek vi va len cia és In for má ci ós Köz pont, és a Nyelv -
vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont, va la mint a „suli -
Nova” Köz ok ta tá si Fej lesz té si és Pe da gó gus-to vább kép -
zé si Kht.-nak a díj jal nem fe de zett szol gál ta tá sok kal kap -
cso la tos fel ada tai te kin te té ben ál ta lá nos jog utód ja.

(4) E ren de let hatályba  lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról

 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé -
sé ben az „Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz -
pont tól (a továb biak ban: or szá gos vizs ga köz pont)” he lyé -
be „Ok ta tá si Hi va tal tól (a továb biak ban: Hi va tal)”, 7.  §
(6), (8)–(9) be kez dé sé ben, 8.  §-ában, a 10.  § (2) be kez dé -
sé ben, a 11.  § (2) be kez dés a)–b) pont já ban, va la mint a (4), 
(6) és (8) be kez dé sé ben, 12.  § (8) be kez dé sé ben, 13.  §
(1) be kez dé sé ben, 17/A.  § (1) be kez dés a)–b) pont já ban és
(2) be kez dé sé ben, 18.  § (3) be kez dé sé ben, 18/A.  § (2),
(3) és (5) be kez dé sé ben, 18/B.  § (2)–(4) és (7) be kez dé sé -
ben, 28.  § (3) be kez dé sé ben, 31.  § (1) be kez dé sé ben,
(2) be kez dés b) j), k), l), n), o) és p) pont já ban, va la mint
(3)–(4) be kez dé sé ben, 40/A.  § (1) be kez dés a) pont já ban,
49.  § (2) be kez dé sé ben, 50.  § (2) és (7)–(8) be kez dé sé ben,
51.  § (2) be kez dé sé ben, 53.  § (8) be kez dé sé ben, 57.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 58.  § (1) be kez dé sé ben, 59.  §
(3) be kez dé sé ben és 60/A.  § (3) be kez dé sé ben az „or szá -
gos vizs ga köz pont” he lyé be „Hi va tal”, 12.  § (4) be kez dés
b) pont já ban, 12.  § (16) be kez dé sé ben, 52.  § (8) be kez dé -
sé ben az „or szá gos vizs ga köz pont ban” he lyé be „Hi va tal -
ban”, 12.  § (8) be kez dé sé ben az „or szá gos vizs ga köz pont -
hoz” he lyé be „Hi va tal hoz”, 12.  § (11) be kez dés c) pont -
jában, (12) be kez dé sé ben, va la mint a (13) be kez dé sé ben,
18.  § (3) be kez dé sé ben, 30.  § (2) be kez dés j) és o) pont -
jában, 52.  § (7) be kez dés a) pont já ban, va la mint 59.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben az „or szá gos vizs ga köz pont nak”
 helyébe „Hi va tal nak”, 15.  § (1) be kez dés b) pont já ban az
„or szá gos vizs ga köz pont nál” he lyé be „Hi va tal nál”, 30.  §
(2) be kez dés m) pont já ban az „vizs ga köz pont” he lyé be
„Hi va tal”, 57.  § (1) be kez dé sé ben és (3) be kez dés b) pont -
já ban az „or szá gos vizs ga köz pon tot” szö veg he lyé be
„ Hivatalt” szö veg,

b) a Köz ok ta tá si Fej lesz té si Cél elõ irány zat mû kö dé sé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2006. (II. 28.) Korm.
ren de let 1.  § (2) be kez dés a) pont já ban az „Or szá gos Köz -
ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont hoz (a továb biak ban:
OKÉV)” szö veg he lyé be „Ok ta tá si Hi va tal hoz” szö veg,

c) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló 2001. 
évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat érin tõ ren del -
ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm.
ren de let 12.  § (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos Köz ok ta tá si
Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont tól (a továb biak ban: OKÉV)”
he lyé be „Ok ta tá si Hi va tal tól (a továb biak ban: Hi va tal)”,
16.  § (2) be kez dé sé ben az „OKÉV-tõl” he lyé be „Hi va tal tól”,
16.  § (4) be kez dés e) pont já ban 17.  §-ában, 19.  § (5) be kez dé -
sé ben, 20.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 21.  § (1) be kez dé sé ben,
22.  §-ában és 23.  § a) pont já ban az „OKÉV” he lyé be „Hi va -
tal”, 19.  § (5), (8)–(9) be kez dé sé ben az „OKÉV-hez” szö veg
he lyé be „Hi va tal hoz” szö veg,
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d) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek
 diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
ren de let 1.  § (2) be kez dé sé ben az „Or szá gos Köz ok ta tá si
Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont (a továb biak ban: OKÉV)”
he lyé be „Ok ta tá si Hi va tal (a továb biak ban: Hi va tal)”, 1.  §
(3) be kez dé sé ben, 5.  § (4) be kez dé sé ben, 6.  § (1) és (3) be -
kez dé sé ben, 7.  § (1) be kez dé sé ben, 8.  §-ában, 9.  §
(1)–(2) be kez dé sé ben, 10.  § (1) be kez dé sé ben, 12.  §
(1) be kez dés a) pont já ban és (2) be kez dé sé ben, 13.  §
(1) be kez dé sé ben, 14/A.  § (4) be kez dés e) pont já ban, 18.  §
(1) be kez dé sé ben, 19.  § (1) és (4) be kez dé sé ben, 22.  §
(2) be kez dé sé ben, 23.  §-ában az „OKÉV” he lyé be „Hi va -
tal”, 5.  § (4), (7) és (8) be kez dé sé ben az „OKÉV-hez”
 helyébe „Hi va tal hoz” 14/A.  § (2) be kez dé sé ben az
„OKÉV-tól” he lyé be „Hi va tal tól”, 20.  § (1) be kez dé sé ben
az „OKÉV-nek” szö veg he lyé be „Hi va tal nak” szö veg,

e) az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás rend jé rõl és a nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyok ról  szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. ren de let 3.  § (8) és
(10) be kez dé sé ben, 4.  § (2)–(6) be kez dé sé ben, 5.  § (1) és
(7) be kez dé sé ben, 6.  § (3) és (4) be kez dé sé ben, 7.  §
(1)–(5) be kez dé sé ben, 11.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint
12.  § (1) be kez dé sé ben az „OKÉV Nyelv vizs gáz ta tá si
Akk re di tá ci ós Köz pont” szö veg he lyé be „Ok ta tá si Hi va -
tal” szö veg,

f) az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 142.  § (6) be kez dé sé ben az
„ Országos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont” szö -
veg he lyé be „Ok ta tá si Hi va tal” szö veg,

g) a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de -
let 12.  § (3) be kez dé sé ben az „Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té -
ke lé si és Vizs ga köz pon tot (a továb biak ban: OKÉV)”
 helyébe „Ok ta tá si Hi va talt (a továb biak ban: Hi va tal)”,
12/G.  §-ában, 17.  § (1) be kez dé sé ben és 17/B.  §-ában az
„OKÉV” szö veg he lyé be „Hi va tal” szö veg,

h) a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra mok, va la -
mint a te rü let ren de zé si ter vek egyez te té sé nek és el fo ga dá -
sá nak rend jé rõl  szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm. ren de let
6.  § (2) be kez dé sé ben és 8.  § (2) be kez dé sé ben az „Or szá -
gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont nak” szö veg
he lyé be „Ok ta tá si Hi va tal nak” szö veg
lép.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz -
pont ról  szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm ren de let, va la mint
az azt mó do sí tó 75/2003. (V. 28.) Korm. ren de let,
99/2004. (IV. 27.) Korm. ren de let, 75/2006. (IV. 3.) Korm. 
ren de let 1–5.  §-a;

b) az ok ta tá si ága za tot érin tõ egyes kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 273/2000. (XII. 27.) Korm. ren de let
IV. fe je ze te, va la mint 5.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja,

c) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -

lé pé sé vel össze füg gõ, egyes ok ta tá si ága za ti fel ada to kat
érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 229/2005.
(X. 13.) Korm. ren de let 5.  §-a,

d) az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let és az Or szá gos
Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont ról  szóló
105/1999. (VII. 6.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
256/2005. (XII. 7.) Korm. ren de let 28.  §-a (1) be kez dé sé -
nek a) és b) pont ja;

e) a Fel sõ ok ta tá si Re giszt rá ci ós Köz pont ról és el já rá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 51/2006. (III. 14.) Korm.
ren de let, va la mint

f) a Pro fesszo rok Háza szer ve ze ti át ala kí tá sá val és a
Ba las si Bál int In té zet fel ügye le ti jo gá nak meg vál to zá sá val 
össze füg gõ jog sza bály-mó do sí tá sok ról  szóló 13/2005.
(I. 26.) Korm. ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. számú melléklet
a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Oktatási Hivatal közoktatási értékelési
és vizsgaközpontként ellátandó feladataihoz

kapcsolódó regionális szervezeti egységei

1. Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Il le té kes sé gi te rü le te: Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Zala 

me gye, Vas me gye.
Köz pont ja: 9024 Gyõr, Bem tér 15.

2. Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Il le té kes sé gi te rü le te: Veszp rém me gye, Fej ér me gye,

Ko má rom-Esz ter gom me gye.
Köz pont ja: 8200 Veszp rém, Ó vá ros tér 21.

3. Dél-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Il le té kes sé gi te rü le te: Tol na me gye, Ba ra nya me gye,

So mogy me gye.
Köz pont ja: 7400 Ka pos vár, Szán tó u. 5.

4. Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Il le té kes sé gi te rü le te: Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,

He ves me gye, Nóg rád me gye.
Köz pont ja: 3525 Mis kolc, Szé che nyi u. 103.

5. Észak-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Il le té kes sé gi te rü le te: Haj dú-Bi har me gye, Jász-Nagy -

kun-Szol nok me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye.
Köz pont ja: 4029 Deb re cen, Csa pó u. 54.

6. Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Il le té kes sé gi te rü le te: Csong rád me gye, Bács-Kis kun

me gye, Bé kés me gye.
Köz pont ja: 6721 Sze ged, Szi lá gyi u. 5.
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7. Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság
Il le té kes sé gi te rü le te: Bu da pest, Pest me gye.
Köz pont ja: 1132 Bu da pest, Váci út 18.

2. számú melléklet
a 307/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Hivatal által felsõoktatással kapcsolatos
feladatkörében a kötelezõ adatszolgáltatás keretében

nyilvántartott adatok

I.

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek rõl

1. az ala pí tó ok irat ban sze rep lõ és ah hoz kap cso ló dó
ada tok:

a) az in téz mény hi va ta los neve, rö vi dí tett neve, szék -
helye, OM azo no sí tó ja, in ter net címe, gaz dál ko dá si rend -
je, gaz da sá gi ta nács mû köd te té sé nek té nye,

b) a fenn tar tó(k) neve, címe, kép vi se lõ je,
c) a fel sõ ok ta tá si in téz mény jog elõd je i nek OM azo no -

sí tó ja, meg ne ve zé se,
d) a tiszt ség vi se lõk (rek tor, gaz da sá gi fõ igaz ga tó vagy

igaz ga tó, bel sõ el len õr zés ve ze tõ je, gaz da sá gi ta nács el nö -
ke és tag jai, elõ ké szí tõ tes tü let el nö ke és tag jai ka rok ve ze -
tõi, igaz ga tá si fel ada tot el lá tó hi va tal ve ze tõ je) to váb bá a
tiszt ség vi se lõk fel ada ta it át me ne ti leg el lá tók neve, címe,
el ér he tõ sé ge,

e) alap te vé keny ség; ki egé szí tõ te vé keny ség; alap te vé -
keny ség hez kap cso ló dó egyéb fel ada tok,

f) azok a kép zé si te rü le tek, tu do mány te rü le tek, mû vé -
sze ti ágak, kép zé si szint ek, ahol kép zést foly tat(hat) a
szék he lyen,

g) azok a kép zé si te rü le tek, tu do mány te rü le tek, mû vé -
sze ti ágak, kép zé si szint ek, ahol kép zést foly tat(hat) a
szék he lyen kí vül (a szék hely meg je lö lé sé vel),

h) fel sõ fo kú szak kép zés szak ma cso port jai, ahol az
 intézmény kép zést foly tat hat,

i) el lá tott köz ok ta tá si fel ada tok (a köz ok ta tá si in téz -
mény OM azo no sí tó ja, meg ne ve zé se, tí pu sa, gyakorló -
intézményi jel le ge),

j) köz mû ve lõ dé si, köz gyûj te mé nyi, egész ség ügyi,
 agrár- és vi dék fej lesz té si, más fel ada tok (meg ne ve zés,
 típus, en ge dé lye zés, gya kor ló in téz mé nyi jel leg),

k) szak kép zé si, fel nõtt kép zé si, pe da gó gus to vább kép -
zé si te vé keny ség (meg ne ve zés, en ge dé lye zés),

l) vál lal ko zá si te vé keny sé gek (meg ne ve zés, be so ro lás,
te vé keny ség kez de te és vége),

m) szék hely címe; te lep he lyek címe; szék he lyen kí vü li
kép zés címe és el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il),

n) a kol lé gi um hi va ta los neve, rö vi dí tett neve, szék he -
lyé nek címe, szak kol lé gi u mi jel le ge, fé rõ he lye i nek szá ma
kom fort fo ko zat sze rint, a kol lé gi um ve ze tõ jé nek neve és
el ér he tõ sé ge,

o) szer ve ze ti ta go lás el vei,
p) hasz nált in gat lan va gyon (az in gat lan címe, hely raj zi

meg je lö lé se, a ren del ke zés mód ja és mér té ke),
q) ma xi má lis hall ga tói lét szám,
r) kép zés sel kap cso la tos együtt mû kö dé si meg ál la po -

dá sok ról az együtt mû kö dõ szer ve zet tí pu sa, hi va ta los
neve, azo no sí tó ja, szék he lyé nek címe, in ter net címe, ve ze -
tõ jé nek neve és el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il), a
meg ál la po dás cél ja, kel te, kez de te és ter ve zett vége,

s) ku ta tá si alap te vé keny ség tu do mány te rü le tei és faj tái;

2. az in téz mény ál tal be je len tett kép zé sek (fel sõ fo kú
szak kép zé sek, alap sza kok, mes ter sza kok, dok to ri is ko lák,
szak irá nyú to vább kép zé sek, egye te mi és fõ is ko lai szin tû
sza kok) ada tai:

a) meg ne ve zés,
b) eset le ges szak irá nyok,
c) meg sze rez he tõ vég zett ség(ek) és szak kép zett ség(ek),
d) a kép zés foly ta tá sá hoz szük sé ges ha tá ro zat(ok) ada tai,
e) nyil ván tar tás ba vé tel ide je,
f) meg hir de tés kez de té nek ide je,
g) meg hir de tés vé gé nek ide je,
h) szak fe le lõs ok ta tó neve, ok ta tói azo no sí tó ja,
i) eset le ges kép zé si együtt mû kö dé sek,
j) a kép zés he lye,
k) a kép zés kö zös kép zés ke re té ben tör té nõ meg va ló sí -

tá sá ra vo nat ko zó ada tok,
l) a kép zés vé gén az ok le ve let (bi zo nyít ványt) ki ál lí tó

in téz mény ada tai.

3. a köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ke re té ben ke zelt ada tok:
a) köz hasz nú sá gi fo ko zat,
b) a köz hasz nú sá gi fo ko zat meg szer zé sé nek, mó do sí tá -

sá nak és tör lé sé nek idõ pont ja;

4. a nyil ván tar tott ada tok be je len té sé nek idõ pont ja,
 tudomásul vevõ in téz ke dés szá ma.

II.

A di ák ott ho nok ról

1. az ala pí tó ok irat ban sze rep lõ és ah hoz kap cso ló dó
ada tok:

a) az in téz mény hi va ta los neve, rö vi dí tett neve, szék -
helye, OM azo no sí tó ja, in ter net cí me, gaz dál ko dá si rend je, 
te lep he lye i nek szá ma,

b) fenn tar tó(k) neve, címe, kép vi se lõ je, kép vi se lõ jé nek 
el ér he tõ sé ge (te le fon, te le fax, e-ma il), tí pu sa, sta tisz ti kai
szám je le (a Ma gyar Ál lam ki vé te lé vel),

c) az in téz mény jog elõd je i nek OM azo no sí tó ja, meg ne -
ve zé se,

d) a di ák ott hon ve ze tõ jé nek neve, címe, el ér he tõ sé ge,
szak kol lé gi u mi jel le ge, fé rõ he lye i nek szá ma komfort -
fokozat sze rint,
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e) in gat lan va gyon (az in gat lan címe, hely raj zi meg je lö -
lé se, bir to kolt te rü let és an nak ará nya az össz te rü let ben, a
ren del ke zés mód ja),

f) a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek kel kö tött meg ál la po dá -
sok ról az érin tett fel sõ ok ta tá si in téz mény azo no sí tó ja, az
együtt mû kö dés cél ja, ke re tei, kez de te és vége, az együtt -
mû kö dé si meg ál la po dás kel te.

III.

Ma gyar or szá gon en ge déllyel mû kö dõ kül föl di fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek kel kap cso lat ban kö te le zõ en nyil ván -
tar tan dó ada tok:

A)
Az in téz mény:
1. Az in téz mény hi va ta los neve
2. Az in téz mény szék he lye, pos ta cí me
3. A Ma gyar or szá gon mû köd tet ni kí vánt in téz mény

meg ne ve zé se
4. A ma gyar or szá gi mû kö dé si for ma
5. A kül föl di mû kö dé si en ge dély re, il let ve az akk re di -

tá ci ó ra vo nat ko zó ada tok
6. A fel sõ ok ta tá si in téz ményt kül föl dön fel sõ ok ta tá si

in téz ménnyé mi nõ sí tõ jog sza bály azo no sí tó szá ma/egyéb
meg je lö lé se

7. Az in téz mény ma gyar or szá gi kép zé sé ért fe le lõs ve -
ze tõ jé nek neve és el ér he tõ sé ge

8. In téz mény ma gyar or szá gi kép vi se lõ jé nek neve és el -
ér he tõ sé ge

B)
A kép zés:
1. A kép zés meg ne ve zé se (ho nos nyel ven/ma gyar

nyel ven)
2. A kép zés szint je, szint jé nek ISCED be so ro lá sa
3. A kép zé si idõ (ta nul má nyi fél évek ben)
4. A kép zés el vég zé sét köve tõen meg sze rez he tõ vég -

zett ség
5. A kép zés el vég zé sét köve tõen meg sze rez he tõ szak -

kép zett ség
6. Az egyen ér té kû nek te kin tett ma gyar or szá gi vég zett -

ség/szak kép zett ség

IV.

A fel sõ fo kú kép zé sek rõl

1. meg ne ve zé se
2. szint je és an nak ISCED sze rin ti be so ro lá sa, eset le ges 

tí pu sa
3. be so ro lá sa kép zé si te rü let, kép zé si ág vagy tu do -

mány te rü let vagy szak ma cso port sze rint
4. meg sze rez he tõ kép zett ség és szak kép zett ség
5. kép zé si idõ fél évek ben
6. kép zés so rán meg szer zen dõ kre di tek szá ma
7. kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye

8. a kép zés azo no sí tó ja
9. a kép zés lét re jöt té vel kap cso la tos ha tá ro za tok, jog -

sza bá lyok ada tai

V.

A Ma gyar Fel sõ ok ta tá si Akk re di tá ci ós Bi zott ság, a Fel -
sõ ok ta tá si és Tu do má nyos Ta nács, a Ma gyar Rek to ri Kon -
fe ren cia és a Hall ga tói Ön kor mány za tok Or szá gos Kon fe -
ren ci á ja ese té ben nyil ván tar tan dó ada tok

1. Szer ve zet neve
2. Szer ve zet hi va ta los rö vi dí té se
3. Szer ve zet szék he lye
4. Ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je

A Kormány
308/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
 valamint a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény (Kötv.) 93.  § (1) be kez dés b) pont já ban, a
moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 37.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, to váb bá a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény
21.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján a kö vet ke zõ 
ren de le tet al kot ja.

1.  §

A Kor mány
a) a Kötv.-ben meg ha tá ro zott kul tu rá lis örök ség vé de -

lem mel kap cso la tos,
b) a mû em lé ken vég zett épí té si mun ka és te lek ala kí tás

ese tén az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl
 szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény ben meg ha tá ro zott ha tó -
sá gi fel ada tok, to váb bá

c) a moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény 18.  §
(1) be kez dé sé ben, és a 19.  §-ában meg ha tá ro zott te vé -
keny sé gek, va la mint

d) a saj tó ról  szóló 1986. évi II. tör vény 12.  § (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott lap nyil ván tar tá si
fel ada tok el lá tá sá ra a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va talt
(a továb biak ban: Hi va tal), mint or szá gos ille té kességû
köz pon ti hi va talt je lö li ki.

2.  §

(1) A Hi va tal irá nyí tá sát az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz -
ter (a továb biak ban: mi nisz ter) lát ja el a köz pon ti ál lam -
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igazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény
2. és 74. §-ában foglaltaknak megfelelõen.

(2) A Hivatal önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv.

(3) A Hivatal székhelye Budapest.

(4) A Hivatal központi szervbõl és jogalanyisággal nem
rendelkezõ területi szervezeti egységekbõl áll.

(5) Az 1. § (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott
ügyekben elsõ fokon a Hivatal e rendelet 1. számú mellék-
letében megjelölt területi szervezeti egységei az ott meg-
határozott feladatkörben és illetékességgel járnak el.
Ezekben a hatósági ügyekben a Hivatal elnöke látja el
a másodfokú hatósági jogkört.

(6) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
43. §-ának (4) bekezdésének alkalmazása során az eljáró
hatóság a kulturális és oktatási miniszter.

3. §

(1) A Kötv. 63. § (2) bekezdésében felsorolt hatósági el-
járások során nincs helye elektronikus ügyintézésnek.

(2) A Hivatalnak az 1. § (1) bekezdésének a)–b) pontja
szerinti hatósági eljárásában a döntés fellebbezéssel nem
támadott rendelkezései tekintetében beáll a jogerõ, ha a
döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbe-
zést, és az ügy jellegébõl adódóan a fellebbezés elbírálása
nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezé-
sekre.

4. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, rendel-
kezéseit a folyamatban levõ ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A Hivatal általános jogutódja a Nemzeti Filmiro-
dának.

5. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról
szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet, valamint az
e rendelet módosításáról rendelkezõ 33/2006. (II. 15.)
Korm. rendelet 1–3. §-ai és melléklete,

(2) A muzeális intézmények látogatóit megilletõ ked-
vezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A sajtóról szóló 1986. évi II. törvény a végrehajtásá-
ról rendelkezõ 12/1986. (IV. 22.) MT rendelet (a továb-
biakban: R.) 4/A. §-ának (1)–(2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) Idõszaki lap elõállítása és nyilvános közlése beje-
lentési kötelezettség alá esik. A belföldi idõszaki lapot a
bejelentés alapján a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
nyilvántartásba veszi.

(2) A nyilvántartásba vételrõl a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal a bejelentés benyújtásától számított 15 na-
pon belül határoz.”

(4) Az R. 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Abban a kérdésben, hogy valamely sajtótermék be-
jelentési kötelezettség alá esik-e, a Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal állásfoglalása az irányadó.”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. szá mú mel lék let a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Te rü le ti szer ve ze ti egy ség  Fel adat kör  Il le té kes ség

 1. Do ku men tá ci ós Igaz ga tó ság Kötv. sze rin ti nyil ván tar tás és elõ vé -
de lem

or szá gos il le té kes ség

 2. Mû tárgy fel ügye le ti Iro da A kul tu rá lis örök ség ingó ele me i nek
vé del me

or szá gos il le té kes ség

 3. Fõ vá ro si Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i -
nek vé del me
(az 1. pont ki vé te lé vel)

Bu da pest

 4. Bu da pest Kör nyé ki Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i -
nek vé del me
(az 1. pont ki vé te lé vel)

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye,
 Nógrád me gye, Pest me gye

 5. Szé kes fe hér vá ri Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i -
nek vé del me
(az 1. pont ki vé te lé vel)

Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter gom
me gye

6. Pé csi Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i -
nek vé del me
(az 1. pont ki vé te lé vel)

Ba ra nya me gye, So mogy me gye,
Tol na me gye

 7. Sop ro ni Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i -
nek vé del me
(az 1. pont ki vé te lé vel)

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye,
Vas me gye

 8. Keszt he lyi Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i -
nek vé del me
(az 1. pont ki vé te lé vel)

 Veszp rém me gye, Zala me gye

 9. Mis kol ci Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i -
nek vé del me
(az 1. pont ki vé te lé vel)

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
He ves me gye

 10. Deb re ce ni Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i -
nek vé del me
(az 1. pont ki vé te lé vel)

Haj dú-Bi har me gye, Sza bolcs-
Szat már-Be reg me gye

 11. Sze ge di Iro da a kul tu rá lis örök ség in gat lan ele me i -
nek vé del me
(az 1. pont ki vé te lé vel)

Bács-Kis kun me gye, Bé kés me gye,
Csong rád me gye

2. szá mú mel lék let a 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Fenn tar tó  Mú ze um  Cím

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um Ipar mû vé sze ti Mú ze um 1091 Bu da pest,Ül lõi út 33-37.

 Lud wig Mú ze um – Kor társ Mû vé sze ti 
Mú ze um

1095 Bu da pest,  Ko mor Mar cell u. 1.
(Mû vé sze tek Pa lo tá ja)

 Ma gyar Nem ze ti Ga lé ria 1014 Bu da pest, Bu da vá ri Pa lo ta
„A–D” épü let

 Ma gyar Nem ze ti Mú ze um 1088 Bu da pest, Mú ze um krt. 14–16.
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Fenn tar tó  Mú ze um  Cím

 Ma gyar Mû ve lõ dé si In té zet és Kép zõ -
mû vé sze ti Lek to rá tus – Ma gyar Népi
Ipar mû vé sze ti Mú ze um

1011 Bu da pest, Szi lá gyi De zsõ tér 6.

 Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um 1083 Bu da pest, Lu do vi ka tér 2–6.

 Nép raj zi Mú ze um 1055 Bu da pest, Kos suth La jos tér 12.

 Or szá gos Mû sza ki Mú ze um 1117 Bu da pest, Ka pos vár u. 13–15.

 Or szá gos Szín ház tör té ne ti Mú ze um
és In té zet

1013 Bu da pest, Krisz ti na krt. 57.

 Pe tõ fi Iro dal mi Mú ze um 1053 Bu da pest, Ká ro lyi Mi hály u. 16.

 Szép mû vé sze ti Mú ze um 1146 Bu da pest, Dó zsa György út 41.

 Sza bad té ri Nép raj zi Mú ze um 2001 Szent end re, Szta ra vo dai út

 Or szá gos Pe da gó gi ai Könyv tár
és Mú ze um 

1089 Bu da pest, Köny ves Kál mán
krt. 40.

 Me zõ gaz da sá gi Esz köz- és Gépfej -
lõdés-történeti Szak mú ze um

2103 Gö döl lõ, Pá ter Ká roly út 1.

Sem mel we is Or vos tör té ne ti Mú ze um,
Könyv tár és Le vél tár

1013 Bu da pest, Ap ród u. 1-3.

Ma gyar Me zõ gaz da sá gi Mú ze um 1146 Bu da pest, Vá ros li get,
Vaj da huny ad vár.

Köz le ke dé si Mú ze um 1146 Bu da pest,Vá ros li ge ti krt. 11.

Ma gyar Ke res ke del mi és Ven dég lá tó -
ipa ri Mú ze um

1051 Bu da pest,Szent Ist ván tér 15..

Hon vé del mi Mi nisz té ri um Had tör té ne ti Mú ze um 1014 Bu da pest, Tóth Ár pád sé tány 40.

Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Ma gyar Épí té sze ti Mú ze um 1036 Bu da pest, Mó kus u. 20. 

Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz -
té ri um

Ma gyar Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi 
Mú ze um

2500 Esz ter gom, Köl csey u. 2.

Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si
és Sport szol gál ta tó In té zet

Test ne ve lé si és Sport mú ze um 1143 Bu da pest, Dó zsa György út 1–3.

Or szá gos Rend õr fõ ka pi tány ság Bûn ügyi és Rend õr ség-tör té ne ti
Mú ze um

1087 Bu da pest, Mo so nyi utca 7.

Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si
Mi nisz té ri um Or szá gos Ka taszt ró fa -
vé del mi Fõ igaz ga tó ság

Tûz ol tó Mú ze um 1105 Bu da pest, Mar ti no vics Ig nác
tér 12.

Va la mennyi, a mel lék let ben sze rep lõ mú ze um összes fí li á já val és ki ál lí tó he lyé vel értendõ.
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A Kormány
309/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Balassi Intézet létrehozásáról

1.  §

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tá si ha tás kö ré ben a ma gyar nyelv
és kul tú ra meg is mer te té se, az egye te mes ma gyar kul tu rá lis 
örök ség tu do má nyos fel tá rá sa és köz kinccsé té te le, va la -
mint az ezek kel kap cso la tos kul tu rá lis és köz mû ve lõ dé si,
ok ta tá si és ok ta tás szer ve zé si, tu do má nyos és ku ta tás szer -
ve zé si te vé keny sé gek, il let ve a ha tá ron túli ma gyar ság
 oktatásával össze füg gõ egyes ál la mi fel ada tok el lá tá sá ra
lét re hoz za a Ba las si In té ze tet.

2.  §

(1) A Ba las si In té zet köz pon ti hi va tal. A Ba las si In té zet -
nek 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 2.  §-a és 74.  §-a sze rin ti irá nyí tá sát 
– az e ren de let 5.  §-ában fog lal tak figye lembe véte lével –
az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz -
ter) lát ja el.

(2) A Ba las si In té zet az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Minisz -
térium (a továb biak ban: Mi nisz té ri um) fe je ze té be tar to zó,
ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel jes jog kör -
rel ren del ke zõ köz pon ti költ ség ve té si szerv.

(3) A Ba las si In té zet élén a fõ igaz ga tó áll.

(4) A Ba las si In té zet szék he lye Bu da pest.

3.  §

(1) A Ba las si In té zet kul tu rá lis szak dip lo má ci ai alap te -
vé keny sé ge ke re té ben, az egye te mes ma gyar kul tu rá lis
örök ség tu do má nyos fel tá rá sa és köz kinccsé té te le ér de ké -
ben – a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek út ján – el lát ja az aláb bi 
fel ada to kat:

a) is mer te ti és nép sze rû sí ti a ma gyar és a magyaror -
szági kul tú ra, ok ta tás és tu do mány ered mé nye it, be le ért ve
a ha tá ron túli ma gyar kul tú ra, ok ta tás és tu do mány kép vi -
se le tét is;

b) fi gye lem mel kí sé ri az or szá gok kul tu rá lis, ok ta tá si
és tu do má nyos éle tét, ta pasz ta la ta i ról rend sze re sen tá jé -
koz tat ja az ér de kelt mi nisz té ri u mo kat és más ha zai in téz -
mé nye ket;

c) kap cso la to kat épít ki és ápol kül föl di kul tu rá lis,
 oktatási és tu do má nyos in téz mé nyek kel, szer ve ze tek kel,
sze mé lyi sé gek kel, se gí ti az ezek kö zöt ti köz vet len kap cso -
la tok meg te rem té sét és bõ ví té sét;

d) se gít sé get nyújt a ma gyar kul tú ra kül föl di ter jesz té -
sé re irá nyu ló te vé keny ség fej lesz té si irány el vei és prog -
ram ja ki dol go zá sá ban;

e) köz re mû kö dik az ál lam- és kor mány kö zi kul tu rá lis,
va la mint ok ta tá si és tu do má nyos egyez mé nyek elõ ké szí té -
sé ben és vég re haj tá sá nak meg szer ve zé sé ben;

f) se gí ti a ma gyar nyelv, a ha tá ron be lü li és a ha tá ron
túli ma gyar kul tú ra ta nul má nyo zá sát és be mu ta tá sát kül -
föl dön;

g) köz re mû kö dik a ha tá ron túli ma gya rok és az anya or -
szág kö zöt ti kul tu rá lis kap cso la tok ápo lá sá ban, elõ se gí ti
kul tu rá lis iden ti tá suk meg õr zé sét;

h) köz re mû kö dik a ma gyar or szá gi nem ze ti és et ni kai
ki sebb sé gi ok ta tás és kul tú ra ered mé nye i nek be mu ta tá sá -
ban, az ezt se gí tõ in téz mé nyi kap cso la tok ápo lá sá ban;

i) együtt mû kö dés re tö rek szik a kül föl dön élõ ma gya -
rok kal, azok hi va ta los szer ve i vel, va la mint a hungaroló -
giával és a tu do má nyos-tech no ló gi ai kér dé sek kel fog lal -
ko zó sze mé lyek kel;

j) köz re mû kö dik kül föl dön a Ma gyar or szág-kép for -
má lá sá ban, ez zel össze füg gés ben együtt mû kö dés re tö rek -
szik a ha zai és a kül föl di ide gen for gal mi és ke res ke del mi
szer ve ze tek kel.

(2) A Ba las si In té zet az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
alap te vé keny sé gé hez kap cso ló dó an ok ta tá si és ok ta tás -
szer ve zé si fel ada to kat lát el, így kü lö nö sen:

a) kül föl di ál lam pol gá rok szá má ra ma gyar nyel vi,
szak tár gyi elõ ké szí tõ kép zé sek nyúj tá sa,

b) a ma gyar mint ide gen nyelv és or szág-is me ret ok ta -
tá sa a Ma gyar or szá gon tar tóz ko dó kül föl di ek szá má ra,

c) ma gyar mint ide gen nyelv szak sze rû ok ta tá sá ra való
fel ké szü lés tá mo ga tá sa,

d) köz re mû kö dés a ha tá ron túli ma gyar vo nat ko zá sú
köz- és fel sõ ok ta tá si tá mo ga tá si és pá lyáz ta tá si fel ada tok
el lá tá sá ban,

e) kap cso lat tar tás a ha tá ron túli – rész ben vagy egész -
ben – ma gyar ok ta tá si, tu do má nyos és mû ve lõ dé si szer ve -
ze tek kel,

f) két ol da lú tár ca kö zi meg ál la po dá sok alap ján ma gyar
lek to rok és ven dég ta ná rok ki kül dé se kül föl di ma gyar
 oktatóhelyekre, fel ké szí té sük és mun ka vég zé sük szak mai
tá mo ga tá sa,

g) ma gyar nyel vi-hun ga ro ló gi ai kép zé sek szer ve zé se,
h) ma gyar or szá gi és kül föl di hun ga ro ló gi ai ku ta tá sok

ösz tön zé se, a ku ta tá si ered mé nyek meg is mer te té se.

(3) A Ba las si In té zet a ha tá ron túli ma gyar hall ga tók
ma gyar or szá gi ta nul má nya i nak elõ se gí té se ér de ké ben
szak kol lé gi u mi rend szert tart fenn és mû köd tet, amely
 útján el lát ja az aláb bi fel ada to kat:

a) a ma gyar or szá gi fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ha tá ron
túli ma gyar hall ga tói szá má ra kol lé gi u mi el he lye zést és
szak kol lé gi u mi kép zést biz to sít, va la mint ez zel kap cso lat -
ban to váb bi szol gál ta tá so kat nyújt,

b) el lát ja a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról
 szóló 2001. évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat
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érin tõ ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. ren de let 2.  §-ában meg ha tá ro zott fel ada -
to kat,

c) ha tá ron túli ma gyar fel sõ ok ta tás sal kap cso la tos ku -
ta tá si fel ada to kat vé gez.

(4) A Ba las si In té zet te vé keny sé gé hez kap cso ló dó an
ösz tön díj rend szert tart fenn és mû köd tet.

4.  §

(1) A kül föl di kul tu rá lis in té ze tek kul tu rá lis, tu do má -
nyos és ok ta tá si cé lo kat szol gá ló in téz mé nyek, ame lyek
irá nyí tá sát és fel ügye le tét a mi nisz ter – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak vo nat ko zá sá ban a kül ügy mi nisz ter rel
együtt mû köd ve – a Ba las si In té zet út ján lát ja el. A kül föl di 
kul tu rá lis in té zet ál ta lá nos dip lo má ci ai irá nyí tá sát a Kül -
ügy mi nisz té ri um lát ja el.

(2) A kül föl di kul tu rá lis in té zet irá nyí tá sa kap csán a
kül ügy mi nisz ter és a mi nisz ter

a) össze han gol ja a kül kép vi se le tek és a kül föl di kul tu -
rá lis in té ze tek mû kö dé sét és fel ada ta it,

b) meg ha tá roz za
 1. a kül föl di kul tu rá lis in té zet igaz ga tó já nak, il le tõ leg 

he lyet te se i nek dip lo má ci ai rang so rát,
 2. a köl csö nös tá jé koz ta tás rend jét,
 3. a biz ton sá gi és irat ke ze lé si sza bá lyo kat,
 4. a fu tár kap cso lat tal össze füg gõ elõ írásokat, va la -

mint
c) sza bá lyoz za a más jog sza bá lyok ban kö zös fel adat -

ként elõ ír tak vég re haj tá sát.

5.  §

(1) A kül föl di kul tu rá lis in té zet ala pí tá sá ról, meg szün te -
té sé rõl, tí pu sa meg vál toz ta tá sá ról vagy fi ók in té zet lé te sí -
té sé rõl, meg szün te té sé rõl a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má -
nya a mi nisz ter nek a kül ügy mi nisz ter rel kö zös – a pénz -
ügy mi nisz ter rel egyez te tett – ja vas la ta alap ján dönt.

(2) Kül föl di kul tu rá lis in té zet lé te sí té sé ig – a mi nisz ter -
nek a kül ügy mi nisz ter rel kö tött meg ál la po dá sa alap ján –
a he lyi dip lo má ci ai kép vi se let lát hat ja el a ma gyar kultu -
rális ér de kek ér vé nye sí té sét.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek kel
össze füg gõ nem zet kö zi jogi in téz ke dé sek meg té te lé rõl a
kül ügy mi nisz ter gon dos ko dik.

6.  §

A Ba las si In té zet a Ba las si Bál int Ma gyar Kul tu rá lis
 Intézet, a Kül föl di Ma gyar Kul tu rá lis In té ze tek Igaz ga tó -
sá ga, va la mint a Már ton Áron Szak kol lé gi um ál ta lá nos
jog utód ja.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2007. már ci us 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek rõl  szóló 11/2000.
(II. 8.) Korm. ren de let, a mó do sí tá sá ról  szóló 181/2004.
(V. 26.) Korm. ren de let és a 11/2006. (I. 20.) Korm. ren -
delet,

b) az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 8.  §-ának
(2) be kez dé se,

c) a Ba las si Bál int In té zet lét re ho zá sá val érin tett kor -
mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 270/2001. (XII. 21.)
Korm. ren de let,

d) a Nem zet kö zi Ösz tön díj Fó rum ról, va la mint a
 Magyar Ösz tön díj Bi zott ság ról  szóló 147/2002. (VI. 29.)
Korm. ren de let 7.  §-ának (4) be kez dé se, va la mint az
(5) be kez dés má so dik mon da ta,

e) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat érin tõ
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 206/2003. (XII. 10.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 60/2006. (III. 23.) Korm. 
ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se.

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

ren de let 1.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban „Ba las si
 Bálint In té zet ben” szö veg rész he lyé be „Ba las si In té zet -
ben” szö veg rész lép,

b) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény pe da gó gu so kat és ok ta tó kat érin tõ 
ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 206/2003.
(XII. 10.) Korm. ren de let 2.  §-ában „Már ton Áron Szak -
kol lé gi um” szö veg rész he lyé be „Ba las si In té zet” szö veg -
rész lép, to váb bá a 12.  § (2) és a 16.  § (2) be kez dé sé ben
a „Ba las si Bál int In té zet tõl” szö veg rész he lyé be „Ba las si
In té zet tõl” szö veg rész lép,

c) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény ha tá lya alá tar to zó sze mé lyek
 diákkedvezményeirõl  szóló 319/2001. (XII. 29.) Korm.
ren de let 14/A.  § (2) be kez dé sé ben a „Ba las si Bál int In té -
zet tõl, a Már ton Áron Szak kol lé gi um tól” szö veg rész
 helyébe „Ba las si In té zet tõl” szö veg rész lép.

(4) Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy
a) a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek tí pu sá ra, szer ve ze té re,

mû kö dé sé re, fi nan szí ro zá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat
meg ál la pít sa,

b) az 1.  §-ban meg ha tá ro zott cé lok tá mo ga tá sa ér de ké -
ben ösz tön dí jat ala pít son, az ösz tön díj oda íté lé sé nek rend -
jét és a jo go sul tak kö rét meg ál la pít sa.

(5) A kül föl di kul tu rá lis in té zet ben tar tós kül szol gá la tot
el lá tó köz tiszt vi se lõk re a köz tiszt vi se lõk tar tós kül szol gá -
la tá ról  szóló 104/2003. (VII. 18.) Korm. ren de let ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy a kül föl di

2006/161. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13237



kulturális intézetekben tartós külszolgálat idõtartamára
határozott idejû köztisztviselõi jogviszony is létesíthetõ.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány

310/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló

169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában megállapított
feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. §

A pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:

[A pénzügyminiszter (a továbbiakban: miniszter)

a Kormány]

„j) az állami vagyon felügyeletéért”
[felelõs tagja.]

2. §

Az R. 4. §-a (1) bekezdés h) pontjának hb) alpontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter az államháztartásért való felelõssége köré-

ben elõkészíti különösen]

„hb) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterrel
együtt a külön jogszabályokban meghatározott, hatáskö-
rébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi támogatá-
sok pénzügyi lebonyolítási, ellenõrzési rendszerének
mûködtetésérõl, továbbá azok kifizetõ és igazoló hatósági,
valamint ellenõrzési hatósági feladatairól,
[szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény

vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri

rendeleteket ad ki.]

3. §

(1) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A miniszter az államháztartásért való felelõssége
körében irányítja

a) a Magyar Államkincstárt,
b) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalt.”

(2) Az R. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért való
felelõssége körében irányítja a Kincstári Vagyoni Igaz-
gatóságot.”

4. §

(1) Az R. 6. §-a (1) bekezdésének o)–p) pontja helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:

[A miniszter az államháztartásért való felelõssége
körében]

„o) mûködteti a külön jogszabályokban meghatározott,
hatáskörébe tartozó európai uniós és egyéb nemzetközi
támogatásokkal kapcsolatosan az ellenõrzési hatóságot,
valamint a támogatások fogadásáért felelõs kifizetõ és iga-
zoló hatóságot,

p) közremûködik az európai uniós és egyéb nemzetközi
támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyo-
lítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakítására és
ellenõrzésére vonatkozó javaslatok kidolgozásában, illet-
ve külön jogszabályban meghatározott esetben kidolgozza
azokat,”

(2) Az R. 6. §-a (5) bekezdésének felvezetõ mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A miniszter az állami vagyon felügyeletéért való
felelõssége körében”

5. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2007. február 1-jén hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány

311/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Államkincstárról

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
valamint a kincstár kijelölése tárgyában az államháztartás-
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ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 124/A.  §-ában fog -
lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány kincs tár ként a Ma gyar Ál lam kincs tárt
(a továb biak ban: Kincs tár) je lö li ki.

(2) A Kincs tár köz pon ti hi va tal. A Kincs tárt a pénz ügy -
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyít ja.

(3) A Kincs tár ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tai
 felett tel jes jog kör rel ren del ke zõ köz pon ti költ ség ve té si
szerv.

(4) A Kincs tárt el nök ve ze ti.

(5) Az el nök mun ká ját el nök he lyet te sek se gí tik, aki ket
az el nök ja vas la tá ra a mi nisz ter ne vez ki és ment fel.

(6) A Kincs tár szék he lye Bu da pest.

A Kincstár szervezete

2.  §

(1) A Kincs tár fel ada ta it köz pon ti és te rü le ti szer vei
 útján lát ja el. A Kincs tár el nö ke köz vet le nül ve ze ti a köz -
pon ti szer vet.

(2) A Kincs tár köz pon ti szer ve és te rü le ti szer vei el ne -
ve zé sét, szék he lyét és ille té kességi te rü le tét e ren de let
1. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg.

(3) A Kincs tár köz pon ti szer ve és te rü le ti szer vei a
Kincs tár rész jog kö rû költ ség ve té si egy sé gei, ön ál ló jogi
sze mé lyi ség gel (jog ala nyi ság gal) nem ren del kez nek.

3.  §

(1) A Kincs tár el nö ké vé szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett -
ség gel, leg alább öt éves köz igaz ga tá si gya kor lat tal és leg -
alább öt éves ve ze tõi ta pasz ta lat tal ren del ke zõ ma gyar
 állampolgár ne vez he tõ ki. Az el nök ve ze tõi meg bí za tá sa
ha tá ro zat lan idõ re szól.

(2) A Kincs tár el nök he lyet te sei fe lett – a ki ne ve zés és
fel men tés ki vé te lé vel – a mun kál ta tói jo go kat a Kincs tár
el nö ke gya ko rol ja. A Kincs tár el nök he lyet te sé vé szak irá -
nyú fel sõ fo kú vég zett ség gel, leg alább öt éves közigazga -
tási gya kor lat tal és leg alább há rom éves ve ze tõi ta pasz ta -
lat tal ren del ke zõ ma gyar ál lam pol gár ne vez he tõ ki. Az
 elnökhelyettesek ve ze tõi meg bí za tá sa ha tá ro zat lan idõ re
szól.

(3) A Kincs tár al kal ma zot tai fe lett – ha kor mány ren de -
let el té rõ en nem ren del ke zik – a mun kál ta tói jo go kat az
 elnök gya ko rol ja, mely jog kö re gya kor lá sá nak jo gát a
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban – tör vény ben fog lal -

tak figye lembe véte lével – tel je sen vagy rész ben át ru ház -
hat ja.

A Kincstár eljárása, a hatáskör
és az ille té kesség szabályai

4.  §

A Kincs tár ha tás kö ré be tar to zó köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügyek ben – ha kor mány ren de let el té rõ en nem ren del ke -
zik – elsõ fo kon a te rü le ti szer vek, má sod fo kon a köz pon ti
szerv jár el.

5.  §

A Kincs tár el já rá sai te kin te té ben – ha kor mány ren de let
el té rõ en nem ren del ke zik –

a) a ter mé sze tes sze mély la kó he lye, en nek hi á nyá ban
tar tóz ko dá si he lye (ide ig le nes la kó he lye), il let ve szál lás -
he lye,

b) a he lyi ön kor mány zat, a ki sebb sé gi ön kor mány zat,
a több cé lú kis tér sé gi tár su lás, a me gyei te rü let fej lesz té si
ta nács, a (kis tér sé gi, tér sé gi, re gi o ná lis) fej lesz té si ta nács
szék he lye,

c) a jogi sze mély, il le tõ leg egyéb szer ve zet szék he lye,
en nek hi á nyá ban te lep he lye (fi ók te le pe, il let ve a te vé -
keny ség gya kor lá sá nak he lye)
sze rin ti te rü le ti szerv az ille té kes.

6.  §

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 1998. évi XXVI. tör vény (a továb biak -
ban: Fot.) 23/B.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
köz igaz ga tá si el já rás ban a Kincs tár Kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga jár el elsõ fo kon. Má sod fo kon
a köz pon ti szerv jár el.

Záró rendelkezések

7.  §

(1) E ren de let – a 8.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – 2007.
ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Kor mány a Kincs tár köz pon ti szer ve és te rü le ti
szer vei el ne ve zé sét, szék he lyét és ille té kességi te rü le tét
2007. már ci us 31-ig e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rint
ha tá roz za meg.
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8.  §

(1) E ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se, 6.  §-a és 1. szá -
mú mel lék le te 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Tá mo ga tá so kat és Já ra dé ko kat Ke ze lõ Szer ve zet
2007. áp ri lis 1-jén meg szû nik, an nak ál ta lá nos jog utód ja
a Kincs tár.

(3) 2007. már ci us 31-ig a Fot. 23/B.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott köz igaz ga tá si el já rás ban a Kincs tár
Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga jár el
elsõ fo kon. Má sod fo kon a köz pon ti szerv jár el.

(4) 2007. áp ri lis 1-jén

a) a gép jár mû üzem ben tar tó já nak kö te le zõ fe le lõs ség -
biz to sí tá sá ról  szóló 190/2004. (VI. 8.) Korm. ren de let
19.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Tá mo ga tá so kat és Já ra dé -
ko kat Ke ze lõ Szer ve zet” szö veg rész he lyé be „kincs tár”
szö veg rész,

b) A tan díj hi tel hez kap cso ló dó ál la mi ke zes ség vál la lá -
sá nak és ér vé nye sí té sé nek fel té te le i rõl  szóló 23/1998.
(II. 13.) Korm. ren de let 2.  §-ának (5) be kez dé sé ben a

„ Támogatásokat és Já ra dé ko kat Ke ze lõ Szer ve zet nek
(a továb biak ban: Ke ze lõ Szer ve zet)” szö veg rész he lyé be
„kincs tár” szö veg rész, a 2.  §-ának (6) be kez dé sé ben,
8.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 9.  §-ának (2) és (3) bekez -
désében, 10.  §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben a „Ke ze lõ
Szer ve zet” szö veg rész he lyé be „kincs tár” szö veg rész,
8.  §-ának (2) be kez dé sé ben „Ke ze lõ szer ve zet nek, ha a
Ke ze lõ Szer ve zet nél” szö veg rész he lyé be „kincs tár nak, ha 
az ott” szö veg rész, va la mint a 9.  §-ának (2) be kez dé sé ben
a „Ke ze lõ Szer ve zet nek” szö veg rész he lyé be „kincs tár -
nak” szö veg rész

lép.

9.  §

E ren de let 2. szá mú mel lék le te 2007. áp ri lis 1-jén a ha -
tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 311/2006. (XII. 23.) Korm. ren de le thez

A Ma gyar Ál lam kincs tár köz pon ti és te rü le ti szer ve ze te i nek, szék he lye i nek  és il le té kes sé ge i nek jegy zé ke

I. A Ma gyar Ál lam kincs tár köz pon ti szer ve ze té nek meg ne ve zé se szék he lye il le té kes sé gi te rü le te

1. Ma gyar Ál lam kincs tár Köz pont Bu da pest

II. A Ma gyar Ál lam kincs tár köz pon ti szer ve ze té nek meg ne ve zé se szék he lye il le té kes sé gi te rü le te

1. Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Bu da pest Bu da pest, Pest me gye

2. Kö zép-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Veszp rém Fej ér me gye,
Ko má rom-Esz ter gom me gye,
Veszp rém me gye

3. Nyu gat-du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Gyõr Gyõr-Mo son-Sop ron me gye,
Vas me gye,
Zala me gye

4. Dél- du nán tú li Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Pécs Ba ra nya me gye,
Tol na me gye,
So mogy me gye

5. Észak-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Sal gó tar ján Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
He ves me gye,
Nóg rád me gye

6. Észak-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Szol nok Haj dú-Bi har me gye,
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye,
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

7. Dél-al föl di Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Kecs ke mét Bács-Kis kun me gye,
Bé kés me gye
Csong rád me gye
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2. számú melléklet a 311/2006. (XII. 23.) Korm. ren de le thez

I. A Ma gyar Ál lam kincs tár köz pon ti szer ve ze té nek meg ne ve zé se szék he lye il le té kes sé gi te rü le te

1. Ma gyar Ál lam kincs tár Köz pont Bu da pest –

II. A Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti  szer ve ze te i nek meg ne ve zé se szék he lye il le té kes sé gi te rü le te

1. Ba ra nya Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Pécs Ba ra nya me gye

2. Bács-Kis kun Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Kecs ke mét Bács-Kis kun me gye

3. Bé kés Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Bé kés csa ba Bé kés me gye

4. Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Mis kolc Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye

5. Bu da pes ti és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság Bu da pest Pest me gye, Bu da pest

6. Csong rád Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Sze ged Csong rád me gye

7. Fej ér Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Szé kes fe hér vár Fej ér me gye

8. Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Gyõr Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

9. Haj dú-Bi har Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Deb re cen Haj dú-Bi har me gye

10. He ves Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Eger He ves me gye

11. Jász-Nagy kun-Szol nok Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Szol nok Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

12. Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Ta ta bá nya Ko má rom-Esz ter gom me gye

13. Nóg rád Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Sal gó tar ján Nóg rád me gye

14. So mogy Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Ka pos vár So mogy me gye

15. Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Nyír egy há za Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

16. Tol na Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Szek szárd Tol na me gye

17. Vas Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Szom bat hely Vas me gye

18. Veszp rém Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Veszp rém Veszp rém me gye

19. Zala Me gyei Te rü le ti Igaz ga tó ság Za la eger szeg Zala me gye
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A Kormány

312/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 40. § (3) bekezdésében megállapított feladatkörében
eljárva, valamint a belsõ ellenõrzési szerv kijelölése tár-
gyában az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény (a továbbiakban: Áht.) 124/A. § b) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal jogállása

1. §

(1) A Kormányzati Ellenõrzési Hivatal (rövidített neve:
KEHI, a továbbiakban: Hivatal) központi hivatal, amely
ellátja az e rendeletben meghatározott feladatokat.

(2) A Hivatal irányítását a pénzügyminiszter (a továb-
biakban: miniszter) látja el.

(3) A Hivatal fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott,
önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely
a Pénzügyminisztérium fejezetben önálló címet alkot.

(4) A Hivatal székhelye Budapest.

A Hivatal szervezete, vezetõi

2. §

(1) A Hivatalt elnök vezeti, akit a miniszter nevez ki és
ment fel.

(2) A Hivatal elnökét feladatai ellátásában elnökhelyet-
tesek segítik, akiket a Hivatal elnökének javaslatára a
miniszter nevez ki és ment fel.

(3) A Hivatal elnökévé, illetve elnökhelyettesévé leg-
alább 5 év közigazgatási és szakmai gyakorlattal, valamint
5 éves vezetõi tapasztalattal rendelkezõ, a költségvetési
szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 11. §-ában megha-
tározott követelményeknek megfelelõ magyar állampolgár
nevezhetõ ki.

(4) A Hivatal alkalmazottai köztisztviselõk, felettük
a munkáltatói jogokat a Hivatal elnöke gyakorolja.

A Hivatal feladatai

3. §

A Hivatal ellátja
a) a Kormány által kijelölt belsõ ellenõrzési szerv fel-

adatait;

b) az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Euró-
pai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó
támogatások tekintetében az ellenõrzési hatósági feladato-
kat;

c) az egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások
Kormány által meghatározott ellenõrzési feladatait.

A Hivatal belsõ ellenõrzési hatásköre

4. §

(1) A Hivatal belsõ ellenõrzési hatásköre az Áht.
121/A. § (10) és (11) bekezdéseiben meghatározott ellen-
õrzésekre terjed ki. A Hivatal e hatáskörében a külön jog-
szabályok, valamint kormányhatározatok által elõírt ellen-
õrzési feladatokat végzi.

(2) A Hivatal belsõ ellenõrzési hatásköre nem terjed ki
az Országgyûlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmány-
bíróság, az Országgyûlési Biztosok Hivatala, az Állami
Számvevõszék, a Bíróságok, a Magyar Köztársaság
Ügyészsége, a Gazdasági Versenyhivatal és a Magyar
Tudományos Akadémia fejezetekre, valamint a Magyar
Nemzeti Bank ellenõrzésére.

A Hivatal ellenõrzési hatósági feladatai

5. §

A Hivatal ellátja az Európai Regionális Fejlesztési
Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra
vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az
1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló
1083/2006/EK rendeletben meghatározott – külön kor-
mányrendeletben részletezett – ellenõrzési hatósági fel-
adatokat a 2007–2013 közötti programozási idõszak
tekintetében.

A Hivatal egyéb európai uniós és nemzetközi

támogatásokkal kapcsolatos ellenõrzési feladatai

6. §

A Hivatal – külön kormányrendeletek szerint – ellátja az
egyéb európai uniós és nemzetközi támogatások Kormány
által meghatározott ellenõrzési feladatait, valamint az azok-
hoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilat-
kozat-kiadási feladatokat. Így elvégzi különösen

a) a 2004–2006 közötti programozási idõszak tekinte-
tében a strukturális alapokkal, a Kohéziós Alappal és az
EQUAL Közösségi Kezdeményezés programmal kapcso-
latos ellenõrzéseket;

b) az európai uniós elõcsatlakozási eszközök és Átme-
neti Támogatás felhasználásának ellenõrzését;
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c) a Schengen Alap támogatásai felhasználásának
ellenõrzését és a költségnyilatkozatok igazolását;

d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés prog-
ramokkal kapcsolatos ellenõrzéseket;

e) az európai területi együttmûködés programokkal
kapcsolatos ellenõrzéseket;

f) a Norvég Finanszírozási Mechanizmussal, illetve az
EGT Finanszírozási Mechanizmussal kapcsolatos ellenõr-
zéseket.

A belsõ ellenõrzések eljárásrendje

7. §

(1) A Hivatal által végzett, a 4. §-ban meghatározott bel-
sõ ellenõrzések tekintetében a belsõ ellenõrzés általános
szabályaira, eljárási és végrehajtási rendjére, az ellenõr-
zést végzõk és az ellenõrzött szervek jogaira, kötelezett-
ségeire a Ber. rendelkezéseit kell alkalmazni, az e rende-
letben meghatározott eltérésekkel.

(2) Az ellenõrzéseknél a Ber. által a belsõ ellenõrzési
vezetõ, a vizsgálatvezetõ, valamint a belsõ ellenõr számára
meghatározott feladatok ellátásának rendjét a Hivatal
ellenõrzési kézikönyve szabályozza.

(3) A Ber. 15. §-ának (1) bekezdése szerinti összeférhe-
tetlenségi szabályokat a Hivatal elnökére is alkalmazni
kell, az elnök összeférhetetlenségérõl a miniszter határoz.

(4) A Ber. 18–22. §-ait a Hivatal tekintetében nem kell
alkalmazni.

8. §

(1) A Hivatal a jogszabályokban és kormányhatároza-
tokban meghatározott feladatai figyelembevételével elké-
szített stratégiai ellenõrzési terv, valamint a Kormány által
jóváhagyott éves ellenõrzési terv alapján végzi ellenõrzési
tevékenységét.

(2) A Hivatal köteles éves ellenõrzési tervét a tárgyévet
megelõzõ év december 15. napjáig a miniszter útján a Kor-
mánynak benyújtani.

(3) Kormánydöntés alapján a Hivatal elnöke soron
kívüli ellenõrzést rendel el.

9. §

(1) A Hivatal ellenõrzési tevékenységét a vonatkozó
jogszabályok, a nemzetközi belsõ ellenõrzési standardok,
valamint a miniszter által közzétett módszertani útmutatók
és kézikönyvminta figyelembevételével elkészített, a
Hivatal elnöke által jóváhagyott ellenõrzési kézikönyv
szerint végzi.

(2) A Hivatal ellenõrei megbízólevél alapján végzik
ellenõrzéseiket.

(3) A rendvédelmi szervek és a nemzetbiztonsági szol-
gálatok ellenõrzését tevékenységük sajátosságainak és a
külön törvényekben foglaltaknak megfelelõen kell végre-
hajtani, illetve az ellenõrzés nem terjedhet ki e szervek
titkos információgyûjtéssel kapcsolatos dokumentumaira,
informatikai rendszereire és tevékenységére.

(4) Amennyiben az ellenõrzés során büntetõ-, szabály-
sértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja
merül fel, az elnök az ellenõrzött szerv vezetõjét, illetve
az ellenõrzött költségvetési szerv vezetõjének érintettsége
esetén a felügyeleti szerv vezetõjét haladéktalanul tájékoz-
tatja a szükséges intézkedések megtétele céljából.

10. §

(1) Az ellenõrzést a Hivatal elnöke megszakíthatja,
amennyiben a Hivatalnak soron kívüli ellenõrzést kell
lefolytatnia, illetve a vizsgálatvezetõ vagy az ellenõr aka-
dályoztatva van.

(2) Az ellenõrzést a Hivatal elnöke felfüggesztheti,
amennyiben a számviteli rend állapota, a dokumentáció és
a nyilvántartások hiányossága, illetve az ellenõrzött szerv
jogsértõ magatartása az ellenõrzés folytatását akadá-
lyozza.

(3) A Hivatal elnöke az ellenõrzés megszakítása vagy
felfüggesztése esetén írásban tájékoztatja az ellenõrzött
szerv vezetõjét, melyben az ellenõrzés felfüggesztése ese-
tén határidõ megállapításával felhívja az ellenõrzött szerv
vezetõjét az akadály megszüntetésére.

11. §

(1) Az ellenõrzésekrõl – megállapításokat, következte-
téseket és javaslatokat is tartalmazó – ellenõrzési jelentés
készül, melyet a Hivatal megküld az ellenõrzött szervezet
vezetõjének. Több ellenõrzött szervezetet érintõ ellenõr-
zés esetén a Hivatal az ellenõrzési jelentésnek csak a vo-
natkozó részét küldi meg az egyes szervezeteknek.

(2) A Hivatal az ellenõrzésekrõl készített jelentését a
miniszter útján a Kormány elé terjeszti.

12. §

A Hivatal által készített jelentések nyilvánosságára a
személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyil-
vánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az
egyes titokfajtákról szóló törvények rendelkezései irány-
adóak.
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13. §

(1) Az ellenõrzött szerv vezetõje a tárgyévet követõ
év január 31-éig tájékoztatást ad a Hivatal elnöke részére a
Hivatal ellenõrzési jelentése alapján készített intézkedési
tervben foglaltak idõarányos teljesítésérõl.

(2) A Hivatal elnöke a Hivatal tevékenységérõl évente,
a tárgyévet követõ év június 30-áig a miniszter útján
beszámol a Kormánynak. A beszámoló különösen az aláb-
biakat tartalmazza:

a) az éves ellenõrzési feladatok teljesítésének értéke-
lését;

b) az ellenõrzések fontosabb megállapításait és javas-
latait;

c) az ellenõrzési jelentések alapján készített intézke-
dési tervekben foglaltak idõarányos teljesítését;

d) tájékoztatást az ellenõrzések során feltárt büntetõ-,
szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megin-
dítására okot adó cselekményrõl, mulasztásról vagy hiá-
nyosságról;

e) az ellenõrzések személyi és tárgyi feltételeit, a tevé-
kenységet elõsegítõ és akadályozó tényezõket.

Az európai uniós és nemzetközi támogatások

ellenõrzésének eljárásrendje

14. §

A Hivatal az 5–6. §-okban meghatározott, európai uniós
és nemzetközi támogatásokat érintõ ellenõrzések lefolyta-
tására, valamint az azokhoz kapcsolódó tervezési, beszá-
molási, illetve zárónyilatkozat-kiadási feladatok ellátására
a 7–13. §-okban meghatározott eljárásrendet – a 11. §
(2) bekezdésének kivételével – a külön kormányrendele-
tekben foglalt eltérésekkel alkalmazza.

A belsõ ellenõrzési szerv kijelölése

15. §

Az Áht. 121/A. §-ának (10) bekezdésében meghatáro-
zott belsõ ellenõrzési szervként a Kormány a Hivatalt je-
löli ki.

Közös ellenõrzések

16. §

(1) A Hivatal nemzetközi szerzõdés vagy megállapodás
alapján a nemzetközi és európai uniós támogatások tekin-
tetében közös ellenõrzéseket végezhet a szerzõdésben
vagy megállapodásban meghatározott szervezettel.

(2) Közös ellenõrzések során az ellenõrzésben részt
vevõ ellenõrzési szervezetek mindegyike önálló ellenõr-
zési jelentést készít. A közös ellenõrzésekben részt vevõ
szervezetek vezetõi elõzetes egyeztetés után ettõl eltérõen
dönthetnek.

Záró rendelkezések

17. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:

a) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló
70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet azzal, hogy eljárási ren-
delkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben továbbra is
alkalmazni kell;

b) a közszolgálatban állók önkéntes kölcsönös bizto-
sító pénztári tagságának támogatásáról szóló 103/1996.
(VII. 16.) Korm. rendelet 6. §-ának második mondata;

c) a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az
EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és a Kohé-
ziós Alap projektek támogatásainak fogadásához kap-
csolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési
rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet 59. § (5) bekezdése;

d) az INTERREG III Közösségi Kezdeményezés prog-
ramok végrehajtásának részletes szabályairól szóló
359/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 52. § (6) bekezdése;

e) a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszter-
elnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl
szóló 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 3. § d) pontja;

f) a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter felelõs-
ségi körébe tartozó szerveknél foglalkoztatott hadkötele-
seknek a rendkívüli állapot idején polgári munkakörükben
való meghagyásának követelményeirõl szóló 18/2001.
(IX. 26.) MeHVM rendelet 1. számú mellékletének „II. ka-
tegória” alatti 1. pontja.

18. §

Ez a rendelet a következõ közösségi rendeletek végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1083/2006/EK rendelete az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a
Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések meg-
állapításáról és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül
helyezésérõl;

b) a Bizottság 438/2001/EK rendelete a strukturális
alapok keretében nyújtott támogatások irányítási és ellen-
õrzési rendszerei tekintetében az 1260/1999/EK tanácsi
rendelet végrehajtása részletes szabályainak megállapítá-
sáról;
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c) a Bizottság 1386/2002/EK rendelete az 1164/94/EK
tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabá-
lyainak megállapításáról a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatások irányítási és ellenõrzési rendszere, valamint
a pénzügyi korrekciós eljárás tekintetében.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány

313/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Kincstári Vagyoni Igazgatóságról

A Kormány a kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv
kijelölése tárgyában az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 124/A. § c) pontjában foglalt felhatal-
mazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

(1) A Kincstári Vagyoni Igazgatóság (a továbbiak-
ban: KVI) a pénzügyminiszter által irányított, önállóan
gazdálkodó, az elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendel-
kezõ központi költségvetési szerv.

(2) A KVI székhelye Budapest.

2. §

(1) A KVI feladatait központi munkaszervezete és terü-
leti szervezeti egységei útján látja el.

(2) A KVI központi szervezete és területi szervei önálló
jogi személyiséggel (jogalanyisággal) nem rendelkeznek.

3. §

(1) A KVI-t vezérigazgató vezeti.

(2) A vezérigazgató munkáját vezérigazgató-helyet-
tesek segítik, akiket a miniszter nevez ki és ment fel, vala-
mint dönt jutalmazásukról.

(3) A vezérigazgató-helyettesek felett – a kinevezés, a
felmentés és a jutalmazás kivételével – a munkáltatói jogo-
kat a vezérigazgató gyakorolja.

(4) A KVI alkalmazottai felett – ha kormányrendelet
eltérõen nem rendelkezik – a munkáltatói jogokat a vezér-
igazgató gyakorolja, mely jogköre gyakorlásának jogát a
szervezeti és mûködési szabályzatban teljesen vagy rész-
ben átruházhatja.

4. §

A Kormány kincstári vagyon kezeléséért felelõs szerv-
nek a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot (a továbbiak-
ban: KVI) jelöli ki.

Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány

314/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint

egyes szervek kijelölésérõl

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meg-
állapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,
valamint a Vám- és Pénzügyõrségrõl szóló 2004. évi
XIX. törvény (a továbbiakban: Vptv.) 42/A. § a) és
b) pontjában, a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 129. §-a (1) be-
kezdésének c) pontjában, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény 342. §-a (1) bekezdésének g) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli:

I. Rész

A VÁM- ÉS PÉNZÜGYÕRSÉG SZERVEZETE

Általános rendelkezések

1. §

(1) A Kormány vámhatóságként a Vám- és Pénzügy-
õrséget jelöli ki.

(2) A Vám- és Pénzügyõrség a Vptv. 2. §-ában meghatá-
rozott feladatait, a Vptv. 4. §-ának (1) bekezdése szerinti
vezetõjének (a továbbiakban: országos parancsnok) irá-
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nyítása mellett, a vámszervezet felsõ-, közép- és alsó fokú
szervei útján látja el.

(3) A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendel-
kezõ, továbbá hatósági jogkörrel nem rendelkezõ szervek-
bõl áll.

(4) A hatósági jogkörrel nem rendelkezõ szervek felada-
ta a Vám- és Pénzügyõrség technikai, anyagi eszközzel
való ellátása, a Vám- és Pénzügyõrség õrzésvédelmi, szál-
lítási és egyéb logisztikai tevékenységének, valamint a
rendszerintegrációs, alkalmazásfejlesztési és adatszolgál-
tatási tevékenységének ellátása, az informatikai üzemelte-
tési, a pénzügyi, gazdálkodási feladatok végzése, az állo-
mány képzése és továbbképzése, valamint az egészség-
ügyi, szociális és kulturális ellátás megszervezése.

(5) Az országos parancsnok a hatósági jogkörrel rendel-
kezõ alsó fokú szervek szervezetén belül – költségvetési
jogalanyisággal nem rendelkezõ – kirendeltségeket hozhat
létre és szüntethet meg.

(6) Az országos parancsnok a Vám- és Pénzügyõrség
szervezetén belül hatósági jogkörrel és költségvetési jog-
alanyisággal nem rendelkezõ szerveket hozhat létre és
szüntethet meg.

Az országos parancsnok

2. §

(1) Az országos parancsnok a jogszabályok és az állami
irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott keretek
között önálló felelõsséggel vezeti az országos parancsnok-
ságot, irányítja és ellenõrzi a középfokú és alsó fokú szer-
vek mûködését.

(2) Az országos parancsnoknak a vámszervezet irányí-
tásával és ellenõrzésével kapcsolatos feladatait a pénzügy-
miniszter által jóváhagyott szervezeti és mûködési sza-
bályzatban kell meghatározni. Az országos parancsnok
kinevezésérõl, jogállásáról, szolgálati jogviszonyáról
külön jogszabályok rendelkeznek.

(3) Az országos parancsnok hatósági jogkörrel rendel-
kezik, másodfokon jár el az országos parancsnokság hatá-
rozatai, végzései ellen benyújtott fellebbezések tekinteté-
ben, valamint felügyeleti jogkört gyakorol az országos
parancsnokság által hozott, de bíróság által felül nem vizs-
gált határozatok, végzések esetében.

A Vám- és Pénzügyõrség felsõfokú szerve

3. §

(1) A Vám- és Pénzügyõrség felsõfokú szerve a Vám-
és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága (a továbbiak-
ban: országos parancsnokság).

(2) Az országos parancsnokság székhelye Budapest.

(3) Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:
a) amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik,

másodfokon jár el a hatósági jogkörrel rendelkezõ közép-
fokú szervek elsõ fokon hozott határozatai és végzései
ellen benyújtott jogorvoslatok esetében,

b) végzi a vám és a vámmal együtt beszedendõ nem
közösségi adók és díjak vonatkozásában a felülellenõrzést,

c) biztosítja és koordinálja a Vám- és Pénzügyõrség
alsó- és középfokú szerveinek mûködését, továbbá végzi
e szervek tevékenységének irányítását, felügyeletét és
ellenõrzését,

d) intézi a jogszabály által feladatkörébe utalt szakmai,
szervezési, szolgálati, személyügyi, oktatási, gazdálkodási
és egyéb ügyeket,

e) közremûködik a Vám- és Pénzügyõrség feladatát és
hatáskörét, továbbá a mûködését meghatározó jogszabá-
lyok elõkészítésében,

f) képviseli a Vám- és Pénzügyõrséget a nemzetközi
ügyekben, közremûködik a nemzetközi kapcsolattartás-
ban, különös tekintettel az Európai Unió szerveivel történõ
kapcsolattartásra,

g) végzi az Európai Csalásellenes Hivatallal (OLAF)
történõ együttmûködéssel és koordinációval kapcsolatban
a külön törvényben meghatározott feladatokat.

(4) Az országos parancsnokság a költségvetési elõirány-
zat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjog-
körû költségvetési egység.

A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ

középfokú szervei

4. §

(1) A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendel-
kezõ középfokú szervei:

a) a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Alföldi Regionális
Parancsnoksága, székhelye Szeged,

b) a Vám- és Pénzügyõrség Észak-Alföldi Regionális
Parancsnoksága, székhelye Debrecen,

c) a Vám- és Pénzügyõrség Észak-Magyarországi
Regionális Parancsnoksága, székhelye Miskolc,

d) a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Dunántúli Regioná-
lis Parancsnoksága, székhelye Székesfehérvár,

e) a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi
Regionális Parancsnoksága, székhelye Budapest,

f) a Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Parancsnoksága, székhelye Szombathely,

g) a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális
Parancsnoksága, székhelye Pécs,

h) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Repülõtéri
Parancsnoksága, székhelye Budapest,

i) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési
Parancsnoksága, székhelye Budapest,
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j) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési
Parancsnoksága, székhelye Budapest,

k) a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi Regio-
nális Nyomozó Hivatala, székhelye Budapest,

l) a Vám- és Pénzügyõrség Észak-Magyarországi
Regionális Nyomozó Hivatala, székhelye Eger,

m) a Vám- és Pénzügyõrség Észak-Alföldi Regionális
Nyomozó Hivatala, székhelye Nyíregyháza,

n) a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Alföldi Regionális
Nyomozó Hivatala, székhelye Kecskemét,

o) a Vám- és Pénzügyõrség Közép-Dunántúli Regio-
nális Nyomozó Hivatala, székhelye Székesfehérvár,

p) a Vám- és Pénzügyõrség Nyugat-Dunántúli Regio-
nális Nyomozó Hivatala, székhelye Gyõr,

q) a Vám- és Pénzügyõrség Dél-Dunántúli Regionális
Nyomozó Hivatala, székhelye Pécs,

r) a Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat
Parancsnoksága, székhelye Budapest,

s) a Vám- és Pénzügyõrség Számlavezetõ Parancsnok-
sága, székhelye Budapest,

t) a Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete,
székhelye Budapest,

u) a Vám- és Pénzügyõrség Jövedéki Kapcsolattartó és
Kockázatelemzési Központja, székhelye Budapest.

(2) A regionális nyomozó hivatalok gazdálkodással
kapcsolatos feladatait a 7. §-ban foglaltaknak megfelelõen
a Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési Parancs-
noksága látja el.

5. §

(1) A regionális parancsnokságok és a Vám- és Pénz-
ügyõrség Központi Repülõtéri Parancsnoksága – a d) és
e) pontban foglaltak kivételével – feladata és hatásköre:

a) elbírálják az irányításuk alá tartozó alsó fokú szer-
vek elsõfokú határozatai és végzései ellen benyújtott jog-
orvoslati kérelmeket és gyakorolják – a 12. § f) és g) pont-
jában meghatározottak kivételével – a jogszabályban biz-
tosított szakmai felügyeleti jogkörüket,

b) irányítják, felügyelik és ellenõrzik az illetékességi
területükön létesített alsó fokú szervek tevékenységét,

c) intézik a külön jogszabállyal feladatkörükbe utalt
szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási,
gazdálkodási és egyéb ügyeket,

d) végzik az utólagos ellenõrzéseket, adóellenõrzése-
ket és az azt követõ hatósági eljárást,

e) végzik az Európai Mezõgazdasági Orientációs
és Garanciaalap Garanciarészlegébõl (a továbbiakban:
EMOGA Garanciarészleg) finanszírozott kifizetésekhez
kapcsolódó utólagos ellenõrzéseket,

f) végzik – a határõrizeti szerv feladat- és hatáskörébe
tartozó engedélyezések sérelme nélkül – az illetékességi
területükön mûködõ határátkelõhelyen a vámközvetítõ és
más szolgáltató tevékenység végzéséhez az elhelyezéssel
kapcsolatos feladatokat.

(2) A Vám- és Pénzügyõrség Közép-Magyarországi
Regionális Parancsnoksága feladata és hatásköre az (1) be-
kezdésben foglaltakon túl:

a) végzi a vámigazgatási ügyekben az Európai Bizott-
sággal, valamint a tagállamok vámhatóságaival történõ
kapcsolattartást,

b) az ATA igazolványokkal kapcsolatos jogsértésekre
vagy szabálytalanságokra vonatkozó eljárás lefolytatása
és a tagállamokkal történõ koordináció végrehajtása,

c) a szellemi tulajdonjogok védelmével kapcsolatos
jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

6. §

A Vám- és Pénzügyõrség Központi Ellenõrzési Pa-
rancsnokságának feladata és hatásköre:

a) másodfokon jár el a regionális parancsnokságok
által az utólagos ellenõrzéssel, adóellenõrzéssel összefüg-
gésben hozott határozatok és végzések ellen benyújtott
fellebbezések tekintetében, és gyakorolja felügyeleti jog-
körét,

b) a Vám- és Pénzügyõrség utólagos ellenõrzési tervé-
nek elõkészítése és jóváhagyásra történõ elõterjesztése,

c) a vámigazgatási területhez tartozó kockázatelemzési
tevékenység koordinálása,

d) közösségi jogszabályban felhatalmazott szervezet
megkeresésére ellenõrzés lefolytatása,

e) az EMOGA Garanciarészlegének finanszírozási
rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizs-
gálatáról és a 77/435/EGK irányelv hatályon kívül helye-
zésérõl szóló 4045/89/EGK rendelet 11. cikkében megha-
tározott feladatok (Különleges Szolgálat) ellátása,

f) elsõ fokon jár el az utólagos ellenõrzésekkel kapcso-
latban keletkezett bírságok elengedése, mérséklése tekin-
tetében,

g) elsõ fokon jár el az utólagos ellenõrzésekkel kapcso-
latban keletkezett hitelkamat felszámításának mellõzése,
mérséklése tekintetében.

7. §

A Vám- és Pénzügyõrség Központi Bûnüldözési
Parancsnoksága feladata és hatásköre:

a) irányítja, felügyeli és ellenõrzi a regionális nyomozó
hivatalok és a határátkelõhelyeken mûködõ vámhivatalok
nyomozóhatósági tevékenységét,

b) intézi a külön jogszabállyal feladatkörébe utalt szak-
mai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatá-
si, gazdálkodási és egyéb ügyeket,

c) végzi a jogszabály által hatáskörébe utalt bûncselek-
mények megelõzését, felderítését, valamint nyomozását az
erre vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint,

d) a Vámáruraktár tekintetében az 5. § (1) bekezdésé-
nek b)–d) pontjaiban foglaltak végrehajtása.
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8. §

A regionális nyomozó hivatalok végzik a jogszabály
által hatáskörükbe utalt bûncselekmények megelõzését,
felderítését, valamint a nyomozását az erre vonatkozó jog-
szabályok rendelkezései szerint.

9. §

A Vám- és Pénzügyõrség Központi Járõrszolgálat
Parancsnoksága feladata és hatásköre:

a) pénzügyi jogszabálysértések megelõzése, felderíté-
se érdekében a Vám- és Pénzügyõrség feladatát meghatá-
rozó jogszabályokban elõírt ellenõrzések végzése,

b) a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
által a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe utalt bûncselek-
mények megelõzése érdekében végzett ellenõrzés során
bûncselekmény gyanúja esetén a helyszín és a bizonyíté-
kok biztosítása, és a hatáskörrel rendelkezõ nyomozó
hatóság felé a szükséges intézkedések megtétele,

c) a Vám- és Pénzügyõrség nyomozóhatóságai által
elrendelt személyi védelem ellátása, anyagi javak, értékek
õrzése, kísérése,

d) a Vám- és Pénzügyõrség Fõvárosi Szabálysértési
Hivatalánál folyamatban lévõ szabálysértési ügyben az
elrendelt elõvezetés végrehajtása.

10. §

A Vám- és Pénzügyõrség Számlavezetõ Parancsnok-
sága feladata és hatásköre:

a) a kintlévõségrõl, a jövedéki köztartozásról szóló
hatósági bizonyítvány kiadása,

b) az adózás rendjérõl szóló törvényben meghatározott
visszatartási jog gyakorlása,

c) az elévült tartozatlan vámteher és vámbiztosíték be-
fizetés, túlfizetés és a fel nem használt vámbiztosíték,
valamint a beazonosítható elõíráshoz nem köthetõ elévült
tartozatlan jövedéki és energiaadó, bírság, illetve pótlék-
befizetés, túlfizetés törlése,

d) a vámhatóság késedelmes teljesítése esetén a kamat
megállapítása és fizetése, illetve a jogszabályban meghatá-
rozott esetben a kamat vagy a késedelmi pótlék megállapí-
tása,

e) az Európai Unió költségvetésébe fizetendõ össze-
gekrõl az adat-nyilvántartási rendszer mûködtetése,

f) a Vám- és Pénzügyõrség által kezelt államháztartási
számlák nyilvántartása,

g) intézi a külön jogszabállyal feladatkörébe utalt szak-
mai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, okta-
tási, gazdálkodási és egyéb ügyeket,

h) a jövedéki adó és energiaadó tekintetében az adózó
folyószámlájának egyenlegérõl és a tartozásai után felszá-
mított késedelmi pótlékról magánszemély adózók részére

augusztus 31-ig, más adózók részére október 31-ig értesí-
tést ad ki.

11. §

A Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló Intézete feladata
és hatásköre:

a) a kötelezõ tarifális és származás felvilágosítás kiadása,
b) jogszabályban foglalt elõírások alapján vett minták

analizálása és szakvéleményezése,
c) ügyféli kérelemre szakvélemény kiadása,
d) a termékazonosításhoz szükséges állásfoglalások

kiadása,
e) a jogszabályban elõírt vizsgálatok elvégzése,
f) a jövedéki és az abból elõállított termékeknek a Jöt.

48. § (20) bekezdése szerinti kötelezõ érvényû vámtarsifa-
besorolásával kapcsolatos ügyekben eljár,

g) intézi a jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai,
szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási,
gazdálkodási és egyéb ügyeket.

12. §

A Vám- és Pénzügyõrség Jövedéki Kapcsolattartó és
Kockázatelemzési Központja feladata és hatásköre:

a) a Jöt. 5. §-ának (3) bekezdésében megjelölt központi
kapcsolattartó szervként a jövedéki adó tekintetében a tag-
államok illetékes hatóságaival folytatott adóügyi és igaz-
gatási együttmûködéssel kapcsolatos feladatok ellátása,

b) a termékkísérõ okmány, az egyszerûsített kísérõok-
mány, a borkísérõ okmány és a bérfõzési lap számítógép-
pel történõ elõállításának engedélyezése, illetve az elõb-
biek elõállításához a sorszámtartományok kiadása és a fel-
használt sorszámok elszámolása,

c) a közösségi jövedéki adatbázisok kezelése, fenntar-
tása,

d) jövedéki központi kockázatelemzések elkészítése és
kockázatelemzési módszerek kidolgozása,

e) intézi a jogszabállyal feladatkörébe utalt szakmai,
szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási,
gazdálkodási és egyéb ügyeket,

f) szakmai felügyeleti jogkört gyakorol a jövedéki és
energiaadó, illetve az elõbbiekhez tartozó bírság folyó-
számlákat érintõ tevékenység felett,

g) a jövedéki adó és az energiaadó tekintetében lefoly-
tatja az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
(a továbbiakban: Art.) szerinti felülellenõrzést és az ahhoz
kapcsolódó adóigazgatási eljárást,

h) végzi a belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel,
székhellyel vagy telephellyel nem rendelkezõ személy
jövedéki adó- és bírságfizetési kötelezettségének érvénye-
sítése (beszedése) érdekében szükséges cselekményeket.
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A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendelkezõ

alsó fokú szervei

13. §

(1) A Vám- és Pénzügyõrség hatósági jogkörrel rendel-
kezõ alsó fokú szervei: a fõvámhivatalok, a vámhivatalok,
a regionális jövedéki központok, a Vám- és Pénzügyõrség
Fõvárosi Szabálysértési Hivatala, a Vámáruraktár és a
Pesti Jövedéki, Adójegy és Zárjegy Hivatal.

(2) A fõvámhivatal a megyeszékhelyen mûködõ – Buda-
pesten és Pest megyében a 17. számú Fõvámhivatal, a Buda
térségi Fõvámhivatal, az Észak-Pest térségi Fõvámhivatal,
a Dél-Pest térségi Fõvámhivatal és a Magánforgalmi Fõvám-
hivatal – kiemelt feladatot, így különösen engedélyezést, a
vámok könyvelését, a végrehajtással kapcsolatos feladatokat,
elszámolást végzõ vámhatósági alsó fokú szerv.

14. §

(1) A Vám- és Pénzügyõrség fõvámhivatalai és székhe-
lyeik – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével –
a következõk:

a) Fõvámhivatal Szeged, székhelye Szeged,
b) Fõvámhivatal Békéscsaba, székhelye Békéscsaba,
c) Fõvámhivatal Kecskemét, székhelye Kecskemét,
d) Fõvámhivatal Székesfehérvár, székhelye Székes-

fehérvár,
e) Fõvámhivatal Tatabánya, székhelye Tatabánya,
f) Fõvámhivatal Veszprém, székhelye Veszprém,
g) Fõvámhivatal Pécs, székhelye Pécs,
h) Fõvámhivatal Szekszárd, székhelye Szekszárd,
i) Fõvámhivatal Kaposvár, székhelye Kaposvár,
j) Fõvámhivatal Miskolc, székhelye Miskolc,
k) Fõvámhivatal Eger, székhelye Eger,
l) Fõvámhivatal Salgótarján, székhelye Salgótarján,
m) Fõvámhivatal Debrecen, székhelye Debrecen,
n) Fõvámhivatal Nyíregyháza, székhelye Nyíregyháza,
o) Fõvámhivatal Szolnok, székhelye Szolnok,
p) Fõvámhivatal Szombathely, székhelye Szombathely,
q) Fõvámhivatal Zalaegerszeg, székhelye Zalaegerszeg,
r) Fõvámhivatal Gyõr, székhelye Gyõr.

(2) A Vám- és Pénzügyõrség budapesti székhelyû fõ-
vámhivatalai és alsó fokú szervei:

a) Pesti Jövedéki Adójegy és Zárjegy Hivatal,
b) 17. számú Fõvámhivatal,
c) 18. számú Fõvámhivatal,
d) Buda térségi Fõvámhivatal,
e) Észak-Pest térségi Fõvámhivatal,
f) Dél-Pest térségi Fõvámhivatal,
g) Magánforgalmi Fõvámhivatal,
h) 1. számú Repülõtéri Vámhivatal,
i) 2. számú Repülõtéri Vámhivatal,

j) Vám- és Pénzügyõrség Fõvárosi Szabálysértési
Hivatala,

k) Vámáruraktár.

(3) A Vám- és Pénzügyõrségnek az Európai Unió külsõ
vámhatárán mûködõ alsó fokú szervei és székhelyeik:

a) Vámhivatal Hercegszántó, székhelye Hercegszántó,
b) Vámhivatal Röszke, székhelye Röszke,
c) Vámhivatal Tompa, székhelye Tompa,
d) Vámhivatal Beregsurány, székhelye Beregsurány,
e) Vámhivatal Tiszabecs, székhelye Tiszabecs,
f) Vámhivatal Záhony, székhelye Záhony,
g) Vámhivatal Mohács, székhelye Mohács,
h) Vámhivatal Barcs, székhelye Barcs,
i) Vámhivatal Drávaszabolcs, székhelye Drávaszabolcs,
j) Vámhivatal Gyékényes, székhelye Gyékényes,
k) Vámhivatal Udvar, székhelye Udvar,
l) Vámhivatal Letenye, székhelye Letenye.

(4) A Vám- és Pénzügyõrség regionális jövedéki köz-
pontjai és székhelyeik a következõk:

a) Regionális Jövedéki Központ Kecskemét, székhelye
Kecskemét,

b) Regionális Jövedéki Központ Pécs, székhelye Pécs,
c) Regionális Jövedéki Központ Nyíregyháza, szék-

helye Nyíregyháza,
d) Regionális Jövedéki Központ Eger, székhelye Eger,
e) Regionális Jövedéki Központ Székesfehérvár, szék-

helye Székesfehérvár,
f) Regionális Jövedéki Központ Budapest, székhelye

Budapest,
g) Regionális Jövedéki Központ Gyõr, székhelye Gyõr.

15. §

(1) A hatósági jogkörrel rendelkezõ alsó fokú szervek
feladata és hatásköre:

a) végzik az áruk vámkezelését, kiszabják, beszedik,
visszafizetik, elengedik és könyvelik a vámot – továbbá,
ha jogszabály a Vám- és Pénzügyõrség hatáskörébe utal-
ja – a nem közösségi adókat, díjakat és az egyéb költsége-
ket, határoznak a vámfelügyelet kérdésében,

b) ellátják a jövedéki ellenõrzéssel, hatósági felügye-
lettel, jövedéki adóztatással, adóellenõrzéssel és engedé-
lyezéssel kapcsolatos jogszabályban meghatározott elsõ-
fokú hatósági feladatokat,

c) intézkedéseket tesznek a Vám- és Pénzügyõrség
hatáskörébe utalt jogszabálysértések megelõzésére, felde-
rítésére,

d) törvényben meghatározott körben szabálysértési
hatósági jogkört gyakorolnak,

e) végzik a lefoglalt dolgok kezelésével, valamint az
elkobzott árukkal kapcsolatos, jogszabályban meghatáro-
zott feladatokat,

f) az ügyfelek részére megadják a termékazonosításhoz
szükséges tájékoztatást,
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g) törlik az általuk kiszabott, de elévült tartozásokat,
h) végzik a mélységi ellenõrzéseket,
i) eljárnak azokban az ügyekben, amelyeket a közös-

ségi vámjogszabályok, továbbá törvény, kormányrendelet
vagy miniszteri rendelet hatáskörükbe utal,

j) nemesfémtárgyak forgalmazásának ellenõrzése,
k) az Art. 88. § (5) bekezdése alapján végzik – az 5. §

(1) bekezdésének d) pontjában, valamint a (2) bekezdés-
ben meghatározott utólagos adóellenõrzések kivételével –
az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval és költ-
ségvetési támogatással kapcsolatos adókötelezettségekkel
összefüggõ ellenõrzéseket,

l) ellátják a regisztrációs adóról szóló 2003. évi
CX. törvényben meghatározott az adóztatási feladatokat,

m) ellátják a vámhatóság azon feladatait, amelyekre
e rendelet vagy más jogszabály más szervet nem jelölt ki.

(2) A regionális jövedéki központok feladata és hatás-
köre kiterjed az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII.
törvényben meghatározott adóztatási, valamint a jövedéki
és az energiaadó adóalanyok tekintetében az Art. 88. §
(5) bekezdése alapján átruházott, az állami adóhatóság
hatáskörébe tartozó adóval és költségvetési támogatással
kapcsolatos adókötelezettségek – az 5. § (1) bekezdésének
d) pontjában foglaltak kivételével – ellenõrzési felada-
taira is.

(3) A kirendeltség annak az alsó fokú szervnek a nevé-
ben és illetékességi területén jár el, amelynek a szerveze-
tébe tartozik.

16. §

(1) A jövedéki adóügyeknek nem minõsülõ jövedéki
ügyekben – ha jogszabály másként nem rendelkezik –,
továbbá a hatósági felügyelet keretében végzendõ adózta-
tási feladatokkal, illetve a Jöt. 15. § (1)–(2) bekezdése és
65. § (1) bekezdésének d) pontja szerinti adófizetési köte-
lezettséggel kapcsolatos jövedéki adóügyekben elsõ fokon
a 14. § (1) bekezdésében megjelölt fõvámhivatalok, a 14. §
(3) bekezdésében megjelölt az Európai Unió külsõ vámha-
tárán mûködõ vámhivatalok, valamint a Pesti Jövedéki
Adójegy és Zárjegy Hivatal és a 18. számú Fõvámhivatal
járnak el.

(2) Jövedéki adóügyekben – kivéve a hatósági felügye-
let keretében végzendõ adóztatási feladatokkal, illetve a
Jöt. 15. § (1)–(2) bekezdése és 65. § (1) bekezdésének
d) pontja szerinti adófizetési kötelezettséggel kapcsolatos
jövedéki adóügyeket – és a Jöt. szerinti engedélyezéssel
kapcsolatos ügyekben elsõ fokon a regionális jövedéki
központok járnak el.

17. §

(1) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény-
ben foglalt a vámhatóságra vonatkozó feladatokat a 14. §

(1) bekezdésében, és a 14. § (2) bekezdésének d) és j) pont-
jában meghatározott szervek látják el.

(2) A társadalombiztosítási ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultságról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvényben foglalt feladatokat az
alsó fokú szervek – a 14. § (2) bekezdésének h)–k) pontjai-
nak és a 14. § (3) bekezdésének kivételével – látják el.

(3) A határõrizetrõl és a Határõrségrõl szóló 1997. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: Hörtv.) 4. §-a (1) bekez-
désének 15. pontjában foglalt engedélyezési feladatokat az
országos parancsnokság látja el. A Hörtv. 39. §-a (4) be-
kezdésének c) pontjában foglalt feladatok ellátását a regio-
nális parancsnokságok és a Vám- és Pénzügyõrség Köz-
ponti Repülõtéri Parancsnoksága látja el.

(4) A Délkelet-Európai Együttmûködési Kezdeménye-
zés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépõ
bûnözés megelõzésében és leküzdésében való együtt-
mûködésrõl szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt
Megállapodás kihirdetésérõl és az Európai Unió bûnül-
dözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi
Rendõrség Szervezete keretében megvalósuló együttmû-
ködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. tör-
vény, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról
szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2000.
évi CXV. törvény 4. §-ában meghatározott feladatokat az
országos parancsnokság látja el.

(5) A Vám- és Pénzügyõrség szervei ellátják a törvény,
kormányrendelet, illetõleg miniszteri rendelet által a
hatáskörükbe utalt feladatokat.

II. Rész

Egyes szervek kijelölése

18. §

A Kormány a Jöt. szerinti központi kapcsolattartó
szervként a Vám- és Pénzügyõrség Jövedéki Kapcsolat-
tartó és Kockázatelemzési Központját, valamint vegyvizs-
gáló szervként a Vám- és Pénzügyõrség Vegyvizsgáló
Intézetét jelöli ki.

19. §

A Kormány a Vám- és Pénzügyõrség hivatásos állomá-
nyának egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságát
vizsgáló és minõsítõ szervként a Vám- és Pénzügyõrség
Szociális, Egészségügyi és Kulturális Központját jelöli ki.
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III. Rész

Záró rendelkezés

20. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány

315/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a fejlesztési adókedvezményrõl szóló

206/2006. (X. 16.) Korm. rendelet, valamint

az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés

87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami

támogatásokkal kapcsolatos eljárásról

és a regionális támogatási térképrõl szóló

85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi
LXXXI. törvény 30. §-ának (6) bekezdésében, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
124. § (2) bekezdésének v) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) A fejlesztési adókedvezményrõl szóló 206/2006.
(X. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § 3. pont-
jának e) alpontja a következõ szöveggel lép hatályba:

[Nem elszámolható költség:]

„e) a szállítási ágazatban a jármûvek bekerülési értéke;”

(2) Az R. 1. §-ának 3. pontja a következõ j) alponttal
kiegészülve lép hatályba:

[Nem elszámolható költség:]

„j) munkahelyteremtõ beruházás esetén a 2. pont b) al-
pont alapján meghatározott személyi jellegû ráfordításnak
az adózó adóévi számított átlagos állományi létszámának
a tényleges adóévi átlagos állományi létszámot meghaladó
részére arányosan számított összege, ahol az adóévi számí-
tott átlagos állományi létszámot a beruházás megkezdését
megelõzõ adóévi átlagos állományi létszámnak és az újon-
nan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavál-
lalók átlagos állományi létszámának az összegeként kell
meghatározni.”

(3) Az R. 1. §-ának 7. pontja az alábbi szöveggel lép ha-
tályba:

„7. Nagyberuházás: az a beruházás, amelyhez kapcso-
lódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább
50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg; ennek meghatá-
rozásakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni az egy
vagy több adózó által egy hároméves idõszakon belül kivi-
telezett, gazdaságilag oszthatatlan beruházásokat; annak
megállapításakor, hogy a beruházás gazdaságilag osztha-
tatlan-e, figyelembe kell venni a technikai, funkcionális és
stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi
közelséget; ezt úgy kell meghatározni, hogy a kérelemben,
illetve a bejelentésben szereplõ beruházás elszámolható
költségéhez hozzá kell adni és együttesen kell figyelembe
venni az e beruházás megkezdése napját megelõzõ három
éves idõszakon belül elszámolt, gazdaságilag oszthatatlan
beruházások jelenértékét, függetlenül attól, hogy az adózó
az említett hároméves idõszakon belül elszámolt beruhá-
zásaihoz igénybe vett-e állami támogatást.”

2. §

Az R. 3. §-a a következõ (7) bekezdéssel kiegészülve
lép hatályba:

„(7) Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg,
akkor az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy
az adózók a Tao. törvényben, az e rendeletben és – kére-
lemre hozott határozat esetén – a határozatban foglalt bár-
mely feltételt külön-külön is teljesítik. Ha az egyik adózó
nem teljesíti az említett bármely feltételt, akkor a másik
adózó sem jogosult adókedvezményre, és a már igénybe
vett adókedvezmény jogosulatlanul igénybe vett támoga-
tásnak minõsül.”

3. §

(1) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja az
alábbi szöveggel lép hatályba:

[Nem vehetõ igénybe adókedvezmény]

„c) a hajóépítõ ipari fejlesztéshez,
d) a szénipar fejlesztéséhez;”

(2) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének h) pontja az alábbi
szöveggel lép hatályba:

[Nem vehetõ igénybe adókedvezmény]

„h) az EK-Szerzõdés I. mellékletében felsorolt mezõ-
gazdasági termékek elsõdleges termeléséhez kapcsolódó
tevékenységekre, továbbá a parafatermékekre (HR 4502,
4503, 4504) és az 1898/87/EGK rendelet 3. cikkének
(2) bekezdésében megnevezett tejet és tejterméket utánzó
vagy helyettesítõ termékek gyártására és forgalomba hoza-
talára;”

(3) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése a következõ j) ponttal
kiegészülve lép hatályba:
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[Nem vehetõ igénybe adókedvezmény]

„j) mezõgazdasági termékek feldolgozását és forgalma-
zását szolgáló beruházáshoz, ha annak elszámolható költ-
sége jelenértéken meghaladja a 25 millió eurót, vagy ha
az igényelt támogatás jelenértéken több, mint 12 millió
euró.”

4. §

Az R. 5. §-ának (6) bekezdése az alábbi szöveggel lép
hatályba:

„(6) Az (5) bekezdés alkalmazásakor – az 1. § 7. pont
alapján – a beruházás megkezdését megelõzõ hároméves
idõszakban elszámolt elszámolható költséget is figye-
lembe véve kell a támogatástartalmat meghatározni.”

5. §

Az R. 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve
lép hatályba:

„(4) Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg,
akkor az (1)–(3) bekezdésben foglaltakat az e bekezdésben
foglalt eltérésekkel alkalmazza. Az adózóknak a nagybe-
ruházásra be kell nyújtaniuk az adókedvezmény iránti
kérelmet a beruházás megkezdése elõtt az e rendelet
3. számú mellékletében elõírt tartalommal és formában,
továbbá ugyanezen mellékletet a nagyberuházás megvaló-
sításában részt vevõ adózóknak külön-külön is be kell
nyújtaniuk a nagyberuházásból az általuk megvalósítani
tervezett beruházásra. A kérelmekhez mellékelni kell az
adózók nyilatkozatát arról, hogy a nagyberuházáshoz
igénybe vehetõ adókedvezménybõl jelenértéken, százalé-
kos arányban hogyan kívánnak részesedni.”

6. §

Az R. 7. §-a a következõ (2) bekezdéssel kiegészülve
lép hatályba, és a § eredeti szövege (1) bekezdés jelöléssel
lép hatályba:

„(2) Ha a nagyberuházást több adózó valósítja meg,
akkor az (1) bekezdésben foglaltakat az e bekezdésben
foglalt eltérésekkel alkalmazza. Az adózóknak a nagybe-
ruházásra be kell nyújtaniuk az adókedvezmény iránti
bejelentést a beruházás megkezdése elõtt az e rendelet
4. számú mellékletében elõírt tartalommal és formában,
továbbá ugyanezen mellékletet a nagyberuházás megvaló-
sításában részt vevõ adózóknak külön-külön is be kell
nyújtaniuk a nagyberuházásból az általuk megvalósítani
tervezett beruházásra. A bejelentéshez mellékelni kell az
adózók nyilatkozatát arról, hogy a nagyberuházáshoz
igénybe vehetõ adókedvezménybõl jelenértéken, százalé-
kos arányban hogyan kívánnak részesedni.”

7. §

Az R. 9. §-a (1) bekezdésének a) pontja az alábbi szö-
veggel lép hatályba:

[(1) Az adókedvezmény igénybevételének adóéveiben

a társaságiadó-bevallásban a következõ adatokat kell az

adózónak beruházásonként szerepeltetnie:]

„a) a beruházás megnevezését, határozattal engedélye-
zett adókedvezmény esetében a határozat számát, más
esetben a bejelentés idõpontját (év, hónap, nap), ha a nagy-
beruházást több adózó valósítja meg, akkor a megvalósí-
tásban részt vevõ többi adózó cégszerû megnevezését és
adószámát, továbbá a nagyberuházáshoz igénybe vehetõ
adókedvezménybõl jelenértéken, százalékos arányban a
részesedésüket;”

8. §

Az R. 14. § (3) bekezdésében a „2006. december 31-én”
szövegrész helyett „2007. január 1-jén” szöveg lép hatályba.

9. §

(1) Az R. 3. számú mellékletének III. részében a VI. táb-
lázat 1. sorának szöveges része az alábbi szöveggel lép
hatályba:

[VI. Az adózó által kért adókedvezmény jelenértéken]

„1. A beruházás megkezdését megelõzõ hároméves idõ-
szakban elszámolt elszámolható költség jelenértéken”

(2) Az R. 3. számú mellékletének III. részében a VI. táb-
lázat 5/b. sorának szöveges része az alábbi szöveggel lép
hatályba:

[VI. Az adózó által kért adókedvezmény jelenértéken]

„b) a beruházás megkezdését megelõzõ hároméves idõ-
szakban elszámolt elszámolható költséghez engedélyezett
állami támogatás (adókedvezmény és vissza nem térítendõ
állami támogatás összesen)”

(3) Az R. 3. számú mellékletének IV. részének c) és
d) pontja az alábbi szöveggel lép hatályba:

[IV. NYILATKOZATOK

Az adózó kijelenti, hogy]

„c) tevékenysége hajóépítõ ipari fejlesztésnek minõsül /
nem minõsül; [A megfelelõ rész aláhúzandó.]

d) tevékenysége szénipar fejlesztéséhez tartozik / nem
tartozik; [A megfelelõ rész aláhúzandó.]”

(4) Az R. 4. számú mellékletének II/12. pontjában a
c) alpont szöveges része az alábbi szöveggel lép hatályba:

[Nagyberuházás esetén]

„c) a beruházás megkezdését megelõzõ hároméves idõ-
szakban elszámolt

ca) elszámolható költség jelenértéken, és
cb) ezen elszámolható költség alapján megítélt támo-

gatás jelenértéken.”
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Záró rendelkezések

10. §

(1) Az R. – az (5)–(6) bekezdésekben foglaltak kivételé-
vel, az R. 14. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen –
2007. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy elõírása alap-
ján legkésõbb 2013. december 31-éig lehet adókedvez-
ményre jogot szerezni.

(2) 2007. január 1-jén az Európai Közösséget létrehozó
Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren-
delet 1. § 18. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„18. Nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez
kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken leg-
alább 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg; ennek
meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen be-
ruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több
vállalat által egy hároméves idõszakon belül kivitelezett
induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombi-
nált állóeszközökre vonatkoznak. Annak megállapítása-
kor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e,
a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, vala-
mint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe
venni. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszo-
nyoktól függetlenül kell értékelni.”

(3) Az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cik-
kének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kap-
csolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 217/2006. (XI. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Módr.) 1. § (3) bekezdése nem lép hatályba.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Módr.
15. § (2) bekezdésében az „1. §-ának (1)–(4) bekezdése”
szövegrész helyébe az „1. §-ának (1)–(2) és (4) bekez-
dése” szöveg lép.

(5) Az R. 1. §-ának 15. pontja és a 4. §-a (1) bekezdésé-
nek g) pontja 2007. június 1-jén lép hatályba.

(6) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése nem lép hatályba.

(7) E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány

316/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a gépjármû üzemben tartójának

kötelezõ felelõsségbiztosításáról szóló

190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény 234. §-ának b) pontja alapján, a Pol-
gári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.)
198. §-ának (2) bekezdésében és az 567. § (3) bekezdésé-
ben foglaltakra figyelemmel a Kormány a következõket
rendeli el:

1. §

(1) A gépjármû üzemben tartójának kötelezõ felelõsség-
biztosításáról szóló 190/2004. (VI.8.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 16. §-a (1) bekezdésének
helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A külföldi telephelyû gépjármû a Magyar Köztár-
saság területére harmadik ország, valamint a Rendszám-
egyezményhez nem csatlakozott tagállam területérõl csak
akkor léphet be, illetve a Magyar Köztársaság területén
akkor vehet részt a forgalomban, ha”

[a) üzemben tartója (vezetõje) érvényes felelõsségbiz-

tosítási fedezetet igazoló nemzetközi bizonylattal rendel-

kezik, vagy

b) a gépjármû olyan ország hatósági jelzéseit és

országjelét viseli, amely a Rendszámegyezmény részese,

vagy amely ország nemzeti irodájával a Nemzeti Iroda

erre vonatkozó megállapodást kötött.]

(2) A Rendelet 16. §-a (2) bekezdésének helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) Ha a külföldi telephelyû gépjármû üzemben tartója
(vezetõje) az (1) bekezdésben meghatározott módon az
érvényes gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés fennál-
lását nem igazolja, a Magyar Köztársaság területére való
belépéskor köteles az 1. § e) pontjában meghatározott biz-
tosítóval, vagy biztosítók e célra létrehozott csoportjával
határozott idõre szóló szerzõdést (határbiztosítást) kötni,
azt a tartózkodás idején folyamatosan fenntartani, s az ezt
tanúsító kötvényt magánál tartani. E szerzõdésre a magyar
jogot kell alkalmazni és fedezetet kell nyújtania az Euró-
pai Gazdasági Térség és Svájc területén okozott károkra.”

(3) A Rendelet 16. §-a (3) bekezdésének helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti okiratra (határbiztosítás)
nincs szükség olyan gépjármûvek esetében, amelyeket az
Európai Gazdasági Térség Rendszámegyezményhez csat-
lakozott tagállamában vagy Svájcban helyeztek forgalom-
ba, vagy ha a forgalmi engedélyre nem kötelezett gép-
jármû állandó telephelye az Európai Gazdasági Térség
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Rendszámegyezményhez csatlakozott tagállamában vagy
Svájcban van.”

(4) A Rendelet 16. §-a (5) bekezdésének helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(5) A külföldi telephelyû gépjármûvek Magyar Köz-
társaság területére történõ belépésekor a vámhatóság
ellenõrzi az (1) bekezdésben foglaltak fennállását.”

2. §

A Rendelet 19. §-a a következõ (4) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(4) Az Európai Gazdasági Térség tagállama Rend-
számegyezményhez történõ csatlakozásának idõpontját az
Európai Bizottság – a tagállamok gépjármû-felelõsségbiz-
tosításra és a biztosítási kötelezettség ellenõrzésére vonat-
kozó jogszabályainak közelítésérõl szóló 1972. április
24-i, 72/166/EGK tanácsi irányelv 2. cikk (2) bekezdése
alapján – a tagállam csatlakozására vonatkozó, Hivatalos
Lapban közzétett határozatában állapítja meg.”

3. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány

317/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Országos Egészségbiztosítási Pénztárról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkot-
mány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében
eljárva, valamint a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól
szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-ának (5) bekezdé-
sében foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet
alkotja:

1. §

(1) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továb-
biakban: OEP) központi hivatal.

(2) Az OEP-et az egészségbiztosításért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) irányítja.

(3) Az OEP önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok
felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv. Az
OEP költségvetését a társadalombiztosítás pénzügyi alap-
jainak költségvetésében kell meghatározni.

(4) Az OEP-et fõigazgató vezeti. A fõigazgatót a mi-
niszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel,
az egyéb munkáltatói jogköröket a miniszter gyakorolja.

(5) A fõigazgató-helyetteseket a fõigazgató javaslatára
a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói
jogköröket a fõigazgató gyakorolja. Az OEP más alkalma-
zottai felett a fõigazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört,
amelyet szervezeti és mûködési szabályzatban – külön tör-
vényben foglaltak figyelembevételével – teljesen vagy
részben átruházhat.

(6) Az OEP a hatáskörébe tartozó feladatokat az ország
egész területére kiterjedõ illetékességgel látja el.

(7) Az OEP székhelye Budapest.

2. §

(1) Az OEP igazgatási szervei a fõvárosi és megyei
egészségbiztosítási pénztárak, valamint a Vasutas Társa-
dalombiztosítási Igazgatóság (a továbbiakban: VTI).

(2) Az igazgatási szervek az OEP irányítása alatt állnak.

(3) Az igazgatási szervek önállóan gazdálkodó részjog-
körû költségvetési szervek.

(4) Az igazgatási szervet igazgató vezeti.

3. §

Az OEP
a) irányítja, mûködteti és fejleszti az egészségbiztosí-

tás feladatainak ellátásához szükséges informatikai rend-
szereket, gondoskodik a statisztikai adatok gyûjtésérõl,
valamint azok szükség szerinti részletezettségû közzététe-
lérõl;

b) részt vesz az egészségbiztosítást érintõ folyamatok
elemzésében és értékelésében, valamint a rövid, közép- és
hosszú távú fejlesztési koncepciók kidolgozásában;

c) feladatkörében közremûködik a társadalombiztosí-
tással kapcsolatos nemzetközi szerzõdések elõkészítésé-
ben és végrehajtásában, kapcsolatot tart fenn a kijelölt ille-
tékes teherviselõvel, illetve szervekkel, végzi az uniós tag-
ságból adódó koordinációs feladatokat, továbbá részt vesz
az uniós szakbizottságok, illetõleg a nemzetközi szerveze-
tek szakmai munkájában;

d) gondoskodik az egészségbiztosítással kapcsolatos
tájékoztatásról és az igényérvényesítést segítõ szolgáltatá-
sok fejlesztésérõl;

e) szerkeszti és megjelenteti az Egészségbiztosítási
Közlönyt;
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f) gondoskodik az egészségbiztosítási ágazat vezetõi-
nek és ügyintézõinek képzésérõl, továbbképzésérõl és
vizsgáztatásáról, ideértve az egészségbiztosítási kifizetõ-
helyek ügyintézõinek képzését is.

4. §

(1) Az OEP – az igazgatási szervek vonatkozásában –
irányítja, szervezi és ellenõrzi:

a) a tervezési, gazdálkodási, beszámolási, valamint az
adatszolgáltatási feladatok ellátását,

b) az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások, a baleseti
táppénz, az utazási költség és a külföldön felmerült gyógy-
kezelés költségének megállapítását és folyósítását (kifize-
tését) és a megtérítési eljárásokkal kapcsolatos tevékeny-
séget,

c) az egészségügyi szolgáltatókkal kapcsolatos tevé-
kenységeket.

(2) Az OEP az (1) bekezdés c) pontjában foglaltak telje-
sítéséhez mûködteti az egészségügyi szolgáltatások telje-
sítményelszámolásának információs rendszerét.

5. §

Az igazgatási szervet vezetõ igazgatót, valamint helyet-
tesét (helyetteseit) a fõigazgató nevezi ki és menti fel.

6. §

Az Alap vagyonának értékesítését, valamint az értékesí-
tésig történõ vagyonkezelést – a mûködést közvetlenül
szolgáló vagyonelemek és az 1998. december 31-ig járu-
léktartozás fejében átadott, valamint követelés fejében fel-
ajánlott vagyon kivételével – a megkötött megállapodás
alapján díjazás ellenében kizárólag az Állami Privatizá-
ciós és Vagyonkezelõ Részvénytársaság végezheti.

7. §

(1) A Kormány egészségbiztosítási szervként – ha kor-
mányrendelet eltérõen nem rendelkezik – az OEP-et jelöli ki.

(2) A Kormány egészségbiztosítási szervként az OEP
igazgatási szervét jelöli ki

a) az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet
41. §-a (6) bekezdésében,

b) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 29. §-a b) pontjában,

c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
91. §-a (3) bekezdésében,

d) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási mó-
dokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 3. §-a e) pontjában, 21. §-a (3) bekezdésében,

e) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásá-
ról szóló 1996. évi XXV. törvény 10. §-a (4) bekezdésének
d) pontjában,

f) az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 5. § (1) bekez-
dése c) pontjában,

g) az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
13. §-a (2) bekezdésében,

h) az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglal-
koztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerû-
sített befizetésérõl szóló 1997. évi LXXIV. törvény
5. §-ának (7) és (8) bekezdésében, 6. §-ának (1) bekezdé-
sében,

i) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 52. §-a (2) bekezdésében,

j) a társadalmi szervezetek által használt állami tulaj-
donú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló
1997. évi CXLII. törvény 5. §-ának (4) bekezdésében

k) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
ka) 149/A. §-ának (4) bekezdésében,
kb) 149/B. § (1) bekezdésének b) pontjában,
l) az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továb-

bá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXIV. törvény 3. §-ának (8) és (9) be-
kezdésében,

m) a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
141. §-ának (3) bekezdésében,

n) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-
díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. §-ának (5) bekezdé-
sében,

o) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény 97. §-ának (7) bekezdésében
foglalt feladatok ellátására.

(3) A Kormány egészségbiztosítási szervként az OEP-et
és igazgatási szerveit jelöli ki

a) a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény

aa) 20. §-a (2) bekezdésének i) pontjában,
ab) 24. §-ának b) pontjában,
b) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó szemé-

lyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény

ba) 3. §-ának i) pontjában,
bb) 10. §-ának (1) bekezdésében,
c) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyug-

díjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl
szóló 1997. évi LXXX. törvény

ca) 4. §-a r) pontjának 3. alpontjában,
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cb) 41. §-ának (4) bekezdésében,
cc) 44. §-ának (4) bekezdésében és 54. §-a (2) bekezdé-

sének a) pontjában,
d) az egészségügyi szakellátási kötelezettségrõl, továb-

bá egyes egészségügyet érintõ törvények módosításáról
szóló 2001. évi XXXIV. törvény 3. §-ában
foglalt feladatok ellátására.

(4) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény 86/F. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt fel-
adatok ellátása tekintetében egészségbiztosítási szervként
a Kormány az OEP-et és a MEP-eket jelöli ki azzal, hogy
fejezet felügyeletét ellátó szerv hatáskörében az OEP
– mint országos illetékességgel eljáró egészségbiztosítási
szerv – tekintetében az egészségügyi miniszter, az OEP
igazgatási szervei tekintetében az OEP fõigazgatója jár el.

(5) A munkaképesség változásával és a keresõképtelen-
ség megállapításával kapcsolatos orvosszakértõi tevé-
kenységet az Országos Orvosszakértõi Intézet (a továb-
biakban: OOSZI) végzi.

8. §

(1) A 7. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti feladat
tekintetében – az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljá-
rásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû
rendelet 41. §-a (6) bekezdésének alkalmazásában –
egészségbiztosítási szervként a gyermek születési helye
szerint illetékes igazgatási szerv jár el.

(2) A 7. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti feladat
tekintetében – a személyazonosító jel helyébe lépõ azono-
sítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény 3. §-a e) pontjának, 21. §-a (3) be-
kezdésének alkalmazásában – egészségbiztosítási szerv-
ként a gyermek születési helye szerint illetékes igazgatási
szerv jár el.

(3) A 7. § (2) bekezdésének g) pontja szerinti feladat
tekintetében – az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII.
törvény 13. §-a (2) bekezdésének alkalmazásában – egész-
ségbiztosítási szervként az élelmiszer-vállalkozás telep-
helye szerint területileg illetékes igazgatási szerv jár el.

(4) A 7. § (2) bekezdésének ka) pontja szerinti feladat
tekintetében – az egészségügyrõl szóló 1997. évi
CLIV. törvény 149/A. §-a (4) bekezdésének alkalmazásá-
ban – egészségbiztosítási szervként a RET illetékességi
területén mûködõ igazgatási szervek járnak el.

(5) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
3. §-a (3) bekezdésének alkalmazásában orvosszakértõi
szervként az OOSZI-nak a hadirokkant lakóhelye szerint
illetékes elsõfokú bizottsága jár el.

9. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) a társadalombiztosítás központi hivatali szervei fel-
adat- és hatáskörének, valamint mûködésének átmeneti
szabályairól szóló 75/1999. (V. 21.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: KR.), a KR. módosításáról szóló 13/2004.
(II. 5.) Korm. rendelet, a családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló
204/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdé-
sének cb) pontja,

b) a társadalombiztosítás igazgatási szerveinek irányításá-
val kapcsolatos feladat- és hatáskörökrõl szóló 131/1998.
(VII. 23.) Korm. rendelet, egyes egészségügyi tárgyú és az
egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörével összefüggõ
kormányrendeletek módosításáról szóló 12/2005. (I. 26.)
Korm. rendelet 1. §-ának (1) és (2) bekezdése, 2. §-a, 6. §
(2) bekezdésének b) pontja, a társadalombiztosítás igazgatási
szerveinek irányításával kapcsolatos egyes jogszabályok
módosításáról szóló 227/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
2. §-ának (1) bekezdése, 3. §-ának (2) bekezdése, az egész-
ségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.
(III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2000. (III. 3.)
Korm. rendelet 27. §-ának (9) bekezdése.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány

318/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az egészségügyi szolgáltatások

Egészségbiztosítási Alapból történõ

finanszírozásának részletes szabályairól szóló

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a
(2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alap-
ján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiak-
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ban: Kr.) 2. §-ának g) pontja helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„g) alapdíj: kihirdetett díj, vagy az adott hónapban a
szakfeladatra rendelkezésre álló havi elõirányzatnak és a
jelentett teljesítménynek a hányadosa szerinti díj;”

(2) A Kr. az alábbi h) ponttal egészül ki, egyidejûleg az
eredeti h)–k) pontok számozása i)–l) pontokra változik:

„h) teljesítménydíj: az alapdíj és a teljesítmény szorzata;”

2. §

A Kr. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § Az OEP a szolgáltatókkal kötendõ finanszírozási

szerzõdés tervezetének a felek általános jogait és kötele-
zettségeit tartalmazó részét a Magyar Orvosi Kamarával
(a továbbiakban: MOK), a Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamarával, az önkormányzatok, a szolgáltatók
érdek-képviseleti szervezeteivel a szerzõdéskötést meg-
elõzõen 30 nappal elõzetesen egyezteti. A szerzõdés emlí-
tett részének jóváhagyásához az Egészségbiztosítási Fel-
ügyelet egyetértése szükséges. A finanszírozási szerzõdés-
nek a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó
részének módosítása esetén a fentiek szerint kell eljárni.”

3. §

(1) A Kr. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás
alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról – a fek-
võbeteg-szakellátás kivételével – kísérõjegyzékkel, szá-
mítógépes adathordozón vagy adatátviteli vonalon a meg-
adott formátumban (rekordkép), e rendelet szerint adatot
szolgáltat (a továbbiakban: jelentés) a finanszírozó részé-
re. A fekvõbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról
a jelentést az OEP részére legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással hitelesített, autentikus idõbélyeget
használó és rejtjelezéssel védett elektronikus rendszer
útján kell megküldeni.”

(2) A Kr. 4. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egé-
szül ki:

„(9) Amennyiben az alapellátást, illetve a szakellátást
nyújtó orvos gyógyszerrendelési gyakorlata során a külön
jogszabályban foglaltakat az ellenõrzést követõ figyel-
meztetés után sem tartja be, a finanszírozás összegébõl
a külön jogszabályban meghatározott értékhatárt megha-
ladó rész visszavonásra kerül.

(10) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg
sürgõsségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni,
hogy az Eütv. 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint
nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból.
A behajtás érdekében a szolgáltatónak a tõle elvárható
valamennyi intézkedést meg kell tennie. Amennyiben az

intézkedések nem vezetnek eredményre, az esetet az 5. §
(1) bekezdésének megfelelõen kell jelenteni.”

4. §

(1) A Kr. 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést köve-
tõen és az átcsoportosítások után az egyes szakfeladaton
még rendelkezése álló elõirányzat az éves teljesítmény
szerint a pénzügyminiszter egyetértésével osztható fel és
fizethetõ ki.”

(2) A Kr. 6. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben az Ebtv. 23. §-ának b), d), illetõleg

e) pontja alapján a biztosított részleges térítési díjat fizet az
ellátás igénybevétele során, annak összegével az adott
szolgáltatásért elszámolható finanszírozási összeget csök-
kenteni kell.”

5. §

A Kr. az alábbi 6/E. §-sal egészül ki:
„6/E. § Az OEP szerzõdést köt a fekvõbeteg-szakellá-

tást nyújtó szolgáltatóval a 4. § (2) bekezdés szerinti rend-
szerrel történõ adatszolgáltatás teljesítésére.”

6. §

A Kr. az alábbi 6/F. §-sal egészül ki:
„6/F. § Gyógyszerhez nyújtott támogatás finanszírozása

szabályainak megváltozása miatt a megváltozott finan-
szírozású gyógyszert felhasználó szolgáltatók számára
– a betegellátás zavartalansága érdekében – elõleg folyó-
sítható. A folyósítás – amelynek határidejére és visszafize-
tésére a 6/A. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók –
a mûködési költségelõleg terhére történik.”

7. §

A Kr. 11. §-ának (1) bekezdése az alábbi mondattal egé-
szül ki:

„Nem jogosult a szolgáltató a bejelentkezett biztosítot-
tak után díjazásra, ha a 17. § (1) bekezdés szerinti adatszol-
gáltatási kötelezettségét – figyelemmel az 5. § (1) bekez-
désében foglaltakra – nem teljesíti.”

8. §

(1) A Kr. 19. §-a (3) bekezdésének c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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[A díjazás alapösszege 40 Ft/fõ, amely a fenntartó tele-

pülési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó

lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik:]

„c) az a) és b) pontok szerinti szorzókkal kiszámított
összes díj levonása után fennmaradó keretösszegbõl kerül
megállapításra a 80 000 fõ feletti lakosságszámnál a díja-
zás mértéke, amely nem lehet kevesebb az alapösszeg
75 százalékánál, és nem haladhatja meg a díjazás alap-
összegének bd) pontban meghatározott területi szorzóval
növelt összegének 98 százalékát.”

(2) A Kr. 19. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A finanszírozás keretében az ügyeleti ellátás díja-

zása kizárólag az ügyeleti szolgáltatás kiadásaira használ-
ható fel.”

9. §

A Kr. 21. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(13) A szolgáltató a gyermek-, illetve nõgyógyászati
mozgó szakorvosi szolgálat tevékenységérõl a finanszíro-
zási szerzõdés szerinti adatokat, a tárgyhónapot követõ
hónap 10. napjáig nyújtja be a finanszírozónak.

(14) A gyermek-, illetve nõgyógyászati mozgó szakor-
vosi szolgálatot mûködtetõ szolgáltatót a (13) bekezdés
szerint jelentett esetek száma és az egy ellátott esetre jutó
tárgyhavi összeg alapján megállapított díjazás illeti meg.
Az OEP a finanszírozásra rendelkezésre álló havi keret,
valamint a (13) bekezdés szerint jelentett összes esetszám
alapján havonta állapítja meg az egy ellátott esetre jutó
összeget.”

10. §

(1) A Kr. 27. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(5) Az OEP havonta legfeljebb a (2) bekezdés szerinti
teljesítménymennyiség tárgyhónapig számolt idõarányos
részét számolja el.”

(2) A Kr. 27. §-ának (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(7) Rendkívüli esemény miatti teljesítménynövekedés-
nél az (5) bekezdés szabályai alól az egészségügyi minisz-
ter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – felmentést
adhat.”

(3) A Kr. 27. §-ának (14) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(14) Az (1) bekezdésben foglaltakat a népegészség-
ügyi program keretében külön jogszabály szerint végzett
42400 kódszámú mammográfiás szûrésre és a 42700 kód-
számú nõgyógyászati citológiai szûrõvizsgálatra nem kell
alkalmazni.”

11. §

A Kr. 28. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) Az aktív fekvõbeteg- és járóbeteg-szakellátással
egyaránt rendelkezõ intézmények teljesítményvolumene
– az együttes kezelhetõség érdekében – az érvényes egyen-
érték szerint súlyszámban vagy pontszámban is meghatá-
rozásra kerülhet. A havi elszámolás során azonban ez
a fekvõbeteg-szakellátásban az elszámolható teljesítmény-
mennyiség növekedését nem eredményezheti.”

12. §

A Kr. az alábbi 28/A. §-sal egészül ki:
„28/A. § Az egészségügyi szakellátást nyújtó szolgál-

tató az Ebtv. 18. §-ának (8)–(10) bekezdése szerinti elszá-
molási nyilatkozat aláírásának tényét e rendelet mellék-
letei szerint jelenti.”

13. §

(1) A Kr. 29/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(1) Az R. 2. számú melléklete szerinti, laboratóriumi
szakmai besorolású szervezeti egységek által végzett
orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgála-
tok, valamint a mintaszállítás – ide nem értve a mintavé-
telt – teljesítménydíjazása az egészségügyi miniszter és
a pénzügyminiszter közös tájékoztatójában e feladatra
meghatározott elõirányzat terhére történik.”

(2) A Kr. 29/A. §-ának (2) bekezdése az alábbi mondat-
tal egészül ki:

„Az orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai
vizsgálatok szolgáltatásvolumenének módosítása a 27. §
rendelkezései szerint történik.”

14. §

A Kr. 30. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

[(4) Nem számolható el a finanszírozó felé járóbe-

teg-szakellátási teljesítményként]

„a) a fekvõbetegosztályon kezelés alatt álló, valamint
a fekvõbeteg-gyógyintézetbõl történt elbocsátást követõen
a fekvõbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felsõ
határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg részére nyújtott,
a fekvõbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti fõdiag-
nózisnak megfelelõ fõcsoportba tartozó betegségek miatti
járóbeteg-szakellátás, kivéve a sürgõsségi betegellátási
egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást, a
külön jogszabályban meghatározott csecsemõkori szûré-
seket, továbbá a fekvõbeteg-ellátást indokoló betegséggel
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össze nem függõ onkológiai és citológiai szûréseket,
amennyiben azok elvégzése a külön jogszabályban foglal-
tak szerint nem történt meg;”

15. §

A Kr. 31. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatókat a 2006. évi
havi fix összegû díjazás 50%-a és az R. 15. számú mellék-
letében meghatározott tevékenységek elszámolása alapján
járó teljesítménydíjazás illeti meg. A fix összegû díjazás
csökkentése alapján a járóbeteg-szakellátás teljesítmény-
volumen szerinti finanszírozásának a 27. § (2) bekezdésé-
ben meghatározott alapját növelni kell a járóbeteg-szakel-
látás teljesítménydíjazásának a csökkenés idõpontjában
érvényes díjtétele alapján.”

16. §

(1) A Kr. 33. §-ának (1) bekezdése a következõ szöveg-
résszel egészül ki:

„(1) Egy szerzõdött gépjármû teljesítményeként havon-
ta legfeljebb 10 000 hasznos kilométer és többletférõhe-
lyenként legfeljebb 2000 többlet kilométer számolható el.
A többletférõhely a gépjármû összes férõhelyeinek – ide-
értve a gépjármûvezetõ férõhelyét is – kettõvel csökkentett
száma lehet.”

(2) A Kr. 33. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„(4) Nem jelenthetõ teljesítményként az egészségügyi
szolgáltató egy telephelyén belüli és telephelyei közötti
betegszállítás.”

17. §

A Kr. 35. §-ának (8) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(8) Az otthoni szakápolás keretében szakápolási tevé-
kenységek legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátási
tevékenységek legfeljebb 50 napra rendelhetõk el, ame-
lyek az ellátás kezdetétõl számított egy éven belül, ismé-
telt orvosi vizsgálat alapján – új elrendelõ lap kitöltésé-
vel – az otthoni szakápolás esetében további három, az ott-
honi hospice ellátás esetében további két alkalommal meg-
ismételhetõk. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek
– legfeljebb két hónapos idõtartamú kúránként – legfel-
jebb 28 vizitre rendelhetõk el, amelyek az ellátás kezdeté-
tõl számított egy éven belül egy alkalommal megismétel-
hetõk. A fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátást követõen ismé-
telt szakápolás új elrendelõ lap kitöltésével rendelhetõ el.
Szakápolási tevékenységek újabb megbetegedés esetén
14 vizitre ismételten elrendelhetõk, amelyek orvosi vizs-

gálat alapján – új elrendelõ lap kitöltésével – esetenként az
ellátás kezdetétõl számított egy éven belül további három
alkalommal megismételhetõk.”

18. §

A Kr. 37. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A 8. számú mellékletben meghatározott 00001 és
a 00015 kódszámú krónikus ellátások csak azokról az osz-
tályokról számolhatók el, ahol a krónikus ágyszám eléri
a tizet.”

19. §

A Kr. 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Krónikus fekvõbeteg ellátás esetén – ide nem értve
rehabilitációs ellátást és a krónikus nappali kórházi ellá-
tást – az egy ellátási esetben havonta legfeljebb 72 óráig
tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató
a megszakítás idõtartamára az egyébként járó napidíj
50 százalékára jogosult. A rehabilitációs krónikus ellátás
esetén hetente 48 óráig tartó megszakítás is elszámolható
azzal, hogy a szolgáltató a megszakítás idõtartamára az
egyébként járó napidíj 50 százalékára jogosult. A pszi-
chiátriai aktív ellátás esetén az egy ellátási esetben a felsõ
határnapot meghaladó idõszakban havonta legfeljebb
72 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy
a szolgáltató a 40. § (8) bekezdése szerinti díj 50 százalé-
kára jogosult. A 72 óráig, illetve a 48 óráig tartó megszakí-
tás a beteg osztályos felvételét követõ 5 napon belül az
otthonába bocsátását megelõzõ 5 napon belül nem számol-
ható el.”

20. §

A Kr. 40. §-a (9) bekezdésének második mondata helyé-
be a következõ rendelkezés lép:

„Nem számolható el teljesítmény heti pihenõnapra,
vasárnapra és munkaszüneti napokra.”

21. §

A Kr. 46. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„46. § (1) Az OEP a dialízis ellátások országosan egysé-
ges alapdíjára jutó forintértéket az éves költségvetési tör-
vényben az e célra rendelkezésre álló keret és az országos
teljesítmények alapján havonta állapítja meg a szerzõdés
szerinti kezelõhelyek száma, valamint a mûködési idõ sze-
rinti mértékig. A dializáló eljárásokat és a dializáló eljárá-
son belüli arányokat az R. 11. számú melléklete tartal-
mazza.”
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22. §

A Kr. 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„47. § A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a

szerv kivételéig történõ donorellátásáért, ideértve a mûtéti
rendelkezésre állást is, egy szerv sikeres kivétele esetén
(páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 456 000 fo-
rint, több szerv sikeres kivétele esetén 600 000 forint
díjazás jár. A szolgáltató a díjazás 70%-át köteles a szerv-
kivételben közremûködõ személyek díjazására fordítani.
A szervet átültetésre elõkészítõ munkacsoport tevékeny-
ségéért az OEP szervenként (páros szerv esetén a páros
szervért együttesen) 420 000 forint, máj esetén 900 000 fo-
rint és tüdõ esetén 72 000 forint támogatást folyósít.”

23. §

A Kr. 48. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„48. § (1) Az érvényes finanszírozási szerzõdéssel lekö-
tött és finanszírozott körbõl a legalább egy hónapig tartó
rekonstrukció idejére, elõzetes bejelentés alapján az intéz-
mény krónikus fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egysége
részére a teljesítésbõl ténylegesen kiesõ ágyakra legfel-
jebb három hónapra átmeneti díjazás nyújtható. Ennek
mértéke a szünetelõ krónikus szakellátási ágyanként
1000 forint/nap. E díjazás a rekonstrukció kezdetének
hónapját követõ harmadik-ötödik hónapban az egyéb kifi-
zetésekkel egyidejûleg folyósítható az intézménynek.
A finanszírozó köteles a folyósítás idején ellenõrzést
végezni a szolgáltatónál. Az intézmény a rekonstrukció
befejezését köteles 10 napon belül bejelenteni a finan-
szírozónak.”

24. §

(1) A Kr. 6/A. számú melléklete helyébe e rendelet
1. számú melléklete lép.

(2) A Kr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-

mú melléklete lép.

(3) A Kr. 14. számú melléklete helyébe e rendelet 3. szá-

mú melléklete lép.

(4) A Kr. 15., 17. és 18. számú melléklete e rendelet
4. számú melléklete szerint módosul.

25. §

(1) Ez a rendelet – a (4) és (7) bekezdésben foglalt kivé-
tellel – 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a hatályát
veszti a Kr. 19. §-a (4) bekezdésének második mondatában
a „(3) bekezdés szerinti” szövegrész, 24. §-ának (3) bekez-
dése, 27. §-a (2) bekezdésének b) pontjában a „bázisidõ-
szakot követõ” szövegrész, 27. §-a (2) bekezdésének
f) pontja és g) pontjának utolsó mondata, 29/B. §-a, 30. §-a
(1) bekezdésének második mondata, és az 50/E. §-a.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kr.
38. §-ának (6) bekezdésében a „31. § (3) bekezdés” szö-
vegrész helyébe a „31. § (4) bekezdés” szövegrész lép.

(4) E rendelet 7. §-a és 15. §-a 2007. április 1-jén lép
hatályba.

(5) A Kr. 27. §-ának (11) és (15) bekezdése és
36. §-ának (6) bekezdése 2007. április 1-jén a hatályát
veszti.

(6) A fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részé-
re a Kr. e rendelet 3. §-ával megállapított 4. § (2) bekez-
dése szerinti jelentési kötelezettségre vonatkozó elõírást
2007. június 1. napjától kell alkalmazni azzal, hogy eddig
az idõpontig kell a Kr. e rendelet 5. §-ával megállapított
6/E. §-a szerinti szerzõdést megkötni. 2007. június 1. nap-
ját követõen a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók
e rendszer útján tehetnek eleget jelentési kötelezettségük-
nek.

(7) A Kr. e rendelet 1. számú mellékletével megállapí-
tott 6/A. számú mellékletének 37. pontja 2008. január 1.
napján lép hatályba.

(8) Az egészségügyi szakellátási kapacitásmódosítások
szakmai feltételeirõl, eljárási rendjének és az új szolgálta-
tók befogadásának szabályairól szóló 50/2002. (III. 26.)
Korm. rendelet alapján 2006. december 31-éig befogadott
többletkapacitásokra vonatkozó finanszírozási szerzõdé-
sek 2007. március 31-ig érvényesek.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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1. számú melléklet a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Ambuláns adatlap

* Kitöltése nem kötelezõ.
** Laboratóriumi munkahelynél kitöltése nem kötelezõ.

Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap

....................................................................
az ellátásért felelõs orvos

pecsétszám
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1. Javítás: 2. Eredeti dátum:                         

3. Eredeti szakrendel :                            4. Eredeti naplósorszám:                         

                                                                            

5. Naplósorszám:                         6. Rendel  neve: 

7. Rendel  azonosítója:                            8. Beküld  munkahely neve*: 

 9/a. Beutaló orvos  munka- 
 helyének azonosítója: 

                           10. Térítési kategória: 

        Részleges térítési díj:

 9/b. Beutaló orvos kódja:      

 9/c. Beutalást megalapozó ellátást igazoló 
 adat: 

     

11. Ellátást végz  orvos kódja:                12. Érvényes biztosítás országa vagy a páciens 
 állampolgársága: 

         

13. Személyazonosító jel:                            14. Személyazonosító típusa: 

15. Beteg neve: 16. Születési dátum:                         

17. Anyja neve**: 

18. A beteg leánykori neve**: 

19. Lakcím**:                

20. Kezelés ideje:                                     21. Beteg neme: 22. Ellátás típusa: 

23. Továbbküldés: 24. Baleset 
min sítése**: 

      25. E-adatlap kitöltés

26. DIAGNÓZISOK**   Kód 

– 1                     

 – 2                     

 – 3                     

 – 4                     

 – 5                     

27. BEAVATKOZÁSOK   Kód   Me 

– 1                             

– 2                             

– 3                             

– 4                             

– 5                             

– 6                             

28. Laboratóriumi vizsgálat kérés: 

29. Képalkotó vizsgálat kérés*:  30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés*: 

31. Fizioterápiás ellátásra utalás*: 32. Útiköltség*: 

33. Keres képesség elbírálása*: 34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma**:       

35. Felírt vények száma**:       36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürd ) vények száma**:       

37. Elszámolási nyilatkozat    



Kitöltési útmutató

1. Javítás

0 = új rekord
1 = javító rekord az intézet kezdeményezésére
2 = javító rekord az Egészségbiztosító felhívására

2. Eredeti dátum

Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma

3. Eredeti szakrendelõ

Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelõ
kódja

4. Eredeti naplósorszám

Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma

5. Naplósorszám

A beteg naplósorszáma (elsõ 2 jegy kötetszám, 6 jegy
köteten belüli sorszám)

6. Rendelõ neve

Az ellátást végzõ rendelõ neve. Elektronikusan nem
továbbítandó

7. Rendelõ azonosítója

Az ellátást végzõ rendelõ azonosítója

8. Beküldõ munkahely neve

Elektronikusan nem továbbítandó

9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló
9 jegyû kód. Finanszírozott egészségügyi szolgáltató or-
vosának beutalása esetén a szerzõdés szerinti szervezeti
egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi
szolgáltató orvosának beutalása esetén a mûködési enge-
dély szerinti szervezeti egységkód, a MEP ellenõrzõ orvo-
sainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga,
vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992.

9/b. Beutaló orvos kódja

A beutaló orvos 5 jegyû orvosi bélyegzõ száma

9/c. Ellátást igazoló adat

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló
betegforgalmi napló sorszáma, fekvõbeteg gyógyintézet
orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma. Egyéb, nem
finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása
esetén a beutalás napi dátuma, vezetõ nullával.

10. Térítési kategória

1 = magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás
2 = magyar biztosítással nem rendelkezõ menekült ellá-

tása
3 = államközi szerzõdés alapján végzett sürgõs ellátás
4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezõ vagy

más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás
terhére el nem számolható ellátást igénybe vevõ szemé-
lyek térítésköteles ellátása

5 = magyar biztosítással nem rendelkezõ menedékes el-
látása

6 = fekvõ beteg részére végzett ellátás
9 = külföldön élõ magyarok központi költségvetésbõl

támogatott ellátása (Segítõ Jobb)
A = befogadott külföldi állampolgár
D = menekült, menedékes státuszt kérelmezõ
E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerzõdés alapján

történõ ellátás, Közösségi szabály alapján történõ ellátás
F = orvostudományi kutatásokkal, gyógyszerek, vizsgá-

lati készítmények klinikai vizsgálatával összefüggõ be-
avatkozások

R = magyar biztosítás alapján részleges térítés ellené-
ben végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének fel-
tüntetése.

11. Ellátást végzõ orvos kódja

Az orvos 5 jegyû pecsétnyomójának száma

12. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg

állampolgársága

Elsõdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással
rendelkezik, az egészségbiztosítási rendszert fenntartó ál-
lam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját
kell megadni

13. Személyazonosító jel

Lásd a kitöltési útmutatót

14. Személyazonosító típusa

0 = a személyazonosító jel nincs kitöltve
1 = TAJ szám
2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma
3 = útlevélszám
4 = Segítõ Jobb engedélyének száma
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5 = menedékes, kérelmezõ, befogadó igazolvány száma
6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve is-

meretlen beteg

15. A beteg neve

Elektronikusan nem továbbítandó

16. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

17. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni. Elektronikusan
nem továbbítandó

18. A beteg leánykori neve

A beteg leánykori nevét kell megadni. Elektronikusan
nem továbbítandó

19. Lakcím

Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca,
házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtõl eltér a tar-
tózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell
figyelembe venni

20. Kezelés ideje

A kezelés dátuma. Az óra és perc mezõk kitöltése csak
sürgõsségi ellátás során kötelezõ

21. A beteg neme

1 = férfi
2 = nõ
Amennyiben nem állapítható meg, akkor a vizsgálat-

kori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adan-
dó meg.

22. Az ellátás típusa

1 = elsõ szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban
2 = visszarendelés
3 = szakorvosi konzílium
4 = elsõsegélynyújtás
5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata
6 = szûrés
7 = gondozásba vétel
8 = gondozott beteg ellátása

23. Továbbküldés

0 = továbbküldés nem történt
1 = más járóbeteg-szakrendelésre küldve
2 = háziorvosi szolgálathoz irányítva

3 = a beküldõ háziorvoshoz irányítva
4 = meghalt
5 = saját szakorvosi rendelésre visszarendelve
6 = a beküldõ szakrendeléshez visszairányítva
7 = fekvõbeteg-gyógyintézetbe utalva
8 = házi szakápolásra utalva

24. Baleset minõsítése

00 = nem baleset, nem foglalkozási betegség
11 = munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy

munkavégzés közben
16 = ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt

baleset
20 = foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi

ellátás
21 = közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjár-

mûvel
22 = közúti baleset tömegközlekedési eszközön
31 = háztartási baleset
32 = sportbaleset
34 = állat okozta baleset
40 = közterületen történt baleset
41 = baleset feltételezhetõ, de a körülményei nem

ismertek
42 = idegenkezûség következtében létrejött baleset
43 = fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

25. E-adatlap kitöltés

0 = nincs kitöltve
1 = kitöltve (E térítési kategóriánál kitöltése kötelezõ)

26. Diagnózisok

Betegség kódolása BNO 10 szerint

27. Beavatkozások

Beavatkozások kódolása OENO kód szerint

Mennyiség (Me)

A végzett beavatkozás mennyisége

28. Laborvizsgálat kérés (kitöltése kötelezõ)

0 = nem történt laboratóriumi vizsgálatkérés
1 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok
2 = szerológia
3 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgála-

tok és szerológia együtt (1+2)
4 = tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat
5 = tenyésztés és rezisztencia vizsgálat
6 = izotóp laborvizsgálat (in vitro)
7 = izotóp laborvizsgálat (in vivo)
8 = vizsgálat kérés vérellátótól
9 = egyéb speciális laborvizsgálat
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29. Képalkotó vizsgálat kérés

0 = nem történt vizsgálat
1 = csak mellkas röntgen vizsgálat
2 = egyéb natív röntgen vizsgálat
3 = kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angio-

gráfia)
4 = angiográfia
5 = többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen

vizsgálat (kivéve angiográfia)
6 = angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat együtt
7 = ultrahang
8 = izotóp
9 = egyéb képalkotó vizsgálat

30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés

0 = nem történt
1 = CT vizsgálat kérés
2 = MRI vizsgálat kérés
3 = PET vizsgálat kérés
4 = CT-MRI-PET vizsgálat kombinációja

31. Fiziotherápiás vizsgálat kérés

0 = nem történt
1 = száraz egyéni therápia
2 = száraz csoportos therápia
3 = nedves egyéni therápia
4 = nedves csoportos therápia
5 = száraz és nedves együttes therápia
6 = elektrotherápia
7 = nedves és elektromos therápia együtt
8 = fény- és klímatherápia együtt

32. Útiköltség-térítési igény

0 = útiköltség-térítéssel kapcsolatos esemény nem történt
1 = az útiköltség-térítés indokoltságát a rendelés igazolta
2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki
3 = betegszállítás rendelése

33. Keresõképesség elbírálása

0 = keresõképesség elbírálása nem történt
1 = keresõképtelenség megállapítása korábban keresõ-

képes személynél
2 = keresõképtelen személy kontrollja és további kere-

sõképtelenség megállapítása
3 = keresõképtelen személy kontrollja és újbóli keresõ-

képesség megállapítása
4 = keresõképtelenség lezárása halál miatt
5 = keresõképtelenség lezárása egyéb ok miatt

34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma

(kitöltése kötelezõ)

A felírt gyógyászati ellátási vények számát kell megadni

35. Felírt vények száma (kitöltése kötelezõ)

A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati
segédeszköz és gyógyászati ellátás (gyógyfürdõ) felírás
kivételével

36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdõ)

vények száma (kitöltése kötelezõ)

A felírt gyógyászati ellátás vények számát kell megadni

37. Elszámolási nyilatkozat

10 = az elszámolási nyilatkozat szabályszerû aláírása
megtörtént

20 = az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt
meg”

2. számú melléklet

a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„8. számú melléklet

a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Krónikus ellátások

Kódja Megnevezése Szorzója

00001 Ápolási tevékenység 1,0

00015 Krónikus és általános rehabilitációs
ellátás

1,2

00016 Kiemelt rehabilitációs ellátás (onkoló-
giai, kardiológiai, gyermek-egészség-
ügyi, szakmai minõsítésû mozgás-
szervi) és pályázati úton befogadott
hospice ellátás

1,5

00017 Központi idegrendszeri sérültek és tar-
tós légzésbénultak

3,3

00018 Szakmai minõsítésû pszichiátriai reha-
bilitációs ellátás

1,4”
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3. számú melléklet a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

ADATLAP kórházi (osztályos) ápolási esetrõl
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  1. A kórház neve:  3. Azonosító:                   

  2. Az osztály neve:  4. Térítési kategória: 

     Részleges térítési díj összege: 

5. Személyazonosító 
    típusa: 

  6. Személyazonosító jel:                   7. Törzsszám:                   

  8. A beteg neve: 9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága:       

10. Anyja neve: 11. Leánykori név: 

12. A beteg neme: 13. Születés dátuma:                 

14. A kísért beteg törzsszáma:                   14/A. A beteg kíséretének oka:  

16. Lakcím:           

17/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója:                   18. A felvétel jellege:  19. Típusa:     

17/b. Beutaló orvos kódja:          

17/c. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat:          

20. A felvétel id pontja:                                 

22. A távozás id pontja:                          23. A beteg további sorsa: 

24. Az ellátó orvos kódja:           25. E-adatlap kitöltés: 

26. DIAGNÓZISOK  T  Kód  D 

– 1 1                         

– 2 3                         

– 3                             

– 4                             

– 5                             

– 6                             

– 7                             

– 8                             

– 9                             

– 10                             

– 11                             

– 12                             

– 13                             

– 14                             

– 15                             

– 16                             
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27. BEAVATKOZÁSOK 

Megnevezés  Intézet kódja  Dátum  J N  S  F  A  T  Kód  L  db 

– 1                                                                         

– 2                                                                         

– 3                                                                         

– 4                                                                         

– 5                                                                         

– 6                                                                         

– 7                                                                         

– 8                                                                         

– 9                                                                         

– 10                                                                         

                                                                  

29. Újszülött súlya (g):         30. Baleset min sítése:     

31. Felhasználói mez k:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

32. Elszámolási nyilatkozat          



Kitöltési útmutató

1. Kórház neve

Az ellátást végzõ kórház neve. Elektronikusan nem
továbbítandó

2. Osztály neve

A mezõbe az ellátást végzõ osztály neve kerül. Elektro-
nikusan nem továbbítandó

3. Azonosító

Az ellátást végzõ kórház, osztály azonosítója

4. Térítési kategória

1. magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás
2. magyar biztosítással nem rendelkezõ menekült ellá-

tása
3. államközi szerzõdés alapján végzett sürgõs ellátás
4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezõ vagy

más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás
terhére el nem számolható ellátást igénybe vevõ szemé-
lyek térítésköteles ellátása

5. magyar biztosítással nem rendelkezõ menedékes
ellátása

9. külföldön élõ magyarok központi költségvetésbõl
támogatott ellátása (Segítõ Jobb)

A. befogadott külföldi állampolgár
D. menekült, menedékes státuszt kérelmezõ
E. elszámoláson alapuló nemzetközi szerzõdés alapján

történõ ellátás, közösségi szabály alapján történõ ellátás
R = magyar biztosítás alapján az Ebtv. 23. § b), c) és

e) pontja szerint részleges térítés ellenében végzett ellátás,
a részleges térítési díj összegének feltüntetése.

5. Személyazonosító típusa

0. a személyazonosító jel nincs kitöltve
1. TAJ szám
2. 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma
3. útlevélszám
4. Segítõ Jobb engedélyének száma
5. menedékes, kérelmezõ, befogadó igazolvány száma
6. ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve isme-

retlen beteg

6. Személyazonosító Jel

TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfe-
lelõ egyéb azonosító

7. Törzsszám

A beteg 9 jegyû törzsszámát kell megadni

8. A beteg neve

Elektronikusan nem továbbítandó

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg

állampolgársága

Elsõdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással
rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenn-
tartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának
kódját kell megadni

10. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni. Elektronikusan
nem továbbítandó

11. A beteg leánykori neve

A beteg leánykori nevét kell megadni. Elektronikusan
nem továbbítandó

12. A beteg neme

1. férfi
2. nõ
Amennyiben nem állapítható meg, akkor a felvételkori,

vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó
meg

13. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

14. A kísért beteg törzsszáma

14/A. A kíséret oka

1. Beteggel érkezõ hozzátartozó
2. Szült nõ – újszülött kapcsolat (a kitöltést végzõ osztá-

lyos ellátás során történõ szülések esetén kell alkalmazni)
3. Donor – transzplantált beteg kapcsolat
4. Egyéb
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16. Lakcím

Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca,
házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtõl eltér a tar-
tózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell
figyelembe venni

17/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló
9 jegyû kód. Finanszírozott egészségügyi szolgáltató or-
vosának beutalása esetén a szerzõdés szerinti szervezeti
egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi
szolgáltató orvosának beutalása esetén a mûködési enge-
dély szerinti szervezeti egységkód, a MEP ellenõrzõ orvo-
sainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga,
vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992.

17/b. Beutaló orvos kódja

A beutaló orvos 5 jegyû orvosi bélyegzõ száma

17/c. Ellátást igazoló adat

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szol-
gáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvõbeteg-gyógy-
intézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma.
Egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvo-
sának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezetõ nul-
lával.

18. A felvétel jellege

1. más fekvõbeteg-gyógyintézetbõl visszahelyezve
2. más fekvõbeteg-gyógyintézetbõl áthelyezve
3. intézeten belüli fekvõbeteg-ellátó szervezeti egység-

bõl áthelyezve
4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta
5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta
6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye be-

utalta
7. beutaló nélkül, mentõvel
8. beutaló nélkül
9. saját osztály visszarendelte
A. adaptációs szabadságról visszavéve
C. az elõzõ rekord folytatása
D. az Adatlapot kitöltõ osztályon született újszülött
E. bírósági, igazságügyi-orvosszakértõi beutalás

19. A felvétel típusa

A. Az egészségügyi ellátás szempontjából
1. sürgõs ellátás
2. nem sürgõs ellátás
3. egynapos ellátás
4. kúraszerû ellátás

B. jogi elbírálás alapján
1. saját kérésre (önkéntes, a beteg tényleges vagy való-

színûsíthetõ beleegyezésével)
2. nem önkéntes (kényszergyógykezelt, bírósági szem-

lére kötelezett)

20. A felvétel ideje

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regiszt-
rált idõpont, amikor a felvételt végzõ orvos a beteg felvéte-
lének szükségességérõl dönt

22. A távozás idõpontja

A távozás idõpontja az óra megadásával. Az óra, perc
kitöltése csak áthelyezésre kerülõ, ill. exitált betegnél
kötelezõ. A távozás idõpontja az, amikor a beteg az intézet
azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a
zárójelentését kiadták

23. A beteg további sorsa

1. belsõ kórházi áthelyezés
2. más fekvõbeteg-gyógyintézetbe történõ áthelyezés
3. otthonába bocsátva
4. meghalt
5. részszámla
6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva
7. önkényesen távozott
8. szociális otthonba távozott
C. folytató rekord következik

24. Az ellátó orvos kódja

Az orvos 5 jegyû pecsétnyomójának száma. Annak a
szervezeti egységnek a vezetõje, ahol a beteg zárójelen-
tését kiadják

25. E-adatlap kitöltés

0. nincs kitöltve
1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelezõ)

26. Diagnózisok

Diagnózis típusa (T)

0. beutaló/iránydiagnózis
1. ápolást indokló fõdiagnózis alapjául szolgáló betegség
2. áthelyezést indokló fõdiagnózis
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3. ápolást indokló fõdiagnózis
4. szövõdmény
5. kísérõ betegség
6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint
7. kórbonctani alapbetegség
8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint
9. kórbonctani kísérõ betegség
A. megelõzõ ok a kórbonctan szerint
B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint
C. nosocomiális eredetû szövõdmény a kezelés követ-

keztében
D. egyéb szövõdmény a kezelés következtében
E. sérülések és mérgezések külsõ okai
F. funkcionális (FNO) kód
K. kiegészítõ kód a „*” jelû BNO kóddal a „3” típusú

diagnózisra
M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja
V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyá-

soló tényezõk

Kód

A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint

Oldaliság (D)

S. bal oldali szerv
D. jobb oldali szerv
U. mindkét oldalon lévõ szerv
N. az oldaliság nem értelmezhetõ

27. Beavatkozások

Intézet/osztály azonosítója

A beavatkozást végzõ intézet vagy osztály azonosítója,
a finanszírozási szerzõdés szerinti szervezeti egység 9 ka-
rakteres kódja. Onkológiai betegek kúraszerû ellátása ese-
tén, ha a szakmai szabályok alapján az ellátás a beteg ott-
honában történik, akkor az elsõ négy karakterben az ellátá-
sért felelõs egészségügyi szolgáltató (intézet) kódját, az
utolsó 5 karakterben öt nullát kell megadni.

Beavatkozás jellege (J)

A. akut beavatkozás
V. választott idõpontban végzett beavatkozás

Nosocomiális környezet (N)

0. ha nem értelmezhetõ
A. aszeptikus környezet
C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per primam intentionem
2. nem fertõzött seroma, haematoma
3. sebgennyesedés
4. varrat insufficientia
5. folyamatban levõ, zavartalanul gyógyuló seb elbo-

csátáskor

Nosocomiális fertõzés (F)

1. nosocomiális fertõzés nem volt
2. nosocomiális fertõzés történt

Anesztézia technikája (A)

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatt végzett
beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatti további
beavatkozás

3. kísérõ betegség miatt végzett beavatkozás
4. szövõdmény miatt végett beavatkozás
5. donorból történõ szervkivétel
6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott

beépített anyag, implantátum
7. beteg által vásárolt implantátum
8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum
9. promóciós implantátum
A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott

beépített anyag, implantátum

Kód

A mûtét vagy beavatkozás OENO kódja
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Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás
D. jobb oldali beavatkozás
U. mindkét oldalon végzett beavatkozás
N. az oldaliság nem értelmezhetõ

db

Az elvégzett beavatkozás darabszáma

29. Újszülött súlya

Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött ese-
tén kitöltése kötelezõ

30. Baleset minõsítése

00. nem baleset, nem foglalkozási betegség
11. munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy

munkavégzés közben
16. ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt

baleset
20. foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi

ellátás
21. közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjármûvel
22. közúti baleset tömegközlekedési eszközön
31. háztartási baleset
32. sportbaleset
34. állat okozta baleset
40. közterületen történt baleset
41. baleset feltételezhetõ, de a körülményei nem ismertek
42. idegenkezûség következtében létrejött baleset
43. fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

31. Felhasználói mezõk

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmán-
ként eltérõen kell kitölteni

Az Adatlap minden pontja kötelezõen kitöltendõ

32. Elszámolási nyilatkozat

10 = az elszámolási nyilatkozat szabályszerû aláírása
megtörtént

20 = az elszámolási nyilatkozat aláírása nem történt
meg”

4. számú melléklet

a 318/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 15. számú mellékletének 15. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„15. A vizsgálatra küldõ intézmény szervezeti egységé-
nek 9 jegyû azonosítója, a beutalást megalapozó ellátást
igazoló adat”

2. A Kr. 17. számú mellékletének 18. pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„18. A felhasznált/beépített eszköz beszerzési számlájá-
nak egyedi azonosítója (számlaszám) és kelte”

3. A Kr. 18. számú mellékletének 2. pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„2. Jelentést küldõ szolgáltató megye kódja, OEP kódja,
kezelést végzõ szervezeti egység 9 jegyû azonosítója”

4. A Kr. 18. számú mellékletének 14. és 15. pontja he-
lyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. Mobil kezelést indikáló orvos azonosítója (pecsét-
száma)

15. A beteget a szolgáltató állomásra irányító szerveze-
ti egység 9 jegyû azonosítója (akut kezelés esetén a be-
utaló orvos munkahelyének 9 jegyû kódja, mobil kezelés
esetén azon szervezeti egység 9 jegyû kódja, ahol a keze-
lést végzik, amennyiben a beteg visszarendelt, rendszere-
sen az adott állomáson kezelt beteg, a szolgáltató saját
9 jegyû kódja), és az ellátást igazoló adat (a beutalást meg-
alapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi
napló sorszáma, fekvõbeteg gyógyintézet orvosának
beutalása esetén a beteg törzsszáma.)”

5. A Kr. 18. számú melléklete a következõ 39. ponttal
egészül ki:

„39. Mobil kezelés esetén a fekvõbetegként kezelt beteg
kórházi törzsszáma”
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A Kormány
319/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének c),
e), f), r) pontjában és (5) bekezdésében foglalt felhatalma-
zás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(1) E rendelet hatálya kiterjed a biztosítottakra, az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban:
OEP) és igazgatási szerveire (a továbbiakban: MEP), to-
vábbá a kötelezõ egészségbiztosítás keretében szolgálta-
tást nyújtó egészségügyi szolgáltatókra, gyógyszert és
gyógyászati segédeszközt forgalmazó, illetve kiszolgálta-
tó, gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatókra, valamint a
biztosított foglalkoztatójára, és annak kifizetõhelyére.”

(2) Az R. 1. §-a a következõ (4)–(9) bekezdéssel egészül
ki:

„(4) A Kormány egészségbiztosítóként – ha kormány-
rendelet ettõl eltérõen nem rendelkezik – az OEP-et jelöli
ki az Ebtv. 26. §-ának (1) bekezdésében, 27. §-ának
(10) bekezdésében, 30/A. §-a, 35. §-ának (4), (5) és (7) be-
kezdésében, 37. §-ának (12) bekezdésében, 38/C. §-ának
(2) bekezdésében, (3) bekezdésének b), d) és f) pontjaiban,
(4) bekezdésében, (5) bekezdésének c) pontjában,
80. §-ának (1) bekezdésében, 82. §-ának (2) bekezdésében
foglalt feladatok ellátására.

(5) A Kormány egészségbiztosítóként – ha kormányren-
delet ettõl eltérõen nem rendelkezik – a MEP-et jelöli ki az
Ebtv. 5. §-ában, 9. §-ában, 18. §-ának (3) bekezdésében,
21. §-a (1) bekezdésének b) és e) pontjában, 22. §-ának
(3) bekezdésében, 26. §-ának (2) bekezdésében,
27. §-ának (1), (2), (5)–(7) és (11) bekezdésében,
30. §-ában, 31. §-ának (6) és (7) bekezdésében, 32. §-ának
(1) és (5) bekezdésében, 38. §-ának (2), (4) és (5) bekezdé-
sében, 50. §-ában, 62. §-a (2) bekezdésének c) pontjában,
63. §-ának (1) bekezdésében, 64. §-ának (2) bekezdésé-
ben, 68/A. §-ának (4) bekezdésében, 69. §-ában,
70. §-ának (1) bekezdésében, 71. §-ának (3) bekezdésé-
ben, 72. §-ának, 76. §-ának (1) bekezdésében, 80. §-ának
(2) és (3) bekezdésében, 81. §-ának (1) bekezdésében fog-
lalt feladatok ellátására.

(6) A Kormány egészségbiztosítóként – ha kormányren-
delet ettõl eltérõen nem rendelkezik – az OEP-et és a
MEP-et együtt jelöli ki az Ebtv. 5/A. §-ában, 36. §-ának

(1)–(4) és (6)–(9) bekezdésében, 38. §-ának (1) és (6) be-
kezdésében, 38/A. §-ában, 38/B. §-ában, 79. §-ának (1) és
(3) bekezdésében, 79/A. §-ában foglalt feladatok ellátá-
sára.

(7) A Kormány egészségbiztosítóként az Ebtv.-nek a
(4)–(6) bekezdésben nem szabályozott eseteire – ha kor-
mányrendelet ettõl eltérõen nem rendelkezik – a MEP-et
jelöli ki.

(8) A kifizetõhelyek eljárására – az Ebtv.-ben és e ren-
deletben foglalt eltérésekkel – a közigazgatási hatósági el-
járás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(9) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló törvény rendelkezéseitõl eltérõen
a biztosítottat nem kell értesíteni az eljárás megindításáról,
ha az igény benyújtásakor szóban tájékoztatják az eljárás
megindításának napjáról, az ügyintézõ nevérõl és hivatali
elérhetõségérõl, illetve az irányadó ügyintézési határidõ-
rõl. A biztosított aláírásával igazolja a szóbeli tájékoztatás
tényét.”

2. §

(1) Az R. 2. §-a (1) bekezdésének a) pontja a következõ
alpontokkal egészül ki:

[A biztosított – a sürgõsségi ellátást nem igénylõ esetek-

ben – orvosi beutaló nélkül is jogosult igénybe venni

a) szakorvosi rendelõ által nyújtott]

„ae) fül-, orr-, gégészeti,
af) szemészeti,
ag) általános sebészeti és baleseti sebészeti,
ah) onkológiai”
[szakellátást,]

(2) Az R. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A foglalkozás-egészségügyi szolgálatok orvosa já-

róbeteg-szakellátásra a biztosítottat a foglalkozás-egész-
ségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM ren-
deletben foglalt feladatai keretében utalhatja be.”

3. §

Az R. 5/A. §-ának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„5/A. § A beutalásra jogosult orvosnak a biztosított be-

utalása során figyelembe kell vennie az egészségügyi ha-
tóság beutalási rendre vonatkozó elõírásait.”

4. §

Az R. a következõ 5/B. §-sal egészül ki:
„5/B. § Az Ebtv. 18. §-a (6) bekezdésének e) pontja al-

kalmazásában különösen veszélyes (extrém) sportnak mi-
nõsül:
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a) vízisízés,
b) jet-ski,
c) vadvízi evezés,
d) hegy- és sziklamászás az V. foktól,
e) magashegyi expedíció,
f) barlangászat,
g) bázisugrás, mélybe ugrás (bungee jumping),
h) falmászás,
i) roncsautó (auto-crash) sport, rally,
j) hõlégballonozás,
k) félkezes és nyílttengeri vitorlázás,
l) sárkányrepülés, ejtõernyõzés, paplanernyõzés, mû-

repülés.”

5. §

Az R. 10/F. §-ának (2) bekezdése helyébe az alábbi ren-
delkezés lép:

„(2) A támogatás kezelés-fajtánként százalékos mérték-
ben, illetve fix összegben állapítható meg. A százalékos
mértékû, illetve fix összegû támogatás alapja az OEP által
a (3)–(5) bekezdésben meghatározottak szerint elfogadott
ár (a továbbiakban: a közfinanszírozás alapját képezõ ár).”

6. §

A Vhr. a 11. §-át megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Utazási költségtérítés”

7. §

Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) Az utazási költségtérítés mértéke megegyezik

az adott távon menetrend szerint közlekedõ közforgalmú
közlekedési eszközök igénybevételére megszabott – a
helyközi járatokon érvényes, a biztosított által igénybe ve-
hetõ, a személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló
jogszabályban meghatározott kedvezmény összegével
csökkentett – viteldíj árával.

(2) A közforgalmú közlekedési eszközök igénybevétele
során a Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút magyar vonalán, to-
vábbá a BKV-HÉV vonalain Budapest közigazgatási hatá-
rain kívül történõ utazás esetén jár az utazási támogatás.

(3) Az utazási utalvány kiállítására és a szolgáltatás
igénybevételének igazolására jogosult

a) a 2. § (2)–(3) bekezdései, továbbá a 3. § (1) és (3) be-
kezdése szerint beutalásra jogosult orvos, a szakellátásra,
illetve az orvosszakértõi vizsgálatra történõ beutaláskor,

b) az egészségügyi szakellátás orvosa – ideértve a gon-
dozóintézet szakorvosát is – a vizsgálat, a kezelés, a fekvõ-
beteg-gyógyintézetbõl való elbocsátás – ideértve az adap-
tációs szabadságra való elbocsátás és visszarendelés esetét

is – és az ismételt kezelés elrendelésekor, továbbá az
egészségügyi szakellátás illetékes fõorvosa által kijelölt
személy, ha a biztosított kezelését nem orvos végzi,

c) az orvosi rehabilitáció keretében szanatóriumi ellá-
tás rendelésére jogosult orvos a beutaláskor, elbocsátáskor
pedig a szanatórium által kijelölt orvos,

d) gyógyászati ellátás igénybevétele esetében, az an-
nak rendelésére jogosult orvos az elrendelésekor – megje-
lölve az igénybevétel számát vagy idõtartamát is –, az ellá-
tás igénybevételét követõen pedig a gyógyászati ellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltató – ideértve a gyógyászati
ellátást nyújtó közfürdõt, gyógyfürdõt is – által kijelölt
személy,

e) egyedileg, méretre készített gyógyászati segédesz-
közöknél a rendelõ orvos, valamint a szükséges próbára
való berendeléskor és kiszolgáltatáskor, továbbá a gyó-
gyászati segédeszközök javításakor személyes megjelenés
esetén a gyógyászati segédeszközt gyártó (forgalmazó) ál-
tal kijelölt személy,

f) az OOSZI illetékes szervének vezetõje által kijelölt
személy a vizsgálat elrendelésekor, illetõleg a vizsgálatot
követõen,

g) a Szakértõi Rehabilitációs Bizottság vezetõje a vizs-
gálatot követõ hazautazás érdekében,

h) az Ebtv. 22. §-ának (5) bekezdésében említett eset-
ben – a szûrõvizsgálat igénybevételének idõpontjáról
szóló értesítés kiállításával egyidejûleg – az értesítést kiál-
lító egészségügyi szolgáltató vagy az Állami Népegész-
ségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által kijelölt személy.

(4) Az utazási költség megtérítésére való jogosultság
csak abban az esetben állapítható meg, ha az arra jogosult
orvos az utazás szükségességét igazolja. A jogosultság
igazolása az erre a célra rendszeresített szigorú számadású
„Utazási utalvány” elnevezésû nyomtatványon történik,
amelyen legfeljebb 4 megjelenés igazolható. Az „Utazási
utalvány”-t a beutalással egyidõben kell kiállítani. Utóla-
gos kiállítására nincs lehetõség.

(5) Azt a biztosítottat, aki a beutalásra jogosult orvos
döntése alapján betegsége, egészségi állapota miatt tömeg-
közlekedési eszközön utazni nem tud, – melynek tényét és
indokát a beutalásra jogosult orvos az utazási utalványon
feltünteti – utazási költségtérítésként az adott viszonylat-
ban közlekedõ olcsóbb díjtételû menetrend szerinti közle-
kedési eszköz jegyének az (1) bekezdéssel megállapított
ára – ideértve a kísérõ jegyének árát is – illeti meg. Az uta-
zási költség megtérítésére a (9) bekezdésben foglaltak az
irányadók azzal, hogy az utazási utalványhoz a menetje-
gyet nem kell csatolni.

(6) A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztõ felkészí-
tést nyújtó intézmény igénybevételével kapcsolatban fel-
merült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány ki-
állítására a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
6. §-ának (4) bekezdése szerinti Szakértõi és Rehabilitá-
ciós Bizottság vezetõje jogosult. Az említett szolgáltatá-
sok igénybevételét a szolgáltatást nyújtó intézmény veze-
tõje az erre a célra rendszeresített nyomtatványon igazolja.
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(7) Az Ebtv. 22.  §-ának al kal ma zá sá ban a fo gya té kos
gyer me kek el lá tá sát biz to sí tó gyógy pe da gó gi ai in téz mény 
a fo gya té kos gyer me kek ko rai fej lesz té sét és gon do zá sát
nyúj tó in téz ménnyel azo nos el bí rá lás alá esik.

(8) Nem jár uta zá si költ ség té rí tés an nak, aki a kü lön jog -
sza bály alap ján díj men tes uta zás ra jo go sult.

Ha a be utalt díj men tes uta zás ra jo go sult – és be uta lás ra
jo go sult or vos ja vas lat alap ján – kí sé rõ re van szük sé ge,
ak kor az uta zá si utal ványt ki kell ál lí ta ni.

(9) Az Ebtv. 22.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti eset ben a
he lyi ön kor mány za tot il le ti meg a szû rõ vizs gá la ton tör té -
nõ rész vé tel cél já ból ál ta la szer ve zett cso por tos uta zá son
részt vett biz to sí tott nak járó uta zá si költ ség té rí tés,
amennyi ben a köz le ke dé si esz közt té rí tés men te sen bár mi -
lyen for má ban az ön kor mány zat biz to sít ja és a biz to sí tott a 
szû rõ vizs gá lat igény be vé te lé nek idõ pont já ról  szóló, a szû -
rõ vizs gá lat so rán ér vé nye sí tett ér te sí tõt a szû rõ vizs gá la tot
köve tõen át ad ja a he lyi ön kor mány zat nak. Ez zel egy ide jû -
leg az uta zá si költ ség té rí tés irán ti igény, mint kö ve te lés a
he lyi ön kor mány zat ra száll át, aki az adott cso por tos uta -
zá son részt vett biz to sí tot tak ál tal ré szé re át adott ér te sí tõk
alap ján össze sí tett kö ve te lé se ket – a Ptk. en ged mé nye zés -
re vo nat ko zó sza bá lya i nak figye lembe véte lével – egy
összeg ben ér vé nye sít he ti az OEP ál tal erre rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon az E. Alap pal szem ben. A he lyi ön -
kor mány zat va la mennyi ér vé nye sí tett és ren del ke zé sé re
bo csá tott ér te sí tõ után az (1) be kez dés ben fog lal tak sze rint 
szá mí tott összeg hat van szá za lé ká ra jo go sult uta zá si költ -
ség té rí tés ként.

(10) Az egész ség biz to sí tó a me net jegy, va la mint a (3) be -
kez dés ben fel so rolt be uta lás ra jo go sult ál tal ki ál lí tott és az
egész ség ügyi szol gál ta tó nál tör té nõ meg je le nés le iga zo lá sá -
val el lá tott uta zá si utal vány együt tes be nyúj tá sa alap ján, az
igény lõ ré szé re járó vi tel díj árát utó lag meg té rí ti.

(11) A kí sé rõ az (1)–(10) be kez dés ben fog lal tak sze rint
jo go sult a kí sé ret tel kap cso lat ban fel me rült uta zá si költ sé -
gei (oda- és vissza út) – a he lyi köz le ke dé si esz köz igény -
be vé te lé hez kap cso ló dó költ sé gek ki vé te lé vel – meg té rí té -
sé re, amennyi ben az egész ség ügyi szol gál ta tás be uta lás
sze rin ti igény be vé te lé nek he lyén az or vos, ki je lölt sze -
mély a meg je le né sét iga zol ja. Több biz to sí tott egy ide jû kí -
sé re te so rán csak egy sze ri uta zá si költ ség té rít he tõ meg a
kí sé rõ ré szé re.”

8.  §

A Vhr. a 11/A.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Az egészségügyi intézményen belüli orvosválasztás”

9.  §

A Vhr. 11/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11/A.  § (1) Az Ebtv. 19.  §-ának (3) be kez dé se alap ján

tör té nõ or vos vá lasz tás ak kor ér vé nyes, ha azt írás ba fog -

lal ták (or vos vá lasz tá si nyi lat ko zat) és an nak há rom pél dá -
nyát a biz to sí tott, va la mint a vá lasz tott or vos kéz je gyé vel
el lát ta.

(2) Az or vos vá lasz tá si nyi lat ko zat ban meg kell ha tá roz -
ni a kap cso lat tar tás mód ját, a vá lasz tott or vos köz re mû kö -
dé sé vel nyúj tott el lá tás igény be vé te lé nek rend jét, az or -
vos vá lasz tá sért fi ze ten dõ rész le ges té rí té si díj mér té két és
vár ha tó össze gét, a nyi lat ko zat ban fog lal tak mó do sí tá sá ra
és vissza vo ná sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

(3) Az alá írt or vos vá lasz tá si nyi lat ko zat egy pél dá nya a
biz to sí tott egész ség ügyi do ku men tá ci ó já nak ré szét ké pe zi, 
egy-egy pél dá nyát pe dig az azt alá író biz to sí tott és a vá -
lasz tott or vos kap ja.

(4) Az egész ség ügyi szol gál ta tó nak jól lát ha tó hely re ki
kell füg gesz te nie az or vos vá lasz tás le he tõ sé gé rõl  szóló tá -
jé koz ta tót, mely nek tar tal maz nia kell az or vos vá lasz tá sért
fi ze ten dõ rész le ges té rí té si díj mér té két is.”

10.  §

(1) Az R. 11/D.  §-a (2) be kez dé sé nek ca) és cb) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem nek tar tal maz nia kell a biz to sí tott sze mé lyes
ada ta it, TAJ szá mát, és a ké re lem hez mel lé kel ni kell:

c) gyó gyá sza ti se géd esz köz re vo nat ko zó ké re lem ese -
tén, az a) és d)–e) pon tok ban fog lal ta kon kí vül:]

„ca) az Ebtv. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja
ese té ben a biz to sí tot tat ke ze lõ szak or vos ja vas la tát,
amely bõl meg ál la pít ha tó a gyó gyá sza ti se géd esz köz neve,
az esz köz szük sé ges sé gé nek in do kolt sá ga, a tá mo ga tás
idõ tar ta ma,

cb) a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ban nem ré sze sü -
lõ gyó gyá sza ti se géd esz köz ese tén ma gyar or szá gi gyár tó,
vagy for gal ma zó ter me lõi, il let ve im port be szer zé si ár -
aján la tát, va la mint az esz köz meg fe le lõ sé gét iga zo ló do -
ku men tá ci ót,”

(2) Az R. 11/D.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem nek tar tal maz nia kell a biz to sí tott sze mé lyes
ada ta it, TAJ szá mát, és a ké re lem hez mel lé kel ni kell:]

„d) az Ebtv. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja sze -
rin ti mél tá nyos sá gi ké rel mek nél a ke ze lõ szak or vos ál tal,
il let ve a (2) be kez dé se sze rin ti mél tá nyos sá gi ké rel mek nél
a ren de lés re jo go sult or vos ál tal kü lön jog sza bály sze rint
ki ál lí tott vényt;”

(3) Az R. 11/D.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A MEP – az Ebtv. 26.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
ké rel mek ki vé te lé vel – a ja vas la tá val el lá tott ké rel met a
ké re lem be ér ke zé sét vagy a hi ány pót lá si ha tár idõ le jár tát
kö ve tõ 8 na pon be lül fel ter jesz ti az OEP-hez.”
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11. §

Az R. 11/E. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„Az Ebtv. 26. §-ának (2) bekezdése alapján a MEP ha-

táskörébe tartozó méltányossági kérelmek esetén az
(1)–(4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell al-
kalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés sze-
rinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenõrzõ fõorvosa
véleményezi.”

12. §

Az R. 12/A. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül
ki:

„(16) Az Ebtv. 29. §-ának (5) és (6) bekezdésében sza-
bályozott eljárásra a jogosult lakóhelye szerinti MEP az
illetékes.”

13. §

Az R. 23. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Ebtv. 38. §-ának (5) bekezdése szerinti összeg a

gyártó által egyedi méretvétel alapján rendelésre készített
gyógyászati segédeszköz után folyósított társadalombizto-
sítási támogatás – utolsó elszámolt hathavi forgalom alap-
ján számított – havi átlagának 10 százaléka, de legfeljebb
600 000 Ft.”

14. §

Az R. 25/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25/A. § (1) Az egészségügyi szolgáltató a biztosított

által aláírt dokumentummal igazolhatja, hogy a biztosított
azért nem írta alá az Ebtv. 18. §-ának (8)–(10) bekezdése
szerinti elszámolási nyilatkozatot, mert nem ért egyet az
abban foglaltakkal. Ebben az esetben az Ebtv. 37. §-ának
(12) bekezdését nem kell alkalmazni. Az aláírt dokumen-
tum egy példányát az egészségügyi szolgáltató az egész-
ségügyi dokumentáció részeként megõrzi, egy példányát
pedig a biztosított rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Az egészségügyi szolgáltató két tanú által aláírt nyi-
latkozattal igazolhatja, hogy a biztosított önkéntes – elõze-
tesen be nem jelentett – távozása miatt nem tudta az elszá-
molási nyilatkozatot aláírattatni a biztosítottal.”

15. §

Az R. a következõ 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § Az Ebtv. 39. §-ában említett választás esetén, a

választott ellátás iránti igényt az Ebtv. 62. §-a, családtámo-
gatási ellátás választása esetén a családok támogatásáról
szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 35. §-a szerint illetékes
szervhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló ellátás be-

szüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt. A választott
újabb ellátás az igény írásban történõ benyújtása napjától
folyósítható. Ha a beszüntetni kért ellátás, illetõleg a vá-
lasztott ellátás folyósítására más szerv illetékes, az ellátás
beszüntetésére vonatkozó kérelmet a választott ellátásra
irányuló igény elbírálásával egyidejûleg 3 munkanapon
belül az illetékes szervhez kell továbbítani.”

16. §

Az R. 42/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„42/A. § A terhességi-gyermekágyi segélyben, illetve a

gyermekgondozási díjban részesülõ személy a díjat folyó-
sító szervhez köteles 5 napon belül bejelenteni, ha az Ebtv.
41. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Ebtv. 42/C. §-ban
felsorolt körülmények bekövetkeznek.”

17. §

Az R. 45. §-a a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül
ki:

„(7) Az Ebtv. 65. § (2) bekezdésében szabályozott eljá-
rásra a jogosult lakóhelye szerinti MEP az illetékes.

(8) A baleseti járadék iránti igényt az igénylõ lakóhelye
szerint illetékes nyugdíj-megállapító szerv bírálja el.”

18. §

Az R. 49. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül
ki:

„(5) Az Ebtv. 70. §-a
a) (3) bekezdése szerinti eljárásban az Ebtv. 66. §-án

alapuló megtérítésre kötelezõ fizetési meghagyás kiadásá-
ra a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye (telephe-
lye),

b) (4) bekezdésének vonatkozásában a foglalkoztató
székhelye,

c) (5) bekezdésének esetén az ellátásban részesült sze-
mély lakóhelye
szerinti MEP az illetékes.

(6) Az Ebtv. 76. § (1) bekezdésében említett keresetet a
munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes MEP
ellen kell benyújtani.”

19. §

Az R. 49/A. §-ának második mondata helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„A különbözet után a munkáltatót a felszámítás idõ-
pontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelõ mértékû kamatfizetési kötelezettség terheli.”
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20. §

Az R. a következõ 49/B. és 49/C. §-sal egészül ki:
„49/B. § A kifizetõhelynek, továbbá a Magyar Állam-

kincstár Területi Igazgatóságának (a továbbiakban: Igaz-
gatóság) a betegségi és anyasági ellátással, valamint a bal-
eseti táppénzzel kapcsolatban hozott döntése ellen a mun-
káltató székhelye (telephelye) szerint illetékes MEP-hez
lehet fellebbezni.

49/C. § (1) Ha az elsõ fokú határozatot a kifizetõhely
vagy az Igazgatóság hozta, a határozat bírósági felülvizs-
gálatára vonatkozó keresetet a munkáltató székhelye (te-
lephelye) szerint illetékes MEP ellen kell benyújtani.

(2) A méltányossági jogkörben hozott döntéssel szem-
ben nincs helye fellebbezésnek.”

21. §

(1) Ez a rendelet – a (6) bekezdésben foglalt kivétellel –
2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az R. – e rendelet 14. §-ával megállapított –
25/A. §-át a háziorvosi ellátás, fogászati alapellátás és a já-
róbeteg-szakellátások vonatkozásában 2008. január 1-jé-
tõl kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti az R.

a) 5/A. §-át megelõzõ „Finanszírozási elõkalkuláció”
alcím;

b) 11/B. §-ának
ba) (1) bekezdésében az „illetve a Vasutas Társada-

lombiztosítási Igazgatósággal (a továbbiakban: VTI)” szö-
vegrész,

bb) (2) bekezdésében a „vagy a munkahelye szerint
illetékes VTI-nél” szövegrész,

bc) (4) bekezdésében a „vagy a VTI” szövegrész;
c) a 11/B. § (5) bekezdésében, a 11/D. § (3)–(4) bekez-

désében és a 19. §-ban az „illetve a VTI” szövegrész;
d) 11/D. § (1) bekezdésében a „vagy a munkahelye sze-

rint illetékes VTI-nél” szövegrész;
e) 11/C. §-ának (3) bekezdésében az „illetve a VTI-t”

szövegrész;
f) 14. §-ának (3) bekezdésében a „vasút-egészségügyi

szolgáltató esetén a VTI” szövegrész;
g) 27/A. §-ának (3) bekezdésében a „32. §-a” szöveg-

rész, 29. §-ának (1) bekezdése.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló
1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
113/2005. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-ában a „– sürgõs-
ségi ellátást nem igénylõ esetekben –” szövegrész.

(5) Az R.
a) 2. §-a (2) bekezdésének h) pontjában az „Országos

Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi In-
tézete (a továbbiakban: OOSZI)” szövegrész helyébe „Or-

szágos Orvosszakértõi Intézet (a továbbiakban: OOSZI)”
szövegrész;

b) 12/A. §-ának (8) bekezdésében az „a tárgyhónapot
követõ hónap 12. napjáig” szövegrész helyébe a „8 napon
belül” szövegrész;

c) 26. §-ának (2) bekezdésében a „munkanélküli ellá-
tás” szövegrész helyébe az „álláskeresési támogatás vagy
vállalkozói járadék” szövegrész;

d) 31. §-ának (1) bekezdésében a „4%-os” szövegrész
helyébe a „pénzbeli egészségbiztosítási” szövegrész
lép.

(6) E rendelet kihirdetésének napján a kötelezõ egész-
ségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. tör-
vény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. ren-
delet módosításáról szóló 330/2005. (XII. 29.) Korm. ren-
delet 17. §-ának (4) bekezdésében a „2007. január 1-jén
pedig az R. 2. §-a (2) bekezdésének d), g), l) és m) pontja”
szövegrész helyébe a „2007. január 1-jén pedig az R. 2. §-a
(2) bekezdésének d), l) és m) pontja” szövegrész lép.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
320/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes
egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló

284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a
(2) bekezdésének o) pontjában, valamint a társadalombiz-
tosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésérõl szóló
1997. évi CLIII. törvény 61. §-ának (3) bekezdésében fog-
lalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket ren-
deli el:

1. §

(1) A térítési díj ellenében igénybe vehetõ egyes egész-
ségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 2. §-ának
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Ebtv. 23. §-ának a), c)–e), h) és k) pontjában
foglalt, részleges térítési díj ellenében igénybe vehetõ
egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díját az 1. szá-
mú melléklet határozza meg.”
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(2) A Tr. 2.  §-a a kö vet ke zõ új (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg az ere de ti (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be -
kez dés re vál to zik:

„(3) Az Ebtv. 23.  §-ának b) és d) pont ja alap ján fi ze ten -
dõ rész le ges té rí té si díj össze ge nem ha lad hat ja meg a
100 000 fo rin tot.”

2.  §

(1) A Tr. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint egé szül ki.

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

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen meg kez dett vizs gá la -
tok vo nat ko zá sá ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Tr. 1. szá mú mel lék le te 3. pont já nak 2. al pont ja.

(3) 2007. feb ru ár 15-én ha tá lyát vesz ti a Tr. 1. szá mú
mel lék le te 3. pont ja és 4. pont já nak 1. al pont ja.

(4) 2007. feb ru ár 15-én a Tr. 2.  §-ának (1) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Ebtv. 23.  §-ának a), c), e), h) és k) pont já ban
fog lalt, rész le ges té rí té si díj el le né ben igény be ve he tõ
egyes egész ség ügyi szol gál ta tá sok té rí té si dí ját az 1. szá -
mú mel lék let ha tá roz za meg.”

(5) 2007. feb ru ár 15-én a Tr. 1. szá mú mel lék le te
4. pont já nak be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„4. Az Ebtv. 23.  §-ának e) pont ja alap ján 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 le ese tén a rész le ges té rí té si díj össze ge:”

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k., 
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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1. számú melléklet a 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Tr. 1. szá mú mel lék le te az aláb bi 6. pont tal egé szül ki:

„6. Az Ebtv. 23.  §-ának k) pont ja alap ján a kül sõd le ges nemi jel le gek meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló be avat ko zá sért fi ze -
ten dõ rész le ges té rí té si díj mér té ke an nak az összeg nek a 90 szá za lé ka, amely az el lá tá sért a kü lön jog sza bály ban fog lal -
tak sze rint az egész ség biz to sí tó felé el szá mol ha tó.”

2. számú melléklet a 320/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásai keretében igénybe nem vehetõ egyes egészségügyi szolgáltatások 
térítési díja

1. Lõ fegy vert mun ka kö rük bõl ere dõ en tar ta ni szán dé ko zó, il let ve tar tó sze mé lyek (I. cso port) 
lõ fegy ver tar tá sá ra való egész sé gi al kal mas sá gá nak pszi cho ló gi ai vizs gá la ta

 a) elsõ fo kon 6 000 Ft

 b) má sod fo kon 10 000 Ft

2. Lõ fegy vert tar ta ni szán dé ko zó, il let ve tar tó sze mé lyek (II. cso port) lõ fegy ver tar tá sá ra való

 a) or vo si al kal mas sá gi vizs gá lat

     aa) elsõ fo kon 4 000 Ft

     ab) má sod fo kon 5 000 Ft

 b) pszi cho ló gi ai al kal mas sá gi vizs gá lat

   ba) elsõ fo kon 6 000 Ft

   bb) má sod fo kon 10 000 Ft



3. Gép jár mû-ve ze tõi, bel ví zi ha jó zá si szol gá la ti és bel ví zi kedv te lé si célú ví zi jár mû-ve ze tõi
al kal mas sá gi vizs gá lat, III. és IV. osz tá lyú ten ge ri kedv te lé si célú ten ge ri ví zi jár mû-ve ze -
tõk idõ sza kos és so ron kí vü li al kal mas sá gi vizs gá la ta

 a) ha 40. élet évét még nem töl töt te be:

    aa) elsõ fo kon 6 000 Ft

   ab) má sod fo kon 9 000 Ft

 b) ha 40. élet évét be töl töt te, de a 60. élet évét még nem érte el:

    bb) elsõ fo kon 4 000 Ft

   bb) má sod fo kon 6 000 Ft

 c) ha a 60. élet évét be töl töt te, de a 70. élet évét még nem érte el:

    ca) elsõ fo kon 2 000 Ft

     cb) má sod fo kon 4 000 Ft

 d) ha a 70. élet évét be töl töt te:

     da) elsõ fo kon 1 000 Ft

    db) má sod fo kon 2 000 Ft

4. Vér al ko hol-vizs gá lat hoz vér vé tel 4 000 Ft

5. Ká bí tó szer szint jé nek ki mu ta tá sa ér de ké ben vég zett vér vizs gá lat 5 000 Ft

6. Lát le let ki adá sa 3 000 Ft

7. Ré szeg sze mély de to xi ká lá sa 6 000 Ft

8. Ká bí tó szer ha tá sa alatt álló sze mély akut el lá tá sa 6 000 Ft

9. Ten ge ri ha jó zá si egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá lat

 a) ten ge ri ha jó zá si szol gá la tot tel je sí tõ sze mély al kal mas sá gi vizs gá la ta

    aa) az egész sé gi al kal mas ság elsõ vizs gá la ta 16 000 Ft

    ab) az egész sé gi al kal mas ság idõ sza kos vizs gá la ta 13 000 Ft

    ac) az egész sé gi al kal mas ság so ron kí vü li vizs gá la ta 11 000 Ft

 b) I. és II. osz tá lyú ten ge ri kedv te lé si célú ten ge ri ví zi jár mû-ve ze tõk al kal mas sá gi vizs gá la ta

    ba) az egész sé gi al kal mas ság elsõ vizs gá la ta 10 000 Ft

    bb) az egész sé gi al kal mas ság idõ sza kos vizs gá la ta 8 000 Ft

    bc) az egész sé gi al kal mas ság so ron kí vü li vizs gá la ta 6 000 Ft

 c) III. és IV. osz tá lyú ten ge ri kedv te lé si célú ten ge ri ví zi jár mû-ve ze tõk elsõ al kal mas sá gi
   vizs gá la ta

8 000 Ft

10. 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 való jo go sult ság meg ál la pí tá sa cél já ból ke rül sor

6 000 Ft

11. Hi va tá sos spor to lók sport egész ség ügyi vizs gá la ta 8 000 Ft

12. Hi va tá sos spor to lók to váb bi sport egész ség ügyi szak vizs gá la ta Az adott el lá tás nak
az egész ség biz to-
sí tó felé kü lön
jog sza bály sze rint
el szá mol ha tó 
össze ge

13. Rend vé del mi szer vek pá lya al kal mas sá gi vizs gá la ta

 a) egész sé gi al kal mas sá gi vizs gá lat 10 000 Ft

 b) fi zi kai al kal mas sá gi vizs gá lat 5 000 Ft

 c) pszi cho ló gi ai al kal mas sá gi vizs gá lat 10 000 Ft

14. Re pü lõ-egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs gá lat 25 000 Ft”
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A Kormány
321/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 
2003. évi L. tör vény végrehajtásáról rendelkezõ
160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes

szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el -
jár va, va la mint a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló
2003. évi L. tör vény 15.  §-ának (3) be kez dé sé ben, a szo -
ciális igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény 132.  §-a (1) be kez dé sé nek m)–n) pont já ban, 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 1998. évi XXVI. tör vény 30.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a) és b) pont já ban és a csa lá dok tá mo ga tá sá ról
 szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény 51.  §-ának a) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al -
kotja:

A Nemzeti Civil Alapprogramról  szóló 
2003. évi L. tör vény végrehajtásáról  szóló 

160/2003. (X. 7.) Korm. rendelet módosítása

1.  §

(1) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 160/2003. (X. 7.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: NCAr.) 6.  §-ának (1)–(2) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pá lyá za ti fel hí vást az Alap prog ram hoz be nyúj -
tott pá lyá za ti do ku men tá ció, il let ve az egy sé ges tá mo ga tá -
si el vek alap ján be nyúj tott tá mo ga tá si ké re lem (a továb -
biak ban együtt: tá mo ga tás irán ti ké re lem) be nyúj tá sá nak a
ha tár ide je elõtt leg alább 30 nap pal köz zé kell ten ni a Tv.
9.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell
a) a pá lyá za tot ki író kol lé gi um meg ne ve zé sét;
b) a tá mo ga tás cél ját;
c) a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak határ -

idejét;
d) a rész le tes pá lyá za ti ki írás hoz zá fé ré sé hez szük sé ges 

in for má ci ó kat.”

(2) Az NCAr. 6.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa
(4) be kez dés re mó do sul:

„(3) A rész le tes pá lyá za ti ki írás nak, il let ve az egy sé ges
tá mo ga tá si el vek alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tá sok ról
 szóló tá jé koz ta tó nak tar tal maz nia kell:

a) a tá mo ga tás cél ját;
b) az oda ítél he tõ tá mo ga tás össze gét és a ren del ke zés re 

álló ke ret össze get;

c) a tá mo ga tás fel té te le it;
d) a tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak ha tár ide -

jét, he lyét és mód ját;
e) a tá mo ga tás irán ti ké re lem azon tar tal mi ele me it,

ame lyek hi ány pót lás ke re té ben nem pó tol ha tók;
f) a tá mo ga tás irán ti ké re lem el bí rá lá sá nak rend jét,

szem pont ja it, ha tár ide jét és az ered mény köz lé sé nek mód -
ját;

g) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak és a be szá mo lás rend -
jé nek alap ve tõ sza bá lya it.”

2.  §

Az NCAr. 7.  §-ának (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Alap prog ram hoz be nyúj tott tá mo ga tá si ké re -
lem nek tar tal maz nia kell:

a) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet ne vét, szék he lyét,
adó szá mát, bí ró sá gi nyil ván tar tá si szá mát, bí ró sá gi nyil -
ván tar tás ba vé te lé nek idõ pont ját;

b) az igé nyelt tá mo ga tás cél ját, a tá mo ga tás fel hasz ná -
lá sá nak ter ve zett mód ját és az igé nyelt tá mo ga tá si össze -
get;

c) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó be vé te li és
költ ség kal ku lá ci ót, meg je löl ve a tá mo ga tá si cél meg va ló -
sí tá sá hoz ren del ke zés re álló sa ját és egyéb for rás össze gét;

d) a tá mo ga tá si cél meg va ló sí tá sá nak kez dõ és be fe je zõ 
idõ pont ját;

e) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet kép vi se lõ je ál tal tett
nyi lat ko za tot, hogy a szer ve zet tel szem ben a Tv. 3.  §-ának
(3) és (4) be kez dé sé ben, va la mint az e ren de let 8.  §-ának
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, az Alap prog ram tá mo ga -
tá sá nak igény be vé te lét ki zá ró okok nem áll nak fenn;

f) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet kép vi se lõ jé nek arra
vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy a tá mo ga tás irán ti ké re lem -
ben fog lalt ada tok meg fe lel nek a va ló ság nak;

g) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet kép vi se lõ jé nek a
hoz zá já ru lá sát a tá mo ga tás irán ti ké re lem ben fog lalt ada -
tok ke ze lé sé hez és az Alap prog ram in ter ne tes hon lap ján
tör té nõ köz zé té te lé hez;

h) a Kol lé gi u mok ál tal a pá lyá za ti ki írás ban, il let ve az
egy sé ges tá mo ga tá si el vek alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tá -
sok ról  szóló tá jé koz ta tó ban elõ írt egyéb ada to kat és in for -
má ci ó kat;

i) jog sza bály ban elõ írt egyéb iga zo lá so kat és nyi lat ko -
za to kat.

(2) A ci vil szer ve zet az Alap prog ram ke ze lõ szer ve ré -
szé re leg ké sõbb az elsõ tá mo ga tás irán ti ké re lem be nyúj tá -
sá ig meg kül di a ci vil szer ve zet lé te sí tõ ok ira tá nak a szer -
ve zet kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett má so la tát. Ha ezt köve -
tõen a lé te sí tõ ok irat ada ta i ban vál to zás tör té nik, a meg vál -
to zott adat tar tal mú ala pí tó ok ira tot leg ké sõbb a vál to zást
köve tõen elõ ször be nyúj tott tá mo ga tás irán ti ké re lem so -
rán be kell nyúj ta ni az Alap prog ram ke ze lõ szer ve ré szé re.
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(3) A ci vil szer ve zet min den nap tá ri év ben leg ké sõbb az 
Alap prog ram hoz el sõ ként be nyúj tott tá mo ga tás irán ti ké -
re lem be nyúj tá sá ig meg kül di az Alap prog ram ke ze lõ szer -
ve ré szé re

a) a Tv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti mû -
kö dé si tá mo ga tás irán ti ké re lem ese tén a szám vi te li jog -
sza bá lyok sze rin ti, elõ zõ év rõl  szóló szám vi te li be szá mo -
ló nak a szer ve zet kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett egy sze rû
má so la tát;

b) a Tv. 1.  §-a (2) be kez dé sé nek b)–i) és k) pont ja sze -
rin ti tá mo ga tás irán ti ké re lem ese tén

ba) ha a szer ve ze tet a tá mo ga tás igény lé sé nek évét
meg elõ zõ en vet ték köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba, az elõ -
zõ év rõl  szóló köz hasz nú sá gi je len tés nek a szer ve zet kép -
vi se lõ je ál tal hi te le sí tett egy sze rû má so la tát;

bb) ha a szer ve ze tet a tá mo ga tás igény lé sé nek évé ben
vet ték köz hasz nú sá gi nyil ván tar tás ba, a szám vi te li jog sza -
bá lyok sze rin ti, elõ zõ év rõl  szóló szám vi te li be szá mo ló -
nak a szer ve zet kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett egy sze rû má -
so la tát.

(4) Az egya zon pá lyá za ti ki írás hoz, il let ve egy sé ges tá -
mo ga tá si el vek alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tá sok ról  szóló
tá jé koz ta tó hoz tar to zó tá mo ga tás irán ti ké rel me ket – a
Kol lé gi um dön té se sze rint –

a) vagy pa pír ala pon,
b) vagy az Alap prog ram ke ze lõ szer ve ál tal mû köd te -

tett in ter ne tes pá lyá zat ke ze lõ rend sze ren ke resz tül
kell be nyúj ta ni.”

3.  §

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

„(1) Hi bás vagy hi á nyos tá mo ga tás irán ti ké re lem ese -
tén az Alap prog ram ke ze lõ szer ve – amennyi ben a 6.  §
(3) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján a hi á nyos ság pó tol ha tó
– a ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül a tá -
mo ga tást igény lõ szer ve ze tet hi ány pót lás ra hív ja fel. A hi -
ány pót lás ra csak egy al ka lom mal, a fel hí vás kéz hez vé te lé -
tõl szá mí tott 10 mun ka na pon be lül, de leg ké sõbb a fel hí -
vás meg kül dé sé tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül van le -
he tõ ség. Az in ter ne tes pá lyá zat ke ze lõ rend sze ren ke resz -
tül be nyúj tan dó tá mo ga tás irán ti ké re lem ese tén a hi ány -
pót lá si fel hí vás kéz hez vé te le alatt a fel hí vást tar tal ma zó
üze net meg nyi tá sát kell ér te ni. A tá mo ga tás irán ti ké re lem
ér vény te len, ha

a) a 6.  § (3) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján a hi ány pót -
lás ke re té ben a ké re lem hi á nyos sá ga nem pó tol ha tó, vagy

b) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet a hi ány pót lá si fel hí -
vás nak nem, vagy nem a fel hí vás ban meg ha tá ro zott mó -
don tesz ele get.”

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

„(3) Nem ítél he tõ meg tá mo ga tás an nak a ci vil szer ve -
zet nek,

a) amely a ci vil je lölt ál lí tá si rend szer ben, il let ve az
Alap prog ram hoz be nyúj tott tá mo ga tás irán ti ké rel mé ben
meg té vesz tõ vagy va lót lan ada tot szol gál ta tott;

b) amely az Alap prog ram ter hé re meg kö tött tá mo ga tá si 
szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket meg szeg te, kü lö nö sen, ha 
a tá mo ga tást a szer zõ dés ben meg je lölt cél tól el té rõ en
hasz nál ta fel, vagy szer zõ dé ses kö te le zett sé gét ha tár idõ -
ben nem tel je sí tet te, és e miatt a tá mo ga tó a tá mo ga tá si
szer zõ dés tõl el állt.

(4) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti ki zá rá si ok a kol lé -
gi um va lót lan adat szol gál ta tást meg ál la pí tó ha tá ro za ta
kel té tõl szá mí tott két évig, a (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti 
ki zá rá si ok a tá mo ga tó nak a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl tör té -
nõ el ál lás ról ho zott dön té se nap já val kez dõ dõ en, a jog ta la -
nul igény be vett tá mo ga tás és ka ma tai vissza fi ze té sé tõl
szá mí tott két évig áll fenn.”

4.  §

(1) Az NCAr. 9.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ j)–l)
pont tal egé szül ki:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés nek min den eset ben tar tal maz -
nia kell]

„j) a ked vez mé nye zett nyi lat ko za tát ar ról, hogy nem
áll csõd- vagy fel szá mo lá si el já rás alatt, il let ve az ügyész -
ség a bí ró sá gi nyil ván tar tás ból való tör lé sét nem kez de mé -
nyez te;

k) a tá mo ga tást igény lõ szer ve zet va la mennyi pénz for -
gal mi szám la szá má nak a meg ne ve zé sét, meg je löl ve azt a
pénz for gal mi szám la szá mot, amely re a tá mo ga tás át uta lá -
sát kéri;

l) jog sza bály ban elõ írt egyéb iga zo lá so kat és nyi lat ko -
za to kat.”

(2) Az NCAr. 9.  §-a (3) be kez dé sé nek b) 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 f)–g) pont tal egé szül ki:

[A tá mo ga tá si szer zõ dés hez mel lék let ként csa tol ni kell]
„b) a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság ál tal a szer ve zet ha tá -

lyos ada ta i ról ki ál lí tott 30 nap nál nem ré geb bi ki vo nat ere -
de ti pél dá nyát;”

„f) a tá mo ga tá si cél meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges és már
ren del ke zés re álló szer zõ dé sek, nyi lat ko za tok, va la mint
jog erõs ha tó sá gi en ge dé lyek és ha tó sá gi nyil ván tar tás ba
be jegy zõ jog erõs ha tá ro za tok má so la tát;

g) a ci vil szer ve zet kép vi se lõ je alá írá si cím pél dá nyá -
nak ere de ti pél dá nyát, vagy a ban ki alá írá si kar ton ja má so -
la tá nak a szám la ve ze tõ bank ál tal hi te le sí tett ere de ti pél dá -
nyát.”

(3) Az NCAr. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a (4)–(7) be kez dés szá mo zá sa
(5)–(8) be kez dés re mó do sul:

„(4) A (3) be kez dés b) pont ja sze rin ti ki vo na tot nem kell 
mel lé kel ni, ha azt 30 na pon be lül már mel lé kel ték az Alap -
prog ram ke ze lõ szer ve ál tal meg kö tött tá mo ga tá si szer zõ -
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déshez. A (3) bekezdés g) pontja szerinti aláírási címpél-
dányt, illetve banki aláírási kartont nem kell mellékelni, ha
az Alapprogram kezelõ szervéhez korábban benyújtott
aláírási címpéldány, illetve banki aláírási karton adattar-
talmában nem történt változás.”

5. §

Az NCAr. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § Az Alapprogram kezelõ szerve az Európai Szo-

ciális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi
Szolgáltató Kht. (a továbbiakban: az Alapprogram kezelõ
szerve).”

6. §

Az NCAr. 12. §-a (2) bekezdésének g) és j), valamint
l)–m) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyide-
jûleg a bekezdés a következõ n)–o) ponttal egészül ki:

[Az Alapprogram kezelõ szervének feladata:]

„g) a támogatások felhasználása jogszerûségének és
szakszerûségének ellenõrzése;”

„j) a támogatást igénylõ szervezetek támogatás iránti
kérelmével kapcsolatos információk gyûjtése és informá-
ciószolgáltatás;”

„l) az Alapprogram testületei (a Tanács és a Kollégiu-
mok) elõzetes személyi javaslatai alapján a testületek mel-
letti titkársági feladatok ellátása;

m) a Tanács és a Kollégiumok tevékenységével, mûkö-
désével kapcsolatos szervezési, ügyviteli, adminisztrációs
és technikai feladatok ellátása;”

„n) közremûködés a bejelentkezésekkel kapcsolatos el-
járásban [2. § (1) bekezdés];

o) az (1) bekezdés szerinti megállapodásban meghatá-
rozott egyéb feladatok ellátása.”

7. §

Az NCAr. a következõ 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A Tv. 2. §-a (3) bekezdésének alkalmazása so-

rán a kincstár alatt a Magyar Államkincstárat kell érteni.”

A súlyos mozgáskorlátozott személyek

közlekedési kedvezményeirõl szóló

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

8. §

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési
kedvezményeirõl szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rende-
let 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) „Az Szt. 4. §-a (6) bekezdésének alkalmazása során
a szociális hatóság alatt a területileg illetékes szociális és
gyámhivatalt kell érteni.”

A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szociális

foglalkoztatási támogatásról szóló

112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

9. §

(1) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szo-
ciális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel
egészül ki:

„(4) „Az Szt. 99/B. §-a (2) bekezdésének, valamint
99/C. §-a (1)–(3) bekezdésének alkalmazása során a szo-
ciális hatóság alatt a szociális és gyámhivatalt kell érteni.”

(2) A szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és a szo-
ciális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006.
(V. 12.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(1) A szociális foglalkoztatási engedéllyel kapcsolatos
hatósági eljárásban elsõ fokon a szociális intézmény szék-
helye szerint illetékes szociális és gyámhivatal (a továb-
biakban: szociális és gyámhivatal) jár el.”

A súlyos fogyatékosság minõsítésének

és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági

támogatás folyósításának szabályairól szóló

141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása

10. §

(1) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizs-
gálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósítá-
sának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rende-
let 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) A fogyatékossági támogatás iránti igényt a 2. szá-
mú melléklet szerinti „Igénybejelentés fogyatékossági tá-
mogatásra” címû nyomtatványon kell elõterjeszteni az
igénylõ lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes Ma-
gyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságánál, a
fõvárosban a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Me-
gyei Regionális Igazgatóságánál (a továbbiakban együtt:
Igazgatóság).”

(2) A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizs-
gálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósítá-
sának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rende-
let a következõ 19/B. §-sal egészül ki:

„19/B. § A Fot.
a) 23/B. §-ának (1) bekezdésben, 23/D. §-ának (3) be-

kezdésében, 23/E. §-ának (1) és (7) bekezdésében,

13284 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



23/F. §-ának (1) és (2) bekezdésében a kincstár alatt az
Igazgatóságot;

b) 23/B. §-ának (2) bekezdésében a kincstár alatt a Ma-
gyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális
Igazgatóságát;

c) 23/C. §-ának (1) és (2) bekezdésében és
23/D. §-ának (2) bekezdésében az orvosszakértõi szerv
alatt az Országos Orvosszakértõi Intézet illetékes szakértõ
bizottságát
kell érteni.”

A családok támogatásáról szóló

1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló

223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

11. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Cstr.) a következõ 4/B. §-sal
egészül ki:

„4/B. § A Cst.
a) 22. §-ában, 43. §-ának (5) bekezdésében és

45. §-ának (1) bekezdésében a kincstár vezetõje alatt a Ma-
gyar Államkincstár elnökét;

b) 35. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában, ca) pont-
jában és (2) bekezdésében a kincstár alatt az igénylõ lakó-
helye, tartózkodási helye szerint illetékes Igazgatóságot
– a fõvárosban és Pest megyében a Budapesti és Pest Me-
gyei Regionális Igazgatóságot – és kirendeltségeit;

c) 35. §-a (1) bekezdésének cb) pontjában a kincstár
alatt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóságát;

d) 43. §-ának (1) bekezdésében a kincstár alatt az igé-
nyelbíráló, illetõleg az egyéb szerv székhelye szerint ille-
tékes Igazgatóságot;

e) 43. §-ának (4) bekezdésében a kincstár alatt a határo-
zatot hozó, illetõleg a fizetési meghagyást kibocsátó Igaz-
gatóságot;

f) 48. §-ában az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért
felelõs szerv alatt az Országos Egészségbiztosítási Pénztá-
rat, az egészségbiztosítási szerv alatt a területi egészség-
biztosítási pénztárat;

g) 49. §-ának (1)–(2) bekezdésében a kincstár alatt a
Magyar Államkincstárat
kell érteni.”

12. §

A Cstr. 13. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi rendelkezés jelölése (1) bekezdésre
változik:

„(2) Ha a nem tanköteles gyermek tanulói jogviszonya
az elsõ vizsgaidõszak utolsó napján megszûnik, de az új

képzési idõszakra hallgatói jogviszonyt létesít, akkor a ta-
nulói jogviszony megszûnése és a hallgatói jogviszony ke-
letkezése közötti idõre, legfeljebb azonban két hónap idõ-
tartamra utólag a családi pótlék összegének számítása
szempontjából figyelembe kell venni.”

13. §

A Cstr. 22. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Amennyiben a gyermek közoktatási intézményben

tanul, akkor napközbeni ellátást biztosító intézményben
csak abban az esetben helyezhetõ el, ha a kötelezõ tanórai
foglalkozások idõtartama napi 5 óránál kevesebb. A nap-
közbeni ellátást biztosító intézményben történõ elhelyezés
és a kötelezõ tanórai foglakozás idõtartama ebben az eset-
ben sem haladhatja meg együttesen a napi 5 órát.”

14. §

A Cstr. 26/A. §-a a következõ (2)–(3) bekezdéssel egé-
szül ki, egyidejûleg a jelenlegi rendelkezés jelölése (1) be-
kezdésre módosul:

„(2) A családtámogatási kifizetõhely határozata ellen
– a (3) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével – a terü-
letileg illetékes Igazgatósághoz lehet fellebbezni.

(3) A Magyar Államkincstárhoz lehet fellebbezni
a) az Igazgatóság határozata;
b) a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei

Regionális Igazgatóságának a Cst. 2. §-ának c) pontjában
meghatározott személy által benyújtott igény elbírálása
során hozott határozata;

c) a fegyveres erõk, rendvédelmi szervek és nemzetbiz-
tonsági szolgálatok által hozott határozat
ellen.”

15. §

(1) A Cstr. 27/H. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„27/H. § (1) A Cst. 35. §-ának (4) bekezdése szerinti kü-
lönbözetet a Regionális Igazgatóság évente egyszer, a
tárgyévet követõ év március 31-éig állapítja meg és utalja
ki.

(2) Amennyiben a különbözet összegének megállapítá-
sához a gyermekgondozási díj napi összegének vagy a jo-
gosultság idõtartamának ismerete szükséges, annak meg-
állapítása – a Regionális Igazgatóság megkeresésére – a te-
rületi egészségbiztosítási pénztár feladata.”

(2) A Cstr. 32. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki:

„(2) E rendelet 27/H. §-a a Tanácsnak a szociális bizton-
sági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavál-
lalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló
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1408/71/EGK ren de le te (1971. jú ni us 14.) 76. cik ké nek
vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.”

16.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az NCAr.

a) 9.  §-a (3) be kez dé sé nek c)–d) pont ja,
b) 12.  §-ának (7) be kez dé se.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az NCAr.
a) 1.  §-a (2) be kez dé sé ben a „Kor mány e fel adat tal

meg bí zott tag ja” szö veg rész he lyé be a „tár sa dal mi és ci vil
kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs mi nisz ter”;

b) 9.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont já ban a „Mi nisz ter el -
nö ki Hi va tal” szö veg rész he lyé be a „mi nisz ter”;

c) 9.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban „a szám la ve ze -
tõ pénz in té ze te ál tal is” szö veg rész he lyé be a „va la mennyi
szám la ve ze tõ pénz in té ze te ál tal”;

d) 12.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „pá lyá za ti
fel hí vá sok” szö veg rész he lyé be „pá lyá za ti ki írá sok”
szö veg rész lép.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a sú lyos
moz gás kor lá to zott sze mé lyek köz le ke dé si ked vez mé nye i -
rõl  szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. ren de let 3.  §-ának
(5) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si” szö veg rész he lyé be 
a „te rü le ti leg ille té kes” szö veg rész lép.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a szo ci á lis
fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé rõl és a szo ci á lis fog lal koz ta -
tá si tá mo ga tás ról  szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. ren de let
2.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 3.  §-ának (1), (2), (3) és
(5) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 6.  §-ának
(1), (2), (3), (4) és (6) be kez dé sé ben, 7.  §-ában, 14.  §-ának
(3) be kez dé sé ben, 16.  §-ában, 16/A.  §-ának (3) és (4) be -
kez dé sé ben a „me gyei szo ci á lis” szö veg rész he lyé be „szo -
ci á lis” szö veg rész lép.

(6) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a Cstr.
1. szá mú mel lék le té nek 2. szá mú, 3. szá mú és 4. szá mú
pót lap ján

„Az igény lõ neve: .........................................................
TAJ-szá ma: - - ”
szö veg rész he lyé be
„Az igény lõ neve: ........................................................
TAJ-szá ma: - -
Adó azo no sí tó jele: 

szö veg rész lép.

17.  §

(1) Az NCAr. al kal ma zá sa so rán a 2006. évi és azt meg -
elõ zõ köz pon ti költ ség ve té si for rás ter hé re ki írt pá lyá zat
te kin te té ben az Alap prog ram ke ze lõ szer ve a Ma gyar Ál -

lam kincs tár, amely az Alap prog ram mal kap cso la tos fel -
ada ta it az NCAr. 2006. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke -
zé sei alap ján lát ja el.

(2) A Cstr. 1. szá mú mel lék le te 2–4. szá mú pót lap ja i nak 
– e ren de let 16.  §-a (6) be kez dé sé ben fog lalt – mó do sí tá sát
az e ren de let hatályba lépését köve tõen in dult ügyek ben
kell al kal maz ni.

(3) E ren de let 15.  §-ának (1) be kez dé se a Ta nács nak 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 és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal -
ma zá sá ról  szóló 1408/71/EGK ren de le te (1971. jú ni us
14.) 76. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
322/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Országos Mentõszolgálatról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) meg ál la pí tott
ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot mány 40.  §-ának
(3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va la mint
az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény 247.  §-a
(1) be kez dé sé nek i) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

Az Országos Mentõszolgálat jogállása

1.  §

(1) Az Or szá gos Men tõ szol gá lat (a továb biak ban: Men -
tõ szol gá lat) az egész ség ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló, 
ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tai fe lett tel jes jog kör -
rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(2) A Men tõ szol gá la tot fõ igaz ga tó ve ze ti.

(3) A Men tõ szol gá lat a ha tás kö ré be tar to zó fel ada to kat
az or szág te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel lát ja el.

(4) A Men tõ szol gá lat szék he lye Bu da pest.

2.  §

Az egész ség ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)
irá nyí tá si jog kö ré ben – a Men tõ szol gá lat fõ igaz ga tó já nak
ja vas la ta alap ján – ki ne ve zi és fel men ti a Men tõ szol gá lat
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gaz da sá gi ve ze tõ jét, va la mint gya ko rol ja fö löt te a fe gyel -
mi jog kört.

A Mentõszolgálat szervezete

3.  §

(1) A Men tõ szol gá lat köz pon ti szer ve ze ti egy sé ge a Fõ -
igaz ga tó ság. A fõ igaz ga tó köz vet le nül ve ze ti a Fõ igaz ga -
tó sá got.

(2) A Men tõ szol gá lat te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei a Fõ -
igaz ga tó ság köz vet len irá nyí tá sa alatt mû kö dõ re gi o ná lis
men tõ szer ve ze tek. A re gi o ná lis men tõ szer ve ze tet a re gi o -
ná lis or vos igaz ga tó ve ze ti. A re gi o ná lis men tõ szer ve ze tek
kö rét, szék he lyét és el lá tá si te rü le tét e ren de let mel lék le te
tar tal maz za.

(3) A re gi o ná lis men tõ szer ve ze tek irá nyí tá sa alatt áll -
nak a men tõ ál lo má sok, a Men tõ szol gá lat ope ra tív men tõ -
mun kát vég re haj tó szer ve ze ti egy sé gei.

4.  §

(1) A fõ igaz ga tó a men tõ szol gá lat al kal ma zot tai fe lett
mun kál ta tói jog kört gya ko rol, ame lyet szer ve ze ti és mû -
kö dé si sza bály zat ban – kü lön tör vény ben fog lal tak figye -
lembe véte lével – tel je sen vagy rész ben az adott men tõ -
szer ve zet re gi o ná lis or vos igaz ga tó já ra ru ház hat át.

(2) A fõ igaz ga tó az ala pí tó kép vi se lõ je ként gya ko rol ja
az OMSZ Lé gi men tõ Köz hasz nú Tár sa ság te kin te té ben az
ala pí tói dön té si jo go kat.

A Mentõszolgálat feladatai

5.  §

(1) A Kor mány ál la mi men tõ szol gá lat ként a Men tõ szol -
gá la tot je lö li ki.

(2) A Men tõ szol gá lat mû kö dé se az or szág egész te rü le -
té re ki ter jed. A Men tõ szol gá lat egyes fel ada ta it az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat kü lön jog sza -
bály sze rint ille té kes in té ze te ál tal ki adott en ge dé lye alap -
ján egyéb men tést vég zõ szer ve ze tek kel szer zõ dés alap ján
együtt mû köd ve is el lát hat ja.

6.  §

(1) Men tés cél já ból bár ki hív hat men tõt az or szág egész
te rü le tén egy sé ges sür gõs sé gi táv be szé lõ hí vó szá mon.

(2) A Men tõ szol gá lat hí vá sa men tés cél já ból in do kolt
kü lö nö sen

a) élet ve szély, vagy an nak gya nú ja ese tén,

b) min den he veny, akut tü ne tek kel járó meg be te ge dés,
il let ve egész ség ká ro so dás ese tén, ha a sür gõs sé gi or vo si
szak el lá tás (oxy o ló gi ai el lá tás) kés le ke dé se élet ve szély -
hez, ma ra dan dó egész ség ká ro so dás hoz ve zet het,

c) sze mé lyi sé rü lés sel járó bal eset, tö me ges bal eset, ka -
taszt ró fa ese tén,

d) csak or vo si be avat ko zás sal csil la pít ha tó, he veny fáj -
da lom vagy egyéb sú lyos egész ség ká ro so dás ra uta ló tü net
ese tén,

e) ha a pszi chi át ri ai be teg köz vet len ve szé lyez te tõ ma -
ga tar tást ta nú sít, és ez csak azon na li pszi chi át ri ai in té ze ti
gyógy ke ze lés be vé tel lel há rít ha tó el,

f) szü lõ nõ, il let ve új szü lött/ko ra szü lött elsõ egész ség -
ügyi szak el lá tá sa, ille tõ leg õr zött szál lí tá sa ér de ké ben.

(3) Egész ség ügyi in téz mény ak kor le het a Men tõ szol gá -
lat ál tal vég zett men tés hely szí ne, ha ott a be teg ál la po tá -
nak meg fe le lõ el lá tás sze mé lyi és/vagy tár gyi fel té te lek
 hiányában nem biz to sít ha tó.

(4) Ha a be je len tés alap ján nem dönt he tõ el egyértel -
mûen, hogy men tõ egy ség ki kül dé se szük sé ges-e, a Men tõ -
szol gá lat el já ró al kal ma zott ja kö te les ha la dék ta la nul in téz -
ked ni a be teg or vo si el lá tá sa iránt.

(5) Ha a be teg azon na li or vo si el lá tás ra szo rul, az or vos,
il let ve men tõ tiszt nél kü li men tõ egy ség a hely szí ni vi szo -
nyok függ vé nyé ben se gély ko csit kér, vagy a be te get ha la -
dék ta la nul be mu tat ja a leg kö ze leb bi or vos nak (há zi or vos,
ügye le tes or vos, ren de lõ in té ze ti, il let ve kór há zi or vos).
A men tõ egy ség a továb biak ban az or vos uta sí tá sa sze rint
jár el.

(6) A Men tõ szol gá lat a sür gõs sé gi be teg el lá tás ke re té -
ben föl di és légi men té si fel ada to kat lát el.

(7) A Men tõ szol gá lat légi men té si fel ada ta it az ál ta la
ala pí tott, egy sze mé lyes va gyon ke ze lé sé ben és szak mai
fel ügye le te alatt álló OMSZ Lé gi men tõ Köz hasz nú Tár sa -
ság út ján lát ja el.

(8) A Men tõ szol gá lat fel adat kör ében or szá go san mû -
köd te ti a sür gõs sé gi se gély hí vó szám(ok)hoz kap cso ló dó
men tés irá nyí tá si rend szert.

7.  §

(1) Azon na li, sür gõs gyógy in té ze ti el lá tás ra szo ru ló be -
te get az ál la po tá nak meg fe le lõ el lá tás ra al kal mas leg kö ze -
leb bi gyógy in té zet be kell szál lí ta ni.

(2) Vá rat la nul ki ala kult, il let ve vár ha tó an ki ala ku ló, a
hely szí nen men té si ké szen lé tet igény lõ ve szély hely zet ben
a hely szí nen in téz ke dõ ha tó ság kér he ti men tõ egy ség ki -
kül dé sét a hely szín egész ség ügyi biz to sí tá sá ra.
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(3) A Men tõ szol gá lat – el sõ sor ban sza bad ka pa ci tá sa
ter hé re – be teg szál lí tá si fel ada to kat is el lát hat, to váb bá
köz pon ti or vo si ügye le ti fel ada tok el lá tá sá ban is köz re mû -
köd het.

(4) A Men tõ szol gá lat ren dez vény hely szí nén té rí tés el -
le né ben ren dez vény biz to sí tá si te vé keny sé get foly tat hat. A 
men té si ké szen lé tet igény lõ ren dez vé nyek re a biz to sí tást a
te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis men tõ szer ve zet tõl írás ban
kell kér ni, a té rí té si kö te le zett ség vál la lás fel tün te té sé vel.

(5) Amennyi ben a men tés rõl  szóló kü lön jog sza bály
ren dez vény te kin te té ben men té si terv el ké szí té sét írja elõ,
a Men tõ szol gá lat a kü lön jog sza bály sze rint köz re mû kö -
dik a men té si terv elõ ké szí té sé ben, to váb bá el lát ja a men -
té si terv ben fog lalt fel ada to kat.

(6) A Men tõ szol gá lat men tõ és be teg szál lí tó jár mû ve it
men tés re, be teg szál lí tás ra, moz gó õr ség re, szerv át ül te tés -
sel kap cso la tos sür gõs szál lí tás ra le het igény be ven ni. A
Men tõ szol gá lat fõ igaz ga tó ja vagy az ál ta la meg bí zott sze -
mély rend kí vül in do kolt eset ben a men tõ és a be teg szál lí tó
jár mû vek más célú igény be vé te lét is en ge dé lyez he ti.

8.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Or szá gos Men tõ szol gá lat ról  szóló 55/1996.
(XII. 27.) NM ren de let.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Országos Mentõszolgálat régióközpontjai

1. Kö zép-ma gyar or szá gi ré gió – Bu da pest

2. Észak-ma gya ro szá gi ré gió – Mis kolc

3. Dél-al föl di ré gió – Sze ged

4. Észak-al föl di ré gió – Deb re cen

5. Dél-du nán tú li ré gió – Pécs

6. Kö zép-du nán tú li ré gió – Veszp rém

7. Nyu gat-du nán tú li ré gió – Szom bat hely

A Kormány
323/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Országos Vérellátó Szolgálatról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. 
tör vény 247.  §-a (1) be kez dé sé nek j) pont já ban fog lalt fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

Az Országos Vérellátó Szolgálat jogállása

1.  §

(1) Az Or szá gos Vér el lá tó Szol gá lat (a továb biak ban:
OVSZ) az egész ség ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló, ön -
ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tai fe lett tel jes jog kör rel
ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(2) Az OVSZ-t fõ igaz ga tó ve ze ti.

(3) Az OVSZ szék he lye Bu da pest.

2.  §

Az egész ség ügyi mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben – az
OVSZ fõ igaz ga tó já nak ja vas la ta alap ján – ki ne ve zi és fel -
men ti az OVSZ gaz da sá gi ve ze tõ jét, va la mint gya ko rol ja
fö löt te a fe gyel mi jog kört.

Az OVSZ szervezete

3.  §

(1) Az OVSZ köz pon ti szer ve ze ti egy sé ge az Or szá gos
Vér el lá tó Szol gá lat Köz pont ja (a továb biak ban: OVSzK).
Az OVSZ fõ igaz ga tó ja köz vet le nül ve ze ti az OVSzK-t.

(2) Az OVSZ te rü le ti szer ve ze ti egy sé gei az OVSZ fõ -
igaz ga tó ja irá nyí tá sa alatt álló re gi o ná lis vér el lá tó köz pon -
tok, va la mint az ál ta luk irá nyí tott te rü le ti vér el lá tók. A re -
gi o ná lis vér el lá tó köz pon tok fel so ro lá sát e ren de let mel -
lék le te tar tal maz za.
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4. §

(1) A fõigazgató az OVSZ alkalmazottai felett munkál-
tatói jogkört gyakorol, amelyet szervezeti és mûködési
szabályzatban – külön törvényben foglaltak figyelembe-
vételével – teljesen vagy részben az adott a regionális vér-
ellátó központ vezetõjére ruházhat át.

(2) A regionális vérellátó központok vezetõibõl álló
OVSZ Regionális Koordinációs Tanács az OVSZ fõigaz-
gatójának döntés-elõkészítõ testülete.

Az OVSZ feladatai

5. §

(1) Az állami vérellátó szolgálat feladatainak ellátására
a Kormány az OVSZ-t jelöli ki.

(2) Az OVSzK
a) irányítja és ellenõrzi a preparatív és klinikai transz-

fuziológiai tevékenységet, országos intézeti feladatokat lát
el, továbbá ellenõrzi a minõségügyi elõírások betartását,

b) ellátja a vérellátással kapcsolatos stratégiai terve-
zést,

c) transzfuziológiai kutatás-fejlesztést végez,
d) országos logisztikai és információs hálózatot, orszá-

gos vérkészlet nyilvántartást és diszpécserszolgálatot mû-
ködtet,

e) az érintett szakmai kollégiumok véleményének
figyelembevételével módszertani levelet, szakmai stan-
dardokat, protokollokat ad ki,

f) folyamatos adatgyûjtést, elemzéseket és értékelése-
ket végez a vérellátással és a transzfuziológiai szolgáltatá-
sokkal összefüggésben,

g) a transzfuziológiai képzésben és továbbképzésben
együttmûködik az orvostudományi egyetemekkel,

h) mûködteti a külön jogszabály szerinti Monitoring
Bizottságot,

i) szervdonáció szervezésével összefüggõ koordiná-
ciós tevékenységet végez.

(3) A regionális vérellátó központ
a) koordinálja az általa irányított területi vérellátók te-

vékenységét,
b) összehangolja és elõsegíti a szakmailag indokolt

mennyiségû és minõségû vérkészítmény elõállításához és
tárolásához szükséges véradások személyi és tárgyi felté-
teleinek megteremtését,

c) ellenõrzi a vér- és vérkészítmény-készletekkel való
szakszerû gazdálkodást,

d) koordinálja a továbbfeldolgozásra (frakcionálásra)
kerülõ plazma elõállítását,

e) folyamatosan elemzi az egészségügyi intézmények
vérkészítmény felhasználását,

f) közremûködik a képzéssel, továbbképzéssel kapcso-
latos feladatok ellátásában,

g) ellátási területén végzi a (4) bekezdésben meghatá-
rozott feladatokat.

(4) A területi vérellátó feladata
a) a preparatív transzfuziológia körében:
aa) véradásszervezés, donortoborzás, -oktatás, -meg-

tartás és szükség esetén donorgondozás,
ab) donorkivizsgálás és donornyilvántartás,
ac) vérgyûjtés,
ad) a levett vér kivizsgálása,
ae) vérkészítmények elõállítása, osztása és ellenõrzése

(az erre kijelölt területi vérellátó),
af) vérkészítmények tárolása és készletnyilvántartása,
ag) vérkészítmények kiadása,
ah) a vért kapó személyek (a továbbiakban: recipiens)

egészségi állapotának figyelemmel kísérése;
b) a klinikai transzfuziológia körében:
ba) transzfuziológiai konzílium biztosítása,
bb) a recipiens vércsoportvizsgálata, ellenanyagszûrés,
bc) kompatibilis vérkészítmény kiválasztása,
bd) transzfúziós szövõdmények kivizsgálása, közre-

mûködés a kezelésben,
be) a terhesek immunhematológiai szûrésének és gon-

dozásának végzése,
bf) részvétel az autotranszfúziós, terápiás aferezis, va-

lamint egyéb transzfúziós eljárások végzésében,
bg) újszülöttek immunhematológiai vizsgálata,
bh) transzplantációs recipiensek immunológiai és im-

munhematológiai vizsgálata,
bi) csontvelõ donorok szervezése, kivizsgálása és nyil-

vántartása,
bj) közremûködés a veleszületett vérzékenységben

szenvedõk kezelésében és gondozásában;
c) a minõségbiztosítás körében a minõségbiztosítási

vizsgálatok, módszertani levelek, technológiai leírások,
szakmai szabályok szerinti folyamatos végzése.

6. §

Az OVSZ feladatai ellátása során
a) együttmûködik az egészségügyi intézményekkel, az

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, az
érintett szakmai kollégiumokkal, a véralapanyagokat to-
vábbfeldolgozókkal, a Magyar Vöröskereszttel, valamint
a véradást támogató más civil szervezetekkel,

b) együttmûködési megállapodást köthet más szervek-
kel a feladatkörébe tartozó donortoborzás, termék-elõállí-
tás, diagnosztika és egyéb tevékenységek végzésére, illet-
ve az ezekkel kapcsolatos kutatásokra, fejlesztésekre,

c) kapcsolatot tart a hazai és nemzetközi szakmai szer-
vezetekkel,

d) feladatkörében részt vesz az Európai Unió illetékes
szakmai szervei munkájában, az Európai Unió döntésho-
zatali tevékenységében való részvételrõl és az ehhez kap-
csolódó kormányzati koordinációról szóló 1007/2004.
(II. 12.) Korm. határozatban foglaltak szerint.
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7. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 44/1999.
(IX. 30.) EüM rendelet,

b) az Országos Vérellátó Szolgálatról szóló 44/1999.
(IX. 30.) EüM rendelet módosításáról szóló 56/2004.
(VI. 12.) ESZCSM rendelet,

c) az emberi vér és vérkomponensek gyûjtésére, vizs-
gálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatko-
zó minõségi és biztonsági elõírásokról, valamint ezek
egyes technikai követelményeirõl szóló 3/2005. (II. 10.)
EüM rendelet 26. §-ának (4) és (5) bekezdése.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet

a 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Regionális vérellátó központok

1. A Budai és Pesti Regionális Vérellátó Központ
(székhelye: Budapest, Karolina u. 19–21.),

2. A Gyõri Regionális Vérellátó Központ (székhelye:
Gyõr, Magyar u. 8.),

3. A Veszprémi Regionális Vérellátó Központ (székhe-
lye: Veszprém, Mártírok u. 5.),

4. A Pécsi Regionális Vérellátó Központ (székhelye:
Pécs, Dischka Gy. u. 7.),

5. A Szegedi Regionális Vérellátó Központ (székhelye:
Szeged, Pécsi u. 4/B),

6. A Debreceni Regionális Vérellátó Központ (székhe-
lye: Debrecen, Bem tér 19.).

A Kormány
324/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

közremûködését, valamint az egyes hatósági
engedélyek kiadását érintõ jogszabályok

módosításáról, valamint egyes jogszabályi
rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl

A Kormány az 1. § tekintetében a vízgazdálkodásról
szóló 1995. évi LVII. törvény 13. §-ának 4) pontjában, a
2. § tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi

LVII. törvény 45. §-a (7) bekezdésének a) pontjában, a 3. §
tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.
törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában, a 4. § tekintetében
a légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény
39. §-ának (1) bekezdésében, az 5. § tekintetében a teme-
tõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény
41. §-a (1) bekezdésének a)–e) és g) pontjaiban, a 6. § te-
kintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. tör-
vény 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a 7. § tekinte-
tében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, a 8. § tekintetében
a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. §-a
(7) bekezdésének b) és k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:

1. §

A közmûves ivóvízellátásról és a közmûves szennyvíz-
elvezetésrõl szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet
25. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„(8) Települési folyékony hulladék bebocsátási pontot a
jegyzõ jelöli ki a szolgáltató és az illetékes vízügyi hatóság
véleményének a figyelembevételével. A bebocsátási pont
igénybevételéhez a szolgáltató hozzájárulása szükséges,
és arra a bebocsátóval külön szerzõdést kell kötnie.”

2. §

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízel-
látást szolgáló vízilétesítmények védelmérõl szóló
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. §-a (4) bekezdésé-
nek b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[12. § (4) A külsõ védõövezet területén:]

„b) tilos az állattenyésztés, azonban háziállatok (kutya,
macska és – korlátozott számban – baromfi) tartása meg-
engedhetõ. Baromfitartás esetén az ólakat úgy kell kialakí-
tani, hogy a talaj és talajvíz szennyezõdése kizárt legyen
(így például vízzáró kivitellel, zárt hulladékszállítással).
Egyes esetekben (így például 2 m-nél mélyebb talajvíz-
szint) ellenõrzés mellett a legeltetés is megengedhetõ, de
az állatok itatása és deleltetése a védõterületen kívül tör-
ténjen;”

3. §

A közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdé-
se helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a közfürdõ vízilétesítményeinek, mint sajátos
építményfajtáknak a létesítéséhez, átalakításához és felújí-
tásához vízjogi vagy – egyéb vízilétesítménynek nem mi-
nõsülõ építmények esetén – építési engedély szükséges, az
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en ge dé lye zé si el já rás ban kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott szak ha tó sá gok mû köd nek köz re.”

4.  §

A re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ zaj gát ló vé dõ -
öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és meg szün te té -
sé nek sza bá lya i ról  szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. ren de -
let 10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„(3) Ha a te le pü lé sen be lül az in téz mé nyek el he lye zé se
más ként nem old ha tó meg, a D és az E jelû – ki vé te le sen a
C jelû – öve zet ben a (2) be kez dés elõ írásaitól el le het
 térni.”

5.  §

A te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi XLIII.
tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 145/1999. (X. 1.) Korm.
ren de let 44.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az el huny tat köz le ke dé si ha tó sá gi en ge dély alap -
ján, erre a cél ra ki ala kí tott és rend sze re sí tett, zárt köz úti
ha lott szál lí tó jár mû vel sza bad szál lí ta ni. A ra ko dó tér ben
szál lít ha tó ha lot tak szá mát a for gal mi en ge dély ben rög zí -
te ni kell.”

6.  §

(1) Az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 4.  §-ának b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[4.  § Az üz let mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé ben köz re mû -
kö dõ ha tó sá gok:]

„b) az ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo -
más (a továbbiak ban: Ál lo más) és az ÁNTSZ, ha az üz let -
ben, ven dég lá tó he lyen ál la ti ere de tû élel mi szert, élel mi -
szer-nyers anya got hasz nál nak fel, hoz nak for ga lom ba. Az
Ál lo más, amennyi ben az üz let ben ter ményt, ta kar mányt,
élõ ál la tot, il let ve ál lat gyó gyá sza ti ké szít ményt ér té ke sí te -
nek;”

(2) Az R. 4.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[4.  § Az üz let mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé ben köz re mû -
kö dõ ha tó sá gok:]

„d) az épí tés ügyi, a tûz vé del mi szak ha tó ság és a köz le -
ke dé si fel ügye let, ha az üz let ben jár mû ke res ke del mi te vé -
keny sé get foly tat nak, épí tõ anya got, szi lárd és fo lyé kony
tü ze lõ anya got, üzem anya got ér té ke sí te nek, va la mint a
216. Disz kó [TEÁOR 55.40-bõl] üz let kö rû egy sé get mû -
köd tet nek;”

7.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tás gya kor lá sá nak ál ta lá nos
fel té te le i rõl, va la mint a mû kö dé si en ge dé lye zé si el já rás ról
 szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. ren de let 7.  § (2) be kez dé -
se he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A mû kö dé si en ge dély ki adá sá ra
a) fek võ be teg-szak el lá tást, men tést, be teg szál lí tást,

vér el lá tást és ha e mo di a lí zist nyúj tó egész ség ügyi szol gál -
ta tá sok ese tén a re gi o ná lis in té zet,

b) az a) pont ban fel nem so rolt egész ség ügyi szol gál ta -
tá sok ese té ben a kis tér sé gi in té zet
jo go sult.”

8.  §

A ter mé sze tes für dõ vi zek mi nõ sé gi kö ve tel mé nye i rõl,
va la mint a ter mé sze tes für dõ he lyek ki je lö lé sé rõl és üze -
mel te té sé rõl  szóló 273/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 5. szá mú mel lék le té nek 7. pont ja
e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

9.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A ren de let 4.  §-a 2007. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az egyes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és
víz ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket meg ál la pí tó kor mány ren -
de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 269/2003. (XII. 24.) Korm.
ren de let 2.  §-a,

b) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ha tály ba -
lé pé sé vel össze füg gõ, egyes egész ség ügyi ága za ti fel ada -
to kat érin tõ kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
224/2005. (X. 13.) Korm. ren de let 1.  §-a,

c) az or szá gos te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -
nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról  szóló 36/2002. (III. 7.) Korm. ren de let 10.  §-ának
(2) be kez dé se,

d) az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke del mi te vé -
keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló 4/1997. (I. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 203/2002. (IX. 14.)
Korm. ren de let 3.  §-ának (1) és (2) be kez dé se,

e) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa
alá tar to zó szer vek fel adat- és ha tás kö ré nek fe lül vizs gá la -
tá ról  szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let 5.  §-a,

f) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör vény 
vég re haj tá sá ról  szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. ren de let 
1. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja,
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g) az országos településrendezési és építési követelmé-
nyekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
36. §-ának (4) bekezdése, valamint 36. §-a (5) bekezdésé-
nek második mondata,

h) az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általá-
nos feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési eljá-
rásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet felvezetõ
részében a „ , továbbá az egészségügyi szolgáltatókról és
az egészségügyi közszolgáltatások szervezésérõl szóló
2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a
(1) bekezdés a) pontjában” szövegrész,

i) a közfürdõk létesítésérõl és mûködésérõl szóló
121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésének
b) pontjában „a közegészségügyi és” szövegrész.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

Melléklet

a 324/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az R. 5. számú mellékletének 7. pontja helyébe a követ-
kezõ szövegrész lép:

„7. Állatot a fürdõhely területére bevinni – õrkutyás biz-
tonsági szolgálat és a vakvezetõ kutya kivételével – tilos.
A fürdõhely területén a fürdési szezonban horgászni nem
szabad.”

A Kormány
325/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének

engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás
engedélyezésérõl szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm.

rendelet, valamint
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkot-
mány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt jogkörében el-
járva, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)

132. §-a (1) bekezdésének e)–g) és n)–o) pontjában, vala-
mint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény 7. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeli el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény

és a falugondnoki szolgálat mûködésének

engedélyezésérõl, továbbá a szociális vállalkozás

engedélyezésérõl szóló

188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény
és a falugondnoki szolgálat mûködésének engedélyezésé-
rõl, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezésérõl szóló
188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Szmr.) 1. §-ának e) pontja helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„e) fenntartó: az Szt. 4. § (1) bekezdésének m) pontjá-
ban meghatározott személy vagy szervezet,”

2. §

Az Szmr. a következõ 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § (1) A Kormány szociális hatóságnak az Szt.
a) 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormány-

zat, illetve a társulás székhelye szerint illetékes szociális és
gyámhivatalt (a továbbiakban: Hivatal),

b) 92/C. §-a (5) bekezdésének alkalmazása során az in-
tézmény székhelye, illetve telephelye szerint illetékes Hi-
vatalt
jelöli ki.

(2) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskö-
rök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet
mellékletében kijelölt települési, fõvárosi kerületi önkor-
mányzat jegyzõje (a továbbiakban: városi jegyzõ) a fel-
adat- és hatáskörét az ott meghatározott illetékességi terü-
letén, a felsorolt településekre kiterjedõen is ellátja.

(3) A városi jegyzõ e rendelet szerinti hatósági eljárásá-
ban felettes szervként a Hivatal jár el, és a Hivatal látja el a
városi jegyzõ szakmai irányítását. A Hivatal felettes szer-
ve a szociál- és családpolitikáért felelõs miniszter (a továb-
biakban: miniszter).”

3. §

(1) Az Szmr. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(2) A Kormány mûködést engedélyezõ szervnek
a) szociális szolgáltató esetén a kérelemben megjelölt

elsõdleges ellátási terület szerint illetékes városi jegyzõt,
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b) nappali ellátást nyújtó szociális intézmény esetén az
intézmény székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes
városi jegyzõt,

c) bentlakásos szociális intézmény esetén az intézmény
székhelye, illetõleg telephelye szerint illetékes Hivatalt
jelöli ki.”

(2) Az Szmr. 2. §-a (7) bekezdésének bevezetõ szöveg-
része és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lép-
nek:

„A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedély
kiadásáról, módosításáról, visszavonásáról az arról hozott
jogerõs határozat – a jogerõre emelkedés idõpontját iga-
zoló záradékkal ellátott – másolatának vagy a fellebbezés-
re való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határo-
zat másolatának egyidejû megküldésével értesíti”

„c) a kincstár illetékes területi szervét (a továbbiakban:
Igazgatóság),”

(3) Az Szmr. 2. §-ának (9) bekezdése helyébe a követke-
zõ rendelkezés lép:

„(9) A mûködést engedélyezõ szerv a mûködési enge-
dély kiadásáról, módosításáról és visszavonásáról a
10. számú melléklet szerinti nyilvántartási lapon adatot
szolgáltat a Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézetnek.”

4. §

Az Szmr. 8. §-ának (1) bekezdése a következõ g) ponttal
egészül ki:

[A mûködést engedélyezõ szerv a szociális intézmény

mûködési engedélyét módosítja, ha]

„g) a 8/A. § (6) bekezdésének b) pontja szerinti idõtar-
tam megváltozik.”

5. §

(1) Az Szmr. 8/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(1) A mûködési engedéllyel rendelkezõ nappali mele-
gedõ, éjjeli menedékhely és hajléktalan személyek átme-
neti szállásának fenntartója idõszakos férõhelyek engedé-
lyezését kérheti a november 1-je és április 30-a közötti idõ-
szakra (a továbbiakban: téli idõszak) vagy annak egy ré-
szére. A fenntartó kérelmére az idõszakos férõhelyek több
év téli idõszakára vagy azok egy részére is engedélyezhe-
tõk. Az idõszakos férõhelyek engedélyezése iránt benyúj-
tott kérelmet a Hivatal egy szakaszban, tizenöt napon belül
bírálja el.”

(2) Az Szmr. 8/A. §-ának (4) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

[Az idõszakos férõhelyek kialakítását a Hivatal akkor

engedélyezi, ha]

„e) az intézmény az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások
valamelyikére jogerõs mûködési engedéllyel, ideiglenes
mûködési engedéllyel rendelkezik.”

6. §

Az Szmr. 14. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(6) Ha a Hivatal az idõszakos férõhelyek kialakítását
engedélyezte, az intézmény mûködését a 8/A. § (6) bekez-
désének b) pontja szerinti idõszakban, az idõszakos férõ-
helyek több évre történõ engedélyezése esetén évente leg-
alább egyszer ellenõrzi.”

7. §

(1) Az Szmr. 15. §-ának (7) bekezdése a következõ
e) ponttal egészül ki:

[A Hivatal (2) bekezdés d) pontja szerinti határozata

tartalmazza]

„e) az illetékes Igazgatóság felhívását a határozatban
foglaltak végrehajtására.”

(2) Az Szmr. 15. §-ának (9) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(9) A mûködést engedélyezõ szerv a nappali melege-
dõ, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan személyek átme-
neti szállása esetén a téli idõszakban a 15. § (2) bekezdés
b)–c) pontja szerinti jogkövetkezményeket akkor alkal-
mazhatja, ha az intézmény épületének állaga vagy az in-
tézmény mûködése az ellátottak életét, testi épségét vagy
egészségét súlyosan veszélyezteti, illetve az ellátottak más
alkotmányos jogait súlyosan sérti.”

8. §

Az Szmr. 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) A vállalkozói engedély kiadásáról a vállalkozó
székhelye szerint illetékes városi jegyzõ dönt.”

9. §

Az Szmr. 22. §-ának (4) bekezdése a következõ máso-
dik és harmadik mondattal egészül ki:

„A nem állami fenntartó normatívaelõlegre csak olyan
szolgáltatás, illetve feladatmutató után jogosult, amelynek
a külön jogszabály szerinti irányított területi kiegyenlítési
rendszerbe történõ befogadását nem kellett kérnie. Az
Igazgatóság a befogadással nem érintett szolgáltatások, il-
letve feladatmutatók körét a fenntartó ez irányú, tárgyév
január 5-éig benyújtott nyilatkozata és a rendelkezésére
álló egyéb adatok alapján állapítja meg.”
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10. §

Az Szmr. 22/C. §-ának (7) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(7) Ha a fenntartó a visszafizetési kötelezettséget elõ-
író határozat jogerõre emelkedését követõ nyolc napon be-
lül visszafizetési és kamatfizetési kötelezettségének nem
tesz eleget, azok összegét az Igazgatóság a határozathoza-
tal évében esedékes hozzájárulásból levonja. Az Igazgató-
ság indokolt esetben, a fenntartó kérelmére a tartozást
több, de legfeljebb hat részletben is levonhatja úgy, hogy a
visszafizetés és a kamatfizetés a határozathozatal évében
megtörténjen. A levonásról és a részletfizetés engedélye-
zésérõl az Igazgatóság határozatban dönt.”

11. §

Az Szmr. 22/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„22/E. § (1) A Kormány kincstárnak az Szt.
a) 127/A. §-a (3) bekezdésének alkalmazása során az

egyházi kiegészítõ támogatás folyósítására illetékes Igaz-
gatóságot,

b) 127/A. §-a (4) bekezdésének alkalmazása során a
helyi önkormányzat, illetve a társulás székhelye szerint
illetékes Igazgatóságot
jelöli ki.

(2) Az Igazgatóság e rendelet szerinti eljárásában felet-
tes szervként a miniszter jár el.”

12. §

Az Szmr. 2., 5. és 7. számú melléklete helyébe e rende-
let 1–3. számú melléklete lép.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet

módosítása

13. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások té-
rítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) házi segítségnyújtás, jelzõrendszeres házi segítség-

nyújtás, támogató szolgáltatás esetében a szociálisan nem
rászorult személyek térítési díjára,

b) a Gyvt. szerinti gyermekjóléti alapellátásokra és
gyermekvédelmi szakellátásokra, valamint a minisztérium
fenntartásában mûködõ javítóintézetekre.”

14. §

(1) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja nem haladhat-
ja meg a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hoz-
zájárulás különbségének a tervezett ellátotti létszámra jutó
napi összegét.”

(2) Az R. 9. §-a (4) bekezdésének elsõ mondata helyébe
a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az étkeztetés intézményi térítési díja aszerint diffe-
renciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el vagy az
igénybevétel helyére szállítják. A kiosztó helyen, illetve a
lakáson történõ étkeztetés térítési díja a kiszállítás költsé-
gét is tartalmazza.”

15. §

Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A házi segítségnyújtás gondozási óradíja nem ha-
ladhatja meg a tervezett ellátotti létszámra jutó szolgáltatá-
si önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbségé-
nek az évi munkaórákra és egy gondozóra jutó összegét.”

16. §

Az R. 14/A. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(1) A támogató szolgáltatás térítési díja a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbsége
alapján megállapított támogató szolgálati óradíjból és
szállítási kilométerdíjból áll.”

17. §

Az R. 15. §-a (2) bekezdésének elsõ mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„Az étkezésért fizetendõ térítési díjat a 9. § (2) és (4) be-
kezdése szerint kell megállapítani.”

Záró rendelkezések

18. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az Szmr.-nek a mûködési engedélyezésre vonatko-
zó, e rendelettel megállapított szabályait – a (3) bekezdés-
ben foglaltak kivételével – a folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.
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(3) A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz -
mény és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let és a gyer -
mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en -
ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 296/2005. (XII. 23.)
Korm. ren de let 31.  § (2) be kez dé se – e ren de let 20.  §-ával
meg ál la pí tott – eb) al pont já nak ren del ke zé se it csak az
e ren de let ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult ügyek ben kell
al kal maz ni.

(4) Az Szmr.-nek a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás igény -
lé sé re vo nat ko zó, e ren de let tel meg ál la pí tott sza bá lya it a
fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell. A nor ma tív 
ál la mi hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sá ra, el szá mo lá sá ra és el len -
õr zé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat a 2007. évi nor ma tív ál la -
mi hoz zá já ru lás fo lyó sí tá sa, el szá mo lá sa és el len õr zé se so -
rán kell al kal maz ni. A 2006. évi nor ma tív ál la mi hoz zá já -
ru lás fo lyó sí tá sa, el szá mo lá sa és el len õr zé se so rán a 2006.
de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(5) Az R. – e ren de let tel meg ál la pí tott – 1.  §-a (2) be kez -
dé sé nek a) pont ját 2007. ja nu ár 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 már 
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.

(6) Az Szt. 117/B.  §-a sze rin ti, 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, il let ve az
emelt szin tû fé rõ he lyek re 2008. ja nu ár 1-jét köve tõen az
R. 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lya it kell al kal -
maz ni.

19.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Szmr.

a) 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben „– a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel –” szö veg rész,

b) 2.  §-ának (5) be kez dé se,
c) 2.  §-ának (8) be kez dé se,
d) 4.  §-a (8) be kez dé sé nek b) pont ja,
e) 8/A.  §-ának (7) be kez dé se,
f) 1. szá mú mel lék le te.

(2) 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az R. 25.  §-a.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az Szmr.
aa) 2.  §-a (10) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá -

ban, va la mint 4.  §-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
„Szo ci ál po li ti kai és Mun ka ügyi In té zet” szö veg rész,

ab) 14.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont já ban a „szo ci á lis
ága zat irá nyí tá sát el lá tó 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,

ac) 19.  §-ának (2) és (4) be kez dé sé ben a „jegy zõ nek”
szö veg rész he lyé be a „vá ro si jegy zõ nek” szö veg rész,

ad) 19.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, 20.  §-a
(1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg ré szé ben, 20.  §-a (2) be -
kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és 20.  §-ának (3) be kez -
dé sé ben a „jegy zõ” szö veg rész he lyé be a „vá ro si jegy zõ”
szö veg rész lép,

ae) 21.  §-a (9) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a
„tárgy év 5. mun ka nap já ig” szö veg rész he lyé be a „tárgy év
10. mun ka nap já ig” szö veg rész,

af) 22.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „15-éig” szö veg rész
he lyé be a „20-áig” szö veg rész,

ag) 22/B.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban 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 „mi nisz ter” szö veg rész;

b) az R.
ba) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „szo ci á lis ága zat irá -

nyí tá sá ért fe le lõs” 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” szö veg rész,

bb) 3.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „szo ci á lis
ága za tot irá nyí tó” szö veg rész he lyé be a „szo ci ál- és csa -
lád po li ti ká ért fe le lõs” szö veg rész,

bc) 6.  §-ában a „116.  § (2)” he lyé be a „116.  § (3)” szö -
veg rész;

c) a szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tá sok 2007. évi irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend -
sze ré rõl  szóló 239/2006. (XI. 30.) Korm. ren de let 1.  §-a
(2) be kez dé sé nek da)–dc) al pont já ban és 1. szá mú mel lék -
le té ben a „2006. de cem ber 31-én” szö veg rész he lyé be a
„2006 de cem be ré ben” szö veg rész
lép.

(4) A szo ci á lis, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tók, in téz mé nyek ága za ti azo no sí tó já ról és or szá gos
nyil ván tar tá sá ról  szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let 
29.  §-a (1) be kez dé sé nek ac) pont ja nem lép ha tály ba.

20.  §

A sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ci á lis in téz mény
és a fa lu gond no ki szol gá lat mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé -
rõl, to váb bá a szo ci á lis vál lal ko zás en ge dé lye zé sé rõl  szóló 
188/1999. (XII. 16.) Korm. ren de let és a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé keny ség en ge dé lye zé sé -
rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi vál lal ko -
zói en ge dély rõl  szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 296/2005. (XII. 23.) Korm. ren de let
31.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Amennyi ben a nem ál la mi fenn tar tá sú tar tós bent la ká -
sos szo ci á lis in téz mény 2006. jú li us 1-je elõtt jog erõs mû -
kö dé si en ge déllyel ren del ke zett, vagy a fenn tar tó az elvi
mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met 2006. jú li us 1-je elõtt
be nyúj tot ta, a Hi va tal az Szmr. 8.  § (2) be kez dé sé nek a) és
c)–h) pont ja alap ján az is mé telt mû kö dé si en ge délyt ak kor
adja ki, ha]

„e) az in téz mény – ide nem ért ve a kül sõ fé rõ he lye ket –
el he lye zé sé re szol gá ló in gat lan
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ea) a fenntartó kizárólagos tulajdonában vagy haszon-
élvezeti jogában van, vagy a fenntartó az intézményt helyi
önkormányzattal, illetve társulással kötött ellátási szerzõ-
dés keretében mûködteti, feltéve, hogy az intézmény az
Szmr. 23. §-ának (5) bekezdése alapján újnak minõsül,

eb) – az intézmény engedélyezésének idõpontjától
függetlenül – megfelel az Szmr. 4. §-a (7) bekezdésének

fa), illetve fb) pontjában meghatározott feltéteknek, felté-
ve, hogy e feltételeknek 2006. december 31-ét követõen
egyszer már megfelelt.”

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

IGÉNYBEJELENTÉS
a közfeladatot ellátó egyházi, nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató,

intézmény ...... évi költségvetési támogatásához

1. A bejelentés célja:
igénylés pótigénylés lemondás

2. A fenntartó neve: ..........................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
Adószáma: .........................................................................................................................................................................
Telefonszáma: .....................................................................................................................................................................
Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve: ..............................................................................................................................
Bankszámlaszáma: ..............................................................................................................................................................
Vezetõ neve, beosztása, telefonszáma: .............................................................................................................................

3. A szolgáltató, intézmény neve: ....................................................................................................................................
Székhelye: ..........................................................................................................................................................................
Telephelye: .........................................................................................................................................................................
Adószáma: ..........................................................................................................................................................................
Vezetõ neve, beosztása, telefonszáma: ..............................................................................................................................

4. A mûködési engedély száma: .......................................................................................................................................

5. A mûködést engedélyezõ szerv igazolásának száma: ..................................................................................................

6. Mellékelem az igényelt jogcímet, az engedélyezett létszámot és a tárgyévre tervezett feladatmutatót tartalmazó adat-
lapot.

7. Az igénylés/lemondás kezdetének idõpontja: ..............................................................................................................

8. Az igénybejelentés pénzügyi támogatási célra történõ felhasználásához és nyilvántartásához hozzájárulok.

9. Kijelentem, hogy a térítési díjra vonatkozó jogszabályokat betartom.

10.*

a) Kérem, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget (tartalék-
alapot) az éves normatív hozzájárulás összegébõl az Igazgatóság utalja át az e célra nyitott bankszámlára.
Bankszámlát vezetõ pénzintézet neve: ..............................................................................................................................
Számlaszám: ......................................................................................................................................................................

b) Nyilatkozom, hogy a tárgyévre vonatkozó, az Szt. 92/C. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott pénzösszeget (tar-
talékalapot) magam kívánom elkülöníteni.

c) Az Szt. 92/C. § (3) bekezdése alapján pénzeszköz-elkülönítési kötelezettségem nem áll fenn.

Az adatok hitelességét igazolom.

Kelt: ...............................................

.....................................................................
a fenntartó cégszerû aláírása és bélyegzõje

* A megfelelõ rész aláhúzandó.



ADATLAP
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi közfeladatot ellátó egyházi, nem állami szervek által nyújtott

szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások költségvetési támogatásának igényléséhez

A fenntartó neve: ...............................................................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................
A szolgáltató, intézmény/telephely neve: .........................................................................................................................
Székhelye: .........................................................................................................................................................................

Az igényelt normatív állami hozzájárulás jogcíme
Engedélyezett fé-

rõhelyszám1
Tervezett feladat-

mutató2
Pótigénylés/le-

mondás3

Gyermekjóléti központ
Szociális étkeztetés
Házi segítségnyújtás
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 100%-os mértékû támogatáshoz
Jelzõrendszeres házi segítségnyújtás 50%-os mértékû támogatáshoz
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
Támogató szolgálat 100%-os mértékû támogatáshoz
Támogató szolgálat 50%-os mértékû támogatáshoz
Közösségi ellátások 100%-os mértékû támogatáshoz
Közösségi ellátások 50%-os mértékû támogatáshoz
Utcai szociális munka 100%-os mértékû támogatáshoz
Utcai szociális munka 50%-os mértékû támogatáshoz
Idõskorúak nappali intézményi ellátása
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali intézményi ellátása
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
Gyermekvédelmi különleges és speciális ellátás
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos
intézményi ellátása 100%-os mértékû támogatáshoz
Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos
intézményi ellátása 50%-os mértékû támogatáshoz
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 100%-os mértékû
támogatáshoz
Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 50%-os mértékû támogatáshoz
Otthont nyújtó ellátás
Utógondozói ellátás
Átlagos szintû ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó szociális intézményekben
Családok átmeneti otthonában elhelyezett szülõk ellátása
Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 100%-os mértékû
támogatáshoz

Térítési díj
átlag:4

Emelt színvonalú bentlakásos ellátás 50%-os mértékû
támogatáshoz

Térítési díj
átlag:

Hajléktalanok átmeneti intézményei
Bölcsõdei ellátás
Családi napközi ellátás
Ingyenes intézményi étkeztetés

1 Az engedélyezett férõhelyszámot pótigénylés és lemondás esetén is ki kell tölteni a hatályos mûködési engedélyben szereplõ férõhelyszám alapján.
2 A feladatmutatót két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni. A tervezett feladatmutató a gyermekjóléti központ, falugondnoki vagy tanyagondnoki

szolgáltatás, támogató szolgálat, közösségi ellátások, utcai szociális munka esetén legfeljebb 1 lehet. Pótigénylés és lemondás esetén az eredeti igény-
jelentésben szereplõ tervezett feladatmutató és a megelõzõ pótigénylések és lemondások feladatmutatójának összegét kell feltüntetni.

3 A feladatmutató változását két tizedesjegy pontossággal kell feltüntetni.
4 Az éves szintre számolt 1 fõre jutó személyi térítési díjak összegének intézményi átlaga.

Kelt: .....................................................

P. H.

...................................................
fenntartó aláírása”
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2. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„5. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Igaz ga tó ság meg ne ve zé se ..........................................................................

Humánszolgáltatások 2007. ...... negyedévi támogatási igénye

Fenn tar tó tí pu sa .................................................................................

Tá mo ga tá si jog cím fõ, szol gá lat,
köz pont

hó nap
(E Ft)

fõ, szol gá lat -
köz pont

hó nap
(E Ft)

fõ, szol gá lat,
köz pont

hó nap
(E Ft)

Össz igény
(E Ft)

Egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás
Össze sen

(E Ft)hó nap
(E Ft)

hó nap
(E Ft)

hó nap
(E Ft)

egy há zi össz -
igény (E Ft)

Szo ci á lis és
gyer mekjó lé ti
alap szol gálta tás
fel ada tai

Gyer mek jó lé ti köz pont

Szo ci á lis ét kez te tés

Házi se gít ség nyúj tás

Jel zõ rend sze res házi
se gít ség nyúj tás 100%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz

Jel zõ rend sze res házi
se gít ség nyúj tás 50%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz

Fa lu gond no ki vagy ta nya gond no ki 
szol gál ta tás

Tá mo ga tó szol gá lat 100%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Tá mo ga tó szol gá lat 50%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Kö zös sé gi el lá tá sok 100%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Kö zös sé gi el lá tá sok 50%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Ut cai szo ci á lis mun ka 100%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Ut cai szo ci á lis mun ka 50%-os
mér té kû tá mo ga tás hoz

Idõs ko rú ak nap pa li in téz mé nyi
el lá tá sa

Pszi chi át ri ai és
szen ve dély be te gek, haj lék ta la nok
nap pa li in téz mé nyi ellátása

Fo gya té kos és de mens sze mé lyek
nap pa li in téz mé nyi ellátása
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Tá mo ga tá si jog cím fõ, szol gá lat,
köz pont

hó nap
(E Ft)

fõ, szol gá lat -
köz pont

hó nap
(E Ft)

fõ, szol gá lat,
köz pont

hó nap
(E Ft)

Össz igény
(E Ft)

Egy há zi ki egé szí tõ tá mo ga tás
Össze sen

(E Ft)hó nap
(E Ft)

hó nap
(E Ft)

hó nap
(E Ft)

egy há zi össz -
igény (E Ft)

Fo ko zott ápo lást,
gon do zást igény lõ
el lá tás

Gyer mek vé del mi kü lön le ges és
spe ci á lis ellátás

Fo gya té kos sze mé lyek,
pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek
bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa
100%-os mértékû támogatáshoz

Fo gya té kos sze mé lyek,
pszi chi át ri ai és szen ve dély be te gek
bent la ká sos in téz mé nyi el lá tá sa
50%-os mértékû támogatáshoz

De mens be te gek, bent la ká sos
in téz mé nyi el lá tá sa 100%-os
mér té kû támogatáshoz

De mens be te gek, bent la ká sos
in téz mé nyi el lá tá sa 50%-os
mér té kû támogatáshoz

Át la gos ápo lást,
gon do zást igény lõ
el lá tás

Ott hont nyúj tó el lá tás

Utó gon do zói el lá tás

Át la gos szin tû ápo lást, gon do zást
nyúj tó el lá tás bent la ká sos és
át me ne ti el he lye zést nyúj tó
szo ci á lis intézményekben

Csa lá dok át me ne ti ott ho ná ban
el he lye zett szü lõk ellátása

Emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás 100%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz

Emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás 50%-os mér té kû
tá mo ga tás hoz

Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nyei

Gyer me kek
nap köz be ni el lá tá sa

Böl csõ dei el lá tás

Csa lá di nap kö zi el lá tás

In gye nes in téz mé nyi ét kez te tés

Szo ci á lis to vább kép zés és szak vizs ga tá mo ga tá sa

Össze sen

Kelt: .....................................................

P. H.

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

alá írás”



3. számú melléklet a 325/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„7. számú melléklet a 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelethez

Határidõ: .................................................
Csatolandó: intézményenkénti, telephelyenkénti táblázatok

ADATLAP
a nem állami és egyházi fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók és intézmények

2007. évre igényelt normatív állami hozzájárulásának elszámolásához

Az adatszolgáltató fenntartó
Neve: ...........................................................................................................................................................................
Típusa*: egyházi jogi személy alapítvány közalapítvány társadalmi szervezet gazdasági társaság

egyéni vállalkozó közhasznú társaság, nonprofit gazdasági társaság egyéb
Címe: ...........................................................................................................................................................................

I. 2007. évben a fenntartó részére a tárgyévi határozat alapján kiutalt összeg, levonva az év közben visszafizetett
2007. évi hozzájárulás összegét

a) normatív állami hozzájárulás ........................ Ft
b) egyházi kiegészítõ támogatás** ........................ Ft
c) összesen (a+b) ........................ Ft

II. A tényleges feladatmutatók alapján járó hozzájárulás összege
a) normatív állami hozzájárulás*** ........................ Ft
b) egyházi kiegészítõ támogatás** ........................ Ft
c) összesen (a+b) ........................ Ft

III. Különbözet [II. c)–I. c)]
a) Visszafizetendõ (ha negatív) ........................ Ft
b) Az Igazgatóság által utalandó (ha pozitív) ........................ Ft

Dátum: ...................................................................

P. H.

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

a fenntartó vezetõjének aláírása

Az elszámolással foglalkozó, javításra jogosult személy
neve (olvashatóan): .....................................................................................................................................................
telefonszáma, telefaxszáma és e-mailcíme: ................................................................................................................

Megjegyzés:

* Kérjük a megfelelõ négyzetet „X” jellel bejelölni!

** A normatív állami hozzájárulás összegének .........%-a (egész forintra kerekítve).

*** II. a) a fenntartott intézmény(ek), telephely(ek) által megküldött adatlap 9. oszlopa összesen sorának összegével egyezõ. (Kivéve azokat a fenntar-
tókat, akik az éves költségvetési törvény alapján a normatív hozzájárulás 30%-ában részesülnek.)
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Intézményi, szolgáltatói és telephelyi adatok

El szá mo lá si idõ szak: .........................................................................................................................................................
In téz mény, szol gál ta tó neve, mû kö dé si en ge dé lyé nek száma: .........................................................................................
In téz mény, szol gál ta tó szék he lye, te lep he lye: ..................................................................................................................

A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás jog cí mé nek meg -
ne ve zé se

(a költ ség ve té si tör vény 3. sz. mel lék le te 
sze rint

Éves nor ma tí va
össze ge

(Ft/szol gá -
lat, Ft/el lá -

tott Ft/fé rõ hely)

Mû kö dés hó nap -
ja i nak szá ma

Iga zolt mun ka -
órák, össze sí tett
gon do zá si órák

szá ma (óra)

Tény le ges gon do -
zá si na pok szá ma 

(nap)

Na pon ta össze sí -
tett tény le ges 

el lá tot ti lét szám
össze sen (fõ)

Gon do zá si na po -
kon tény le ge sen
ren del ke zés re

álló fé rõ he lyek
szá ma (fé rõ hely)

Tény le ges fel -
adat mu ta tó (szol -
gá lat, fõ, il let ve

fé rõ hely)

A tény le ges 
fel adat mu ta tó

alap ján járó nor -
ma tív ál la mi hoz -

zá já ru lás
(Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

11. Szociális és gyermekjóléti
alapszolgáltatás feladatai:
b) Gyermekjóléti központ
c) Szociális étkeztetés
d) Házi segítségnyújtás
ea) Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás 100%-os mértékû
hozzájáruláshoz
eb) Jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás 50%-os mértékû
hozzájáruláshoz
f) Falugondnoki vagy
tanyagondnoki szolgáltatás
ga) Támogató szolgáltatás
100%-os mértékû hozzájáruláshoz
gb) Támogató szolgáltatás 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
ha) Közösségi ellátások 100%-os
mértékû hozzájáruláshoz
hb) Közösségi ellátások 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
ia) Utcai szociális munka 100%-os 
mértékû hozzájáruláshoz
ib) Utcai szociális munka 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
j) Idõskorúak nappali intézményi
ellátása
k) Pszichiátriai és
szenvedélybetegek, hajléktalanok
nappali intézményi ellátása
l) Fogyatékos és demens
személyek nappali intézményi
ellátása
12/a) Fokozott ápolást, gondozást
igénylõ ellátás
aa) Gyermekvédelmi különleges és 
speciális ellátás
aba) Fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
100%-os mértékû hozzájáruláshoz
abb) Fogyatékos személyek,
pszichiátriai és szenvedélybetegek
bentlakásos intézményi ellátása
50%-os mértékû hozzájáruláshoz
aca) Demens betegek bentlakásos
intézményi ellátása 100%-os
mértékû hozzájáruláshoz
acb) Demens betegek bentlakásos
intézményi ellátása 50%-os
mértékû hozzájáruláshoz
12/b) Átlagos ápolást, gondozást
igénylõ ellátás
ba) Otthont nyújtó ellátás
bb) Utógondozói ellátás
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A nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás jog cí mé nek meg -
ne ve zé se

(a költ ség ve té si tör vény 3. sz. mel lék le te 
sze rint

Éves nor ma tí va
össze ge

(Ft/szol gá -
lat, Ft/el lá -

tott Ft/fé rõ hely)

Mû kö dés hó nap -
ja i nak szá ma

Iga zolt mun ka -
órák, össze sí tett
gon do zá si órák

szá ma (óra)

Tény le ges gon do -
zá si na pok szá ma 

(nap)

Na pon ta össze sí -
tett tény le ges 

el lá tot ti lét szám
össze sen (fõ)

Gon do zá si na po -
kon tény le ge sen
ren del ke zés re

álló fé rõ he lyek
szá ma (fé rõ hely)

Tény le ges fel -
adat mu ta tó (szol -
gá lat, fõ, il let ve

fé rõ hely)

A tény le ges 
fel adat mu ta tó

alap ján járó nor -
ma tív ál la mi hoz -

zá já ru lás
(Ft)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

bc) Átlagos szintû ápolást,
gondozást nyújtó ellátás
bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó szociális intézményekben
bd) Családok átmeneti otthonában
elhelyezett szülõk ellátása
12/ca) Emelt színvonalú
bentlakásos ellátás 100%-os
mértékû hozzájáruláshoz
cb) Emelt színvonalú bentlakásos
ellátás 50%-os mértékû
hozzájáruláshoz
13. Hajléktalanok átmeneti
intézményei
14. Gyermekek napközbeni
ellátása
a) Bölcsõdei ellátás
b) Családi napközi ellátás
c) Ingyenes intézményi étkeztetés
Összesen

Meg jegy zés: Az ada tok szá mí tá sa a mel lé kelt Ki töl té si út mu ta tó sze rint történik.
2. osz lop: Emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás ese tén a szá mí tás sze rint járó éves nor ma tí va össze gét kell beírni.
8. osz lop: A tény le ges fel adat mu ta tót két ti ze des jegy pon tos ság gal kell ke re kí te ni. Az 11/b) és 11/f)–ib) pont sze rin ti

jog cí mek ese tén a tény le ges fel adat mu ta tó legfeljebb 1 lehet.
9. osz lop: So ron ként kell ke re kí te ni egész fo rint ra.

Fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az el szá mo ló la pon kö zölt ada tok a va ló ság nak megfelelnek.

Kelt: ...........................................................................................

.................................................................................
az in téz mény, szol gál ta tó ve ze tõ jé nek alá írá sa

Kitöltési útmutató az elszámoló adatlap 8. oszlopához

– Szo ci á lis ét kez te tés, házi se gít ség nyúj tás, jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás és idõs ko rú ak, pszi chi át ri ai és szen -
ve dély be te gek, haj lék ta la nok, nap pa li in téz mé nyi el lá tá sa, va la mint a fo gya té kos és de mens személyek nappali
intézményi ellátása esetén:

Tényleges ellátotti létszám
az adott évre vonatkozó költségvetési tör vény ben meghatározott osztószám

„Tény le ges el lá tot ti lét szám” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján na pon ta össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás
szem pont já ból figye lembe ve he tõ el lá tot ti létszám (a táblázat 6. oszlopa).

9. osz lop: 2. osz lop × 8. osz lop

– Tá mo ga tó szol gá lat ese tén:

Igazolt munkaórák száma
(2300/12) × mûködés hónapjainak száma

„Iga zolt mun ka órák szá ma” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás szem -
pont já ból figye lembe ve he tõ – sze mé lyi se gí tés re és szál lí tó szol gál ta tás ra for dí tott – mun ka órák szá ma (a táb lá zat
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4. osz lo pa). Az iga zolt mun ka órák szá ma 0, ha a tárgy év ben el lá tott sze mé lyek szá ma nem éri el a 30 fõt, il let ve – ha a
nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lást nem az egész évre vették igénybe – annak idõarányos részét.

9. osz lop: 8. osz lop × [(Éves nor ma tí va Ft össze ge/12) × mû kö dés hó nap ja i nak száma]

– Kö zös sé gi el lá tá sok ese tén:

Igazolt munkaórák száma

(2100/12) × mûködés hónapjának száma

„Iga zolt mun ka órák szá ma” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás szem -
pont já ból figye lembe ve he tõ mun ka órák szá ma (a táb lá zat 4. osz lo pa). A szen ve dély be te gek ré szé re nyúj tott ala csony
kü szö bû el lá tás ki vé te lé vel az iga zolt mun ka órák szá ma 0, ha a tárgy év ben el lá tott sze mé lyek szá ma nem éri el a 40 fõt,
il let ve – ha a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lást nem az egész évre vették igénybe – annak idõarányos részét.

9. osz lop: 8. osz lop × [(Éves nor ma tí va Ft össze ge/12) × mû kö dés hó nap ja i nak száma]

– Ut cai szo ci á lis mun ka ese tén:

Igazolt munkaórák száma

(MN/12) × mûködés hónapjának száma

„Iga zolt mun ka órák szá ma” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás szem -
pont já ból figye lembe ve he tõ mun ka órák szá ma (a táblázat 4. oszlopa).

„MN” = Az adott évre vo nat ko zó költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott mun ka na pok száma × 4

9. osz lop: 8. osz lop × [(Éves nor ma tí va Ft össze ge/12) × mû kö dés hó nap ja i nak száma]

– Fa lu gond no ki vagy ta nya gond no ki szol gál ta tás esetén:

Igazolt munkaórák száma

(MN/12) × mûködés hónapjának száma

„Iga zolt mun ka órák szá ma” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás szem -
pont já ból figye lembe ve he tõ mun ka órák szá ma (a táblázat 4. oszlopa).

„MN” = Az adott évre vo nat ko zó költ ség ve té si tör vény ben meg ha tá ro zott mun ka na pok száma × 8

9. osz lop: 8. osz lop × [(Éves nor ma tí va Ft össze ge/12) × mû kö dés hó nap ja i nak száma]

– Fo ko zott ápo lást, gon do zást igény lõ el lá tás, át la gos gon do zást, ápo lást igény lõ el lá tás, emelt szín vo na lú bent la ká -
sos el lá tás és gyer me kek nap köz be ni ellátása esetén:

Tényleges ellátotti létszám

az adott évre vonatkozó költségvetési tör vény ben meghatározott osztószám

„Tény le ges gon do zá si na pok szá ma” = az el lá tot tak nyil ván tar tá sa alap ján össze sí tett, a nor ma tív ál la mi hoz zá já ru lás
szem pont já ból figye lembe ve he tõ gon do zá si na pok szá ma, il let ve a gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa ese tén a böl csõ dék
havi je len tõ lap ja sze rint bent lévõ gyer me kek szá ma alap ján össze sí tett gondozási napok száma (a táblázat 5. oszlopa)

9. osz lop: 2. osz lop × 8. osz lop

– Haj lék ta la nok át me ne ti in téz mé nye esetén:

Tényleges ellátotti létszám

az adott évre vonatkozó költségvetési tör vény ben meghatározott osztószám

„Tény le ges fé rõ he lyek szá ma” = a gon do zá si na po kon ren del ke zés re álló fé rõ he lyek szá má nak éves össze ge, ide ért ve
az idõ sza kos fé rõ he lye ket is (a táblázat 7. oszlopa).

9. osz lop: 2. osz lop × 8. osz lop”
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A Kormány
326/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a pénzbeli és természetbeni ellátások igénylésének 
és megállapításának, valamint folyósításának részletes 

szabályairól  szóló 
63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el -
jár va, il let ve 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.) 132.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban, a he lyi ön kor mány za -
tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, 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 83.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A pénz be li és ter mé szet be ni el lá tá sok igény lé sé nek és
meg ál la pí tá sá nak, va la mint fo lyó sí tá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 63/2006. (III 27.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: R.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.  § A lak cím meg ál la pí tá sa szem pont já ból a sze mé lyi -
adat- és lak cím nyil ván tar tás ada tai irány adó ak.”

2.  §

Az R. 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 va gyo ni hely zet vizs gá la ta so rán a lí zin gelt dol -
gon fenn ál ló hasz ná la ti jo got meg ha tá ro zott idõ re  szóló
va gyo ni ér té kû jog ként kell figye lembe ven ni. A meg ha tá -
ro zott idõ re  szóló va gyo ni ér té kû jog ér té ké nek meg ha tá -
ro zá sá ra az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
72.  §-ának (2) be kez dé se az irány adó.”

3.  §

Az R. a kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:
„6/A.  § (1) A kor mány szo ci á lis ha tó ság ként az Szt.
a) 4/A.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja al kal ma zá sa so -

rán a szo ci á lis és gyám hi va talt,
b) 4/A.  §-a (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán a jegy -

zõ szék he lye sze rint ille té kes szo ci á lis és gyám hi va talt,
c) 43/A.  §-a (5) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a fel leb -

be zé si el já rás ra ille té kes szo ci á lis és gyám hi va talt
je lö li ki.

(2) Az Szt. sze rin ti, elsõ fo kon a jegy zõ ha tás kö ré be
utalt ha tó sá gi ügyek ben a szo ci á lis és gyám hi va tal jár el
fe let tes szerv ként.

(3) Az Szt.
a) 10.  §-a (3) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban ál la mi

adó ha tó ság az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal ille té -
kes igaz ga tó sá ga,

b) 10.  §-a (4) és (5) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban
kincs tár 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,

c) 37/A.  §-a (3) be kez dé se c) pont já nak és (5) be kez dé -
sé nek, 37/B.  §-a (1) be kez dé se ba) al pont já nak és
37/D.  §-a (3) be kez dé se e) pont já nak al kal ma zá sá ban ál la -
mi fog lal koz ta tá si szerv a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont,
il le tõ leg an nak ki ren delt sé ge,

d) 43.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja al kal ma zá sá ban
or vos szak ér tõi szerv az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet
or vo si bi zott sá ga,

e) 43.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja al kal ma zá sá ban
egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv 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,

f) 50.  §-a (2) be kez dé sé nek, 50/A.  §-a (4)–(7) be kez dé -
se i nek, 50/C.  §-a (1) be kez dé sé nek, 50/D.  §-ának és
53.  §-a (1) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban egész ség biz to sí -
tá si szerv a te rü le ti leg ille té kes te rü le ti egész ség biz to sí tá si
pénz tár,

g) 50/C.  §-a (2) és (5) be kez dé sé nek, 50/E.  §-a
(1)–(2) be kez dé sé nek, 51.  §-a (2)–(3) be kez dé sé nek és
52.  §-a (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban egész ség biz to sí -
tá si szerv az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár,

h) 55.  §-a (7) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban in gat lan -
ügyi ha tó ság az in gat lan fek vé se sze rint ille té kes földhi -
vatal.”

4.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés je lö -
lé se (5) be kez dés re vál to zik:

„(4) Ha a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ sze -
mély lak cí me az Szt. 37/E.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti
to vább fo lyó sí tás idõ tar ta ma alatt vál to zik meg, az új lak -
cím sze rint ille té kes jegy zõ a ke re sõ te vé keny ség fenn ál lá -
sa ese tén a rend sze res szo ci á lis se gélyt to vább fo lyó sít ja.”

(2) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(7) 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 ré szé re a rend sze res szo ci á lis se gélyt az Szt.
37/B.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint csök ken tett
összeg ben fo lyó sít ják, és a csök ken tett össze gû fo lyó sí tás
idõ tar ta ma alatt a se gé lye zett lak cí me meg vál to zik, az új
lak cím sze rint ille té kes jegy zõ a se gélyt a csök ken tett
össze gû fo lyó sí tás ról ren del ke zõ ha tá ro zat ban fog lalt idõ -
tar ta mig az ab ban meg ha tá ro zott összeg ben fo lyó sít ja.
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Amennyi ben a se gé lye zett az új lak cí me sze rin ti te le pü lé si
ön kor mány zat ál tal ki je lölt szerv vel fenn ál ló együtt mû kö -
dé si kö te le zett sé gét is meg sze gi, ak kor vele szem ben az
Szt. 37/B.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt jog -
kö vet kez ményt kell al kal maz ni.

(7) A havi rend sze res szo ci á lis el lá tás ra és a la kás fenn -
tar tá si tá mo ga tás ra jo go sult ha lá la ese tén a fel nem vett el -
lá tást a vele kö zös ház tar tás ban együtt élt há zas társ vagy
élet társ, gyer mek, uno ka, szü lõ, nagy szü lõ és test vér egy -
mást kö ve tõ sor rend ben ve he ti fel a ha lál hó nap ját kö ve tõ
hó nap utol só nap já ig.”

5.  §

Az R. 15.  §-a (3) be kez dé sé nek a) és f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az Szt. 37/A.  §-ának (3) be kez dé se alap ján nem fog lal -
koz ta tott nak mi nõ sü lõ sze mély (a továb biak ban: nem fog -
lal koz ta tott sze mély) ese té ben – az (1) be kez dés ben fog lal -
ta kon túl me nõ en – a ké re lem el bí rá lá sá hoz szük sé ges]

„a) a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont, il le tõ leg an nak ki -
ren delt sé ge (a továb biak ban együtt: mun ka ügyi köz pont)
iga zo lá sa a mun ka nél kü li já ra dék, il let ve az 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) fo lyó sí tá sa idõ -
tar ta má nak le jár tá ról, va la mint ar ról, hogy a nem fog lal -
koz ta tott sze mély ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban nem
ré sze sül, vagy”

„f) az is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok -
irat má so la ta; az alap fo kú vagy an nál ala cso nyabb is ko lai
vég zett ség rõl ok irat hi á nyá ban nyi lat ko zat is elfogad -
ható.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 17/A–17/B.  §-sal egé szül ki:
„17/A.  § (1) Ha a rend sze res szo ci á lis se gélyt ké rel me zõ 

sze mély há zas tár sa vagy élet tár sa vál lal ja az Szt.
37/D.  §-ának (6) be kez dé se sze rin ti együtt mû kö dést, ak -
kor ez er rõl  szóló nyi lat ko za tát a ké re lem hez mel lé kel ni
kell.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a jegy zõ tá jé koz tat -
ja a há zas tár sat vagy élet tár sat a vál lalt együtt mû kö dés tar -
tal mi ele me i rõl.

17/B.  § (1) Ha a rend sze res szo ci á lis se gély ben ré sze sü -
lõ sze mély az ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta -
tás ban vesz rész, a fog lal koz ta tó a fog lal koz ta tás meg kez -
dé sé vel egy ide jû leg tá jé koz tat ja a jegy zõt

a) a fog lal koz ta tott sze mély ter mé sze tes sze mély azo -
no sí tó ada ta i ról,

b) a fog lal koz ta tás kez dõ idõ pont já ról és vár ha tó idõ -
tar ta má ról, va la mint

c) a mun ka szer zõ dés sze rin ti ke re set havi net tó össze -
gé rõl.

(2) A rend sze res szo ci á lis se gély Szt. 37/E.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti leg ma ga sabb össze ge 2007. ja nu ár 1-jé tõl
53 915 fo rint.”

7.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § (1) Az elõ re fi ze tõs gáz- vagy áram fo gyasz tást

mérõ ké szü lék (a továb biak ban: ké szü lék) Szt. 55/A.  §
(3) be kez dés sze rin ti biz to sí tá sá nak fel té te le, hogy az ille -
té kes te le pü lé si ön kor mány zat meg ál la po dást kös sön az
elõ re fi ze tõs gáz- vagy áram fo gyasz tást mérõ ké szü lék biz -
to sí tá sá ról a te rü le tén mû kö dõ áram-, il let ve gáz szol gál ta -
tó val.

(2) Azon sze mély ré szé re, aki nél ké szü lék mû kö dik, a
la kás fenn tar tá si tá mo ga tást rész ben vagy egész ben a ké -
szü lék mû köd te té sét le he tõ vé tevõ esz köz (a továb biak -
ban: kód hor do zó) for má já ban kell nyúj ta ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti meg ál la po dás tar tal maz za a
kód hor do zó for má já ban nyúj tott la kás fenn tar tá si tá mo ga -
tás igény be vé te lé nek és a ké szü lék mû köd te té sé nek sza bá -
lya it.

(4) A ké szü lék le sze re lé se ese tén a la kás fenn tar tá si tá -
mo ga tás kód hor do zó for má já ban tör té nõ nyúj tá sát meg
kell szün tet ni.

(5) Amennyi ben a jo go sult a ké szü lék le sze re lé sét a fel -
sze re lés tõl szá mí tott egy éven be lül kéri, ak kor a be szer zés 
és fel sze re lés költ sé ge it idõ ará nyo san meg kell té rí te nie.

(6) A jo go sult nak nem kell meg té rí te nie a be szer zés és
fel sze re lés költ sé ge it, amennyi ben a fel sze re lés tõl szá mí -
tott egy éven be lül lak cí me meg vál to zik.”

8.  §

(1) Az R. 35.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A há zi or vo si iga zo lá son meg kell je löl ni a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint csak szak or vos ál -
tal ren del he tõ (SZ jel zé sû), és az elsõ íz ben csak szak or vos 
ál tal ren del he tõ (J jel zé sû) gyógy sze re ket. A há zi or vo si
iga zo lá son fel kell tün tet ni azo kat a szak or vos ál tal ha von -
ta rend sze re sen ren delt gyó gyí tó el lá tá so kat is, me lyek rõl
a szak or vos tá jé koz tat ta a há zi or vost.”

(2) Az R. 35.  §-a (6) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bo rí té kon a „há zi or vo si iga zo lás köz gyógy el lá tás
igény be vé te lé hez” szö veg ré szen túl fel kell tün tet ni a há -
zi or vos ne vét és bé lyeg zõ szá mát is.”

(3) Az R. 35.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) Ha a köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la -
pí tá sa irán ti ké rel met jog erõ sen el uta sí tot ták, és a hat hó -
na pon be lül be nyúj tott új ké re lem a havi rend sze res gyó -
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gyí tó el lá tás költ sé gé nek a gyógy ke ze lést szol gá ló te rá pia, 
il le tõ leg a gyógy sze rek té rí té si dí já nak vál to zá sa kö vet -
kez té ben tör tént emel ke dé sén ala pul, ak kor az újabb ké re -
lem hez mel lé kel ni kell a há zi or vos erre vo nat ko zó nyi lat -
ko za tát.”

9.  §

(1) Az R. 37.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sá nak a 12/a. szá mú
mel lék let sze rin ti pél dá nyát a TEP tá jé koz ta tá sul a há zi or -
vo si iga zo lást ki ál lí tó há zi or vos nak is el jut tat ja, mely ben
meg je lö li a há zi or vo si iga zo lás ban sze rep lõ ha tó anyag
alap ján a szak mai sza bá lyok sze rint el sõ ként vá lasz tan dó
– egy havi te rá pi á hoz szük sé ges – leg ala cso nyabb napi te -
rá pi ás költ sé gû gyógy szer ne vét és té rí té si dí ját.”

(2) Az R. 37.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (3)–(6) be kez dé sek szá mo zá sa
(4)–(7) be kez dé sek re vál to zik:

„(3) A havi 6000 fo rint fe let ti gyógy szer költ sé get meg -
ál la pí tó szak ha tó sá gi ál lás fog la lás a TEP ve ze tõ jé nek el -
len jegy zé sé vel ad ha tó ki.”

10.  §

Az R. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„48.  § (1) Ha a jo go sult ság kez dõ idõ pont ját megelõ -

zõen a jo go sult meg hal, és a te le pü lé si ön kor mány zat a
köz gyógy el lá tá si iga zol vány után fi ze ten dõ té rí tést az Szt.
53.  §-ának (1) be kez dé se sze rint át utal ta a TEP-nek, a be fi -
ze tett tel jes összeg vissza igé nyel he tõ.

(2) Az (1) be kez dés, va la mint az Szt. 53.  §-ának (3) be -
kez dé se sze rin ti eset ben a TEP – a jo go sult ha lá lá nak tu do -
má sá ra ju tá sá tól szá mí tott – 15 na pon be lül gon dos ko dik a
vissza igé nyelt összeg nek az ön kor mány zat szám lá já ra tör -
té nõ át uta lá sá ról.”

11.  §

(1) Az R. 3. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 9–10. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let
2–3. szá mú mel lék le te lép.

(3) Az R. 12. szá mú mel lék le te he lyé be a ren de let
4. szá mú mel lék le te lép.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha e ren de let hatályba lépésekor a rend sze res szo ci á -
lis se gély az Szt. 37/C.  §-ának (1) be kez dé se alap ján szü -
ne tel, a jegy zõ hi va tal ból meg vizs gál ja, hogy fenn áll nak-e
az Szt. 37/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek.

(3) Az R. e ren de let 8.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
35.  § (5) be kez dé sét, to váb bá 9.  §-ával meg ál la pí tott 37.  §
(3) be kez dé sét, va la mint a mel lék le te ket érin tõ, 11.  §-ban
meg ha tá ro zott mó do sí tá so kat a ren de let hatályba lépését
köve tõen in dult ügyek ben kell al kal maz ni.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R.

a) 3.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a 18. élet évét be töl tött”
szö veg rész,

b) 29.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „me gyei” szö veg rész,
c) 54.  §-a.

(5) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
a) 15.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban a „d)” szö veg -

rész he lyé be a „d)–e)” szö veg rész,
b) 36.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban a „me gyei”

szö veg rész he lyé be a „te rü le ti” szö veg rész,
c) 36.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 37.  §-ának

összes be kez dé sé ben, 38.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
40.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé ben, 44.  §-a (4) be kez dé sé -
nek be ve ze tõ szö ve gé ben, 44.  §-a (5) be kez dé sé nek
a) pont já ban, 45.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 46.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sé ben, 49.  §-ában, 61.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben a „MEP” szö veg rész he lyé be a „TEP” szö veg rész,

d) 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „MEP-nek” szö veg -
rész he lyé be a „TEP-nek” szö veg rész,

e) 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „MEP-nél” szö veg -
rész he lyé be a „TEP-nél” szö veg rész,

f) 44.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „MEP-et” szö veg rész
he lyé be a „TEP-et” szö veg rész,

g) 47.  §-ának (1)–(2) be kez dé sé ben a „MEP-en” szö -
veg rész he lyé be a „TEP-en” szö veg rész,

h) 11. szá mú mel lék le té nek cí mé ben a „Me gyei” szö -
veg rész he lyé be a „Te rü le ti” szö veg rész
lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem
a rendszeres szociális segély megállapítására

I. Személyi adatok

1. A kérelmezõ személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezõ megadni): ...............................................................................................................................
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): .....................................................................
A folyószámlát vezetõ pénzintézet neve: ............................................................................................................................

2. A kérelmezõ családi állapota:
egyedülálló
házastársával/élettársával él együtt

3. A kérelmezõ
fogyatékossági támogatásban részesül
fogyatékossági támogatásban nem részesül

4. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve: ...................................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
Lakóhely: ............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................................................................

5. A kérelmezõ házastársa/élettársa
fogyatékossági támogatásban részesül
fogyatékossági támogatásban nem részesül

6. A kérelmezõvel együtt élõ, eltartott gyermekeinek száma összesen ............. fõ

Név Születési hely, év, hó, nap
16. évet betöltött személy esetén az

oktatási intézmény megnevezése
Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
– a 16–20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
– életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását.
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II. Jö ve del mi ada tok

A ké rel me zõ, va la mint há zas tár sá nak (élet tár sá nak) és a vele egy ház tar tás ban élõ gyer me ke i nek a havi jö ve del me fo -
rint ban:

A jö ve de lem tí pu sa Ké rel me zõ
Há zas tár sa
(élet tár sa)

Gyer me kei

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si
jog vi szony ból szár ma zó

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me -
lõi, il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé keny -
ség bõl szár ma zó

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend -
sze res szo ci á lis el lá tá sok

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal
fo lyó sí tott el lá tá sok

7. Egyéb jö ve de lem

8. Összes jö ve de lem

III. Jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

A rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sá nak jog cí me:
 egész ség ká ro so dott

Csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):
– az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet or vo si bi zott sá gá nak szak vé le mé nye,
– Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá gá nak iga zo lá sa.
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a fo gya té kos sá gi tá mo ga tást vagy a va kok sze mé lyi já ra dé kát fo -

lyó sí tó szerv neve és címe:
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

 nem fog lal koz ta tott
Csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):
– a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont nak, il le tõ leg ki ren delt sé gé nek iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a mun ka ügyi köz pont nak (ki ren delt ség nek) a neve és címe,

amely a mun ka nél kü li já ra dé kot, ál lás ke re sé si já ra dé kot, ál lás ke re sé si se gélyt, vál lal ko zói já ra dé kot fo lyó sí tot ta, vagy
amellyel a ké re lem be nyúj tá sa elõtt együtt mû kö dött ......................................................................................................

– az együtt mû kö dés re ki je lölt szerv iga zo lá sa a meg elõ zõ együtt mû kö dés tel je sí té sé rõl
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a szerv nek a neve és címe, amellyel a ké re lem be nyúj tá sa

elõtt együtt mû kö dött ............................................................
– a ko ráb ban fo lyó sí tott szo ci á lis el lá tá sok meg szün te té sé rõl  szóló ha tá ro zat, vagy a fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor az el lá tást meg szün te tõ szerv neve és

címe ...................................................................................................................................................................
– is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat má so la ta, il let ve ok irat hi á nyá ban az alap fo kú vagy an nál ala -

cso nyabb vég zett ség rõl  szóló nyi lat ko zat

 tá mo ga tott ál lás ke re sõ
Csa to lás ra ke rült:
– a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont nak, il le tõ leg ki ren delt sé gé nek iga zo lá sa
Amennyi ben a hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor an nak a mun ka ügyi köz pont nak, (ki ren delt ség nek) a

 neve és címe, amely az ál lás ke re sé si já ra dé kot vagy ál lás ke re sé si se gélyt folyó -
sítja ...................................................................................................................................................................................
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Kérem az alábbi iratok hivatal általi beszerzését:
1. .................................................................................................................................................................................
2. .................................................................................................................................................................................
3. .................................................................................................................................................................................
4. .................................................................................................................................................................................

Felelõsségem tudatában kijelentem, hogy
– kérelmezõ:
életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– házastárs/élettárs:
életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelõ rész aláhúzandó),
– amennyiben nem foglalkoztatottként kérem a segély megállapítását, akkor

= keresõtevékenységet nem folytatok,
= közoktatási, illetõleg felsõoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat nem

végzek,
= vállalom a beilleszkedést segítõ programban való részvételt,

– a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális el-
látásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami
adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenõrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához.

Dátum: ...........................................

................................................ ............................................................
kérelmezõ nagykorú hozzátartozók aláírása

Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez

A megfelelõ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.

I. Személyi adatok

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. Kö-
zös háztartásban élõ eltartott gyermeknek számít:

– a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ,
– a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmá-

nyokat folytató,
– a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmá-

nyokat folytató,
– korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos vér

szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek. A tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra vonatkozó
igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.

II. Jövedelmi adatok

Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl
származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minõsül, ideértve a bár-
mely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat. Jövedelemnek minõsül az a bevétel is, amely után az egyszerûsí-
tett vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzá-
járulást kell fizetni.

A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert
költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minõsül a sze-
mélyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minõ-
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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, nyug díj já ru lék, 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.

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, az el is mert költ ség ki szá mí tá sa so rán 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.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve del mek kö zött sem kell fel tün tet ni: a te me té si se gély, az al kal man ként adott át -
me ne ti se gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás,
a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult nak járó pénz be li tá mo ga tás, a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás mel lett fo lyó sí tott 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, az anya sá gi tá mo ga tás, a
ti zen har ma dik havi nyug díj, va la mint 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, to váb bá 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.

A csa lád ta gok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. A csa lá di pót lé kot, az ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén ka pott
össze get an nak a sze mély nek a jö ve del me ként kell figye lembe ven ni, aki re te kin tet tel azt fo lyó sít ják.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor
– rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom hó nap,
– nem rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ ti zen két hó nap alatt ka pott összeg egy havi át la -

gát kell együt te sen figye lembe ven ni.

Jö ve de lem tí pu sai:

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si vi szony ból szár ma zó jö ve de lem: kü lö nö sen a mun ka vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban, bí ró sá gi, ügyész sé gi, igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szony ban, hon véd ség, rend -
vé del mi szer vek, pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szo nyá ban foly ta tott
mun ka vég zés re irá nyu ló te vé keny ség bõl, to váb bá szö vet ke zet tag ja ként foly ta tott – sze mé lyes köz re mû kö dést igény lõ – 
te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem.

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi, il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem: itt
kell fel tün tet ni to váb bá a jog dí jat, to váb bá a bér be adó, a vá lasz tott könyv vizs gá ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó jö ve del -
met, a gaz da sá gi tár sa ság ma gán sze mély tag ja ál tal kü lön szer zõ dés sze rint tel je sí tett mel lék szol gál ta tást.

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó jö ve de lem: al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer -
zett be vé tel.

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: táp pénz, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok; rend sze res szo ci á lis já ra dék, át -
me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, po li ti kai re ha bi li tá ci ós el lá tá sok,
há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék.

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res
szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás; 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, kép zé si tá mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

7. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul az ösz tön díj, szak kép zés sel össze füg gõ pénz be li jut ta tá sok, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis
gon do zói díj, vég ki elé gí tés és ál lam pa pír ból szár ma zó jö ve de lem, in gat lan és ingó tár gyak ér té ke sí té sé bõl, va gyo ni ér té -
kû jog át ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem, élet já ra dék ból, föld és más in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem, il let -
ve min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

A jö ve de lem nyi lat ko zat ban sze rep lõ jö ve del mek rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a
ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.

III. Jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

Egész ség ká ro so dott az a sze mély, aki
a) mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te, vagy
b) va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, vagy
c) fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül.
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A ké re lem hez
– az a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben mel lé kel ni kell az Or szá gos Or vos szak ér tõi In té zet or vo si bi zott sá gá nak a

mun ka ké pes ség leg alább 67%-os mér té kû csök ke né sé rõl ké szült szak vé le mé nyét
– a b) és c) pon tok ban meg ha tá ro zott ese tek ben

= vagy mel lé kel ni kell a Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti leg Il le té kes Igaz ga tó sá gá nak iga zo lá sát ar ról, hogy a vak
sze mély va kok sze mé lyi já ra dé ká ban, a sú lyo san fo gya té kos sze mély pe dig fo gya té kos sá gi támogatásban
részesül,

= vagy meg kell adni a fo lyó sí tó szerv ne vét és cí mét, va la mint ki kell töl te ni az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zé sé re
vo nat ko zó kérelmet.

Nem fog lal koz ta tott az a sze mély:
a) aki nek 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) fo lyó sí tá si idõ tar ta ma le járt, és ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban, il let ve kép zé si tá mo -
ga tás ként ke re set pót ló jut ta tás ban nem ré sze sül, vagy

b) aki nek az ál lás ke re sé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sát ke re sõ te vé keny ség foly ta tá sa  miatt a fo lyó sí tá si idõ tar tam le jár tát
meg elõ zõ en szün tet ték meg, és a ke re sõ te vé keny sé get köve tõen az ál lás ke re sé si tá mo ga tás ra nem sze rez jo go sult sá got,
vagy

c) aki a rend sze res szo ci á lis se gély irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ két év ben a re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont -
tal, il le tõ leg an nak ki ren delt sé gé vel (a továb biak ban: mun ka ügyi köz pont), vagy a la kó-, tar tóz ko dá si hely sze rint ille té -
kes te le pü lé si ön kor mány zat ál tal ki je lölt szerv vel (a továb biak ban: együtt mû kö dés re ki je lölt szerv) leg alább egy év idõ -
tar tam ban együtt mû kö dött, vagy

d) aki nek 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, to váb bá az ár va el lá tás meg szû né se  miatt az öz ve gyi nyug díj fo lyó sí tá sát meg szün tet -
ték, és köz vet le nül a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en a mun ka ügyi köz pont tal, il let ve an nak ki ren delt sé gé vel, vagy az
együtt mû kö dés re ki je lölt szerv vel leg alább há rom hó na pig együtt mû kö dött,

e) aki nek 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,

f) aki a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sát meg elõ zõ en fo lyó sí tott jö ve de lem pót ló tá mo ga tás, il let ve rend sze -
res szo ci á lis se gély ko ráb bi fo lyó sí tá sá nak idõ tar ta ma alatt a mun ka ügyi köz pont tal, il le tõ leg az ön kor mány zat tal
együtt mû kö dött, fel té ve, hogy a rend sze res szo ci á lis se gély meg ál la pí tá sát a ké rel me zõ a se gély meg szün te té sé tõl szá -
mí tott har minc hat hó na pon be lül kér te.

A ké re lem hez vagy mel lé kel ni kell az aláb bi iga zo lá sok va la me lyi két, vagy meg kell adni azon szerv ne vét és cí mét,
ahon nan az irat be sze rez he tõ. Ez utób bi eset ben az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zé sé re vo nat ko zó ké re lem ki töl té se is
szük sé ges!

– Az a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont nak (ki ren delt sé gé nek) az iga zo lá sa a mun ka nél kü li já -
ra dék, az ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély fo lyó sí tás idõ tar ta má nak le jár tá ról, va la mint ar ról, hogy a nem fog -
lal koz ta tott sze mély ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban nem ré sze sül.

– A b) pont ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) iga zo lá sa ar ról, hogy az ál lás ke re sé si tá -
mo ga tás ra való jo go sult sá ga nem áll fenn, to váb bá a mun ka vi szony ban töl tött azon nap ja i nak szá má ról, ame lye ket az ál -
lás ke re sé si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá nál figye lembe kell ven ni.

– A c), d) pon tok ban meg ha tá ro zott eset ben: a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) vagy az együtt mû kö dés re ki je lölt
szerv iga zo lá sa a meg elõ zõ együtt mû kö dés tel je sí té sé rõl.

– A d), e), f) pon tok ban meg ha tá ro zott eset ben: a ko ráb ban fo lyó sí tott szo ci á lis el lá tá sok meg szün te té sé rõl  szóló ha -
tá ro zat, vagy a fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa, ha a ko ráb bi el lá tá so kat nem a ké rel me zõ je len le gi lak cí me sze rint ille té kes te -
le pü lé si ön kor mány zat fo lyó sí tot ta.

Min den eset ben csa tol ni kell az is ko lai vég zett sé get, szak kép zett sé get iga zo ló ok irat má so la tát, il let ve az alap fo kú
vagy an nál ala cso nyabb vég zett ség ese té ben ok irat hi á nyá ban az er rõl  szóló nyi lat ko za tot.

Tá mo ga tott ál lás ke re sõ az a sze mély, aki ál lás ke re sé si tá mo ga tás ban, il le tõ leg ál lás ke re sést ösz tön zõ jut ta tás ban ré -
sze sül.

A ké re lem hez
– vagy csa tol ni kell a mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) iga zo lá sát ar ról, hogy a ké rel me zõ ál lás ke re sé si tá mo ga tás -

ban ré sze sül,
– vagy meg kell adni azon mun ka ügyi köz pont (ki ren delt ség) ne vét és cí mét, amely az el lá tást fo lyó sít ja, va la mint ki

kell töl te ni az iga zo lás hi va tal ál ta li be szer zé sé re vo nat ko zó ké rel met.
A ké rel met a ké rel me zõn túl me nõ en a há zas tár sá nak (élet tár sá nak) és a nagy ko rú gyer me kek nek is alá kell ír ni uk. Ha

az el lá tást kérõ vagy an nak kö ze li hoz zá tar to zó ja nem cse lek võ ké pes, he lyet te a tör vényes kép vi se lõ je jo go sult az alá -
írás ra.”
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2. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem
a közgyógyellátás megállapítására

I. A ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................
Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................
Any ja neve: .........................................................................................................................................................................
Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................
La kó hely: ............................................................................................................................................................................
Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................
Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................
Te le fon szám (nem kö te le zõ meg ad ni): ...............................................................................................................................

II. A jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó ada tok

A köz gyógy el lá tás meg ál la pí tá sát az aláb bi ak ra te kin tet tel ké rem (A meg fe le lõ pon tot kér jük be ka ri káz ni!):

a) az aláb bi el lá tá sok va la me lyi ké ben ré sze sü lök:
(Kér jük X-szel je löl je be, hogy me lyik el lá tás ban ré sze sül.)

 egész ség ká ro so dás ra te kin tet tel nyúj tott rend sze res szo ci á lis se gély
 ha di gon do zot ti pénz el lá tás
 nem ze ti gon do zot ti pénz el lá tás
 köz pon ti szo ci á lis se gély
 rok kant sá gi já ra dék
 I. vagy II. cso por tú rok kant sá gi vagy bal ese ti rok kant sá gi nyug el lá tás
 ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék (vagy a ké rel me zõ re te kin tet tel fo lyó sít ják)

Csa to lás ra ke rült (a meg fe le lõ alá hú zan dó):
– a nyug díj fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa vagy ha tá ro za ta a
 ha di gon do zot ti pénz el lá tás
 nem ze ti gon do zot ti el lá tás
 köz pon ti szo ci á lis se gély
 rok kant sá gi já ra dék
 rok kant sá gi/bal ese ti rok kant sá gi nyug díj
 fo lyó sí tá sá ról
– a csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely iga zo lá sa vagy ha tá ro za ta a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék fo lyó sí tá sá ról.
Amennyi ben az irat hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a meg je lölt el lá tást fo lyó sí tó szerv neve és címe, az el lá tás fo -

lyó sí tá si szá ma: ................................................................................................................................................................

b) bent la ká sos gyer mek- és if jú ság vé del mi in téz mény ben lakó, át me ne ti gon do zott, át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be
vett kis ko rú sze mély nek

csa to lás ra ke rült: az in téz mé nyi el he lye zést vagy ne ve lés be vé telt iga zo ló irat.
Amennyi ben az irat hi va tal ál ta li be szer zé sét kéri, ak kor a gon do zás ba/ne ve lés be vé telt el ren de lõ gyám hi va tal neve,

címe: ................................................................................................................................................................................

c) jö ve del mi hely ze tem re és a ma gas gyógy szer költ sé gem re te kin tet tel
(Ez eset ben ki kell töl te ni a III. pont ban sze rep lõ csa lád ta gok ra vo nat ko zó ada to kat, va la mint a jö ve de lem nyi lat ko za -

tot.)

III. A kö ze li hoz zá tar to zók ra és jö ve del mük re vo nat ko zó ada tok

a) A ké rel me zõ csa lá di kö rül mé nye:
 egye dül élõ
 nem egye dül élõ
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b) A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók adatai
A kérelmezõ családjában élõ közeli hozzátartozók száma: ......... fõ.

Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Családi kapcsolat megnevezése Születési helye, év, hónap, nap Megjegyzés*

* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
– a 16–20 év közötti gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
– életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását.

c) Jövedelmi adatok

A jövedelem típusa Kérelmezõ A családban élõ közeli hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó

2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi,
illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl
származó

3. Alkalmi munkavégzésbõl származó

4. Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendsze-
res szociális ellátások

6. Önkormányzat és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

7. Egyéb jövedelem

8. Összes jövedelem

IV. Nyilatkozatok

a) A II/a) pont szerinti jogosultság esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel
kérem
nem kérem

egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelõ választ.)

b) A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat:
A közgyógyellátás igazolvány kézbesítését postai úton: ................................................... címre kérem.
A közgyógyellátási igazolványt ........................... területi egészségbiztosítási pénztárnál személyesen veszem át.

(Kérjük X-szel jelölje be a megfelelõ választ.)
c) Kijelentem, hogy
– életvitelszerûen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (A megfelelõ rész aláhúzandó.),
– a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (3) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság
illetékes igazgatósága útján – ellenõrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szereplõ adatok a szociális igazgatási eljárás során történõ felhasználásához, továbbá a
közgyógyellátási nyilvántartásban szereplõ adatoknak a közgyógyellátás információs rendszerében történõ felhasználá-
sához.

Dátum: ................................................

................................................ ..............................................................................
kérelmezõ aláírása kérelmezõ házastársának/élettársának aláírása
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Tájékoztató
a kérelem kitöltéséhez

Jö ve del mi ada tok:

Ab ban az eset ben, ha a ké rel me zõ a köz gyógy el lá tást jö ve del mi hely ze té re és ma gas gyógy szer költ sé gé re te kin tet tel
kéri, a jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges az egy csa lád ban élõ kö ze li hoz zá tar to zók jö ve del mé nek vizs gá la ta.

Egye dül élõ: az a sze mély, aki egy sze mé lyes ház tar tás ban la kik.

Csa lád: egy la kás ban, vagy sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó bent la ká sos szo ci á lis, gyer mek vé del mi in téz mény ben
együtt élõ, ott be je len tett la kó hellyel vagy tar tóz ko dá si hellyel ren del ke zõ kö ze li hoz zá tar to zók kö zös sé ge.

Kö ze li hoz zá tar to zó nak szá mít:

– a há zas társ, az élet társ;

– a 18. élet évét be nem töl tött gyer mek vo nat ko zá sá ban a vér sze rin ti és az örök be fo ga dó szü lõ, il let ve a szü lõ há zas -
tár sa vagy élet tár sa;

– az a vér sze rin ti, örök be fo ga dott, il let ve ne velt gyer mek, aki

= húsz éves nél fi a ta labb, és ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik,

= hu szon há rom éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik, és nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nul -
má nyo kat folytat,

= hu szon öt éves nél fi a ta labb, ön ál ló ke re set tel nem ren del ke zik, és fel sõ ok ta tá si in téz mény nap pa li ta go za tán
tanulmányokat folytat,

= kor ha tár ra való te kin tet nél kül tar tó san be teg, il let ve tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi, be széd- vagy más fogyatékos.

A ta nu lói, hall ga tói jog vi szony ra és az egész sé gi ál la pot ra vo nat ko zó iga zo lá so kat a ké re lem hez csa tol ni kell.

Lak cím: az a la kó- vagy tar tóz ko dá si hely, ahol az érin tett sze mély élet vi tel sze rû en la kik.

Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben jö ve de lem ként 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 adó men tes nek vagy adó kö te les nek mi nõ sül, ide ért ve a bár -
mely or szág jog sza bá lya alap ján fo lyó sí tott nyug dí jat. Jö ve de lem nek mi nõ sül az a be vé tel is, 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.

A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni. A net tó jö ve de lem ki szá mí tá sá nál a be vé telt az el is mert
költ sé gek kel és a be fi ze té si kö te le zett ség gel csök ken tett összeg ben kell fel tün tet 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. 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, nyug díj já ru lék, 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.

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, az el is mert költ ség ki szá mí tá sa so rán 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.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve del mek kö zött sem kell fel tün tet ni: a te me té si se gély, az al kal man ként adott át -
me ne ti se gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás,
a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re jo go sult nak járó pénz be li tá mo ga tás, a ki egé szí tõ gyer mek vé del mi tá mo -
ga tás mel lett fo lyó sí tott 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, az anya sá gi tá mo ga tás, a
ti zen har ma dik havi nyug díj, va la mint – 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, to váb bá 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.

A csa lád ta gok jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. A csa lá di pót lé kot, az ár va el lá tást és a tar tás díj cí mén ka pott
össze get an nak a sze mély nek jö ve del me ként kell figye lembe ven ni, aki re te kin tet tel azt fo lyó sít ják.

A havi jö ve de lem ki szá mí tá sa kor

– rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom hó nap,

– nem rend sze res jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ ti zen két hó nap

alatt ka pott összeg egy ha vi át la gát kell együt te sen figye lembe ven ni.

13314 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



Jö ve de lem tí pu sai:

1. Mun ka vi szony ból és más fog lal koz ta tá si vi szony ból szár ma zó jö ve de lem: kü lö nö sen a mun ka vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti, köz szol gá la ti jog vi szony ban, bí ró sá gi, ügyész sé gi, igaz ság ügyi szol gá la ti jog vi szony ban, hon véd ség, rend -
vé del mi szer vek, pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos és szer zõ dé ses szol gá la ti jog vi szo nyá ban foly ta tott
mun ka vég zés re irá nyu ló te vé keny ség bõl, to váb bá szö vet ke zet tag ja ként foly ta tott – sze mé lyes köz re mû kö dést igény lõ – 
te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem.

2. Tár sas és egyé ni vál lal ko zás ból, õs ter me lõi, il let ve szel le mi és más ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem: itt
kell fel tün tet ni a jog dí jat, to váb bá a bér be adó, a vá lasz tott könyv vizs gá ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó jö ve del met, a gaz -
da sá gi tár sa ság ma gán sze mély tag ja ál tal kü lön szer zõ dés sze rint tel je sí tett mel lék szol gál ta tást.

3. Al kal mi mun ka vég zés bõl szár ma zó jö ve de lem: al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ré vén szer -
zett be vé tel.

4. Táp pénz, gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: táp pénz, ter hes sé gi gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer -
mek gon do zá si se gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

5. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok; rend sze res szo ci á lis já ra dék, át -
me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, po li ti kai re ha bi li tá ci ós el lá tá sok,
há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék.

6. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res
szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, az adós ság csök ken té si tá mo ga tás; 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, kép zé si tá mo ga tás ként fo lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.

7. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul az ösz tön díj, szak kép zés sel össze füg gõ pénz be li jut ta tá sok, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis
gon do zói díj, vég ki elé gí tés és ál lam pa pír ból szár ma zó jö ve de lem, in gat lan és ingó tár gyak ér té ke sí té sé bõl, va gyo ni ér té -
kû jog át ru há zá sá ból szár ma zó jö ve de lem, élet já ra dék ból, föld és más in gat lan bér be adá sá ból szár ma zó jö ve de lem, il let -
ve min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

A jö ve de lem rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.”

3. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„10. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Háziorvosi igazolás

I. A ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................

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

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

La kó hely: ............................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................

A há zi or vo si iga zo lás ki adá sá ra

 köz gyógy el lá tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa

 egyé ni gyógy szer ke ret fe lül vizs gá la ta

cél já ból ke rül sor. (A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni.)
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II. A tár sa da lom biz to sí tás ál tal tá mo ga tott, tar tó san al kal ma zott gyó gyí tó el lá tá si szük ség let re vo nat ko zó ada tok
 

1. Havi rend sze res ség gel ren delt gyógy sze rek:

A be teg ség
BNO kód ja

ATC kód TTT kód
Gyógy szer
meg ne ve-

zé se

Gyógy szer -
for ma

Ha tó anyag
meg ne ve-

zé se

A ha tó anyag 
napi

mennyi sé ge

Napi 
ada go lás

Gyógy szer
ren de lé sé re
vo nat ko zó

jel zés*

Szak or vos
pe csét-

szá ma**
Meg jegy zés

 * Eb ben a ro vat ban a 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM ren de let 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti jel zést kell fel tün tet ni.
** Ezt a ro va tot ak kor kell ki töl te ni, ha a gyógy szert csak szak or vos ren del he ti vagy a ja vas la tot a szak or vos tette.

A táb lá zat ban va la mennyi, a ké rel me zõ ál tal sze dett, tb-tá mo ga tás ba be fo ga dott gyógy szert fel kell tün tet ni.
A „Meg jegy zés” ro vat ban kell je lez ni:
– ha a ha tó anyag nak meg fe le lõ ké szít mény ren de lé se in di ká ci ó hoz kö tött ki emelt vagy emelt tá mo ga tás sal tör té nik,

vagy
– a ha tó anyag va la mely for má já val vagy bár mely össze te võ vel szem ben eset leg fenn ál ló ér zé keny sé get.

2. Gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és or vo si re ha bi li tá ció cél já ból ha von ta rend sze re sen ren delt gyó gyí tó el lá tá sok:

A be teg ség BNO kód ja

Szük sé ges esz köz, il let ve ke ze lés

Szak or vos pe csét szá ma*ISO kód/GYF szol gál ta tás
kód

For má ja, meg ne ve zé se
Ren de lé sé nek, ill. al kal ma zá -

sá nak gya ko ri sá ga (havi
mennyi sé ge)

* Ezt a ro va tot ak kor kell ki töl te ni, ha a ja vas la tot a szak or vos tette.

Fi gye lem! Ha a köz gyógy el lá tás irán ti ké rel met az Szt. 50.  § (1) be kez dé se sze rint nyújt ják be (ala nyi jogú köz gyógy -
el lá tás), a 2. pont ban fog lal ta kat nem kell ki töl te ni.

III. Há zi or vos ra (in téz mé nyi or vos ra) vo nat ko zó ada tok, a há zi or vos nyi lat ko za ta
A há zi or vos neve: ...............................................................................................................................................................
Sze mély-spe ci fi kus or vo si bé lyeg zõ jé nek száma: ..............................................................................................................
Ága za ti azo no sí tó:...............................................................................................................................................................
ÁNTSZ en ge dély szá ma: ....................................................................................................................................................
Ren de lõ/mun ka hely neve, címe: .........................................................................................................................................
Te le fon szá ma: .....................................................................................................................................................................

Ki je len tem, hogy az iga zo lás ban fel tün te tett gyó gyí tó el lá tás ra vo nat ko zó szük ség let ki zá ró lag a köz gyógy el lá tást
igény lõ sze mély or vo si do ku men tá ci ó já ban iga zolt ke ze lé se alap ján ke rült meg ál la pí tás ra.

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

P. H.

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

há zi or vos alá írá sa”
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4. számú melléklet a 326/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

„12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Szakhatósági állásfoglalás
a rendszeres gyógyító ellátás költségérõl

A köz gyógy el lá tást ké rel me zõ sze mé lyi ada tai

Neve: ...................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ....................................................................................................................................................................

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

Szü le té si hely, év, hó, nap:..................................................................................................................................................

La kó hely: ............................................................................................................................................................................

Tar tóz ko dá si hely:...............................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele:................................................................................................................................

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 50/A.  § (6)–(7) be kez dé sé ben biz to sí tott
jog kör ben el jár va, szak ha tó ság ként fent ne ve zett sze mély

 köz gyógy el lá tás irán ti ké rel mé nek el bí rá lá sá hoz

 gyógy szer költ sé gé nek fe lül vizs gá la tá hoz

be nyúj tott há zi or vo si iga zo lás figye lembe véte lével a rend sze res gyó gyí tó el lá tá sok költ sé gét az aláb bi ak sze rint ál la pí -
tom meg:

Meg ne ve zés El is mert költ ség (Ft)

Összes gyó gyí tó el lá tás költ sé ge [Szt. 49.  § (2) bek. a)–c) pont]

Gyógy szer költ ség [Szt. 49.  § (2) bek. a) pont]

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

P. H.

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

alá írás

El len je gyez te:

....................................*

te rü le ti egsz ség biz to sí tá si szerv ve ze tõ je

* 6000 Ft-ot meg ha la dó gyógy szer költ ség ese tén.”
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A Kormány
327/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a társadalombiztosítási nyugellátásról  szóló
1997. évi LXXXI. tör vény végrehajtásáról rendelkezõ

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, és az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel adat -
kör ében el jár va, va la mint a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el -
lá tás ról  szóló 1997. évi LXXXI. tör vény (a továb biak ban:
Tny.) 101.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 101/A.  §-ában
 kapott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Tny. vég re haj tá sá ról  szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
ren de let (a továb biak ban: TnyR.) 1–2.  §-a és az azt meg -
elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek és al cím
lép nek:

„Hatáskör, ille té kesség

1.  § (1) A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tá sok, va la mint 
a nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek fel adat- és ha tás kö -
ré be tar to zó el lá tá sok meg ál la pí tá sá val kap cso la tos jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat

a) az igény lõ la kó he lye, il let ve a fog lal koz ta tó vagy
egyéb szerv szék he lye (te lep he lye) sze rint ille té kes re gi o -
ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság,

b) hoz zá tar to zói nyug el lá tás ese tén, ha az el hunyt jog -
szer zõ a c) pont ban nem em lí tett sa ját jogú nyug el lá tás ban
ré sze sült, a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság,

c) – ha a jo go sult a Ma gyar Ál lam vas utak Zárt kö rû en
Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: MÁV Zrt.)
vagy a Gyõr-Sop ron-Eben fur ti Vas út Zárt kö rû en Mû kö dõ
Rész vény tár sa ság (a továb biak ban: GYSEV Zrt., együtt
a MÁV Zrt.-vel: Vas utak) dol go zó ja volt, il let ve hoz zá tar -
to zói nyug el lá tás ese tén az el hunyt jog szer zõ a vas utas
nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv ál tal meg ál la pí tott
nyug el lá tás ban ré sze sült – a vas utas nyug díj-meg ál la pí tó
és -fo lyó sí tó szerv [az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott szer -
vek a továb biak ban együtt: nyug díj-meg ál la pí tó szerv]
lát ja el.

(2) A szo ci á lis biz ton sá gi (szo ci ál po li ti kai) egyez mé -
nyek alap ján járó nyug el lá tás meg ál la pí tá sá val kap cso la -
tos ha tó sá gi fel ada to kat

a) a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí -
tá si Igaz ga tó ság,

b) hoz zá tar to zói nyug el lá tás ese tén, ha az el hunyt jog -
szer zõ a ma gyar jog sza bá lyok sze rint a c) pont ban nem
em lí tett sa ját jogú nyug el lá tás ban ré sze sült, a Nyugdíj -
folyósító Igaz ga tó ság,

c) – ha az egyez mény ben részt vevõ má sik or szág te rü -
le tén meg szer zett szol gá la ti idõt Ma gyar or szá gon meg -

szer zett szol gá la ti idõ kö vet te, és a nyug el lá tás meg ál la pí -
tá sa elõt ti utol só jog vi szony alap ján a nyug díj igény el bí rá -
lá sá ra a vas utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv,
vagy a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek, va la -
mint a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok nyug díj-meg -
ál la pí tó szer ve az ille té kes – a nyug el lá tás meg ál la pí tá sá ra
irá nyu ló igényt az e pont sze rin ti nyug díj-meg ál la pí tó
szerv
lát ja el.

(3) Ki ván do rolt, kül föl dön élõ vagy tar tóz ko dó sze mély 
ese tén a nyug el lá tás meg ál la pí tá sá val kap cso la tos ható -
sági fel ada to kat

a) a Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Nyugdíjbizto -
sítási Igaz ga tó ság,

b) – ha a jo go sult, il let ve hoz zá tar to zói nyug el lá tás ese -
tén az el hunyt jog szer zõ a ma gyar jog sza bá lyok sze rint a
c) pont ban nem em lí tett sa ját jogú nyug el lá tás ban ré sze -
sült – a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság,

c) – ha a jo go sult, il let ve hoz zá tar to zói nyug el lá tás ese -
tén az el hunyt jog szer zõ a Vas utak dol go zó ja volt – a vas -
utas nyug díj-meg ál la pí tó és -fo lyó sí tó szerv
lát ja el.

2.  § A nyug el lá tá sok kal, va la mint a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott el lá tá sok fo lyó sí tá sá val kap cso la tos
fel ada to kat

a) a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság,
b) a Vas utak nyug dí ja sai, il let ve – hoz zá tar to zói nyug -

el lá tás ese tén – ezek hoz zá tar to zói vo nat ko zá sá ban a
MÁV Zrt. Nyug díj Igaz ga tó ság [az a)–b) pont ban meg ha -
tá ro zott szer vek a továb biak ban együtt: nyug díj fo lyó sí tó
szerv]
lát ja el.”

2.  §

A TnyR. 11/B.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a 2006. de cem ber 31-ét kö ve tõ és 2008. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ sa ját jogú
nyug el lá tás alap ját ké pe zõ havi át lag ke re set 202 000 fo -
rint nál több,

a) a 202 001–230 000 fo rint kö zöt ti át lag ke re set ki -
lenc ven szá za lé kát,

b) a 230 001–259 000 fo rint kö zöt ti át lag ke re set nyolc -
van szá za lé kát,

c) a 259 001–289 000 fo rint kö zöt ti át lag ke re set het ven 
szá za lé kát,

d) a 289 001 –318 000 fo rint kö zöt ti át lag ke re set hat -
van szá za lé kát,

e) a 318 001–347 000 fo rint kö zöt ti át lag ke re set öt ven
szá za lé kát,

f) a 347 000 fo rint fe let ti át lag ke re set negy ven száza -
lékát
kell a sa ját jogú nyug el lá tás meg ál la pí tá sá nál figye lembe
ven ni.”

13318 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



3.  §

A TnyR. a kö vet ke zõ 66/C.  §-sal egé szül ki:
„66/C.  § A Tny. 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -

zott el já rá si cse lek mé nyek elekt ro ni kus úton az ONYF
 által e cél ra rend sze re sí tett elekt ro ni kus ûr lap al kal ma zá -
sá val gya ko rol ha tó ak.”

4.  §

A TnyR. 72/B.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) A ki vé te les nyug díj eme lés en ge dé lye zé se ese tén a 
bá nyász nyug dí jat, az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly -
ta tók öreg sé gi nyug dí ját, a szol gá la ti nyug dí jat, a pol gár -
mes ter öreg sé gi nyug dí ját, a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti
já ra dé kot, a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti já ra dé kot és
a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö velt össze gû
já ra dé kát is tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás nak kell
 tekinteni, amennyi ben az el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély a
reá irány adó nyug díj kor ha tárt (Tny. 7.  §) be töl töt te.”

5.  §

A TnyR. 72/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„72/D.  § A Tny. 75.  §-át kell meg fele lõen al kal maz ni
ak kor is, ha a jog sza bály ban meg ha tá ro zott or vos szak ér tõi 
szerv a rok kant ság ról  szóló szak vé le mé nyét nem nyug el -
lá tás ra irá nyu ló igény ér vé nye sí té sé hez adta ki.”

6.  §

(1) A TnyR. 86.  §-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 Tny. 97.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti nyilvántar -
tásra kö te le zett a tár sa da lom biz to sí tá si egyé ni nyil ván tar -
tás ré sze ként Nyug díj biz to sí tá si Egyé ni Nyil ván tar tó
 Lapot (a továb biak ban: nyil ván tar tó la pot) kö te les kiállí -
tani. Nyil ván tar tó la pot kell ki ál lí ta ni a Tbj. 5.  §-ának
(1)–(3) be kez dé sé ben em lí tett biz to sí tot tak ról, va la mint a
sa ját jogú nyug dí jas ként fog lal koz ta tott sze mé lyek rõl és a
ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni és tár sas vál lal -
ko zó ról is.”

(2) A TnyR. 86.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) An nak a szerv nek (szer ve zet nek), il let ve fog lal koz -
ta tó nak mi nõ sü lõ egyé ni vál lal ko zó nak, amely nek (aki -
nek) az (1) be kez dés alap ján nyil ván tar tó la pot ki ál lí ta nia
nem kell, e tény rõl a tárgy évet kö ve tõ év áp ri lis 30-áig
– a nem le ges ség oká nak meg je lö lé se mel lett – a te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got ér te -
sí te nie kell. A Tbj. 5.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti biz to sí -

tott és a Tbj. 26.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti fel szol gá ló
nem kö te les nyil ván tar tó la pot ki ál lí ta ni, ha a sze mé lyi
 jövedelemadó be val lá sá ban já ru lék ala pot ké pe zõ jöve -
delem, il let ve bor ra va ló hi á nyá ban nyug díj biz to sí tá si-,
nyug díj já ru lék-be val lást, il let ve be fi ze tést nem tel je sí -
tett.”

(3) A TnyR. 86.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A fog lal koz ta tó Tny. 97.  § (2) és (6) be kez dé se sze -
rin ti kö te le zett sé ge it a fel szá mo lás és a vég el szá mo lás
kez dõ idõ pont já tól a fel szá mo ló, ille tõ leg a vég el szá mo ló
tel je sí ti. A fel szá mo ló és a vég el szá mo ló a biz to sí tot tak
nyug díj biz to sí tá si ada ta it – a Cstv. 53.  §-ának (2) bekez -
dése, il let ve a Ctv. 112.  §-ának (2) be kez dé se sze rint –
 átadja a te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tó ság nak. A fel szá mo ló és a vég el szá mo ló a ren del -
ke zés re álló ada tok alap ján az el ma radt adat szol gál ta tá so -
kat is tel je sí ti.”

7.  §

(1) A TnyR. 87.  §-a (1) be kez dé sé nek g)–h) 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 i)–k) pont tal egé szül ki:

[A nyil ván tar tó la pot kö te les ki ál lí ta ni]

„g) a Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já ban em lí tett
egyé ni vál lal ko zó, va la mint az Tbj. 5.  §-a (1) be kez dé sé -
nek i) pont já ban em lí tett me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ a sa ját
biz to sí tá sá val össze füg gõ ada ta i ról a Tny. 97.  §-ának
(2)–(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint, to váb bá a
ki egé szí tõ te vé keny sé get foly ta tó egyé ni vál lal ko zó,

h) a biz to sí tás meg szû né sét köve tõen táp pénz ben,
 baleseti táp pénz ben, ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély ben,
gyer mek gon do zá si díj ban ré sze sü lõ sze mély rõl az el lá tást
meg ál la pí tó és fo lyó sí tó, jog sza bály ban meg ha tá ro zott,
 területileg ille té kes egész ség biz to sí tá si szerv, a tár sa da -
lom biz to sí tá si ki fi ze tõ he lyet mû köd te tõ fog lal koz ta tó,
a kincs tár ille té kes te rü le ti szer ve, il let ve a köz pon to sí tott
il let mény-szám fej té si szer vek, ha az el lá tást meg ál la pí tot -
ták és fo lyó sí tot ták,

i) a Tbj. 5.  §-ának (3) be kez dé sé ben em lí tett biz to sí tott
a sze mé lyi jö ve de lem adó ról be nyúj tott be val lá sá ban be -
val lott és meg fi ze tett nyug díj biz to sí tá si és nyug díj já ru lék
alap já ra, össze gé re vo nat ko zó ada tok ról,

j) a tár sas vál lal ko zás – a biz to sí tot ta kon túl – a ki egé -
szí tõ te vé keny sé get foly ta tó tár sas vál lal ko zó ról,

k) a Tbj. 26.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti ven dég lá tó
üz let fel szol gá ló ja a fo gyasz tó tól köz vet le nül ka pott bor -
ra va ló után – a sze mé lyi jö ve de lem adó ról be nyúj tott be -
val lá sá ban be val lott – fi ze tett nyug díj biz to sí tá si já ru lék
alap já ra és össze gé re vo nat ko zó ada tok ról.”

(2) A TnyR. 87.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül 
ki:
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„(6) Az ál la mi adó ha tó ság és az ONYF az al kal mi mun -
ka vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ról és az ah hoz
kap cso ló dó köz ter hek egy sze rû sí tett be fi ze té sé rõl  szóló
1997. évi LXXIV. tör vény 5.  §-ának (9) be kez dé se sze rin ti 
adat szol gál ta tás rend jé rõl meg ál la po dást köt.”

8.  §

(1) A TnyR. 88.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„88.  § (1) A nyil ván tar tó lap ki ál lí tá sá ra kö te le zett a
nyil ván tar tó lap adat tar tal mát az ONYF ál tal rend sze re sí -
tett és a te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tó ság ál tal té rí tés men te sen ren del ke zé sé re bo csá tott 
szá mí tó gé pes prog ram mal ál lít ja elõ, és adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gét szá mí tó gé pes adat hor do zón tel je sí ti. A
87.  § (1) be kez dés g) pont já ban em lí tett egyé ni vál lal ko zó, 
a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ, a 87.  § (1) be kez dés i) és
k) pont já ban em lí tett sze mé lyek, to váb bá az öt fõ nél ke ve -
sebb biz to sí tott ról tör té nõ adat szol gál ta tás ese tén a fog lal -
koz ta tó adat szol gál ta tá sa tel je sí tett nek szá mít az elõ írt
nyom tat vá nyon tör té nõ adat szol gál ta tás mel lett ak kor is,
ha a sze mé lye sen kö zölt hi te les ada tok az ille té kes re gi o -
ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság nál szá mí tó gé pes adat -
hor do zón rög zí tés re ke rül nek.”

(2) A TnyR. 88.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos fe le lõs ség – így
kü lö nö sen: az adat szol gál ta tás el mu lasz tá sa, vagy ké se -
del mes tel je sí té se, a va ló ság tól el té rõ ada tok szolgálta -
tása – ak kor is a nyil ván tar tás ra kö te le zet tet ter he li, ha az
adat szol gál ta tást a meg bí zá sa alap ján – az Art. 7.  §-a
(1)–(2) és (6) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val – meg ha tal -
ma zott ja,  illetve kép vi se lõ je tel je sí ti.”

9.  §

A TnyR. a kö vet ke zõ 88/A.  §-sal egé szül ki:
„88/A.  § (1) A nyil ván tar tás ra kö te le zett a Tny.

97.  §-ának (2) be kez dé sé ben elõ írt, 2006. évre vo nat ko zó
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gét elekt ro ni kus ügy in té zés
ke re té ben, a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szer
erre a cél ra ki ala kí tott szol gál ta tá sa i nak igény be vé te lé vel
is tel je sít he ti.

(2) A nyil ván tar tás ra kö te le zett nek – az Art. 7.  §-a
(1)–(2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val adott meg ha tal ma -
zás sal tör té nõ adat szol gál ta tás tel je sí té sé hez – az Ügy fél -
ka pu hoz zá fé rés sel ren del ke zõ meg ha tal ma zott, il let ve
kép vi se lõ ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it az ONYF
ál tal erre a cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá nyon kell be je -
len te nie az ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó -
ság nak. A nyom tat ványt és a meg ha tal ma zás ere de ti pél -
dá nyát az ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó -
ság ré szé re az adat szol gál ta tás tel je sí té sét leg alább 30 nap -

pal meg elõ zõ en kell meg kül de ni. A nyil ván tar tás ra kö te le -
zett nek a meg ha tal ma zás – az Art. 7.  §-a (6) be kez dé sé nek
al kal ma zá sá val tör té nõ – vissza vo ná sá ról, va la mint a
 közölt ada tok ban be kö vet ke zett vál to zás ról a nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szer vet so ron kí vül kell tá jé koz tat nia.

(3) Az elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té ben tör té nõ adat -
szol gál ta tás ese tén a tel je sí tés sel meg ha tal ma zott sze mély
az adat szol gál ta tás ra rend sze re sí tett szá mí tás tech ni kai
prog ra mot (a továb biak ban: NYENYI prog ram) az ONYF
in ter ne tes hon lap já ról, a prog ram mû kö dé sé hez szük sé ges
azo no sí tó ál lo mányt az ONYF elekt ro ni kus ügy in té zé si
rend sze ré bõl tölt he ti le.

(4) Elekt ro ni kus ügy in té zés so rán az adat szol gál ta tás
tel je sí té se a NYENYI prog ram ál tal elõ ál lí tott ex port ál lo -
mány Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend sze ren
 keresztüli fel töl té sé vel va ló sul meg.

(5) Az adat szol gál ta tás nak a Köz pon ti Elekt ro ni kus
Szol gál ta tó Rend sze ren ke resz tü li be ér ke zé sé rõl, an nak az 
ONYF nyil ván tar tá si rend sze ré be tör té nõ be fo ga dá sá ról,
va la mint – hi bás adat tar ta lom ese tén vagy ér vé nyes meg -
ha tal ma zás hi á nyá ban – az adat szol gál ta tás be fo ga dá sá -
nak vissza uta sí tá sá ról, a nyil ván tar tás ra kö te le zett és az
adat szol gál ta tást tel je sí tõ sze mély elekt ro ni kus úton, a
 bejelentéshez rend sze re sí tett nyom tat vá nyon kö zölt elekt -
ro ni kus le ve le zé si cím re ér te sí tést kap.”

10.  §

(1) A TnyR. 89.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„89.  § (1) A nyil ván tar tás ra kö te le zet tek nek a 88.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szá mí tó gé pes prog ra mot, 
ille tõ leg nyom tat ványt az erre a cél ra rend sze re sí tett, a
nyil ván tar tás ra kö te le zett (a meg ha tal ma zott, il let ve a kép -
vi se lõ) alá írá sá val (cég sze rû alá írá sá val) el lá tott adat lap
be nyúj tá sá val éven te kell igé nyel nie az ille té kes re gi o ná lis 
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság nál. Az igény lés rõl a re gi o -
ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság – az adat hor do zók,
ille tõ leg a nyom tat vány át adá sa kor (to váb bí tá sa kor) – iga -
zo lást ál lít ki. Amennyi ben a nyil ván tar tás ra kö te le zett
meg bí zá sa alap ján a meg ha tal ma zott, il let ve a kép vi se lõ
jo go sult az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sé re, az
adat lap be nyúj tá sa kor, va la mint az adat szol gál ta tás tel je -
sí té se kor a meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyát a te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság nak be
kell mu tat ni. A 88/A.  §-a sze rin ti elekt ro ni kus ügy in té zés
ke re té ben tör té nõ adat szol gál ta tás ese tén a nyil ván tar tás ra
kö te le zett nek nem kell adat la pot be nyúj ta nia.

(2) A nyil ván tar tás ra kö te le zet tek nek a nyil ván tar tó  lapot 
a tárgy év de cem ber 31. nap já val le kell zár ni és a Tny.
97.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig

a) a biz to sí tot tak szü le té si dá tu ma sze rin ti ren de zett -
ség ben a (4) be kez dés sze rin ti jegy zé ket és

b) az (1) be kez dés sze rin ti iga zo lást, to váb bá
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c) mág ne ses adat hor do zón el ké szí tett adat szol gál ta tás
ese tén

ca) az adat szol gál ta tást tar tal ma zó adat hor do zót,
cb) a prog ram ból két pél dány ban ki nyom ta tott kon -

szig ná ci ós lis tát,
d) nyom tat vá nyon tör té nõ adat köz lés ese tén a le zárt

nyil ván tar tó la pot
meg kell kül de ni a te rü le ti leg ille té kes re gi o ná lis nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tó ság ré szé re.”

(2) A TnyR. 89.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(3) A nyil ván tar tó la pot, to váb bá a (4) be kez dés sze rin -
ti jegy zé ket, va la mint a mág ne ses adat hor do zón tel je sí tett
adat szol gál ta tás ese tén a (2) be kez dés sze rin ti kon szig ná -
ci ós lis tát és az (1) be kez dés alap ján ki ál lí tott iga zo ló la pot 
a nyil ván tar tás ra kö te le zett (a meg ha tal ma zott, il let ve
a kép vi se lõ) alá írás sal (cég sze rû alá írás sal) lát ja el. Az
elekt ro ni kus ügy in té zés ke re té ben tel je sí tett adatszolgál -
tatás ese tén a 88/A.  §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint kell
 eljárni.”

(3) A TnyR. 89.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A nyil ván tar tó la pok ról – az elekt ro ni kus ügy in té -
zés ke re té ben tel je sí tett adat szol gál ta tás ki vé te lé vel – két
pél dány ban jegy zé ket kell ké szí te ni, amely tar tal maz za

a) a nyil ván tar tó lap sor szá mát,
b) a biz to sí tott ne vét,
c) a biz to sí tott any já nak ne vét,
d) a biz to sí tott szü le té sé nek ide jét,
e) a biz to sí tott TAJ-szá mát.
(5) A nyil ván tar tás ra kö te le zett a nyil ván tar tó la pot

 soron kí vül le zár ja és meg kül di az ille té kes re gi o ná lis
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság ré szé re, ha

a) a biz to sí tott nyug el lá tás (a meg vál to zott mun ka ké -
pes sé gû e ket meg il le tõ rend sze res pénz el lá tás) meg ál la pí -
tá sát ké rel me zi,

b) hoz zá tar to zói, bal ese ti hoz zá tar to zói igény elõ ter -
jesz tésére ke rül sor,

c) a Tny. 22/A.  §-a sze rin ti nyug díj eme lé si ké rel met
nyúj ta nak be,

d) a nyug díj igényt el bí rá ló szerv azt kéri.”

11.  §

A TnyR. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék -
le te lép.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A TnyR. e ren de let tel meg ál la pí tott ren del ke zé se it
a 2006. de cem ber 31-ét kö ve tõ idõ pont tól meg ál la pí tott

 ellátások, va la mint az em lí tett idõ pon tot kö ve tõ adat szol -
gál ta tás ese tén kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a TnyR.

a) 3–7.  §-a,
b) 15.  §-a (3) be kez dé sé ben a „2007. ja nu ár 1-je elõt ti

idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ nyug dí jak ese té ben a”
szö veg rész,

c) 69.  §-ának (1) és (3)–(4) be kez dé se,
d) 74.  §-a,
e) 81.  §-ának (4) be kez dé se,
f) 86.  §-ának (6) be kez dé se,
g) 1. szá mú mel lék le te.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a TnyR.
1. 9/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „csa lá di pót lék

igény lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rin ti mó don,
 orvosi iga zo lás sal” szö veg rész he lyé be a „ma ga sabb
össze gû csa lá di pót lék ra jo go sí tó be teg sé gek rõl és fo gya -
té kos sá gok ról ren del ke zõ kü lön jog sza bály sze rin ti szak -
or vo si iga zo lás sal” szö veg rész,

2. 14.  §-a (6) be kez dé sé nek j) pont já ban és 16.  §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont já ban a „2004–2006. évek ben”
szö veg rész he lyé be „2004–2007. évek ben” szö veg rész,

3. 15.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 89.  §-ának (9) és
(11) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tá si Hi va tal” szö veg rész
he lyé be a „Szo ci á lis és Fog lal koz ta tá si Hi va tal” szö veg -
rész,

4. 23/A.  §-ában az „or vos szak ér tõi szer vek” szö veg -
rész he lyé be az „or vos szak ér tõi szerv” szö veg rész,

5. 61.  §-ának a) pont já ban „az Or szá gos Or vos szak ér -
tõi In té zet ille té kes bi zott sá gá nak” szö veg rész he lyé be
„a jog sza bály ban meg ha tá ro zott or vos szak ér tõi szerv”
szö veg rész,

6. 62.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „72/C.  § sze -
rin ti or vo si bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott or vos szak ér tõi szerv” szö veg rész,

7. 64.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Fog lal koz ta tá si és
Mun ka ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be „fel nõtt -
kép zé sért fe le lõs mi nisz ter” szö veg rész,

8. 68.  §-ában a „Fõ vá ro si és Pest me gyei Nyug díj biz to -
sí tá si Igaz ga tó ság” szö veg rész he lyé be a „Kö zép-ma gyar -
or szá gi Re gi o ná lis Nyug díj biz to sí tá si Igaz ga tó ság” szö -
veg rész,

9. 72.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „GYSEV 
Rt.-nek” szö veg rész he lyé be a „GYSEV Zrt.-nek” szö veg -
rész, má so dik mon da tá ban a „GYSEV Rt.” szö veg rész
 helyébe a „GYSEV Zrt.” szö veg rész,

10. 72/A.  §-a (1) be kez dé sé ben a „Tny. 72.  §-ában
meg je lölt or vo si bi zott ság” szö veg rész he lyé be a „jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott or vos szak ér tõi szerv” szö veg rész,

11. 72/B.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „me gyei (fõvá -
rosi) nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság hoz (ki ren delt ség hez)” 
szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz -
ga tó ság hoz” szö veg rész, 85.  §-ának (1) be kez dé sé ben a
„me gyei nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó sá got (ki ren delt sé -
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get)” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si
igaz ga tó sá got” szö veg rész,

12. 72/B.  §-ának (14) be kez dé sé ben, 76/B.  §-ában az
„Or szá gos Nyug díj-biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság” szö veg rész 
he lyé be, to váb bá 72/B.  §-ának (20) be kez dé sé ben,
87.  §-ának (3)–(4) be kez dé sé ben, 88.  §-ának (2) és (4) be -
kez dé sé ben, va la mint 89.  §-ának (9) és (11) be kez dé sé ben
az „Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság” szö veg -
rész he lyé be az „ONYF” szö veg rész,

13. 73/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Tny. 83.  §-ának
(3) be kez dé se” szö veg rész he lyé be „Tny. 83/A.  §-ának
(1) be kez dé se” szö veg rész,

14. 76/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „csõd el já rás ról,
a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.)” szö veg -
rész he lyé be a „csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról
 szóló 1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) és
a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el -
szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (a továb biak -
ban: Ctv.)” szö veg rész,

15. 79.  §-ának (1) és (3) be kez dé sé ben, 81.  §-ának
(1)–(2) be kez dé sé ben, 84/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben
a „Ma gyar Ál lam kincs tár nál” szö veg rész he lyé be a
„kincs tár ille té kes te rü le ti szer vé nél” szö veg rész,

16. 84/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(4) be kez dé se”
szö veg rész he lyé be a „(6) be kez dé se” szö veg rész,

17. 85.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „(3) be kez dés” szö -
veg rész he lyé be az „(5) be kez dés” szö veg rész,

18. 85.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „(3) be kez dé sé nek”
szö veg rész he lyé be az „(5) be kez dé sé nek” szö veg rész,

19. 87.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban, 87.  §-ának
(2) be kez dé sé ben, va la mint 88.  §-ának (5) be kez dé sé ben
a „Ma gyar Ál lam kincs tár Te rü le ti Igaz ga tó sá ga” szö veg -

rész he lyé be a „kincs tár ille té kes te rü le ti szer ve” szö veg -
rész,

20. 87.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban a „Me zõ gaz -
da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal” szö veg rész he lyé be
a „me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv”
szö veg rész,

21. 87.  §-ának (2) be kez dé sé ben és 88.  §-ának (5) be -
kez dé sé ben a „me gyei egész ség biz to sí tá si pénz tár” szö -
veg rész he lyé be a „jog sza bály ban meg ha tá ro zott, te rü le ti -
leg ille té kes egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész,

22. 87.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „ille té kes nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be a „te rü le -
ti leg ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság”
szö veg rész,

23. 88.  §-ának (2) és (5) be kez dé sé ben a „nyug díj biz to -
sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis
nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság” szö veg rész,

24. 89.  §-ának (6) és (10) be kez dé sé ben a „nyug díj biz -
to sí tá si igaz ga tá si szerv” szö veg rész he lyé be a „te rü le ti leg
ille té kes re gi o ná lis nyug díj biz to sí tá si igaz ga tó ság” szö -
veg rész, 89.  §-ának (8) be kez dé sé ben az „Or szá gos Nyug -
díj-biz to sí tá si Fõ igaz ga tó ság gal” szö veg rész he lyé be az
„ONYF-fel” szö veg rész
lép.

(5) Az egyes tár sa da lom biz to sí tá si tár gyú ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 159/2006. (VII. 27.) Korm. ren de let
14–15.  §-a és 18.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja nem lép
ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 327/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

[2. szá mú mel lék let a 168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let hez]

A keresetek beszámításához alkalmazandó valorizációs szorzószámok

év 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

évi meg ál la pí tás

1950. 19,216 23,309 27,434 34,924 39,324 46,167 57,293 67,835 76,450 85,166 98,962 118,359 135,284 142,996 157,438

1951. 17,995 21,828 25,691 32,705 36,826 43,234 53,653 63,525 71,593 79,754 92,675 110,839 126,689 133,910 147,435

1952. 14,161 17,178 20,218 25,738 28,980 34,023 42,223 49,992 56,340 62,763 72,931 87,225 99,699 105,381 116,025

1953. 13,335 16,175 19,038 24,236 27,290 32,038 39,759 47,075 53,053 59,102 68,676 82,137 93,882 99,233 109,256

1954. 12,176 14,770 17,384 22,129 24,918 29,253 36,304 42,983 48,442 53,965 62,707 74,998 85,722 90,608 99,760

1955. 11,581 14,047 16,534 21,048 23,700 27,823 34,529 40,882 46,074 51,326 59,641 71,331 81,531 86,179 94,883

1956. 10,705 12,986 15,284 19,456 21,908 25,720 31,918 37,791 42,591 47,446 55,133 65,939 75,368 79,664 87,710

1957. 9,194 11,153 13,127 16,710 18,816 22,090 27,413 32,457 36,580 40,750 47,351 56,632 64,730 68,420 75,330

1958. 8,991 10,906 12,837 16,341 18,400 21,602 26,808 31,741 35,772 39,850 46,305 55,381 63,301 66,909 73,667

1959. 8,622 10,459 12,310 15,671 17,645 20,716 25,708 30,438 34,304 38,215 44,405 53,109 60,703 64,163 70,644

1960. 8,422 10,215 12,024 15,306 17,235 20,233 25,110 29,730 33,506 37,325 43,372 51,873 59,291 62,670 69,000



év 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007.

évi meg ál la pí tás

1961. 8,309 10,079 11,863 15,101 17,004 19,963 24,773 29,332 33,057 36,825 42,791 51,178 58,497 61,831 68,076

1962. 8,107 9,834 11,575 14,735 16,591 19,478 24,172 28,620 32,255 35,932 41,753 49,936 57,077 60,330 66,424

1963. 7,801 9,463 11,138 14,179 15,965 18,743 23,260 27,540 31,038 34,576 40,178 48,052 54,924 58,054 63,918

1964. 7,553 9,161 10,783 13,727 15,456 18,146 22,519 26,662 30,048 33,474 38,897 46,520 53,173 56,203 61,880

1965. 7,526 9,130 10,746 13,679 15,403 18,083 22,441 26,570 29,944 33,358 38,762 46,359 52,988 56,009 61,666

1966. 7,170 8,698 10,237 13,032 14,674 17,227 21,379 25,312 28,527 31,779 36,927 44,165 50,480 53,358 58,747

1967. 6,948 8,428 9,920 12,629 14,220 16,694 20,717 24,529 27,644 30,796 35,785 42,799 48,919 51,707 56,930

1968. 6,803 8,252 9,713 12,365 13,923 16,345 20,284 24,017 27,067 30,153 35,037 41,905 47,897 50,627 55,740

1969. 6,521 7,910 9,310 11,851 13,344 15,666 19,442 23,019 25,943 28,900 33,582 40,164 45,907 48,524 53,425

1970. 6,119 7,423 8,737 11,122 12,523 14,702 18,246 21,603 24,346 27,122 31,515 37,693 43,083 45,538 50,138

1971. 5,850 7,096 8,353 10,633 11,973 14,056 17,443 20,653 23,276 25,929 30,130 36,035 41,188 43,536 47,933

1972. 5,551 6,733 7,925 10,088 11,359 13,336 16,549 19,595 22,083 24,601 28,586 34,189 39,078 41,305 45,477

1973. 5,173 6,275 7,385 9,402 10,586 12,428 15,424 18,262 20,581 22,927 26,641 31,863 36,419 38,495 42,383

1974. 4,803 5,826 6,857 8,730 9,829 11,540 14,321 16,956 19,109 21,288 24,736 29,585 33,815 35,743 39,353

1975. 4,506 5,465 6,433 8,189 9,221 10,825 13,434 15,906 17,926 19,970 23,205 27,753 31,722 33,530 36,916

1976. 4,299 5,215 6,138 7,814 8,799 10,329 12,819 15,178 17,105 19,055 22,142 26,482 30,296 31,994 35,226

1977. 3,999 4,851 5,710 7,269 8,185 9,609 11,925 14,119 15,912 17,726 20,597 24,634 28,157 29,762 32,768

1978. 3,703 4,492 5,287 6,730 7,578 8,897 11,041 13,073 14,733 16,413 19,072 22,810 26,071 27,557 30,341

1979. 3,520 4,270 5,026 6,398 7,204 8,457 10,495 12,427 14,005 15,601 18,129 21,682 24,783 26,195 28,841

1980. 3,330 4,040 4,755 6,053 6,815 8,001 9,930 11,757 13,250 14,760 17,151 20,513 23,446 24,783 27,286

1981. 3,127 3,793 4,464 5,683 6,399 7,513 9,323 11,039 12,441 13,859 16,104 19,261 22,015 23,270 25,620

1982. 2,936 3,562 4,192 5,336 6,009 7,054 8,754 10,365 11,682 13,013 15,122 18,085 20,672 21,850 24,057

1983. 2,810 3,408 4,011 5,107 5,750 6,751 8,377 9,919 11,179 12,453 14,470 17,307 19,781 20,909 23,021

1984. 2,506 3,040 3,578 4,555 5,129 6,022 7,473 8,848 9,972 11,109 12,908 15,438 17,646 18,652 20,536

1985. 2,293 2,782 3,274 4,168 4,693 5,510 6,837 8,095 9,124 10,164 11,810 14,125 16,145 17,065 18,789

1986. 2,127 2,580 3,037 3,866 4,353 5,111 6,343 7,510 8,463 9,428 10,956 13,103 14,977 15,830 17,429

1987. 1,959 2,376 2,797 3,560 4,009 4,706 5,840 6,915 7,793 8,682 10,088 12,065 13,791 14,577 16,049

1988. 1,800 2,185 2,547 3,242 3,651 4,286 5,319 6,298 7,098 7,907 9,188 10,988 12,560 13,276 14,616

1989. 1,540 1,869 2,179 2,774 3,123 3,666 4,550 5,387 6,072 6,764 7,859 9,400 10,744 11,356 12,503

1990. – 1,522 1,792 2,281 2,568 3,015 3,742 4,430 4,993 5,562 6,463 7,730 8,836 9,339 10,282

1991. – – 1,428 1,817 2,046 2,403 2,982 3,530 3,979 4,432 5,150 6,159 7,040 7,442 8,193

1992. – – – 1,498 1,687 1,981 2,458 2,910 3,280 3,654 4,246 5,078 5,804 6,135 6,754

1993. – – – – 1,433 1,683 2,088 2,473 2,787 3,104 3,607 4,314 4,931 5,212 5,739

1994. – – – – – 1,322 1,641 1,942 2,189 2,439 2,834 3,389 3,874 4,094 4,508

1995. – – – – – – 1,457 1,725 1,944 2,166 2,517 3,010 3,440 3,636 4,004

1996. – – – – – – – 1,469 1,656 1,845 2,144 2,564 2,930 3,097 3,410

1997. – – – – – – – – 1,334 1,486 1,727 2,066 2,361 2,496 2,748

1998. – – – – – – – – – 1,255 1,459 1,745 1,994 2,108 2,321

1999. – – – – – – – – – – 1,294 1,548 1,770 1,870 2,059

2000. – – – – – – – – – – – 1,390 1,588 1,679 1,849

2001. – – – – – – – – – – – – 1,367 1,445 1,591

2002. – – – – – – – – – – – – – 1,208 1,330

2003. – – – – – – – – – – – – – – 1,164

2004 – – – – – – – – – – – – – – –

2005. – – – – – – – – – – – – – – –
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A Kormány
328/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a társadalombiztosítás ellátásaira
és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint

e szolgáltatások fedezetérõl  szóló
1997. évi LXXX. tör vény végrehajtásáról rendelkezõ

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

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 58.  § (1) be kez dé sé nek c), g) és
h) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a
kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

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 vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
195/1997. (XI. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
5/C.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5/C.  § (1) A Tbj. 25.  §-ában em lí tett sa ját jogú nyug dí -
jas fog lal koz ta tott sze mély a Tbj. 4.  § f) pont já ban meg ha -
tá ro zott el lá tás meg ál la pí tá sá nak kez dõ nap ját köve tõen
lé te sí tett biz to sí tá si kö te le zett ség gel járó jog vi szo nya
(vagy az em lí tett el lá tás meg ál la pí tá sá nak kez dõ nap ját
meg elõ zõ en fenn ál ló jog vi szo nyá ban tör té nõ to vább fog -
lal koz ta tá sa) alap ján a szá má ra ki fi ze tett já ru lék ala pot
 képezõ jö ve del me után fi zet ter mé szet be ni egész ség biz to -
sí tá si já ru lé kot és nyug díj já ru lé kot.

(2) Ha a sa ját jogú nyug dí jas fog lal koz ta tott sze mély a
Tbj. 4.  § f) pont já ban meg ha tá ro zott el lá tás meg ál la pí tá sá -
nak kez dõ nap ján vagy azt köve tõen a fog lal koz ta tó já tól
még az el lá tás meg ál la pí tá sá nak kez dõ nap já ig fenn ál ló
jog vi szo nyá ra te kin tet tel já ru lék ala pot ké pe zõ jö ve del met
kap, e jö ve del met a Tbj. 24.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott já ru lék fi ze té si fel sõ ha tár meg ál la pí tá sá nál úgy kell
figye lembe ven ni, mint ha an nak ki fi ze té sé re az el lá tás
meg ál la pí tá sá nak kez dõ nap ját meg elõ zõ na pon ke rült
vol na sor.”

2.  §

Az R. 7/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7/B.  § (1) Ha az egy ide jû leg több biz to sí tá si jog vi -

szony ban álló biz to sí tott a Tbj. 24.  §-ának (2) be kez dé sé -
ben, 27.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 29.  §-ának (3) be kez dé -
sé ben és 31.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nál
ma ga sabb összeg után fi ze tett tag dí jat (tag díj-ki egé szí -
tést), a kü lön bö ze tet a pénz tár tag nyi lat ko za ta alap ján a já -
ru lék fi ze té si fel sõ ha tár el éré sét köve tõen tag díj be val lást
és be fi ze tést tel je sí tõ fog lal koz ta tók nak kell el szá mol nia
és azt a biz to sí tott ré szé re vissza fi zet ni.

(2) A fog lal koz ta tó a Tbj. 31.  §-ának (2) be kez dé sé ben
elõ írt iga zo lás kéz hez vé te lét kö ve tõ 15 na pon be lül kö te -
les a tag díj (tag díj-ki egé szí tés) kü lön bö ze tet a biz to sí tott -
nak vissza fi zet ni és a több let be fi ze tés (túl fi ze tés) össze gét
az Art. sza bá lyai sze rin ti ön el len õr zés és a tag ra vo nat ko zó 
he lyes bí tés be nyúj tá sa mel lett a kö vet ke zõ havi tagdíjbe -
fizetésnél el szá mol ni (a be fi ze ten dõ tag dí jat a túl fi ze tés
össze gé vel csök ken te ni). Tag díj fi ze té si kö te le zett ség
 hiányában a túl fi ze tés össze gét a ma gánnyug díj pénz tár
– amennyi ben a fog lal koz ta tó nak tag díj tar to zá sa nincs –
az APEH ál tal tel je sí tett adat szol gál ta tás alap ján a fog lal -
koz ta tó ké rel mé re 30 na pon be lül vissza utal ja. Az el szá -
mo lás ra an nál a ma gánnyug díj pénz tár nál ke rül sor, ahol
a pénz tár tag tag sá gi jog vi szo nya az ön el len õr zés, he lyes -
bí tés be nyúj tá sá nak idõ pont já ban fenn áll.

(3) Ha az egyé ni vál lal ko zó egy ide jû leg több, egyéb
biz to sí tás sal járó jog vi szony ban is áll, a fog lal koz ta tó ra
elõ írt kö te le zett sé gek azt a fog lal koz ta tót ter he lik, ahol az
egyé ni vál lal ko zó fog lal koz ta tá sa a heti 36 órát el éri.
 Ennek hi á nyá ban az el szá mo lás az egyé ni vál lal ko zót ter -
he li.”

3.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § A 22–24.  § sze rin ti be je len té si kö te le zett sé get az

OEP ál tal rend sze re sí tett és a kö te le zet tek ren del ke zé sé re
bo csá tott prog ram fel hasz ná lá sá val elekt ro ni kus úton kell
tel je sí te ni. A MEP a be je len tés át vé te lét iga zol ja.”

4.  §

Az R. 20.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„20.  § (1) A ma gánnyug díj pénz tár az Art. 52.  § (7) be -

kez dé sé ben meg ha tá ro zott, az ál la mi adó ha tó ság ál tal tel -
je sí tett adat szol gál ta tás és a tag díj (ké se del mi pót lék, ön el -
len õr zé si pót lék) át uta lás ada ta it a be val lá si idõ szak ra
pénz tá ran ként, az adott fog lal koz ta tó és a foglalkozta -
tóhoz tar to zó ta gok vo nat ko zá sá ban az adat szol gál ta tás
 beérkezését kö ve tõ hó nap utol só nap já ig egyez te ti.

(2) A ma gánnyug díj pénz tár a Tbj. 51.  § be kez dé se sze -
rin ti egyez te tés le foly ta tá sa irán ti ké re lem ben az ál la mi
adó ha tó sá got ke re si meg, ha a sa ját nyil ván tar tá sa, az adó -
ha tó ság adat szol gál ta tá sa és a tag díj fi ze tés kö zött el té rést,
vagy a be val lá si kö te le zett ség té ves, hi bás vagy hi á nyos
tel je sí té sét ál la pít ja meg, to váb bá ha a nála nyil ván tar tott
pénz tár tag ra a tárgy év re vo nat ko zó an vagy a tárgy év ben
adat szol gál ta tás, va la mint be fi ze tés sem ér ke zett, és en nek 
oka a pénz tár nál nem is mert.

(3) A pénz tá ri meg ke re sés nek tar tal maz nia kell:
a) a meg ke re sõ ma gánnyug díj pénz tár ada ta it (ne vét,

cí mét, kód ját, az ügy in té zõ ne vét, te le fon szá mát),
b) a be val lás ra kö te le zett ne vét, cí mét, azo no sí tó ada -

tait (szék hely, te lep hely, adó szám),
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c) a ma gánnyug díj pénz tár-ta gok ne vét, azo no sí tó ada -
ta it (adó azo no sí tó jel, any ja neve, szü le té si idõ), a tag sá gi
jog vi szony kez dõ idõ pont ját az adott pénz tár nál,

d) a mu lasz tás nak, ille tõ leg a hi bá nak, hi á nyos ság nak
a meg je lö lé sét, ami re a meg ke re sés irá nyul,

e) an nak az idõ szak nak a meg je lö lé sét, amely re a be -
val lá sok be nyúj tá sát el mu lasz tot ták vagy a pénz tá ri nyil -
ván tar tá sok sze rint hi bás be val lást nyúj tot tak be, ille tõ leg
azo kat a té nye ket, kö rül mé nye ket, ame lyek re a be val lás
hi bá ját, hi á nyos sá gát ala poz zák,

f) azt a kö rül ményt, ha a pénz tár tag ra vo nat ko zó an
a tárgy év re vagy a tárgy év ben sem adat szol gál ta tás, sem
be fi ze tés nem ér ke zett,

g) min den olyan tényt, kö rül ményt, amely a ha tó sá gi
el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges.

(4) A meg ke re sést a ma gánnyug díj pénz tár az (1) be kez -
dés sze rint a pénz tár nál le foly ta tott egyez te tést köve tõen
– a (3) be kez dés f) pont já ban fog lalt eset ki vé te lé vel – ha -
von ta, az adat át adás mód já ra kö tött meg ál la po dás ban fog -
lal tak nak meg fele lõen elekt ro ni kus úton kül di meg az adó -
ha tó ság nak, az egyez te tett idõ szak ban fel tárt hiba,
 hiányosság ese tén az egyez te tést kö ve tõ hó nap utol só nap -
já ig.

(5) Az adó ha tó ság a pénz tá ri meg ke re sés alap ján le foly -
ta tott egyez te tés ered mé nyé rõl ér te sí ti a pénz tá rat.
Amennyi ben a pénz tá ri meg ke re sés alap ján az egyez te tés
nem ve zet ered mény re, az ille té kes adó ha tó ság az Art. sze -
rin ti el já rást foly tat ja le.

(6) A pénz tár ré szé re – más pénz tár nál fenn ál ló tag sá gi
jog vi szony ra te kin tet tel – té ve sen be val lott és be fi ze tett
tag dí jat, tag díj-ki egé szí tést a pénz tár, a Pénz tá rak Köz -
pon ti Nyil ván tar tá sá val (a továb biak ban: PKN) tör tént
egyez te tést köve tõen kü lön je lö lés sel ha la dék ta la nul
vissza utal ja a Ma gyar Ál lam kincs tár nál erre a cél ra el kü -
lö ní tet ten ve ze tett tag díj szám lá ra és er rõl ér te sí ti az adó -
hatóságot. Az ér te sí tés alap ján az ál la mi adó ha tó ság a be -
val lás he lyes bí té sé re és a be fi ze tés át ve zet te té sé re szó lít ja
fel a fog lal koz ta tót. Az ér te sí tés ben fel kell tün tet ni a pénz -
tár tag ne vét és adó azo no sí tó je lét, a fog lal koz ta tó ne vét,
adó szá mát és bank szám la szá mát, és azt a be val lá si idõ sza -
kot, amely re a té ves be val lás vo nat ko zott, a té ves be fi ze tés 
dá tu mát, össze gét, to váb bá meg kell ne vez ni azt a ma -
gánnyug díj pénz tá rat, ahol a pénz tár tag ság a PKN ada tai
alap ján fenn áll.

(7) Ha a pénz tár ré szé re át utalt tag díj sem a pénz tár nál
nyil ván tar tott fog lal koz ta tó ra, sem pénz tár tag ra, sem a
PKN ada tai alap ján más pénz tár tag ra nem azo no sít ha tó, a
tag díj össze gét a ma gánnyug díj pénz tár a Ma gyar Ál lam -
kincs tár nál erre a cél ra el kü lö ní tet ten ve ze tett tag díj szám -
lá ra kü lön je lö lés sel az át uta lást kö ve tõ 180 na pon be lül
vissza utal ja, és egy ide jû leg a vissza uta lás té nyé rõl ér te sí ti
az adó ha tó sá got.

Ha az át utalt tag díj fog lal koz ta tó ra (be val ló ra) azo no sít -
ha tó, de ah hoz az APEH-tól a be val lá sok fel dol go zá sát
köve tõen adat szol gál ta tás nem ér ke zett, a pénz tár a

(2)–(4) be kez dés ben fog lal tak sze rint meg ke re sés sel ér te -
sí ti az ál la mi adó ha tó sá got.

(8) A pénz tár éven te egy al ka lom mal az egyé ni szám la -
ér te sí tõ ki kül dést meg elõ zõ en kö te les a ta gok egyé ni
szám lá it fe lül vizs gál ni és azo kat az idõ sza ko kat, ame lyek -
re sem adat szol gál ta tás, sem be fi ze tés nem ér ke zett, a biz -
to sí tot ti nyil ván tar tás ada ta i val a PKN köz re mû kö dé sé vel
egyez tet ni. Az egyez te tés alap ján a pénz tár a (3)–(4) be -
kez dés ben fog lal tak sze rin ti meg ke re sést a tárgy évet
 követõ év már ci us 31-éig kül di meg az ál la mi adó ha tó ság
ré szé re.

(9) A pénz tár leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us
30-áig írás ban ér te sí tést küld a tag díj be val lást és be fi ze tést 
tel je sí tõ fog lal koz ta tók, egyé ni vál lal ko zók ré szé re a tag -
díj fi ze té si kö te le zett ség alap ján a pénz tár hoz be folyt tag díj 
össze gé rõl, a be val lá si és be fi ze té si ada tok rész le te zé sé -
vel. Az ér te sí tés ben egy tel jes évre (12 hó nap ra) vonat -
kozó ada to kat kell kö zöl ni.

(10) A pénz tár éven te egy al ka lom mal a fog lal koz ta tói
és egyé ni vál lal ko zói be val lá si és be fi ze té si ada to kat havi
bon tás ban, az adat át adás mód já ra kö tött meg ál la po dás ban
fog lal tak nak meg fele lõen, elekt ro ni kus úton egyez te ti az
ál la mi adó ha tó ság gal.”

5.  §

Az R. a 20.  § után a kö vet ke zõ 20/A.  §-sal egé szül ki:
„20/A.  § (1) A Tbj. 50.  § (7) be kez dé se sze rin ti át uta lás -

sal egy ide jû leg a Ma gyar Ál lam kincs tár a pénz tá rak és az
ál la mi adó ha tó ság kö zöt ti meg ál la po dás ban fog lal tak nak
meg fele lõen át ad ja a pénz tár ré szé re a be fi ze tés re vo nat -
ko zó bank szám la ki vo nat, csek kes be fi ze tés ese tén a pos tai 
ana li ti kus ál lo mány aláb bi ada ta it:

a) bank szám lá ról tör té nõ uta lás ese tén
aa) a be fi ze tõ (fog lal koz ta tó) neve,
ab) a be fi ze tõ bank szám la szá ma,
ac) a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett bank szám lá ra

ér ke zés dá tu ma,
ad) az át uta lás össze ge,
ae) az uta lás hi vat ko zá sa, a köz le mény ro vat adat tar tal ma;
b) pos tai csek kes be fi ze tés ese tén
ba) a be fi ze tõ neve,
bb) a be fi ze tõ címe,
bc) a be fi ze tõ adó azo no sí tó ja,
bd) a be fi ze tés össze ge,
be) a köz le mény ro vat adat tar tal ma,
bf) a pos tai be fi ze tés dá tu ma,
bg) a képi ál lo mány meg kül dé se.
(2) Ha a pénz tár a be fi ze tést az (1) be kez dés ben meg ha -

tá ro zott bár mely adat hi á nyá ban nem tud ja azo no sí ta ni, a
be fi ze tés azo no sí tá sa cél já ból az adat át adás mód já ra kö tött 
meg ál la po dás ban fog lal tak nak meg fele lõen elekt ro ni kus
úton ha la dék ta la nul meg ke re si az adó ha tó sá got. Az adó -
ha tó ság ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a pénz tá rat a be fi ze tõ
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ál ta la nyil ván tar tott és az Art. 52.  § (7) be kez dé se sze rint
kö zöl he tõ azo no sí tó ada ta i ról.”

6.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„21.  § (1) Az ál la mi adó ha tó ság a ma gánnyug díj pénz tár
20.  § (4) és (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott meg ke re sé se
alap ján a fog lal koz ta tó, egyé ni vál lal ko zó tag díj be val lá si
és tag díj fi ze té si kö te le zett sé ge te kin te té ben az egyez te tés
ered mény te len sé ge ese tén vizs gá la tot tart és le foly tat ja az
Art. sze rin ti el já rást, va la mint an nak ered mé nyé rõl ér te sí ti
a pénz tá rat. Mu lasz tás meg ál la pí tá sa ese tén ha tá ro za tá ban
a kö ve te lés jo go sult ja ként az el já rást kez de mé nye zõ
 magánnyugdíjpénztárat je lö li meg. A jog erõs ha tá ro zat
– ha ha tá ro zat ho za tal ra nem ke rül sor, a jegy zõ könyv –
egy pél dá nyát meg kül di az el já rást kez de mé nye zõ jo go -
sult nak. Az adó ha tó ság a ha tá ro za tá hoz mel lé ke li a meg -
állapítás alap ját ké pe zõ egyé nen kén ti tag díj- és a ké se del -
mi pót lék ki mu ta tást havi bon tás ban.

(2) Az ál la mi adó ha tó ság ál tal le foly ta tott el já rás ered -
mé nye ként meg ál la pí tott el ma radt já ru lék-, ille tõ leg
 magán-nyugdíjpénztári tag díj kö ve te lés kap csán be folyt
össze get a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai és az
érin tett ma gánnyug díj pénz tá rak kö zött a kö ve te lés ará nyá -
ban oszt ja meg.

(3) Az ál la mi adó ha tó ság a kö ve te lés (tar to zás) meg té -
rült össze gét a meg té rü lés tõl szá mí tott 5 mun ka na pon
 belül át ve ze ti az érin tett ma gánnyug díj pénz tár Ma gyar
 Államkincstárnál ve ze tett tag díj be sze dé si szám lá já ra.
A Ma gyar Ál lam kincs tár a kö ve te lés meg té rült össze gét
ha la dék ta la nul át utal ja az érin tett magánnyugdíjpénz -
tárnak.

(4) Az ál la mi adó ha tó ság az ál ta la in dí tott vég re haj tá si
el já rás ról és an nak ered mé nyé rõl, a fel szá mo lá si el já rás
so rán a pénz tár kép vi se le té ben be nyúj tott hi te le zõi igény -
rõl, a be haj tott tag díj, ké se del mi pót lék és ön el len õr zé si
pót lék össze gé rõl, to váb bá a be hajt ha tat lan tag díj tar to zás
té nyé rõl és össze gé rõl ha von ta az adat át adás mód já ra
 kötött meg ál la po dás ban fog lal tak nak meg fele lõen elekt ro -
ni kus úton ér te sí ti az érin tett ma gánnyug díj pénz tá rat. Fel -
szá mo lá si el já rás ese tén a be hajt ha tat lan ság té nyét a bí ró -
ság fel szá mo lá si el já rást be fe je zõ jog erõs vég zé se, ille tõ -
leg a fel szá mo ló ál tal adott nyi lat ko zat alap ján a pénz tár
ál la pít ja meg.

(5) Ha az ál la mi adó ha tó ság meg ál la pít ja, hogy a tag díj
és a ké se del mi pót lék (ön el len õr zé si pót lék) szám lán tar to -
zás és túl fi ze tés is mu tat ko zik, az egyes szám lák kö zöt ti
ren de zés, át ve ze tés ér de ké ben nyi lat ko zat ra szó lít ja fel a
be fi ze tés re kö te le zet tet. Ha a fog lal koz ta tó a fel szó lí tás ra
az adott ha tár idõn be lül nem vá la szol, az adó ha tó ság ér te -
sí té se alap ján a ma gánnyug díj pénz tár az egyik szám lán
lévõ túl fi ze tést a má sik szám lán lévõ tar to zás ren de zé sé re
át ve ze ti.

(6) A Tbj. 54.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint
 hozott jog erõs ha tá ro za tot az OEP és te rü le ti igaz ga tá si
szer vei – a kö ve te lés-, ille tõ leg az igény ér vé nye sí tés re
meg ha tá ro zott ha tár idõ re is fi gye lem mel – meg kül dik
a nyug díj biz to sí tá si ille té kes igaz ga tá si szer ve i nek. A Tbj.
54. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján ho zott jog erõs
ha tá ro zat egy-egy pél dá nyát az ál la mi adó ha tó ság meg -
küldi a te rü le ti leg illeté kes egész ség biz to sí tá si és nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szer vek nek.”

7.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ha tá lyát vesz ti
a) e ren de let ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon az egyes tár -

sa da lom biz to sí tá si tár gyú ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
159/2006. (VII. 27.) Korm. ren de let 17.  § (2) be kez dé sé -
ben a „7/B.  § (6) be kez dé se, 13.  §-a,” szö veg rész,

b) e ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján az R. 6.  §
(1) be kez dé sé ben „az Art. 17/A.  §-ában meg ha tá ro zott”
szö veg rész, 10.  § (2) be kez dé sé ben az „(Art. 17/A.  §)”
szö veg rész, 19.  §-ának (5) be kez dé se,

c) 2007. áp ri lis 1-jén az R. 2.  § (6) be kez dé se, 26.  §-a.

(3) A 2007. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ szak ra vonatko -
zóan be haj tott tag dí jat, tag díj ki egé szí tést, ké se del mi pót -
lé kot, ön el len õr zé si pót lé kot az ál la mi adó ha tó ság köz vet -
le nül az érin tett ma gánnyug díj pénz tár ré szé re utal ja át.

(4) Nem lép ha tály ba az egyes tár sa da lom biz to sí tá si tár -
gyú ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 159/2006. (VII. 27.)
Korm. ren de let 7.  §-a, 10.  §-a és 11.  §-a.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
329/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a nyugellátásoknak és a nyugdíjszerû rendszeres
szociális ellátásoknak a vi zit díj be ve ze té sé vel

össze füg gõ eme lé sé rõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés g) pont já ban meg ál la pí tott ha tás kö ré -
ben, va la mint a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló
1997. évi. LXXXI. tör vény 101.  §-a (1) be kez dé sé nek
f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:
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1.  §

(1) 2007. feb ru ár 15-étõl meg kell emel ni a 2007. feb -
ruár 15-ét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tott

a) sa ját jogú nyug el lá tást,
b) hoz zá tar to zói nyug el lá tást,
c) rend sze res szo ci á lis já ra dé kot,
d) át me ne ti já ra dé kot,
e) egész ség ká ro so dá si já ra dé kot,
f) rok kant sá gi já ra dé kot,
g) há zas tár si pót lé kot, há zas tár si pót lék hoz járó ki egé -

szí tést,
h) há zas társ után járó jö ve de lem pót lé kot,
i) köz pon ti szo ci á lis se gélyt,

ha a jo go sult ré szé re fo lyó sí tott – az a)–i) pont sze rin ti –
el lá tá sok együt tes havi össze ge nem ha lad ja meg az
54 260 fo rin tot.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rin ti el lá tás nak
(a továb biak ban: nyug el lá tás) mi nõ sül

a) a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás,
b) a szo ci á lis biz ton sá gi (szo ci ál po li ti kai) nem zet kö zi

egyez mény alap ján meg ál la pí tott nyug el lá tás ese tén a
 magyar szer zõ dõ fe let ter he lõ nyug díj rész, il let ve nyug díj,

c) a bá nyász nyug díj,
d) az egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók nyug dí ja,
e) a kor en ged mé nyes nyug díj,
f) a szol gá la ti nyug díj,
g) a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti, szak szö vet ke ze ti

 járadék,
h) a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö velt

össze gû já ra dé ka.

(3) Az eme lés havi össze ge
a) 300 fo rint, ha a jo go sult ré szé re fo lyó sí tott – az

(1) be kez dés sze rin ti – el lá tá sok együt tes havi össze ge
nem ha lad ja meg a 27 130 fo rin tot,

b) 200 fo rint, ha a jo go sult ré szé re fo lyó sí tott – az
(1) be kez dés sze rin ti – el lá tá sok együt tes havi össze ge
meg ha lad ja a 27 130 fo rin tot.

2.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé sé nek a)–f) pont ja sze rin ti, 2007.
feb ru ár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ -
pont tól meg ál la pí tott el lá tá so kat – ki vé ve azo kat a nyug el -
lá tá so kat, ame lye ket az adott nyug el lá tás jog sza bály ban
meg ha tá ro zott leg ki sebb össze gé re (a továb biak ban: mi ni -
mál nyug díj) vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá sá val kell 
meg ál la pí ta ni – az 1.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak
sze rint meg emelt összeg ben kell meg ál la pí ta ni, ha

a) a jo go sult ré szé re meg ál la pí tás ra ke rü lõ, il let ve már
fo lyó sí tott – az 1.  § (1) be kez dé se sze rin ti – el lá tá sok
együt tes havi össze ge nem ha lad ja meg az 54 260 fo rin tot,
és

b) a jo go sult nak nem fo lyó sí ta nak e ren de let sze rint
már meg emelt, il let ve emelt összeg ben meg ál la pí tott – az
1.  § (1) be kez dé se sze rin ti – el lá tást.

(2) Az a sze mély, aki nek a nyug el lá tá sát a 2007. feb -
ruár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ idõ pont -
tól, a mi ni mál nyug díj ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal -
ma zá sá val kell meg ál la pí ta ni, emelt össze gû nyug el lá tás ra 
ak kor jo go sult, ha

a) a mi ni mál nyug díj, va la mint a jo go sult ál tal meg szer -
zett szol gá la ti idõ és ke re set, jö ve de lem alap ján szá mí tott
nyug el lá tás (a továb biak ban: szá mí tott nyug el lá tás)
 különbsége nem éri el a 300 fo rin tot, il let ve – I. vagy
II. rok kant sá gi cso port ba tar to zó rok kant sá gi, bal ese ti rok -
kant sá gi nyug díj ese tén – a 200 fo rin tot, to váb bá

b) a jo go sult meg fe lel az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze -
rin ti fel té te lek nek.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti eset ben a nyug el lá tást úgy
kell ki szá mí ta ni, hogy a szá mí tott nyug el lá tást 300 fo rint -
tal, il let ve – I. vagy II. rok kant sá gi cso port ba tar to zó rok -
kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj ese tén – 200 fo rint -
tal kell meg emel ni.

3.  §

(1) Az 1.  § sze rin ti eme lés, il let ve a 2.  § sze rin ti emelt
össze gû meg ál la pí tás csak egy el lá tás után jár. Ha a jo go -
sult ré szé re egy ide jû leg több el lá tást fo lyó sí ta nak, il let ve
ál la pí ta nak meg, az 1.  § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
sor rend ben elõbb álló el lá tást kell meg emel ni, il let ve
emelt összeg ben meg ál la pí ta ni.

4.  §

2007. feb ru ár 15-étõl 300 fo rint tal meg kell emel ni a
 vakok sze mé lyi já ra dé kát.

5.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés meg té rí ti a Nyugdíjbizto -
sítási Alap nak

a) az 1.  § (1) be kez dé sé nek c)–i) pont ja sze rin ti el lá tá -
sok eme lé sé nek, emelt össze gû meg ál la pí tá sá nak fede -
zetét,

b) az 1.  § (2) be kez dé sé nek c)–d) és g)–h) pont ja sze -
rin ti el lá tá sok eme lé sé nek, emelt össze gû meg ál la pí tá sá -
nak fe de ze tét,

c) a vég re haj tás költ sé ge it.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti össze gek át uta lá -
sá nak, il let ve el szá mo lá sá nak mód já ról és idõ pont já ról
a Pénz ügy mi nisz té ri um, az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság, va la mint a Szo ci á lis és Mun ka ügyi
 Minisztérium meg ál la po dást köt.
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(3) Az (1) be kez dés b) és c) pont ja sze rin ti össze gek
 átutalására, il let ve el szá mo lá sá nak mód já ra kü lön jog sza -
bály ren del ke zé sei az irány adók.

6.  §

A tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról  szóló 1997. évi.
LXXXI. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 168/1997.
(X. 6.) Korm. ren de let (a továb biak ban: TnyR.) 11.  §-a
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„11.  § A 2007. feb ru ár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ öreg sé gi
tel jes nyug díj leg ki sebb össze ge [Tny. 12.  § (3) be kez dé -
se] havi 27 130 fo rint.”

7.  §

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

„(1) A 2007. feb ru ár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár 1-jét
meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ rok kant sá gi
nyug díj leg ki sebb össze ge [Tny. 29.  § (6) be kez dés] a
III. rok kant sá gi cso port ban havi 27 130 fo rint, a II. rok -
kant sá gi cso port ban havi 28 340 fo rint, az I. rok kant sá gi
cso port ban havi 29 370 fo rint.”

8.  §

A TnyR. 28.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 2007. feb ru ár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár 1-jét
meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ bal ese ti rok -
kant sá gi nyug díj leg ki sebb össze ge a III. rok kant sá gi cso -
port ban havi 27 200 fo rint, a II. rok kant sá gi cso port ban
havi 28 560 fo rint, az I. rok kant sá gi cso port ban havi
29 530 fo rint.”

9.  §

A TnyR. 64/D.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„64/D.  § A 2007. feb ru ár 14-ét kö ve tõ, de 2008. ja nu ár
1-jét meg elõ zõ idõ pont tól meg ál la pí tás ra ke rü lõ ár va el lá -
tás leg ki sebb össze ge [Tny. 56.  § (4) be kez dé se] havi
23 080 fo rint.”

10.  §

(1) Ez a ren de let 2007. feb ru ár 15-én lép ha tály ba.
A 2007 feb ru ár já ra járó el lá tást a jo go sul tak szá má ra már
emelt összeg ben kell fo lyó sí ta ni.

(2) A jo go sul tat 2007 feb ru ár já ban az 1.  § (3) bekez -
dése, a 2.  §, il let ve a 4.  § sze rin ti eme lé si összeg fele il le ti
meg.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
330/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyezõ
pénztárak által finanszírozható szolgáltatásokról

 szóló 263/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány 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.) 78.  §-ának (1) és (4) be kez dé sé ben, a ma gán nyug díj -
ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról  szóló 1997. évi
LXXXII. tör vény (a továb biak ban: Mpt.) 134.  § (1) be kez -
dé sé nek a), b), c,) e), és h) pont já ban és 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 (a továb biak ban: Tbj.) 58.  §-ában fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ön kén tes köl csö nös egész ség- és ön se gé lye zõ pénz -
tá rak ál tal fi nan szí roz ha tó szol gál ta tá sok ról  szóló
263/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Eör.) 
2.  §-a a kö vet ke zõ o)–s) pon tok kal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]

„o) pénz tá ri kár tya: olyan egész ség-, vagy ön se gé lye -
zõ pénz tár ál tal ki bo csá tott esz köz, amely al kal mas a pénz -
tár tag azo no sí tá sá ra, az egyé ni szám lán meg lé võ fe de zet
iga zo lá sá ra, va la mint az egyé ni szám lán zá ro lá si mû ve let
el vég zé sé re, va la mint al kal mas le het egész ség ügyi és
egész ség biz to sí tá si adat ke ze lés tá mo ga tá sá ra;

p) elekt ro ni kus szám la: az elekt ro ni kus szám lá ról  szóló 
20/2004. (IV. 21.) PM ren de let (a továb biak ban: Eszr.)
1–2.  §-ai ban meg ha tá ro zott fo ga lom;

q) zá ro lás: a pénz tár tag egyé ni szám lá ján lévõ összeg
el kü lö ní té se a pénz tá ri kár tyát el fo ga dó kö ve te lé se ki elé -
gí té sé nek biz to sí tá sa cél já ból;
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r) kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz: a hi tel in té ze -
tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi
CXII. tör vény 2. szá mú mel lék le té nek 5.1. pont já ban meg -
ha tá ro zott fo ga lom, ki vé ve a csek ket;

s) kö ze li hoz zá tar to zó: az Öpt. 2.  § (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély.”

2.  §

Az Eör. 3.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § (1) Az ön se gé lye zõ pénz tá rak az Öpt. 50/A.  §-ában 
fog lalt ki egé szí tõ ön se gé lye zõ pénz tá ri, va la mint élet mód -
ja ví tó ön se gé lye zõ pénz tá ri szol gál ta tá so kat a pénz tár ta -
gok, il let ve ren del ke zé sük alap ján a kö ze li hoz zá tar to zók
ré szé re nyújt hat ják.

(2) Az Öpt 2.  § (7) be kez dé sé nek ca) pont já ban fog lalt,
a gyer mek szü le té sé hez kap cso ló dó el lá tá so kat az ön se gé -
lye zõ pénz tár a gyer me ket ne ve lõ szü lõ, örök be fo ga dó
szü lõ vagy gyám ré szé re biz to sít hat ja. A gyer mek szü le té -
sé hez kap cso ló dó el lá tá sok a gyer mek meg szü le té se, örök -
be fo ga dá sa, a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, a gyer mek -
gon do zá si díj, a gyer mek gon do zá si se gély és a gyer mek -
ne ve lé si tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ese tén ve he tõ ek igény be.

(3) Az Öpt. 2.  § (7) be kez dé sé nek cb) pont já ban fog lalt
mun ka nél kü li sé gi el lá tást az ön se gé lye zõ pénz tár azon
tag já nak nyújt hat ja, aki nek jö ve de lem szer zõ te vé keny sé -
ge meg szûnt és nyug el lá tás ra nem jo go sult.

(4) Az Öpt. 2.  § (7) be kez dé sé nek cc) pont ja alap ján az
ön se gé lye zõ pénz tár a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé -
keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény ben meg ha tá ro zott
tûz- és ele mi ká rok be kö vet kez te ese tén biz to sít hat tá mo -
ga tást.

(5) Az Öpt. 2.  § (7) be kez dé sé nek cd) pont ja sze rin ti, be -
teg ség hez, egész sé gi ál la pot hoz kap cso ló szol gál ta tá sa it
az ön se gé lye zõ pénz tár 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.) 44.  §-ában meg ha tá ro zott ke re sõ kép te len ség,
va la mint a meg vál to zott mun ka ké pes ség  miatt ke re set tel
nem ren del ke zõ tag já nak nyújt hat ja.

(6) Az Öpt 2.  § (7) be kez dé sé nek ce) pont ja alap ján az
ön se gé lye zõ pénz tár az 5.  § (7)–(9) be kez dé sé ben fog lalt
szol gál ta tá so kat nyújt hat ja.

(7) Az Öpt. 2.  § (7) be kez dé sé nek cf) pont sze rin ti
gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz árá nak tá mo ga tá sa
alap ján az ön se gé lye zõ pénz tá rak az 5.  § (11) be kez dé sé -
nek a) pont já ban fog lalt szol gál ta tá so kat (a továb biak ban:
a gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz árá nak tá mo ga tá -
sa) nyújt hat ják.

(8) Az Öpt 2.  § (7) be kez dé sé nek cg) pont ja alap ján a
pénz tár tag vagy kö ze li hoz zá tar to zó já nak ha lá la ese tén a
hát ra ma ra dot tak se gé lye zé se biz to sít ha tó.

(9) Az Öpt 2.  § (7) be kez dé sé nek ch) pont ja alap ján 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 biz to sít ha tó.

(10) Az Öpt. 2.  § (7) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti
élet mód ja ví tó ön se gé lye zõ pénz tá ri szol gál ta tá sok kö ré -
ben az ön se gé lye zõ pénz tá rak az 5.  § (18) be kez dé sé ben
fog lalt szol gál ta tá so kat nyújt hat ják.”

3.  §

Az Eör. a kö vet ke zõ 3/A–3/C.  §-ok kal egé szül ki:

„3/A.  § (1) Az ön se gé lye zõ pénz tár szol gál ta tá sa it – a
(2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – ki zá ró lag az Öpt.
50.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö zös sé gi szol gál -
ta tás ként nyújt hat ja.

(2) Az ön se gé lye zõ pénz tár a 3.  §-ban meg ha tá ro zott
szol gál ta tá sok kö zül a kö vet ke zõ ket az Öpt. 50.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott egyé ni szol gál ta tás ként is
nyújt hat ja:

a) a gyer mek meg szü le té se, il let ve örök be fo ga dá sa
alap ján nyújt ha tó egy sze ri, egy össze gû tá mo ga tás;

b) a ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, a gyer mek gon do -
zá si díj ki egé szí té se a fo lyó sí tás idõ tar ta ma alatt, leg fel -
jebb az el lá tás alap já ul szol gá ló összeg mér té ké ig;

c) a gyer mek gon do zá si se gély és a gyer mek ne ve lé si tá -
mo ga tás össze gé nek ki egé szí té se a fo lyó sí tás idõ tar ta ma
alatt, leg fel jebb az el lá tás sal meg egye zõ mér ték ben;

d) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény sze rin ti ál lás ke re sé -
si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély össze gé nek ki egé szí té se a
fo lyó sí tás idõ tar ta ma alatt, leg fel jebb az el lá tás alap já ul
szol gá ló összeg mér té ké ig;

e) táp pénz, bal ese ti táp pénz, rok kant sá gi, bal ese ti rok -
kant sá gi nyug el lá tás, va la mint a bal ese ti já ra dék ki egé szí -
té se a fo lyó sí tás idõ tar ta ma alatt, leg fel jebb az el lá tás alap -
já ul szol gá ló összeg mér té ké ig;

f) a te me tés iga zolt költ sé ge i nek tá mo ga tá sa;

g) gyógy te ák, fog- és száj ápo lók, va la mint az Or szá gos 
Gyógy sze ré sze ti In té zet ál tal ki adott en ge dély szám mal és
for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel ren del ke zõ, gyógy szer -
nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ter mé kek meg vá sár lá sá -
nak tá mo ga tá sa;

h) a gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz árá nak tá -
mo ga tá sa;

i) az át me ne ti já ra dék, va la mint a bá nyász dol go zók
egész ség ká ro so dá si já ra dé ka össze gé nek ki egé szí té se a
fo lyó sí tás idõ tar ta ma alatt, leg fel jebb az el lá tás alap já ul
szol gá ló összeg mér té ké ig;

j) a rok kant sá gi já ra dék, va la mint a rend sze res szo ci á -
lis já ra dék össze gé nek ki egé szí té se a fo lyó sí tás idõ tar ta ma 
alatt, leg fel jebb az el lá tás sal meg egye zõ mér ték ben;

k) az 5.  § (1) be kez dés j)–l) pont ban, va la mint 5/A.  §
(1) be kez dés ben fog lalt szol gál ta tá sok.
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3/B.  § (1) A pénz tár szol gál ta tást ki zá ró lag a szol gál ta -
tás ra jo go sult sze mély erre vo nat ko zó írás be li igény lé se
alap ján, az egyes szol gál ta tá sok alap já ul szol gá ló

a) ese mény be kö vet ke zé se után, vagy
b) ál la pot fenn ál lá sa ide jén

nyújt hat.
(2) A szol gál ta tás irán ti igényt a szol gál ta tás alap já ul

szol gá ló ese mény be kö vet ke zé sét, ál la pot ki ala ku lá sát, il -
let ve a szol gál ta tás ra való jo go sult sá got iga zo ló do ku men -
tum kéz hez vé te lét kö ve tõ 120 na pon be lül kell a pénz tár -
hoz be nyúj ta ni. Az igény be je len té sé nek mi nõ sül a pénz tá -
ri kár tya hasz ná la ta.

(3) A pénz tár alap sza bá lyá ban meg kell ha tá roz ni, hogy
a pénz tár a szol gál ta tá si igény be je len té sét köve tõen hány
na pon be lül tel je sí ti az ese ti szol gál ta tá so kat, il let ve hány
na pon be lül kez di meg a já ra dé kok fo lyó sí tá sát.

(4) A va la mely nem vég le ges ál la po ton ala pu ló szol gál -
ta tás ra való jo go sult ság meg szû né sét a jo go sult nak a meg -
szû nés idõ pont ját, il let ve a szol gál ta tás ra való jo go sult ság
meg szû né sét iga zo ló do ku men tum kéz hez vé te lét kö ve tõ
30 na pon be lül be kell je len te nie a pénz tár nak. Amennyi -
ben a jo go sult ság meg szû né se rend sze res (já ra dék jel le gû)
szol gál ta tás fo lyó sí tá sá nak tar ta ma alatt kö vet ke zik be, a
já ra dék fo lyó sí tá sát a jo go sult ság meg szû né sé nek be je len -
té sét kö ve tõ 30 na pon be lül be kell szün tet nie a pénz tár -
nak.

(5) A fel té te lek be kö vet kez tét, fenn ál lá sát a szol gál ta tás 
igény lé se kor vagy azt meg elõ zõ en kell iga zol ni. A szol -
gál ta tá sok igény be vé te lét meg ala po zó do ku men tu mo kat
az ön se gé lye zõ pénz tár a szol gál ta tás fo lyó sí tá sá nak nap -
já tól szá mí tott 8 évig meg õr zi.

3/C.  § (1) A kö zös sé gi szol gál ta tást nyúj tó ön se gé lye zõ
pénz tá rak ban a tag dí jak kö zös sé gi szol gál ta tá sok tar ta lé -
ka i ba fi ze ten dõ ré szé re, va la mint a kö zös sé gi szol gál ta tá -
sok tar ta lé ka i nak a biz ton sá gos szol gál ta tás nyúj tás hoz
szük sé ges mi ni má lis nagy sá gá ra vo nat ko zó kal ku lá ci ót a
pénz tár biz to sí tás ma te ma ti ku sa ké szí ti vagy el len jegy zi. A 
kal ku lá ci ót az alap sza bály ban meg ha tá ro zott gya ko ri ság -
gal, de leg alább há rom éven te kell el ké szí te ni. Amennyi -
ben az el ké szí tett kal ku lá ció el len jegy zé sét meg ta gad ja,
azt a biz to sí tás ma te ma ti kus a Fel ügye let nek az ön se gé lye -
zõ pénz tár szá má ra tör té nõ be je len té sét köve tõen 3 mun -
ka na pon be lül írás ban be je len ti.

(2) A biz to sí tás ma te ma ti kus el ké szí ti vagy el len je gye zi
az Öpt. 50.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt kal ku lá ci ót, il let ve a 
pénz tár pénz ügyi ter vét.

(3) A kö zös sé gi szol gál ta tá sok ala ku lá sát, meg fe le lõ sé -
gét, a tar ta lé kok ra ható té nye zõk ala ku lá sát, va la mint a kö -
zös sé gi szol gál ta tá sok ja vá ra tör té nõ be fi ze té sek és az
azok ter hé re fi nan szí ro zott szol gál ta tá sok össze ge kö zöt ti
vi szonyt a biz to sí tás ma te ma ti kus éven te ér té ke li.

(4) A biz to sí tás ma te ma ti kus éven te je len tést ké szít. A
biz to sí tás ma te ma ti kus je len té sé nek a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ér té ke lés mel lett tar tal maz nia kell a szol -

gál ta tá sok kal ku lá ci ó já nak eset le ges meg vál toz ta tá sá ra
vo nat ko zó ja vas la tot is. A biz to sí tás ma te ma ti kus je len té -
sét az éves be szá mo lót el fo ga dó köz gyû lés elé kell ter jesz -
te ni és ar ról ha tá roz ni kell.

(5) A pénz tár igaz ga tó ta ná csa a (2) be kez dés ben fog lal -
tak sze rint el ké szí tett vagy el len jegy zett kal ku lá ció, il let ve 
pénz ügyi terv figye lembe véte lével meg ha tá roz za a kö zös -
sé gi szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sá hoz szük sé ges szol gál ta -
tá si tar ta lé kok szá mát, il let ve az egyes tar ta lé kok ból fi nan -
szí roz ha tó szol gál ta tá sok össze té te lét.

(6) Nem kell al kal maz ni az (1)–(5) be kez dés ben fog lal -
ta kat azon ön se gé lye zõ pénz tá rak ese té ben, ame lyek nél

a) a kö zös sé gi szol gál ta tá sok tar ta lé ka i ba tör té nõ
összes éves be fi ze tés egy tag ra ve tí tett át la gos ér té ke nem
ha lad ja meg a min den ko ri leg ki sebb havi mi ni mál bér
össze gé nek 10 szá za lé kát, és

b) a pénz tár alap sza bá lya tar tal maz olyan ren del ke zést, 
mely nek alap ján a pénz tár nak fel kell füg gesz te ni azon kö -
zös sé gi szol gál ta tá sok fo lyó sí tá sát, ame lyek ese té ben a
szol gál ta tás hoz tar to zó tar ta lék szint je an nak éves szin ten
ter ve zett be vé te lé nek 2 szá za lé ka alá süllyed.

Ezen pénz tá rak ese té ben a biz to sí tás ma te ma ti kus el ké -
szí ti vagy el len jegy zi a pénz tár hosszú távú pénz ügyi ter -
vét.”

4.  §

Az Eör. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) Az ön se gé lye zõ pénz tár szol gál ta tá sai – szol -
gál ta tá son ként egy sé ge sen – meg ha tá ro zott össze gû ek, il -
let ve kár-, költ ség- vagy jö ve de lem ará nyo sak le het nek. Az 
ön se gé lye zõ pénz tár meg ha tá roz hat ja a szol gál ta tás leg ki -
sebb és leg na gyobb össze gét, il let ve leg ki sebb és leg na -
gyobb mér té két.

(2) A szol gál ta tá sok össze gé nek meg ha tá ro zá sá nak
mód ját min den szol gál ta tás ra jo go sult tag ra azo nos mó don 
kell al kal maz ni. A szol gál ta tá sok össze gé nek meg ha tá ro -
zá sa nem tar tal maz hat mér le ge lé sen ala pu ló ele met.

(3) Az ön se gé lye zõ pénz tár a kö zös sé gi szol gál ta tá si
tar ta lé kot az érin tett ta gok egyé ni szám lá já nak egy ide jû
meg ter he lé sé vel fo lya ma to san kép zi. Amennyi ben a pénz -
tár alap sza bá lya et tõl el té rõ en ren del ke zik, a kö zös sé gi
szol gál ta tás já ra dék for má já ban ve he tõ igény be.

(4) A tag díj fi ze té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén a
kö zös sé gi szol gál ta tá sok össze ge az alap sza bály ban meg -
ha tá ro zott mó don csök kent he tõ.

(5) Az ön se gé lye zõ pénz tár alap sza bá lyá ban ren del kez -
ni kell a szol gál ta tá si tar ta lék(ok)nak a tar ta lé kok hoz kap -
cso ló dó szol gál ta tá sok biz ton sá gos nyúj tá sá hoz szük sé ges 
szint je alá csök ke né se ese tén kö ve ten dõ el já rás ról.
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(6) A kö zös sé gi szol gál ta tá si tar ta lék(ok)nak az Öpt.
50.  § (5) be kez dé se sze rin ti ese tek ben az egyé ni szám lák ra 
tör té nõ át cso por to sí tás so rán az érin tett szol gál ta tá si tar ta -
lék ból ko ráb ban szol gál ta tás ban ré sze sült ta go kat meg il le -
tõ össze get csök ken te ni nem le het.”

5.  §

Az Eör. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5.  § (1) Az egész ség pénzt árak az Öpt. 51/A.  §-ában
fog lalt ki egé szí tõ egész ség biz to sí tá si, va la mint élet mód ja -
ví tó egész ség pénzt ári szol gál ta tás ként a pénz tár ta gok, il -
let ve ren del ke zé sük alap ján kö ze li hoz zá tar to zók ré szé re a 
(2)–(18) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott, az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) ál tal
nem, vagy csak rész ben fi nan szí ro zott szol gál ta tá so kat
nyújt hat ják.

(2) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek ca) pont ja alap ján a
tár sa da lom biz to sí tá si el lá tás ke re té ben igény be ve he tõ
egész ség ügyi szol gál ta tá sok ki egé szí té se, vagy he lyet te sí -
té se ak kor tá mo gat ha tó, ha az az egész ség ügyi szol gál ta tó -
nál a 8.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ szer -
zõ dés alap ján ke rül igény be vé tel re.

(3) A pénz tár tag vagy kö ze li hoz zá tar to zó ja ré szé re az
Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek cb) pont ja sze rin ti ott ho ni gon -
do zás a he lyi ön kor mány zat ál tal ki adott mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ szol gál ta tó ál tal nyújt ha tó.

(4) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek cc) pont já ban meg ha -
tá ro zott gyógy te rá pi ás ke ze lés nek mi nõ sül nek a gyógy tor -
na, a gyógy masszázs és a fi zi o te rá pi ás ke ze lé sek.

(5) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek cd) pont já ban meg ha -
tá ro zott gyógy te rá pi ás in té zet egész ség ügyi szol gál ta tá sá -
nak mi nõ sül nek a gyógy für dõ, moz gás szer vi be te ge ket el -
lá tó nap pa li kór ház, gyógy für dõ kór ház, sza na tó ri um, ég -
haj la ti gyógy in té zet, klí ma gyógy in té zet, gyógy víz-ivó -
csar nok és gyógy bar lang (bar lang te rá pi ás in té zet) egész -
ség ügyi szol gál ta tá sai, gyógy el lá tá sai.

(6) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek ce) pont já ban meg ha -
tá ro zott köz für dõ ál tal nyúj tott gyógy ke ze lés ke re té ben a
köz für dõk für dõ gyó gyá sza ti rész le ge ál tal nyúj tott gyógy -
ke ze lé sek igény be vé te le biz to sít ha tó.

(7) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek cf) pont alap ján vak
sze mély ré szé re vá sá rolt spe ci á lis köny vek árá nak tá mo -
ga tá sa kö ré ben Bra il le írás sal ké szült köny vek, ma ga zi nok 
árá nak tá mo ga tá sa, va la mint vak pénz tár tag, vagy pénz tár -
tag vak kö ze li hoz zá tar to zó ja ré szé re han gos könyv és
elekt ro ni kus könyv vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa biz to sít ha tó.

(8) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek cg) pont ja alap ján
moz gás kor lá to zott vagy meg vál to zott egész sé gi ál la po tú
sze mé lyek élet vi te lét meg könnyí tõ spe ci á lis esz kö zök árá -
nak tá mo ga tá sa, la kó kör nye ze tük szük ség le te ik hez iga zo -
dó át ala kí tá sa költ sé ge i nek tá mo ga tá sa (így kü lö nö sen

kor lá tok, ka pasz ko dók fel sze re lé se, aj tók, ki já rók, fo lyo -
sók szé le sí té se, eme lõ esz kö zök be sze re lé se) biz to sít ha tó.

(9) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek ch) pont ja alap ján
vak ve ze tõ ku tyá val össze füg gõ költ sé gek tá mo ga tá sa biz -
to sít ha tó.

(10) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek ci) pont ja alap ján a
szen ve dély be teg ség rõl való le szok ta tás ra irá nyu ló keze -
lések

a) egész ség ügyi szol gál ta tó nál tör té nõ igény be vé te lé -
nek;

b) (12) be kez dés ben fog lalt szol gál ta tás ként tör té nõ
igény be vé te lé nek
tá mo ga tá sa biz to sít ha tó.

(11) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek cj) pont ja alap ján az
egész ség pénzt ár egész ség ügyi ön se gé lye zõ fel ada tá nak
el lá tá sa kö ré ben a kö vet ke zõ szol gál ta tá so kat nyújt hat ja:

a) gyógy szer és gyó gyá sza ti se géd esz köz tá mo ga tá sa -
ként:

1. az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek for ga -
lom ba ho za ta lá ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott, ha -
tó ság ál tal en ge dé lye zett, la kos ság szá má ra köz vet le nül
for gal ma zott hu mán gyógy sze rek (be le ért ve a homeopá -
tiás gyógy sze re ket és az im mu no ló gi ai ké szít mé nye ket is)
árá nak tá mo ga tá sa;

2. az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek ren de -
lé sé rõl és ki adá sá ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott
egye di gyógy szer be szer zés ke re té ben al kal ma zás ra ke rü lõ 
gyógy sze rek és im mu no ló gi ai ké szít mé nyek árá nak tá mo -
ga tá sa;

3. or vo si vé nyen ren delt egye di össze té te lû (ma giszt rá -
lis) gyógy szer ké szít mé nyek árá nak tá mo ga tá sa;

4. a ha tá lyos Ma gyar Gyógy szer könyv ben és a ha tá -
lyos For mu lae Nor ma les ben meg ha tá ro zott, köz vet len la -
kos sá gi fel hasz ná lás ra al kal mas gyógy szer anya gok árá nak 
tá mo ga tá sa;

5. az anya tej he lyet te sí tõ és anya tej ki egé szí tõ táp sze -
rek rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott táp sze rek meg -
vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa;

6. a spe ci á lis gyó gyá sza ti cél ra szánt táp sze rek rõl  szóló 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott táp sze rek meg vá sár lá sá nak
tá mo ga tá sa;

7. tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ, il let -
ve köl csö nöz he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl, a tá mo -
ga tás össze gé rõl és mér té ké rõl  szóló jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott gyó gyá sza ti se géd esz kö zök meg vá sár lá sá nak,
köl csön zé sé nek tá mo ga tá sa, a tár sa da lom biz to sí tás ál tal
nem fi nan szí ro zott rész re, vagy e tá mo ga tás igény be vé te le
nél kü li meg vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa;

8. köz vet len la kos sá gi fel hasz ná lás ra al kal mas, mi nõ -
sé gi ta nú sít vá nyok ki adá sá ra jo go sult in téz mény ál tal ki -
adott ta nú sít vánnyal ren del ke zõ, il let ve CE je lö lés sel el lá -
tott, az or vos tech ni kai esz kö zök rõl  szóló jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rin ti or vos tech ni kai esz köz meg vá sár -
lá sá nak tá mo ga tá sa;
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9. egész ség ügyi ha tó ság ál tal en ge dé lye zett cse cse mõ-
és be teg ápo lá si cik kek meg vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa;

10. gyógy vi zek és gyógy iszap meg vá sár lá sá nak tá mo -
ga tá sa;

11. az 1–10. pon tok ban fel so rolt ter mé kek ház hoz szál -
lít ása;

b) a pénz tár tag ki e sõ jö ve de le mé nek tel jes vagy rész -
be ni pót lá sa az Ebtv. 44.  §-a sze rin ti ke re sõ kép te len ség
ese tén;

c) pénz tár tag ha lá la ese tén a hát ra ma ra dot tak se gé lye -
zé se, va la mint 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.

(12) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek ck) pont ja alap ján
gyógy üdü lés, va la mint egész ség ügyi üdü lés tá mo ga tá sa -
ként az egész ség pénzt ár a kö vet ke zõ szol gál ta tá so kat
nyújt hat ja:

1. a ter mé sze tes gyógy té nye zõk rõl  szóló jog sza bály -
ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti gyógy üdü lõ ben, vagy
gyógy szál ló ban igény be vett, egész ség ügyi szol gál ta tást is 
tar tal ma zó gyógy üdü lés igény be vé te lé nek tá mo ga tá sa;

2. a ke res ke del mi és fi ze tõ ven dég lá tó szál lás he lyek
osz tály ba so ro lá sá ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti szál lo dá ban vagy üdü lõ ház ban, va la mint a sze -
mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör vény
1. szá mú mel lék le té nek 8.33. pont já ban meg ha tá ro zott
üdü lõ ben igény be vett egész ség ügyi üdü lés igény be vé te -
lé nek tá mo ga tá sa, mely nek so rán a szál lo da, az üdü lõ ház,
il let ve az üdü lõ sa ját gyó gyá sza ti rész le gén, il let ve más
gyógy in té zet szol gál ta tá sa i nak be vo ná sá val – a pénz tár ral
egész ség ügyi szol gál ta tó ként kö tött szer zõ dés ben fog lal -
tak sze rint – egész ség ügyi szol gál ta tást nyújt.

Az 1. és 2. pont ban fog lalt szol gál ta tá sok nap tá ri éven -
ként együt te sen leg fel jebb 160 ezer fo rint összeg ben, több
szol gál ta tás ra jo go sult sze mély ál tal tör té nõ együt tes
igény be vé tel ese tén nap tá ri éven ként együt te sen leg fel -
jebb 240 ezer fo rint összeg ben ve he tõk igény be.

(13) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek da) pont alap ján ter -
mé szet gyó gyá sza ti szol gál ta tás ként a ter mé szet gyó gyá -
sza ti te vé keny ség gya kor lá sá nak egyes kér dé se i rõl  szóló
jog sza bály ban fel so rolt, az ott meg ha tá ro zott fel té te lek nek 
meg fe le lõ szol gál ta tó ál tal nyúj tott – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szol gál ta tá si kör be nem tar to zó – szol gál ta -
tá sok biz to sít ha tók.

(14) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek db) pont ja alap ján
rek re á ci ós üdü lés tá mo ga tá sa ként az egész ség pénzt ár a
ke res ke del mi és a fi ze tõ ven dég lá tó szál lás he lyek osz tály -
ba so ro lá sá ról  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze -
rin ti well ness ho tel ben igény be vett, szál lo dai szol gál ta -
tás sal egy be kö tött egész ség ügyi szol gál ta tást tar tal ma zó
rek re á ci ós üdü lés igény be vé te lét tá mo gat hat ja.

(15) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek dc) pont ja alap ján
sport te vé keny ség hez köz vet le nül kap cso ló dó ki adá sok,
így pá lya-, uszo da-, te rem-, il let ve fog lal ko zá son rész vé -

tel re jo go sí tó stb. bér let tá mo ga tá sa nyújt ha tó. Nem te kint -
he tõ a sport te vé keny ség hez köz vet le nül kap cso ló dó ki -
adás nak az uta zás, a szál lás, a sport ru há zat és az ét ke zés
költ sé ge. Fo gya ték kal élõ sze mé lyek ese tén a sport te vé -
keny ség hez kap cso ló dó ki adás nak mi nõ sül a fo gya ték kal
élõ sze mély spor to lá sá hoz szük sé ges sport ru há zat, uta zás,
szál lás költ sé ge, ide ért ve a fo gya ték kal élõ sze mély spor -
to lá sá hoz szük sé ges kí sé rõ(k) uta zá sá nak és szál lá sá nak
költ sé gét.

(16) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek dd) pont ja alap ján
sport esz kö zök vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa ként ak tív test -
moz gást se gí tõ sport esz köz (ide ért ve a sport te vé keny ség
so rán a tes ti ép sé get köz vet le nül védõ ki egé szí tõ esz kö zö -
ket is, mint kar-, kö nyök-, térd- és fej vé dõ) vá sár lá sá nak,
il let ve bér lé sé nek tá mo ga tá sa biz to sít ha tó.

(17) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek de) pont ja alap ján
élet mód ja ví tá sát elõ se gí tõ kú rák kö ré ben az egész ség -
pénzt ár az aláb bi, egész ség ügyi szol gál ta tó vagy ter mé -
szet gyó gyász ál tal nyúj tott – a (2) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott szol gál ta tá si kör be nem tar to zó – szol gál ta tá so kat
biz to sít hat ja:

1. mé reg te le ní tõ kúra,

2. lé böjt kúra,

3. pre ven tív kúra moz gás szer vi pa na szok megelõzé -
sére,

4. fo gyó kú ra prog ram.

(18) Az Öpt. 2.  § (6) be kez dé sé nek df) pont ja alap ján az
egész ség pénzt ár gyógy te ák, fog- és száj ápo lók, va la mint
az Or szá gos Gyógy sze ré sze ti In té zet ál tal ki adott en ge -
dély szám mal és for ga lom ba ho za ta li en ge déllyel ren del -
ke zõ, gyógy szer nek nem mi nõ sü lõ gyógy ha tá sú ter mé kek
meg vá sár lá sát tá mo gat hat ja.”

6.  §

Az Eör. a kö vet ke zõ új 5/A.  §-sal egé szül ki:

„5/A.  § (1) A pénz tá rak a pénz tár tag, il let ve a kö ze li
hoz zá tar to zó ja ré szé re 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 biz to sít -
hat nak.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tás tár sa da lom biz to sí tá si
rend szer ke re té ben tör té nõ igény be vé te le so rán fi ze ten dõ
vi zit díj hoz és kór há zi na pi díj hoz tör té nõ hoz zá já ru lás ese -
té ben a pénz tár és az Ebtv. sze rin ti fi nan szí ro zott egész -
ség ügyi szol gál ta tó kö zött nincs szük ség szer zõ dés kö tés -
re. A vi zit díj, kór há zi na pi díj meg fi ze té sét a pénz tár tag sa -
ját (kö ze li hoz zá tar to zó ja) ne vé re ki ál lí tott, az egész ség -
ügyi szol gál ta tó ál tal a vi zit díj, ille tõ leg a kór há zi na pi díj
meg fi ze té sé rõl ki ál lí tott nyug ta, il let ve szám la pénz tár ré -
szé re tör té nõ el jut ta tá sá val iga zol ja.”

13332 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



7.  §

(1) Az Eör. 6.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A sze mé lyes egész ség ter vet az ál la pot fel mé rést vég zõ,
e cél ra szer zõ dött egész ség ügyi szol gál ta tó szak or vo sa ké -
szí ti. Az egész ség terv kö te le zõ tar tal mi ele mei:]

„f) a d) pont alap ján ké szült élet ve ze té si ja vas lat, amely
ki ter jed

1. a táp lál ko zá si ja vas la tok ra;
2. az eset le ge sen ja va solt sport te vé keny sé gek re;
3. az eset le ge sen ja va solt gyó gyá sza ti szol gál ta tá sok ra;
4. az eset le ge sen ja va solt, az 5.  § (10) és (17) be kez dé -

se i ben fel so rolt kú ra sze rû el lá tá sok ra.”

(2) Az Eör. 6.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A sze mé lyes egész ség terv alap ján in do kolt, az
egész ség meg õr zé sét és a meg be te ge dé sek meg elõ zé sét
elõ se gí tõ – az or vo si ja vas lat alap ján – igény be ve he tõ
szol gál ta tá sok kö zül az 5.  § (4)–(5) és (15) be kez dé sé ben
fel so rolt szol gál ta tá sok pre ven ci ós szol gál ta tás nak mi nõ -
sül nek.”

(3) Az Eör. 6.  § (5) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Pre ven ci ós szol gál ta tás nak mi nõ sül nek az el ke rül -
he tõ meg be te ge dé sek ko rai fel is me ré sé re irá nyu ló, az 5.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ or vo si ja vas lat ra 
igény be vett szû rõ vizs gá la tok, ide ért ve az OEP ál tal nem
fi nan szí ro zott, mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ szak or -
vos ál tal vég zett szû rést, így kü lö nö sen”

(4) Az Eör. 6.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(6) Ha az a (2) be kez dés alap ján ké szí tett sze mé lyes
egész ség terv alap ján in do kolt, pre ven ci ós szol gál ta tás nak
mi nõ sül nek az 5.  § (10) és (17) be kez dé se i ben fel so rolt
szol gál ta tá sok is.”

8.  §

Az Eör. a 6.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ új 6/A.  §-sal egé -
szül ki:

„6/A.  § (1) Jog alap nél kül igény be vett szol gál ta tás nak
mi nõ sü lõ szol gál ta tás

a) amely nek nyúj tá sát, igény be vé te lét jog sza bály nem
te szi le he tõ vé;

b) a pénz tár alap sza bá lyá ban nem sze rep lõ szol gál ta -
tás;

c) amely igény be ve he tõ sé gé hez elõ írt jog sza bá lyi
és/vagy pénz tá ri alap sza bá lyi fel té tel(ek) nem tel je -
sül(nek) – ide ért ve a szol gál ta tás meg kez dé sét, il let ve fo -
lyó sí tá sá nak tar ta mát;

d) amely nek össze ge meg ha lad ja a jog sza bály ban
és/vagy a pénz tár alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott leg na -
gyobb össze get;

e) amely meg ha lad ja a jog sza bály ban és/vagy a pénz tár 
alap sza bá lyá ban meg ha tá ro zott idõ tar ta mot és/vagy mér -
té ket.

(2) A jog alap nél kül tör té nõ igény be vé tel re vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok ról, il let ve azok kö vet kez mé nye i rõl a
pénz tár alap sza bá lyá ban kell ren del kez ni.

(3) A szol gál ta tá sok jog alap nél kül tör té nõ igény be vé -
te lé nek anya gi kö vet kez mé nye it az azt igény be vevõ tag
vi se li.”

9.  §

Az Eör. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Az 5.  § (2)–(18) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott

szol gál ta tá sok igény be vé te lé rõl – a (2)–(3) be kez dé sek ben 
fog lalt el té ré sek kel – a pénz tár tag ren del ke zik.

(2) Az 5.  § (11) be kez dés a) pont já nak 7. al pont já ban
meg ha tá ro zott szol gál ta tá sok kö zül a hal lás ja ví tó esz kö -
zök, va la mint a lá tás ja ví tá sát elõ se gí tõ fény ta ni esz kö zök
meg vá sár lá sá nak tá mo ga tá sa (fel té ve, hogy a vá sár lás tár -
sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás igény be vé te le nél kül tör té -
nik és a meg vá sá rolt ter mék nem vény kö te les), va la mint az 
5.  § (3) és (5)–(6) be kez dé sé ben ne ve sí tett szol gál ta tá sok
or vo si ja vas lat, vagy – ki zá ró lag a lá tás ja ví tá sát elõ se gí tõ
fény ta ni esz kö zök meg vá sár lá sa ese tén – mû kö dé si en ge -
déllyel ren del ke zõ, szak kép zett op to met ris ta ja vas la ta
alap ján ve he tõk igény be.

(3) Az 5.  § (7)–(9) be kez dé sé ben ne ve sí tett szol gál ta tá -
sok az in do kolt sá got alá tá masz tó ha tó sá gi iga zo lás ese té -
ben ve he tõk igény be.”

10.  §

Az Eör. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) A 3.  § (7) be kez dé se, va la mint az 5.  §

(7)–(9) be kez dé se, az 5.  § (11) be kez dé sé nek a) pont ja, va -
la mint (16) be kez dé se alap ján nyúj tott tá mo ga tás alap ján
fi nan szí ro zott ter mé kek ese té ben a ter mék ér té ke sí tõ je és a 
pénz tár kö zött szer zõ dés kö tés re nincs szük ség.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tás tár sa da lom biz to sí tá si
rend szer ke re té ben tör té nõ igény be vé te le so rán fi ze ten dõ
vi zit díj hoz és kór há zi na pi díj hoz tör té nõ hoz zá já ru lás ese -
té ben a pénz tár és az Ebtv. sze rin ti fi nan szí ro zott egész -
ség ügyi szol gál ta tó kö zött nincs szük ség szerzõdéskö -
tésre.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mék meg vá -
sár lá sát a pénz tár tag sa ját (kö ze li hoz zá tar to zó ja) ne vé re
ki ál lí tott, a szám vi te li tör vény elõ írásainak meg fe le lõ ál ta -
lá nos ala ki kel lé kek kel el lá tott szám la, egy sze rû sí tett
szám la, vagy leg alább a 9.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott tar ta lom mal ren del ke zõ bi zony lat, vagy a 9.  § (4) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ elekt -
ro ni kus do ku men tum pénz tár ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá val 
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iga zol ja. A vi zit díj, kór há zi na pi díj meg fi ze té sét a pénz tár -
tag sa ját (kö ze li hoz zá tar to zó ja) ne vé re ki ál lí tott, az egész -
ség ügyi szol gál ta tó ál tal a vi zit díj, ille tõ leg a kór há zi na pi -
díj meg fi ze té sé rõl ki ál lí tott nyug ta, il let ve szám la pénz tár
ré szé re tör té nõ el jut ta tá sá val iga zol ja.”

11.  §

Az Eör. a 10.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ cím mel és
10/A–10/G.  §-ok kal egé szül ki:

„ A pénztári kártya kibocsátásának és használatának
szabályai

10/A.  § (1) Az egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak ön -
ál ló an, vagy más szer ve ze tek kel kö zö sen pénz tá ri kár tyát
bo csát hat nak ki. A kár tya ki bo csá tá sá ról és a kár tyás el -
szá mo ló-rend szer al kal ma zá sá ról – be le ért ve a társ kár tyá -
ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket is – a Pénz tár alap sza bá lyá -
ban kell ren del kez ni. Az alap sza bály a kár tya igény lé sét a
tag szá má ra kö te le zõ vé te he ti.

(2) A kár tya igény lé sé nek, hasz ná la tá nak sza bá lya it az
igaz ga tó ta nács ál tal el fo ga dott sza bály zat ban (a továb -
biak ban: kár tya sza bály zat) kell rög zí te ni. A kár tya sza -
bály za tot a kár tyá val együtt a pénz tár ta gok nak át kell adni
és fo lya ma to san gon dos kod ni kell an nak ta gok ál ta li el ér -
he tõ sé gé rõl.

(3) A kár tya sza bály zat nak tar tal maz nia kell:

a) a kár tya igény lé sé nek rend jét;

b) a kár tya hasz ná la tá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;

c) a kár tya hasz ná la tá val össze füg gõ fe le lõs ség re vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket, ide ért ve a kár tya le til tá sá nak
sza bá lya it;

d) a kár tya ál tal el vé gez he tõ mû ve le tek sza bá lya it, a
kár tyán tá rolt ada tok meg je lö lé sét;

e) a kár tya fi zi kai és tech ni kai le írá sát, azo no sí tá sá ra
al kal mas meg je lö lé sek fel so ro lá sát;

f) a kár tya ki bo csá tá sá val és hasz ná la tá val kap cso lat -
ban fel me rü lõ, a ta got köz vet le nül ter he lõ költ sé ge ket.

10/B.  § A pénz tá ri kár tya ki zá ró lag a pénz tá ri szol gál ta -
tá sok hoz, il let ve az azok kal kap cso la tos el szá mo lá sok hoz
kap cso ló dó, e ren de let ben meg ha tá ro zott funk ci ó kat tölt -
he ti be. A pénz tá ri kár tya nem te he ti le he tõ vé azt, hogy a
tag az egyé ni szám lá ján lévõ összeg gel köz vet le nül ren -
del kez zék, ille tõ leg an nak ter hé re kész pénzt ve gyen fel,
vagy áruk, ille tõ leg szol gál ta tá sok el len ér té két az el adó -
nak vagy a szol gál ta tó nak ki egyen lít se. A pénz tá ri kár tya
nem mi nõ sül kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz nek.

10/C.  § A pénz tár a pénz tá ri kár tya-el fo ga dó val írás be li
szer zõ dést köt (kár tya el fo ga dá si szer zõ dés), amely nek
leg alább az aláb bi a kat kell tar tal maz nia:

a) a kár tya el fo ga dá sá nak fel té te le it,
b) a kár tya-el fo ga dó bi zony lat el ké szí té sé nek és pénz -

tár hoz tör té nõ el jut ta tá sá nak mód ját és ha tár ide jét,

c) az igény be vett szol gál ta tá sok és meg vá sá rolt ter mé -
kek el len ér té ke pénz ügyi ren de zé sé nek mód ját és ha tár -
ide jét,

d) a zá ro lás ra vo nat ko zó sza bá lyo kat.

10/D.  § (1) A pénz tár alap sza bá lya ren del kez het úgy,
hogy a pénz tá ri kár tya igény lé sé vel a tag hoz zá já rul ah hoz, 
hogy a kár tya el fo ga dó ja az ál ta la ki ál lí tott, a 9.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ szám lát köz vet le nül,
az adat vé del mi jog sza bá lyok figye lembe véte lével a pénz -
tár ré szé re küld je meg ki egyen lí tés vé gett. Eb ben az eset -
ben, amennyi ben elekt ro ni kus szám lát al kal maz nak, az
Eszr. 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti szer zõ dést a pénz tár tag ja -
vá ra a pénz tár köti meg és az ugyan ezen § (4) be kez dé se
sze rin ti össze sí tõt a pénz tár ré szé re kell meg kül de ni. A
kár tya igény lé se kor erre a tag fi gyel mét írás ban fel kell
hív ni. A szám la pénz tár hoz való köz vet len to váb bí tá sa
ese tén biz to sí ta ni kell, hogy a kár tya el fo ga dó ja a szám lá -
val azo nos adat tar tal mú do ku men tu mot bo csás son a tag
ren del ke zé sé re.

(2) A pénz tár a szám lák fo ga dá sát és azok fel dol go zá sát
ki szer vez he ti, azon ban az utal vá nyo zást csak a pénz tár vé -
gez he ti.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti el já rás al kal maz ha tó va la -
mely hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott kész pénz he lyet te sí tõ fi -
ze té si esz köz ese té ben is, ha az a ki bo csá tó pénz tár ral kö -
tött szer zõ dé se alap ján al kal mas a pénz tár tag sá gi jog vi -
szony iga zo lá sá ra.

Zárolás

10/E.  § (1) A kár tya-el fo ga dó a tag kez de mé nye zé sé re
az igény be vett szol gál ta tás, il let ve meg vá sá rolt áru el len -
ér té két zá rol tat ja.

(2) A pénz tár a zá rolt össze get csak a zá ro lás sal kap cso -
la tos kö ve te lés ki egyen lí té sé re hasz nál hat ja fel. A zá rolt
összeg fel hasz ná lá sa csak ak kor tör tén het meg, ha az
igény be vett szol gál ta tás jog sze rû sé gé rõl a pénz tár meg -
gyõ zõ dött.

(3) Amennyi ben a pénz tár a 10/D.  § sze rin ti elekt ro ni -
kus szám lát al kal maz, en nek so rán az elekt ro ni kus szám la
be ér ke zé sét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül az igény be vett
szol gál ta tás jog sze rû sé gét meg vizs gál ja, a kár tya el fo ga dó
ré szé re a zá rolt összeg nek a jog sze rû en igény be vett ré szét
át utal ja, a fenn ma ra dó összeg te kin te té ben a zá ro lást meg -
szün te ti.

(4) A zá ro lás meg szû nik:

a) az összeg fel hasz ná lá sá val,

b) 10/D.  § sze rin ti elekt ro ni kus szám la ese tén a jog alap
nél kül igény be vett szol gál ta tá sok el len ér té ke ként való zá -
ro lás ese tén a zá ro lás pénz tár ál ta li meg szûn te té sé vel, il -
let ve

c) a jog sza bály ere jé nél fog va leg ké sõbb a zá ro lás kez -
de mé nye zé sé tõl szá mí tott 181. na pon.
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(5) A tag sá gi jog vi szony meg szû né se ese tén a zá rolt
összeg a tag (ked vez mé nye zett), át lé pés ese tén az át ve võ
pénz tár ré szé re nem fi zet he tõ ki, il let ve nem utal ha tó át.
Amennyi ben a zá ro lás meg szû né sét köve tõen ma rad fenn
összeg, ak kor az a tag kö ve te lé se, amit a pénz tár utó la gos
el szá mo lás ke re té ben a tag (ked vez mé nye zett), át lé pés
ese tén az át ve võ pénz tár ré szé re a zá ro lás meg szû né sét kö -
ve tõ 15 na pon be lül ki fi zet, il let ve át utal.

(6) A pénz tár vagy az ál ta la meg bí zott szol gál ta tó au to -
ma ti zált el len õr zé si rend szert mû köd tet het. A kár tya-el fo -
ga dó a fi nan szí roz ha tó ter mé kek rõl szám lát ál lít ki, ame -
lyet a pénz tár a (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint ki egyen -
lít.

Pénztári kártyával kapcsolatos költségek

10/F.  § (1) A pénz tá ri kár tyá val kap cso lat ban fel me rült
költ sé ge ket a kár tya el fo ga dá si szer zõ dés ben fog lal tak sze -
rint a pénz tár, il let ve a kár tya el fo ga dó vi se li. E költ sé gek -
kel – a (2) be kez dés ben fog lal ta kon kí vül – a tag egyé ni
szám lá ja nem ter hel he tõ meg.

(2) A pénz tá ri kár tya ki bo csá tá si költ sé gé vel a tag egyé -
ni szám lá ja meg ter hel he tõ.

(3) A tag szá má ra a pénz tá ri kár tya hasz ná la tá val tör té -
nõ szol gál ta tás-igény be vé tel nem jár hat sem mi lyen több -
let költ ség gel a más fi ze té si és el szá mo lá si mó do za tok hoz
ké pest.

Szolgáltatás-szervezés

10/G.  § (1) A szol gál ta tás szer ve zõ – a pénz tár erre vo -
nat ko zó kü lön meg bí zá sa ese tén – bi zo má nyos ként el jár -
hat a szol gál ta tá si szer zõ dé sek, a kár tya el fo ga dá si szer zõ -
dés, va la mint az elekt ro ni kus szám lá zás sal kap cso la tos
szer zõ dé sek meg kö té se ér de ké ben. Eb ben az eset ben a
szer zõ dé se ket a szol gál ta tás szer ve zõ a sa ját ne vé ben, a
pénz tár ja vá ra köti meg. A bi zo má nyi szer zõ dés re egye -
bek ben a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör -
vény (Ptk.) ren del ke zé sei al kal ma zan dók, az zal, hogy a
Ptk. 509.  §-a (2) be kez dé sét csak a szer zõ dés ki fe je zett
ilyen ér tel mû ren del ke zé se ese tén kell al kal maz ni.

(2) A szol gál ta tás-szer ve zõ el lát hat ja az egészségpénz -
tári szol gál ta tók te vé keny sé gé nek a szol gál ta tók kal kö tött
szer zõ dés ben rög zí tett mó don tör té nõ el len õr zé sét a pénz -
tár ál tal meg ha tá ro zott kör ben.”

12.  §

Az Eör. 12.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:

„(5) A 2007. jú ni us 1-jét meg elõ zõ en ki ál lí tott és tel je sí -
tett, a pénz tár hoz 2007. jú li us 31-ig be ér ke zett szám lák

vo nat ko zá sá ban a 2007. má jus 31-én ha tá lyos jog sza bá -
lyo kat kell al kal maz ni.”

13.  §

A ma gánnyug díj pénz tá rak be fek te té si és gaz dál ko dá si
te vé keny sé gé rõl  szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. ren de let 
(a továb biak ban: Br.) a kö vet ke zõ al cím mel és 29/B.  §-sal
egé szül ki:

„Mûködési kiadások és kockázatok fedezetére
felhasználható tagdíjrész

29/B.  § A pénz tár az adó ha tó ság Ma gyar Ál lam kincs tár
ál tal ve ze tett, ma gánnyug díj pénz tá ran ként meg nyi tott tag -
díj be sze dé si szám lá i ról át utalt, mun kál ta tó hoz ren del he tõ, 
de be val lá si ada tok hoz még nem ren del he tõ pénz összeg -
nek a szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat ban vagy a pénz -
ügyi terv ben meg ha tá ro zott tag díj meg osz tás ará nyá ban a
mû kö dé si ki adá sok fe de ze té re a tárgy hó nap ra el ha tá rolt
ré szé bõl az elõ zõ hó nap ban a mû kö dés re és lik vi di tá si
koc ká za tok fe de ze té re tény le ge sen jó vá írt össze get hasz -
nál hat ja fel.”

14.  §

(1) A pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg gõ
egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal koz -
ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Pknr.) 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„6.  § (1) Az Mpt. 120/A.  § (1) be kez dé se alap ján a köz -
pon ti nyil ván tar tás ada ta i hoz a ma gánnyug díj pénz tá rak
ré szé re biz to sí tott hoz zá fé rés ke re té ben

a) a hoz zá fé rés hez hasz ná lan dó jo go sult sá go kat és in -
for ma ti kai esz kö zö ket a Fel ügye let bo csát ja a pénz tá rak
ren del ke zé sé re,

b) a pénz árak a ren del ke zé sük re bo csá tott jo go sult sá -
go kat és in for ma ti kai esz kö zö ket ki zá ró lag a köz pon ti
nyil ván tar tás hoz tör té nõ hoz zá fé rés re hasz nál hat ják fel,

c) a pénz tá rak a hoz zá fé rés ke re té ben bir to kuk ba ju tott
ada to kat és in for má ci ó kat kö te le sek az adat vé del mi elõ -
írásoknak meg fele lõen ke zel ni,

d) a hoz zá fé rés tech ni kai sza bá lya i ról a Fel ügye let ál tal 
ki adott Adat szol gál ta tá si Rend, a jo go sult sá gok ki osz tá sá -
nak és vissza vo ná sá nak el já rá si sza bá lya i ról pe dig a köz -
pon ti nyil ván tar tás ügy vi te li, üze mel te té si és adat vé del mi
sza bály za ta ren del ke zik.
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(2) A köz pon ti nyil ván tar tás a tag díj be vé te lek ala ku lá -
sá ról, a tag díj fi ze tés re kö te le zet tek rõl a mi nisz té ri u mok, a
Ma gyar Nem ze ti Bank, a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal, a
Ma gyar Ál lam kincs tár, va la mint egyéb ál la mi szer vek ré -
szé re egye di azo no sí tás ra al kal mat lan in for má ci ót szol -
gáltat.”

(2) A pénz tá rak köz pon ti nyil ván tar tá sá val össze füg gõ
egyes fel ada tok ról, a pénz tá rak nak, va la mint a fog lal koz -
ta tók nak a pénz tár ta gok ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá si kö -
te le zett sé gé rõl  szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 236/2006. (XI. 24.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Pknrm.) 6.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
szö veg gel lép ha tály ba:

„(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Pknr.
1.  §-a a „vég re haj tá sá hoz” szö veg részt köve tõen ki egé szül 
„– a Tbj. 41.  § (3) be kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint
50.  §-ában fog lal tak figye lembe véte lével –” szö veg -
résszel, a 3.  § (3) be kez dé sé ben az „és a fog lal koz ta tók ál -
tal” szö veg rész he lyé be az „ál tal al kal ma zan dó be lé pé si
nyi lat ko zat mi ni má lis adat tar tal mát és az ál ta luk” szö veg
lép, az 1. szá mú mel lék let 1. pont já nak má so dik fran cia be -
kez dé se a „Pénz tár tag TAJ szá ma,” szö veg részt köve tõen
ki egé szül az „adó azo no sí tó jele,” szö veg résszel, az 1. szá -
mú mel lék let 2. pont já nak má so dik fran cia be kez dé se a
„Pénz tár tag TAJ szá ma,” szö veg részt köve tõen ki egé szül
az „adó azo no sí tó jele,” szö veg résszel, az 1. szá mú mel lék -
le te 5. pont já nak elsõ fran cia be kez dé sé ben a „TAJ szá -
ma/út le vél szá ma,” szö veg rész he lyé be a „TAJ szá ma, adó -
azo no sí tó jele/út le vél szá ma,” szö veg lép, az 1. szá mú mel -
lék le te 5. pont já nak ne gye dik fran cia be kez dés ében a
„(TAJ szá ma/út le vél szá ma)” szö veg rész he lyé be a „(TAJ
szá ma, adó azo no sí tó jele/út le vél szá ma)” szö veg lép, az
1. szá mú mel lék let 6. pont já nak má so dik fran cia be kez dé -
sé ben a „TAJ szá ma” szö veg rész he lyé be a „TAJ szá ma,
adó azo no sí tó jele” szö veg lép.”

15.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) és (6) be kez dés ben fog lal tak ki -
vé te lé vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az Eör. e ren de let 3.  §-ával meg ál la pí tott
3/A–3/C.  §-ait, va la mint a 4.  §-sal meg ál la pí tott 4.  §-át a
pénz tá rak nak 2007. má jus 31-ét köve tõen kell kö te le zõ en

al kal maz ni uk. Az Eör. 3/A–3/C.  §-ában és 4.  §-ában fog -
lalt ren del ke zé se ket a pénz tár 2007. má jus 31-ét meg elõ -
zõ en ab ban az eset ben al kal maz hat ja, ha az Öpt. 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 fog lalt ren del -
ke zé se it is al kal maz za. 2007. má jus 31-ét meg elõ zõ en e
ren del ke zé sek te kin te té ben – amennyi ben a pénz tár ezek
mind egyi két nem al kal maz za – a 2006. de cem ber 31-én
ha tá lyos sza bá lyok az irány adók.

(3) E ren de let 2.  §-a, 5.  §-a, 7.  §-a, 9.  §-a és 10.  §-a 2007. 
jú ni us 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az
Eör. 2.  §-ának f), g), i) és k)–n) pont ja, va la mint az Eör.
e ren de let tel meg ál la pí tott 5/A.  §-a.

(4) 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti az Eör. 3.  §-a.

(5) 2007. ja nu ár 1-jén az Eör. 10.  §-sá ban a „3.  § e) pont -
já ban meg ha tá ro zott” szö veg rész he lyé be a „gyógy szer és
gyó gyá sza ti se géd esz köz árá nak tá mo ga tá sa” szö veg lép.

(6) 2007. jú ni us 1-jén az Eör. 3/A.  § (2) be kez dés
k) pont já ban „az 5.  § (1) be kez dés j)–l) pont ban, va la mint
5/A.  § (1) be kez dés ben” szö veg rész he lyé be „a 3.  § (6) és
(9) be kez dés ben” szö veg lép, 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben a 
„ki vé ve az 5.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott
szol gál ta tást” szö veg rész he lyé be a „ki vé ve az 5.  §
(15) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott szol gál ta tást” szö veg
lép.

(7) Az egész ség- és ön se gé lye zõ pénz tá rak nak 2007. jú -
ni us 1-ig kell alap sza bá lyu kat és szol gál ta tá sa i kat e ren de -
let elõ írásainak meg fele lõen mó do sí ta ni.

(8) Az egész ség pénzt ári szol gál ta tá si szer zõ dé se ket
2007. jú ni us 1-ig kell e ren de let elõ írásainak meg fele lõen
mó do sí ta ni.

(9) A kár tyás el szá mo ló-rend sze re ket és az ah hoz kap -
cso ló dó sza bá lyo zást 2008. ja nu ár 1-ig kell meg fe lel tet ni e 
ren de let ren del ke zé se i nek.

(10) 2007. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti a Br. 7.  §-át meg -
elõ zõ al cím, va la mint a 8.  §-át meg elõ zõ al cím.

(11) Nem lép ha tály ba a Pknrm. 4.  §-a.

(12) A Pknrm. 6.  § (2) be kez dé se az „és 6–7.  §-ai” szö -
veg rész he lyett az „és 7.  §-a” szö veg gel lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök



A Kormány
331/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök 
ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és

ille té kességérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-a (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el -
jár va, 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.)
162.  §-a (1) be kez dé sé nek d), i) és n) pont já ban, va la mint a 
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény 61.  §-ának (3) be kez dé sé ben és 85.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben foglalt felhatalmazás alapján a következõ
rendeletet alkotja:

A gyámhatóság szervezete

1.  §

(1) A gyám ha tó ság fel adat- és ha tás kö rét
a) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je,
b) a vá ro si gyám hi va tal,
c) a szo ci á lis és gyám hi va tal

gya ko rol ja.

(2) A Kor mány vá ro si gyám hi va tal ként a mel lék let ben
ki je lölt te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá -
nak gyer mek vé del mi és gyám ügyi ügy in té zõ jét je lö li ki.

(3) A mel lék let ben ki je lölt vá ro si gyám hi va tal a fel adat- 
és ha tás kö rét a mel lék let ben meg ha tá ro zott ille té kességi
te rü le tén, az ott fel so rolt te le pü lé sek re kiterjedõen is
ellátja.

(4) A Kor mány szo ci á lis és gyám hi va tal ként a köz igaz -
ga tá si hi va tal gyer mek vé del mi és gyám ügyi fel adat- és ha -
tás kör rel ren del ke zõ szak igaz ga tá si szervét jelöli ki.

(5) A köz igaz ga tá si hi va tal kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott me gyei ki ren delt sé gén a szo ci á lis és gyám hi va -
tal nak te rü le ti osztálya mûködik.

2.  §

(1) A gyer mek vé del mi és gyám ügyi igaz ga tá si ügyek -
ben ál ta lá nos elsõ fokú ha tó ság ként jár el a te le pü lé si ön -
kor mány zat jegy zõ je, il let ve a vá ro si gyám hi va tal. A vá ro -
si gyám hi va tal az e ren de let ben meg ha tá ro zott ki vé te lek -
kel el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket jogszabály az
elsõfokú gyámhatóság hatáskörébe utal.

(2) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott ügyek ben elsõ fokú
ha tó ság ként jár el a szo ci á lis és gyámhivatal.

(3) A fel leb be zés el bí rá lá sá ra jo go sult ha tó ság

a) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jé nek, a vá ro si
gyám hi va tal nak a gyer mek vé del mi és gyám ügyi ha tó sá gi
ügye i ben a szo ci á lis és gyámhivatal,

b) a szo ci á lis és gyám hi va tal ál tal elsõ fo kon el bí rált
ügyek ben a gyer me kek és az if jú ság vé del mé ért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: miniszter).

A GYÁMHATÓSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A települési önkormányzat jegyzõjének 
feladat- és hatásköre

3.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je

a) tel jes ha tá lyú apai el is me rõ nyi lat ko za tot vesz fel,

b) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott eset ben ügy -
gond no kot, ese ti gond no kot ren del ki, a ki ren delt gond no -
kot fel men ti, to váb bá meg ál la pít ja munkadíját,

c) a vá ro si gyám hi va tal fel ké ré sé re a gyám sá gi és
gond nok sá gi ügyek ben lel tá ro zá si fel ada to kat vé gez, kör -
nye zet ta nul mányt ké szít, va la mint köz re mû kö dik a gyám -
hi va ta li határozatok végrehajtásában,

d) fel ve szi a szü lõ nyi lat ko za tát, amely ben hoz zá já rul
gyer me ke is me ret len sze mély ál ta li örök be fo ga dá sá hoz,

e) dönt a gyer mek vé de lem be vé te lé rõl és an nak meg -
szün te té sé rõl,

f) a gyer me ket azon na li in téz ke dést igény lõ eset ben a
kü lön élõ má sik szü lõ nél, más hoz zá tar to zó nál vagy más
al kal mas sze mély nél, il let ve ne ve lõ szü lõ nél, vagy – ha
erre nincs mód – gyer mek ott hon ban, fo gya té kos sze mé -
lyek ott ho ná ban vagy pszi chi át ri ai betegek otthonában
helyezi el,

g) meg ál la pít ja a gyer mek rend sze res gyer mek vé del mi
ked vez mény re való jo go sult sá gát,

h) meg ál la pít ja a rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény ben ré sze sü lõ gyer mek gyám já ul ren delt, tar tás ra kö -
te les hoz zá tar to zó ki egé szí tõ gyer mek vé del mi támo -
gatásra való jogosultságát,

i) köz re mû kö dik a gyer mek tar tás díj irán ti igény ér vé -
nye sí té sé ben a nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zot tak
szerint,

j) köz re mû kö dik a gon do zá si díj, va la mint a meg elõ le -
ge zett gyer mek tar tás díj behajtásában,

k) el lát ja a tör vény ben vagy kor mány ren de let ben ha -
tás kö ré be utalt egyéb gyer mek vé del mi és gyám ügyi
feladatokat.

(2) A mel lék let ben ki je lölt te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je dönt a gyer mek jó lé ti szol gál ta tás és a gyer me kek
nap köz be ni el lá tá sa mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl.
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A városi gyámhivatal feladat- és hatásköre

4.  §

A vá ro si gyám hi va tal a gyer me kek vé del me ér de ké ben
a) el he lye zi a gyer me ket ide ig le nes ha tállyal a kü lön -

élõ má sik szü lõ nél, más hoz zá tar to zó nál vagy más al kal -
mas sze mély nél, il let ve ne ve lõ szü lõ nél, vagy – ha erre
nincs mód – gyer mek ott hon ban, fo gya té kos sze mé lyek
ott ho ná ban vagy pszi chi át ri ai be te gek ott ho ná ban,

b) meg ál la pít ja a szü lõi fel ügye le ti jog fel éle dé sét,
c) dönt a más szerv ál tal al kal ma zott ide ig le nes ha tá lyú

el he lye zés meg szün te té sé rõl és meg vál toz ta tá sá ról,
d) át me ne ti ne ve lés be ve szi a gyer me ket, és egy ide jû -

leg gyá mot (hi va tá sos gyá mot) ren del,
e) tar tós ne ve lés be ve szi a gyer me ket, és egy ide jû leg

gyá mot (hi va tá sos gyá mot) ren del,
f) dönt az át me ne ti és a tar tós ne ve lés be vett gyer mek

kap cso lat tar tá sá ról,
g) fi gye lem mel kí sé ri az át me ne ti ne ve lés be vett gyer -

mek és a szü lõ kap cso la tá nak ala ku lá sát, a szü lõ nek a gon -
do zó sze méllyel vagy in téz ménnyel való együtt mû kö dé -
sét,

h) dönt a gyer mek át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vé te -
lé nek meg szün te té sé rõl,

i) dönt az utó gon do zás és az utó gon do zói el lá tás el ren -
de lé sé rõl,

j) dönt a gon doz ási díj-fi ze té si kö te le zett ség meg ál la pí -
tá sá ról, il let ve meg szün te té sé rõl,

k) meg ál la pít ja az át me ne ti vagy a tar tós ne ve lés be vett
gyer mek la kó he lyét,

l) dönt az át me ne ti vagy tar tós ne ve lés be vett, spe ci á lis
szük ség le tû gyer mek ne ve lé si fel ügye le té rõl,

m) köz re mû kö dik a bí ró sá gi vég re haj tá si el já rás ban.

5.  §

A vá ro si gyám hi va tal a pénz be li tá mo ga tá sok kal kap -
cso lat ban dönt

a) az ott hon te rem té si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról,
b) a gyer mek tar tás díj meg elõ le ge zé sé rõl.

6.  §

A vá ro si gyám hi va tal a gyer mek csa lá di jog ál lá sá nak
ren de zé se érdekében

a) tel jes ha tá lyú apai el is me rõ nyi lat ko za tot vesz fel,
b) meg ál la pít ja a gyer mek csa lá di és utó ne vét,
c) hoz zá já rul – cse lek võ kép te len jo go sult ese tén – a

csa lá di jog ál lás meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló per meg in dí tá sá -
hoz és egy ide jû leg ese ti gond no kot ren del.

7.  §

A vá ro si gyám hi va tal az örök be fo ga dás sal kapcso -
latban

a) dönt a gyer me ket örök be fo gad ni szán dé ko zók al -
kal mas sá gá ról, és ké re lem re el ren de li az örök be fo ga dás ra
al kal mas sze mé lyek nyil ván tar tás ba való felvételét,

b) dönt a gyer mek örök be fo gad ha tó nak nyilvánítá -
sáról,

c) el bí rál ja és jó vá hagy ja a szü lõ nek azon jog nyi lat ko -
za tát, amely ben hoz zá já rul gyer me ke is me ret len sze mély
ál ta li örökbefogadásához,

d) dönt az örök be fo ga dás en ge dé lye zé sé rõl,
e) dönt a fe lek kö zös ké rel me alap ján az örök be fo ga dás 

fel bon tá sá ról,
f) ké re lem re fel vi lá go sí tást ad hat a vér sze rin ti szü lõ

adatairól.

8.  §

(1) A vá ro si gyám hi va tal pert in dít hat, il let ve kez de mé -
nyez het

a) a gyer mek el he lye zé se, il let ve ki adá sa,
b) a gyer me ket meg il le tõ tar tá si kö ve te lés érvényesí -

tése,
c) a szü lõi fel ügye let meg szün te té se vagy visszaállí -

tása,
d) a gyer mek örök be fo ga dá sá nak fel bon tá sa,
e) a cse lek võ ké pes sé get érin tõ gond nok ság alá he lye -

zés és an nak meg szün te té se,
f) a szám adá si kö te le zett ség, il let ve a szám adás he lyes -

sé gé nek meg ál la pí tá sa
iránt.

(2) A vá ro si gyám hi va tal fel je len tést tesz
a) a gyer mek ve szé lyez te té se vagy a tar tás elmulasz -

tása,
b) a gyer mek sé rel mé re el kö ve tett bûn cse lek mény

mi att.

9.  §

A vá ro si gyám hi va tal a szü lõi fel ügye le ti jog gal, il let ve
a gyer mek tar tás díj jal kapcsolatban

a) dönt a gyer mek és a szü lõ, il let ve más kap cso lat tar -
tás ra jo go sult sze mély kap cso lat tar tá sá ról,

b) in téz ke dik a bí ró ság, va la mint a vá ro si gyám hi va tal
ál tal sza bá lyo zott kap cso lat tar tás végrehajtásáról,

c) dönt a szü lõ jog nyi lat ko za tá nak ér vé nyes sé gé hez
szük sé ges jó vá ha gyás ról,

d) dönt a szü lõi fel ügye le ti jog kö ré be tar to zó olyan
kér dés rõl, amely ben a szü lõi fel ügye le tet együt te sen gya -
kor ló szü lõk nem ju tot tak egyetértésre,

e) hoz zá já rul a gyer mek csa lád ba fo ga dá sá hoz,
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f) jó vá hagy ja a gyer mek vég le ges kül föld re tá vo zá sá ra
vo nat ko zó nyi lat ko za tot,

g) en ge dé lye zi a gyer mek ré szé re a szü lõi ház vagy a
szü lõk ál tal ki je lölt más tar tóz ko dá si hely el ha gyá sát, il let -
ve a fel té te lek meg vál to zá sa ese tén vissza von ja az e
tárgyban kiadott engedélyt,

h) dönt a 16. élet évét be töl tött gyer mek há zas ság kö té -
sé nek en ge dé lye zé sé rõl,

i) el jár a kül föl dön lakó vagy tar tóz ko dó sze mély tar -
tás díj irán ti igé nyé vel kap cso la tos ügyben,

j) en ge dé lye zi a tan kö te les gyer mek mû vé sze ti, sport-,
mo dell- vagy hir de té si te vé keny ség ke re té ben tör té nõ
foglalkoztatását.

10.  §

A vá ro si gyám hi va tal a gyám ság gal és gond nok ság gal
kap cso lat ban

a) a gyer mek ré szé re gyá mot, hi va tá sos gyá mot ren del,
b) ide ig le nes gond no kot, gond no kot, hi va tá sos gond -

no kot ren del,
c) irá nyít ja és fel ügye li a gyám, a hi va tá sos gyám te vé -

keny sé gét,
d) fel füg gesz ti, el moz dít ja vagy fel men ti a gyá mot, a

gond no kot,
e) kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben zár la -

tot ren del el, zár gond no kot, ese ti gond no kot, ügy gond no -
kot, az ügyei vi te lé ben aka dá lyo zott sze mély kép vi se le té re 
és méh mag zat ré szé re gond no kot ren del és ment fel, to -
váb bá meg ál la pít ja a mun ka dí ju kat.

11.  §

A vá ro si gyám hi va tal a va gyon ke ze lés sel kap cso lat ban
a) dönt a gyer me kek és gond nok ol tak kész pénz va gyo -

ná nak gyá mi fenn tar tá sos be tét ben vagy fo lyó szám lán tör -
té nõ el he lye zé sé rõl, il let ve az el he lye zett pénz fel hasz ná -
lá sá ról, ál la mi lag ga ran tált ér ték pa pír ba, biz to sí tá si köt -
vény be tör té nõ be fek te té sé rõl, le tét ben ke ze lé sé rõl, va la -
mint egyéb tár gyak le tét be he lye zé sé rõl,

b) dönt a gyám, a gond nok va gyon- és bér la kás ke ze lé -
sé hez kap cso ló dó jog nyi lat ko za ta ér vé nyes sé gé hez szük -
sé ges jó vá ha gyás ról,

c) rend sze res fel ügye le te alá von hat ja a va gyon ke ze -
lést, ha a szü lõk a gyer mek va gyo ná nak ke ze lé se te kin te té -
ben kö te les sé gü ket nem tel je sí tik,

d) el bí rál ja a rend sze res és az ese ti szám adást, meg ha -
tá ro zott ese tek ben a vég szám adást,

e) köz re mû kö dik a gyer me kek, gond nok ol tak ingó és
in gat lan va gyo ná val és va gyo ni ér té kû jo gá val kap cso la tos 
ügyek ben,

f) köz re mû kö dik a ha gya té ki el já rás ban.

12.  §

Az ide ig le nes ha tállyal el he lye zett, nem ma gyar ál lam -
pol gár sá gú (kül föl di) gyer mek ér de ké ben való in téz ke dés -
re ki je lölt gyám hi va tal [Gyvt. 72–73.  §] fel ada ta it a Bu da -
pest Fõ vá ros V. Ke rü let Gyám hi va ta la lát ja el.

A szociális és gyámhivatal feladat- és hatásköre

13.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal
a) el lát ja az ille té kességi te rü le té hez tar to zó te le pü lé si

ön kor mány zat jegy zõ jé nek és a vá ro si gyám hi va tal nak a
szak mai irá nyí tá sát, fel ügye le tét és el len õr zé sét,

b) elsõ fo kon dönt a gyer me kek át me ne ti gon do zá sa és
a gyer mek vé del mi szak el lá tá sok mû kö dé sé nek en ge dé lye -
zé sé rõl,

c) má sod fo kú ha tó sá gi jog kört gya ko rol a te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ jé nek, a vá ro si gyám hi va tal nak a
gyer mek vé del mi és gyám ügyi ha tó sá gi ügye i ben,

d) el lát ja a jog sza bá lyok ban ha tás kö ré be utalt egyéb
fel ada to kat.

14.  §

(1) A szo ci á lis és gyám hi va tal el len õr zé si jog kö ré ben
leg alább négy éven ként el len õr zi

a) a gyám ha tó sá gok gyám ügyi és gyer mek vé del mi ha -
tó sá gi te vé keny sé gé nek jog sze rû sé gét,

b) az egész ség ügyi szak fel ügye let ki vé te lé vel a Szo -
ciálpolitikai és Mun ka ügyi In té zet vagy a ki je lölt mód -
szer ta ni fel ada to kat el lá tó in téz mény, il let ve az Or szá gos
Gyer mek vé del mi Szak ér tõi Név jegy zék be fel vett szak ér tõ 
szük ség sze rin ti be vo ná sá val – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak sze rint – a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé -
del mi szol gál ta tók te vé keny sé gét.

(2) A szo ci á lis és gyám hi va tal az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott el len õr zé si jog kö rét a köz igaz ga tá si hi va tal ve -
ze tõ jé vel egyez te tett éves el len õr zé si terv és prog ram sze -
rint gya ko rol ja, amely ben meg ha tá roz za a tel jes körû, il -
let ve cél el len õr zés alá vont szer ve ket, va la mint a cél vizs -
gá la ti tárgy kö rö ket.

(3) A mi nisz ter a szo ci á lis és gyám hi va tal ve ze tõ jét az
el len õr zé si terv ben meg ha tá ro zot ta kon túl vizs gá lat le -
foly ta tá sá ra uta sít hat ja.

(4) A szo ci á lis és gyám hi va tal ve ze tõ je az el len õr zé si
terv rõl, va la mint az el len õr zé sek ta pasz ta la ta i ról tá jé koz -
tat ja a mi nisz tert.

15.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal a 14.  §-ban meg ha tá ro zott
fel ada tok el lá tá sa so rán jo go sult szak mai ko or di ná ci ós ér -
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te kez le tet össze hív ni, el sõ sor ban a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rö ket el lá tó ha tó sá gok, va la -
mint a gyer mek jó lé ti és gyermekvédelmi szolgáltatók
számára.

16.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka -
ügyi In té zet, il let ve az Or szá gos Gyer mek vé del mi Szak ér -
tõi Név jegy zék be fel vett szak ér tõk vé le mé nyé nek ki ké ré -
sé vel ki je lö li a gyer mek jó lé ti alap el lá tást, il let ve a gyer -
mek vé del mi szak el lá tást nyúj tó in téz mé nyek közül a
szakmai módszertani feladatokat ellátó intézményeket.

17.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal – a mi nisz ter ál tal meg ha tá -
ro zot tak sze rint – köz re mû kö dik az ága za ti kép zé sek, to -
vább kép zé sek szervezésében.

18.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal a Szo ci ál po li ti kai és Mun ka -
ügyi In té zet be vo ná sá val vé le mé nye zi a he lyi ön kor mány -
zat nak – a Gyvt. 121.  §-ának (2) be kez dé se alap ján meg -
kül dött – az ön kor mány za ti el lá tó rend szer át ala kí tá sá ra
vo nat ko zó ja vas la ta it, és szük ség esetén kezdeményezi a
javaslatok megváltoztatását.

19.  §

A szo ci á lis és gyám hi va tal elõ se gí ti és ko or di nál ja a
bûn el kö ve tés, il let ve a bûn is mét lés meg elõ zé sét cél zó
prog ra mok in dí tá sát a ve szé lyez te tett, to váb bá a bûn cse -
lek ményt el kö ve tett, de nem bün tet he tõ, va la mint a
büntetõeljárás alá vont gyermekek számára.

20.  §

A szo ci á lis és gyám hi va ta lok szak mai irá nyí tá sát a mi -
nisz ter lát ja el, amely nek során

a) négy éven ként el len õr zi a szo ci á lis és gyám hi va ta lok 
gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tá sok kal kap -
cso la tos te vé keny sé gét, az alap el lá tó és szol gál ta tó in téz -
mény rend szer, va la mint a gyámhatóság szakmai mun -
káját,

b) részt vesz a he lyi ön kor mány za to kért fe le lõs mi nisz -
ter ál tal ko or di nált, a köz igaz ga tá si hi va ta lo kon be lül mû -
kö dõ szak igaz ga tá si szer vek te vé keny sé gé nek szak mai
irá nyí tá sát el lá tó mi nisz te rek be vo ná sá val zaj ló fel ügye le -

ti vizs gá la tok ban, meghatározza az ellenõrzés szakmai
szempontjait,

c) a szo ci á lis és gyám hi va ta lok szá má ra meg ha tá roz za
az éves el len õr zé si terv ki emelt te rü le te it és ér té ke li a szo -
ci á lis és gyám hi va ta lok éves beszámoló jelentéseit.

A GYÁMHATÓSÁG ILLE TÉ KESSÉGÉRE VONATKOZÓ 
SZABÁLYOK

Általános ille té kesség

21.  §

(1) Az el já rás ra az a gyám ha tó ság ille té kes, amely nek
te rü le tén

a) a gyer mek szü lõi fel ügye le tet gya kor ló szü lõ jé nek,
gyám já nak,

b) az ügyei vi te lé ben aka dá lyo zott, ille tõ leg cse lek võ -
ké pes sé get érin tõ gond nok ság alatt álló személynek,

c) az ide ig le nes gond nok ren de lés sel, zár gond nok ki -
ren de lé sé vel, va la mint gond nok ság alá he lye zé si el já rás sal 
érintett személynek
a la kó he lye ta lál ha tó.

(2) Ha a szü lõi fel ügye le tet együt te sen gya kor ló szü lõk
la kó he lye kü lön bö zõ gyám ha tó sá gok ille té kességi te rü le -
ten ta lál ha tó, a gyám ha tó ság ille té kességét a gyer mek la -
kó he lye ha tá roz za meg. Ha a gyer mek la kó he lye egyik
szü lõ jé nek la kó he lyé vel sem azo nos, az a gyám ha tó ság jár 
el, amelynek területén az anya lakóhelye található.

(3) La kó hely hi á nyá ban – az (1) és (2) be kez dés ben fog -
lal tak sze rint – a gyám ha tó ság ille té kességét a tar tóz ko dá si 
hely határozza meg.

(4) Bel föl di la kó hely vagy tar tóz ko dá si hely hi á nyá ban,
a gyám ha tó ság il le té kes sé gét az utol só is mert ha zai la kó -
hely vagy tar tóz ko dá si hely ha tá roz za meg, en nek hi á nyá -
ban az el já rás ra a 3.  § sze rin ti ügyek ben a Bu da pest Fõ vá -
ros V. Ke rü let Ön kor mány zat Jegy zõ je, a 4–12.  §-ban fog -
lalt ügyek ben pe dig a Budapest Fõváros V. Kerület
Gyámhivatala ille té kes.

Egyéb ille té kesség

22.  §

(1) Bár mely gyám ha tó ság – a jog sza bá lyi fel té te lek
fenn ál lá sa ese tén – in téz ke dik a gyer mek ide ig le nes ha tá -
lyú el he lye zé se iránt, amely rõl ha la dék ta la nul ér te sí ti az
ille té kes gyámhatóságot.

(2) Bár mely gyám ha tó ság ille té kes
a) nyi lat ko zat fel vé te lé re, ha a szü lõ azt a gyer me ke

örök be fo ga dá sá hoz az örök be fo ga dó sze mé lyét és sze mé -
lyi ada ta it nem ismerve teszi,
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b) ren de zet len csa lá di jog ál lá sú gyer mek re vonatko -
zóan apai el is me rõ nyi lat ko zat fel vé te lé re, az zal, hogy an -
nak egy pél dá nyá val ér te sí te ni kell a gyer mek szü le té si he -
lye sze rint ille té kes anya könyv ve ze tõt és a gyer mek la kó -
he lye szerint ille té kes önkormányzat jegyzõjét.

(3) Ha a gyer mek nek, il let ve az ügyei vi te lé ben aka dá -
lyo zott vagy cse lek võ ké pes sé get érin tõ gond nok ság alatt
álló sze mély nek nincs tör vényes kép vi se lõ je, il let ve an nak 
ki lé te nem ál la pít ha tó meg, az el já rás ra az a gyám ha tó ság
ille té kes, amely nek te rü le tén a gyám ren de lés, illetve
gondnokrendelés szükségessé vált.

(4) A gon do zá si díj, va la mint a meg elõ le ge zett gyer -
mek tar tás díj be haj tá sa irán ti el já rás ra a kö te le zett la kó he -
lye sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat jegyzõje az ille té kes.

(5) Az ille té kesség nem vál to zik a gond nok ság alá he -
lye zés irán ti per be fe je zé sé ig.

(6) Méh mag zat ré szé re az a vá ro si gyám hi va tal ille té kes 
gond no kot ren del ni, amely nek te rü le tén az anya lakóhelye 
van.

(7) Ha a gyám vagy gond nok (ese ti gond nok) sze mé lyé -
ben vál to zás tör tént, és ez ille té kesség-változást ered mé -
nyez, a va gyon ke ze lés re jo go sult volt gyám vagy gond nok 
(ese ti gond nok) az ille té kessé vált vá ro si gyám hi va tal nak
tartozik végszámadással.

(8) Ha a ti zen ha to dik élet évét be töl tött gyer mek kí ván
há zas sá got köt ni, az elõ ze tes en ge délyt bár me lyik há za su -
lan dó fél la kó he lye sze rin ti vá ro si gyám hi va tal meg ad hat -
ja, er rõl azon ban a má sik vá ro si gyámhivatalt értesíteni
kell.

(9) Ha a gyer mek gyám hi va ta li en ge déllyel a szü lõi há -
zat el hagy ta, ezt kö ve tõ en a vá ro si gyám hi va tal ille té -
kességét a gyer mek la kó he lye határozza meg.

(10) A Gyvt. 80.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott eset ben az örök be fo ga dás sal kap cso la tos el já rás ra a
gyer mek la kó he lye sze rin ti vá ro si gyám hi va tal az ille té -
kes.

(11) Azt a krí zis hely zet ben lévõ vá ran dós anyát, aki ál -
la po tát kör nye ze te és hoz zá tar to zói elõtt ti tok ban szán dé -
ko zik tar ta ni (a továb biak ban: tit kolt ter hes ség) ké rel mé re
bár mely csa lá dok át me ne ti ott ho ná nak be kell fo gad nia.

(12) Tit kolt ter hes ség ese tén az örök be fo ga dá si el já rás -
ra a gyer mek szü le té si he lye sze rin ti vá ro si gyám hi va tal az 
ille té kes.

23.  §

(1) A gyer mek tény le ges tar tóz ko dá si he lye sze rint ille -
té kes te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je – a Gyvt.
68.  §-ában fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – el ren de li a
gyer mek vé de lem be vé te lét, amely rõl ha la dék ta la nul ér te -
sí ti a 21.  § sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét.

(2) Ha a gyer me ket a vá ro si gyám hi va tal ide ig le nes ha -
tállyal a kü lön élõ má sik szü lõ nél, má sik hoz zá tar to zó nál
vagy arra al kal mas más sze mély nél he lyez te el, a gyer mek
ügyé ben – a gyer mek el he lye zé sé re irá nyu ló per jog erõs
be fe je zé sé ig – az a gyám hi va tal jár el, amely nél az el sõ fo -
kú el já rás in dult.

(3) Ha a gyer me ket át me ne ti ne ve lés be vet ték, a vá ro si
gyám hi va tal il le té kes sé ge mind ad dig fenn áll, amed dig a
gyer mek la kó he lye nem vál to zik meg. Ha a gyer mek la kó -
he lye meg vál to zik, a vá ro si gyám hi va tal ille té kességét a
gyer mek la kó he lye ha tá roz za meg.

(4) A vá ro si gyám hi va tal ille té kessége a tar tós ne ve lés -
be vé tel fenn ál lá sa alatt nem vál to zik. A tar tós ne ve lés be
vé telt el ren de lõ vá ro si gyám hi va tal a gyer mek va la mennyi 
– a vá ro si gyám hi va tal fel adat- és ha tás kö ré be tar to zó
gyer mek vé del mi és gyám ügyi – ügyé ben ille té kes el jár ni.

(5) A fi a tal fel nõt tek utó gon do zói el lá tá sa ügyé ben az a
vá ro si gyám hi va tal ille té kes, amely az ön jo gú vá vá lás sal
össze füg gés ben dön tött.

(6) Ha a gyer me ket ne ve lõ szü lõ szü lõi fel ügye le ti joga
meg szûnt vagy szü ne tel, a má sik szü lõ szü lõi fel ügye le ti
joga fel éle dé sé nek meg ál la pí tá sá ra irá nyu ló vagy a gyer -
mek más nál tör té nõ el he lye zé se irán ti per meg in dí tá sá ra
az a vá ro si gyám hi va tal ille té kes, amely nek te rü le tén a
gyermeket nevelõ szülõ lakóhelye volt.

(7) A szü lõi fel ügye let meg szün te té se iránt pert in dí tó
vá ro si gyám hi va tal ille té kes a gyer mek tar tós ne ve lés be
vételére is.

(8) Az örök be fo ga dás elõt ti el já rás ra az a vá ro si gyám -
hi va tal ille té kes, amely nek te rü le tén az örök be fo gad ni
szán dé ko zó sze mély la kó he lye van. Ha az örök be fo gad ni
szán dé ko zók la kó he lye kü lön bö zõ vá ro si gyám hi va ta lok
il le té kes sé gi te rü le tén van, az el já rás ra – a köl csö nös tá jé -
koz ta tás mel lett – az örök be fo gad ni szán dé ko zók
lakóhelye szerinti bármelyik városi gyámhivatal ille té kes.

(9) Ha az örök be fo ga dás fel bon tá sa kor az örök be fo ga -
dott nagy ko rú, az ille té kességet la kó he lye, en nek hi á nyá -
ban az örök be fo ga dó la kó he lye határozza meg.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti

a) a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Gyer.)

aa) 1.  §-a,
ab) 3–5.  §-a és a 3.  §-t meg elõ zõ al cím,
ac) 7.  §-a,
ad) 1. szá mú mel lék le te;
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b) a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol gál ta tó te vé -
keny ség en ge dé lye zé sé rõl, va la mint a gyer mek jó lé ti és
gyer mek vé del mi vál lal ko zói en ge dély rõl  szóló 259/2002.
(XII. 18.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Gymr.)
3.  §-ának (3) bekezdése.

(3) Nem lép ha tály ba az egyes gyer mek vé del mi és
gyám ügyi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló
251/2006. (XII. 6.) Korm. rendelet

a) 20.  §-a,
b) 3. szá mú mel lék le te.

25.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gyer.
5/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5/A.  § (1) A szo ci á lis és gyám hi va tal a bûn el kö ve tés,
il let ve a bûn is mét lés meg elõ zé sét cél zó fel ada ta el lá tá sa
ér de ké ben

a) tá jé koz ta tást kér és nyil ván tar tást ve zet a he lyi ön -
kor mány za tok, ci vil szer ve ze tek, il let ve az ál ta luk fenn tar -
tott in téz mé nyek ál tal a bûn el kö ve tés, il let ve a bûn is mét -
lés meg elõ zé se cél já ból in dí tott prog ra mok ról,

b) fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri a gyer me kek vé -
del mét szol gá ló bûn meg elõ zé si pá lyá za ti fel hí vá so kat,
azok ról tá jé koz tat ja a he lyi ön kor mány za to kat, gyer mek -
jó lé ti szol gá la to kat, ci vil szer ve ze te ket,

c) se gít sé get nyújt a b) pont sze rin ti pá lyá za tok be nyúj -
tá sá hoz és az el nyert tá mo ga tá sok cél sze rin ti fel hasz ná lá -
sá hoz,

d) ille té kességi te rü le tén össze han gol ja a gyer me kek
szá má ra in dí tott bûn meg elõ zé si prog ra mo kat,

e) együtt mû kö dik a he lyi ön kor mány za tok kal, ci vil
szer ve ze tek kel, gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi szol -
gál ta tást el lá tó sze mé lyek kel és in téz mé nyek kel, köz ok ta -
tá si in téz mé nyek kel, a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat tal, a
rend õrséggel, az ügyész ség gel, a bí ró ság gal, va la mint a
drog meg elõ zést, il let ve drog re ha bi li tá ci ót vég zõ in téz mé -
nyek kel,

f) részt vesz a ká bí tó szer ügyi egyez te tõ fó rum, il let ve
az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ bûn meg elõ zé si ta nács
mun ká já ban,

g) kap cso la tot tart az ál do zat vé de lem ben sze re pet vál -
la ló ci vil szer ve zõ dé sek kel, il let ve a rend õrség ál do zat vé -
del mi re fe ren sé vel,

h) köz ve tí ti az ille té kességi te rü le tén kí vül mû kö dõ
vagy or szá gos szer ve ze tek ál tal kez de mé nye zett prog ra -
mo kat, kép zé se ket és se gít sé get nyújt ezek igénybevéte -
léhez,

i) a gyám ha tó sá gok el len õr zé se so rán, a gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi in téz mé nyek ben ér té ke li a bûn meg -
elõ zé si te vé keny sé get, kü lö nös te kin tet tel a gyer me ket ve -
szé lyez te tõ kö rül mé nyek feltárására irányuló tevék -
enységre,

j) a gyer mek sé rel mé re el kö ve tett bûn cse lek mény gya -
nú ja ese tén se gít sé get nyújt a tu do mást szer zõ gyám ha tó -
sá gok nak, va la mint a gyer mek vé del mi rend szer ben mû kö -
dõ szak em be rek nek a szükséges feljelentés megtételéhez,

k) a bün te tõ jo gi fe le lõs ség re nem von ha tó 14 év alat ti
el kö ve tõk ügyé ben szak mai tá mo ga tást nyújt a te le pü lé si
ön kor mány zat jegy zõ jé nek (a továb biak ban: jegy zõ) és a
gyer mek jó lé ti szol gá lat nak a kis ko rú, il let ve csa lád ja ré -
szé re nyúj tan dó se gít ség re vo nat ko zó an, to váb bá kez de -
mé nye zi a szük sé ges gyer mek vé del mi in téz ke dé se ket, és
ezek vég re haj tá sát el len õr zi.

(2) A szo ci á lis és gyám hi va tal min den év jú ni us
30. nap já ig az elõ zõ évre vo nat ko zó an a 2. szá mú mel lék -
let sze rin ti je len tés ben elem zi az ille té kességi te rü le tén a
gyer mek ko rú, il let ve a fi a tal ko rú bûn el kö ve tés hely ze tét,
és ér té ke li a bûn meg elõ zé si te vé keny sé get.

(3) A szo ci á lis és gyám hi va tal a (2) be kez dés sze rin ti je -
len tés el ké szí té sé hez tá jé koz ta tást kér

a) az Igaz ság ügyi Hi va tal ille té kes te rü le ti hi va ta lá tól,
a rend õrségtõl, va la mint a jegy zõ tõl és a gyer mek jó lé ti
szol gá lat tól a gyer mek ko rú, il let ve fi a tal ko rú bûn el kö ve -
tõk szá má ról, az ál ta luk el kö ve tett bûn cse lek mé nyek rõl,
azok oka i ról,

b) a gyer mek jó lé ti szol gá lat tól a csa lád gon do zás és a
vé de lem be vé tel ered mé nyé rõl.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti je len tés is mer te té se és a bûn -
meg elõ zés ér de ké ben el vég zen dõ fel ada tok meg vi ta tá sa
cél já ból a szo ci á lis és gyám hi va tal egyez te tõ ér te kez le tet
tart. Az ér te kez let re meg hív ja a gyer mek jo gi kép vi se lõt,
az ön kor mány za tok, a rend õrség, az ügyész ség, a bí ró ság,
a drog meg elõ zést, il let ve drog re ha bi li tá ci ót vég zõ in téz -
mé nyek, a csa lád se gí tõ és a gyer mek jó lé ti szol gá la tok, a
gyer mek vé del mi in téz mé nyek, a köz ok ta tá si in téz mé -
nyek, a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat, a bün te tés-vég re haj -
tá si in té zet, va la mint a bûn meg elõ zés ben és az ál do zat vé -
de lem ben érin tett ci vil szer ve ze tek képviselõit.

(5) Az ér te kez let rõl ké szí tett írás be li össze fog la lót a
szo ci á lis és gyám hi va tal az el hang zott ja vas la tok kal
együtt meg kül di az ér te kez let re meg hí vot tak nak.”

26.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a köz al kal ma -
zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vénynek a
szo ci á lis, va la mint a gyer mek jó lé ti és gyer mek vé del mi
ága zat ban tör té nõ vég re haj tá sá ról  szóló 257/2000.
(XII. 26.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék le té nek
II/1. pont ja az „óvó nõ” szö veg részt köve tõen az aláb bi ak -
kal egé szül ki:
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[II. Ága zat spe ci fi kus mun ka kö rök csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi területen

Meg ne ve zés
Fi ze té si osz tá lyok

A B C D E F G H I J

1. Csa lád-, gyer mek- és if jú ság vé del mi szol gál ta -
tás ke re té ben az el lá tot tak gyó gyí tá sát, ápo lá sát,
fog lal koz ta tá sát, fej lesz té sét, el lá tá sát, gon do zá sát, 
szo ci á lis se gí té sét köz vet le nül szol gá ló te vé keny sé -
gek nek az adott mun ka kör re jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott, fel sõ fo kú vég zett ség gel és
szak kép zett ség gel tör té nõ el lá tá sa

 óvó nõ * * * * *]

 ,,szak gon do zó * *”

27.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gymr.
3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés
lép:

„(2) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv
a) gyer mek jó lé ti szol gál ta tás és gyer me kek nap köz be -

ni el lá tá sa ese tén a szol gál ta tó (in téz mény) szék he lye, ille -
tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes, a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi fel adat- és ha tás kö rök el lá tá sá ról, va la mint a
gyám ha tó ság szer ve ze té rõl és ille té kességérõl  szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. ren de let mel lék le té ben ki je lölt
te le pü lé si, fõ vá ro si ke rü le ti önkormányzat jegyzõje
(a továb biak ban: városi jegyzõ),

b) he lyet tes szü lõi há ló zat, ne ve lõ szü lõi há ló zat, kül sõ
fé rõ he lyen biz to sí tott utó gon do zói el lá tás ese tén a mû köd -
te tõ szék he lye sze rint ille té kes szociális és gyámhivatal,

c) az a)–b) pont ban nem sza bá lyo zott szol gál ta tó te vé -
keny ség en ge dé lye zé se ese tén a szol gál ta tó (in téz mény)
szék he lye, ille tõ leg te lep he lye sze rint ille té kes szociális és 
gyámhivatal.”

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gymr.
3.  §-a (7) be kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé se he lyé be a
kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv a mû kö dé si en ge dély
ki adá sá ról, mó do sí tá sá ról, vissza vo ná sá ról az ar ról ho zott
jog erõs ha tá ro zat – a jog erõ re emel ke dés idõ pont ját iga -
zoló zá ra dék kal el lá tott – má so la tá nak vagy a fel leb be zés -
re való te kin tet nél kül vég re hajt ha tó vá nyil vá ní tott
határozat másolatának egyidejû megküldésével értesíti”

28.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Gymr.
a) 7/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „Nem ze ti Csa lád- és 

Szo ci ál po li ti kai In té zet nek” szö veg rész he lyé be a „Szo -
ciálpolitikai és Mun ka ügyi Intézetnek” szöveg,

b) 7/A.  §-a (2) be kez dé sé nek elsõ és má so dik mon da tá -
ban, va la mint 15.  §-a (1) 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” szö -

veg rész he lyé be a „Szo ci ál po li ti kai és Munkaügyi Intézet” 
szöveg
lép.

29.  §

Ahol ren de let me gyei, fõ vá ro si szo ci á lis és gyám hi va -
talt, il let ve me gyei, fõ vá ro si gyám hi va talt em lít azon szo -
ci á lis és gyám hi va talt kell érteni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. BARANYA MEGYE

Bóly
Har kány
Kom ló
Mo hács
Pécs
Pécs vá rad
Sásd
Sellye
Sik lós
Szent lõ rinc
Szi get vár
Vil lány

1.1. Bóly Gyám hi va tal
Bab arc
Bel várd gyu la
Bor jád
Bóly
Hás ságy
Kis bud mér
Lip tód
Má ri a ké ménd



Mo nyo ród
Nagy bud mér
Olasz
Pó csa
Szajk
Sze der kény
Töt tõs
Ver send

1.2. Har kány Gyám hi va tal
Har kány

1.3. Kom ló Gyám hi va tal
Bo do lya bér
Egy há zas ko zár
Hegy hát ma róc
Hosszú he tény
Ká rász
Kom ló
Köb lény
Li get
Ma gya reg regy
Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Mán fa
Máza
Me csek pö lös ke
Sza lat nak
Szár ász
Szász vár
Tófû
Vé kény

1.4. Mo hács Gyám hi va tal
Bár
Be ze dek
Du na szek csõ
Er dõs má rok
Fe ked
Ge resd lak
Gör csöny do bo ka
Hi mes há za
Ho mo rúd
Iván dár da
Kis nyá rád
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Majs
Mar áza
Mo hács
Nagy nyá rád
Pa lo ta bo zsok
Sá rok
Sá tor hely
Som be rek
Sze bény
Szé kely sza bar

Szûr
Ud var
Vé ménd

1.5. Pécs Gyám hi va tal
Aba li get
Ara nyos ga dány
Áta
Ba ko nya
Bak sa
Bir ján
Bo gád
Bos ta
Cser kút
Ege rág
El lend
Gör csöny
Gyód
Husz tót
Ke szü
Kis he rend
Ko vács szé ná ja
Kö kény
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó tõt tõs
Ko zár mis leny
Lot hárd
Ma gyar sar lós
Nagy ko zár
Ócsárd
Orfû
Pécs
Pé csud vard
Pel lérd
Po gány
Re ge nye
Ro mo nya
Sza lán ta
Sze mely
Szil vás
Szõ ke
Szõ kéd
Ten ge ri
Té seny

1.6. Pécs vá rad Gyám hi va tal
Apát va rasd
Ber kesd
Er dõs mecs ke
Er zsé bet
Fa ze kas bo da
Hi das
Ká toly
Ké kesd
Lo vász he tény
Mar ton fa
Me csek ná dasd
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Nagy pall
Ó bá nya
Ó fa lu
Pe re ked
Pécs vá rad
Szel lõ
Szi lágy
Zen gõ vár kony

1.7. Sásd Gyám hi va tal
Al só mo cso lád
Ág
Ba kó ca
Ba ra nya je nõ
Ba ra nya szent györgy
Bi kal
Fel sõ eger szeg
Ge ré nyes
Göd re
Kis besz ter ce
Kis haj más
Kis va szar
Má gocs
Me ké nyes
Me zõd
Mind szent go di sa
Nagy haj más
Orosz ló
Palé
Sásd
Szágy
Tar rós
Té kes
Tor más
Var ga
Vá sá ros dom bó
Vázs nok

1.8. Sellye Gyám hi va tal
Ad or jás
Ba ra nya hid vég
Be sen ce
Bo gád mind szent
Bog dá sa
Csá nyosz ró
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
Fel sõ szent már ton
Gil ván fa
Hegy szent már ton
Hi rics
Ká kics
Kem se
Kis asszony fa
Kis szent már ton

Kó rós
Lú zsok
Ma gyar mecs ke
Ma gyar te lek
Mar kóc
Ma ró csa
Nagy csány
Oko rág
Ózd fa lu
Páp rád
Pis kó
Sá mod
Sellye
Só sver ti ke
Vajsz ló
Vej ti
Za lá ta

1.9. Sik lós Gyám hi va tal
Al só szent már ton
Bab arc szõ lõs
Be re mend
Bis se
Csar nó ta
Cún
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Garé
Gor di sa
Ipacs fa
Ká sád
Ké mes
Kis dér
Kis har sány
Kis kas sa
Kis ta pol ca
Kis tót fa lu
Ko vács hi da
Már fa
Matty
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Pécs de ve cser
Pe terd
Rád fal va
Sik lós
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sza por ca
Sza va
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Té sen fa
Tú rony
Új pet re
Vo kány

1.10. Szent lõ rinc Gyám hi va tal
Bi csérd
Boda
Bük kösd
Cser di
Cson ka mind szent
Dinnye ber ki
Ger de
Gyöngy fa
He les fa
Het ve hely
Ka csó ta
Ki rály egy há za
Okor völgy
Pécs ba go ta
Su mony
Szent lõ rinc
Sza bad szent ki rály
Szent ka ta lin
Ve lény
Zók

1.11. Szi get vár Gyám hi va tal
Al ma mel lék
Al más ke reszt úr
Bán fa
Ba sal
Bol dog asszony fa
Boty ka pe terd
Bü rüs
Cse bény
Cser tõ
Dencs há za
End rõc
Gyön gyös mel lék
Ho bol
Hor vát her te lend
Iba fa
Ka tád fa
Két új fa lu
Kis dob sza
Kis ta má si
Ma gyar lu ka fa
Me re nye
Mol vány
Mozs gó
Nagy dob sza
Nagy pe terd
Nagy váty
Ne mes ke
Nyu got szen ter zsé bet
Pa ta pok lo si

Pet tend
Ró zsa fa
So mogy apá ti
So mogy hárs ágy
So mogy hat van
So mogy visz ló
Szent dé nes
Szen te gát
Szent lász ló
Szi get vár
Szö rény
Szu li mán
Tek la fa lu
Tót szent györgy
Vá rad
Vá sá ros béc
Zá dor

1.12. Vil lány Gyám hi va tal
Il locs ka
Iván battyán
Kis ja kab fal va
Kis lip pó
La pán csa
Ma gyar bóly
Má rok
Pal ko nya
Vil lány
Vil lány kö vesd

2. BÁCS-KISKUN MEGYE

Baja
Bá csal más
Izsák
Já nos hal ma
Ka lo csa
Ke cel
Kecs ke mét
Ke rek egy há za
Kis kun fél egy há za
Kis kun ha las
Kis kõ rös
Kis kun maj sa
Kun szent mik lós
La jos mi zse
Solt
Solt vad kert
Sza bad szál lás
Ti sza kécs ke

2.1. Baja Gyám hi va tal
Bácsszent györgy
Bács bo kod
Bács bor sód
Baja
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Bát mo nos tor
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Ér sek csa nád
Ér sek hal ma
Fel sõ szen ti ván
Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Rém
Sü kösd
Sze rem le
Vas kút

2.2. Bá csal más Gyám hi va tal
Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Katy már
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Ta ta há za

2.3. Izsák Gyám hi va tal
Fü löp szál lás
Izsák

2.4. Já nos hal ma Gyám hi va tal
Bo ro ta
Já nos hal ma
Ké les ha lom
Mély kút

2.5. Ka lo csa Gyám hi va tal
Bá tya
Drág szél
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Dus nok
Fajsz
Fok tõ
Gé der lak
Ha jós
Ho mok mégy
Ka lo csa
Mis ke
Or das
Öreg cser tõ
Szak már
Új te lek
Uszód

2.6. Kecs ke mét Gyám hi va tal
Ágas egy há za
Bal ló szög

Hel vé cia
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
La dány be ne
La ki te lek
Nyár lõ rinc
Or go vány
Szent ki rály
Vá ros föld

2.7. Ke rek egy há za Gyám hi va tal
Fü löp há za
Ke rek egy há za
Kun ba racs

2.8. Ke cel Gyám hi va tal
Ke cel
Csá szár töl tés

2.9. Kis kun fél egy há za Gyám hi va tal
Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Fü löp ja kab
Gát ér
Kis kun fél egy há za
Kun szál lás
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Ti sza al pár

2.10. Kis kun ha las Gyám hi va tal
Ba lo ta szál lás
Har ka kö töny
Im re hegy
Kel ebia
Kis kun ha las
Kis szál lás
Kun fe hér tó
Pir tó
Tom pa
Zsa na

2.11. Kis kun maj sa Gyám hi va tal
Csó lyos pá los
Jász szent lász ló
Kis kun maj sa
Köm pöc
Mó ric gát
Szank

2.12. Kis kõ rös Gyám hi va tal
Akasz tó
Csen gõd
Kas kan tyú
Kis kõ rös
Páhi
Solt szen tim re
Tab di
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2.13. Kun szent mik lós Gyám hi va tal
Du na ve cse
Ku na dacs
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Szalk szent már ton
Tass

2.14. La jos mi zse Gyám hi va tal
Fel sõ la jos
La jos mi zse

2.15. Solt Gyám hi va tal
Apos tag
Du na egy há za
Du na te tét len
Har ta
Solt
Új solt

2.16. Solt vad kert Gyám hi va tal
Bó csa
Solt vad kert
Táz lár

2.17. Sza bad szál lás Gyám hi va tal
Sza bad szál lás

2.18. Ti sza kécs ke Gyám hi va tal
Ti sza kécs ke
Ti sza ug

3. BÉKÉS MEGYE

Bat to nya
Bé kés
Bé kés csa ba
Dé va vá nya
Elek
Fü zes gyar mat
Gyo ma end rõd
Gyu la
Me zõ be rény
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Oros há za
Sar kad
Szar vas
Szeg ha lom
Tót kom lós
Vész tõ

3.1. Bat to nya Gyám hi va tal
Bat to nya
Domb egy ház
Kis domb egy ház
Ma gyar domb egy ház

3.2. Bé kés Gyám hi va tal
Bé kés
Bél me gyer
Mu rony
Tar hos

3.3. Bé kés csa ba Gyám hi va tal
Bé kés csa ba
Csa ba sza ba di
Do boz
Két sop rony
Te lek ge ren dás

3.4. Dé va vá nya Gyám hi va tal
Dé va vá nya
Ecseg fal va

3.5. Elek Gyám hi va tal
Elek
Lõ kös há za

3.6. Fü zes gyar mat Gyám hi va tal
Bu csa
Fü zes gyar mat
Ker tész szi get

3.7. Gyo ma end rõd Gyám hi va tal
Gyo ma end rõd
Hu nya

3.8. Gyu la Gyám hi va tal
Gyu la
Két egy há za
Sza bad kí gyós
Új kí gyós

3.9. Me zõ be rény Gyám hi va tal
Csár da szál lás
Ka mut
Kö rös tar csa
Me zõ be rény

3.10. Me zõ he gyes Gyám hi va tal
Me zõ he gyes

3.11. Me zõ ko vács há za Gyám hi va tal
Al más ka ma rás
Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za
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3.12. Oros há za Gyám hi va tal
Csa ná da pá ca
Csor vás
Gá do ros
Ge ren dás
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár

3.13. Sar kad Gyám hi va tal
Bi ha rug ra
Geszt
Kö rös nagy har sány
Köt egyán
Méh ke rék
Me zõ gyán
Okány
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta
Zsa dány

3.14. Szar vas Gyám hi va tal
Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Kar dos
Kon do ros
Ör mény kút
Szar vas

3.15. Szeg ha lom Gyám hi va tal
Kö rös la dány
Szeg ha lom

3.16. Tót kom lós Gyám hi va tal
Bé kés sám son
Tót kom lós

3.17. Vész tõ Gyám hi va tal
Kö rös új fa lu
Vész tõ

4. BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Bor sod ná dasd
Ci gánd
Ede lény
Emõd
Encs
Fel sõ zsol ca
Gönc
Ka zinc bar ci ka
Me zõ csát
Me zõ kö vesd
Mis kolc
Nyék lád há za
Ózd

Put nok
Sa jó szent pé ter
Sá ros pa tak
Sá to ral ja új hely
Szend rõ
Sze rencs
Szik szó
Ti sza új vá ros
To kaj

4.1. Bor sod ná dasd Gyám hi va tal
Arló
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Jár dán há za

4.2. Ci gánd Gyám hi va tal
Al só be rec ki
Bod rog ha lom
Ci gánd
Dá móc
Fel sõ be rec ki
Kar csa
Ka ros
Kis roz vágy
Lá ca csé ke
Nagy roz vágy
Pá cin
Rév le ány vár
Ri cse
Sem jén
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Zemp lé na gárd

4.3. Ede lény Gyám hi va tal
Abod
Agg te lek
Ba lajt
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bold va
Bor sod szi rák
Da mak
Ede lény
Éger szög
Hang ács
Hegy meg
Hid vé gar dó
Iro ta
Jós va fõ
Kom já ti
Lád be se nyõ
Lak
Nyom ár
Per ku pa
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Sza ká csi
Szend rõ lád
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Te resz te nye
To mor
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Var bóc
Zi liz

4.4. Emõd Gyám hi va tal
Bükk ara nyos
Emõd
Har sány
Kis gyõr

4.5. Encs Gyám hi va tal
Aba ú jal pár
Aba új kér
Al só gagy
Arka
Bak ta kék
Be ret
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Büt tös
Cse nyé te
Cso bád
De tek
Encs
Fáj
Fan csal
Fel sõ gagy
For ró
Fu ló kércs
Ga gya pá ti
Ga rad na
Gi bárt
Her nád bûd
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád vé cse
Ináncs
Kány
Ke resz té te
Krasz nok vaj da
Lit ka
Méra
No va jid rány
Pam lény
Pere

Pe re cse
Pusz ta rad vány
Sza la szend
Szász fa
Sze me re

4.6. Fel sõ zsol ca Gyám hi va tal
Al só zsol ca
Ar nót
Ber zék
Bõcs
Fel sõ zsol ca
Gesz tely
Her nád kak
Her nád né me ti
Onga
Ónod
Sa jó lád
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri

4.7. Gönc Gyám hi va tal
Aba új szán tó
Aba új vár
Bas kó
Fony
Gönc
Gönc rusz ka
Hej ce
Her nád cé ce
Her nád szur dok
Hi das né me ti
Ké ked
Kor lát
Mo gyo rós ka
Pá nyok
Re géc
Sima
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Vil mány
Vi zsoly
Zsuj ta

4.8. Ka zinc bar ci ka Gyám hi va tal
Al só szu ha
Al só te le kes
Bán hor vá ti
Be ren te
Dé des ta pol csány
Dö vény
Fel sõ ke le csény
Fel sõ nyá rád
Imo la
Izsó fal va
Ják fal va
Ka zinc bar ci ka
Kánó

13350 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



Ku ri tyán
Má lyin ka
Mú csony
Nagy bar ca
Or mos bá nya
Ra gály
Ru da bá nya
Ru dolf te lep
Sa jó gal góc
Sa jó i ván ka
Sa jó ka za
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Tar do na
Trizs
Vad na
Zá dor fal va
Zu bogy

4.9. Me zõ csát Gyám hi va tal
Árok tõ
Ge lej
Ig ri ci
Me zõ csát
Ti sza do rog ma
Ti sza ke szi
Ti sza tar ján

4.10. Me zõ kö vesd Gyám hi va tal
Bo gács
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bükk áb rány
Bükk zsérc
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Csin cse
Eger lö võ
Kács
Me zõ ke resz tes
Me zõ kö vesd
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Né gyes
Sály
Szen tist ván
Szo mo lya
Tard
Ti bold da róc
Ti sza bá bol na
Ti sza valk
Vat ta

4.11. Mis kolc Gyám hi va tal
Bükk szent ke reszt
Kis to kaj
Má lyi
Mis kolc

Muhi
Ré pás hu ta
Sa jó hid vég
Sa jó se nye
Sa jó vá mos
Szir ma be se nyõ

4.12. Nyék lád há za Gyám hi va tal
Nyék lád há za

4.13. Ózd Gyám hi va tal
Bán ré ve
Bor sod bó ta
Bükk mo gyo rósd
Cser nely
Csok va o mány
Do ma há za
Far kas lyuk
Han gony
Hét
Kis si ká tor
Lé nárd da róc
Ne ké zseny
Ózd
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sáta
Up pony

4.14. Put nok Gyám hi va tal
Du bi csány
Gö mör szõ lõs
Ke le mér
Ki ráld
Put nok
Sa jó ve lezd
Se rény fal va

4.15. Sa jó szent pé ter Gyám hi va tal
Alacs ka
Kon dó
Pa rasz nya
Ra dos tyán
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó ká pol na
Sa jó ke resz túr
Sa jó lász ló fal va
Sa jó szent pé ter
Var bó

4.16. Sá ros pa tak Gyám hi va tal
Bod ro go la szi
Er dõ hor vá ti
György tar ló
Há rom hu ta
Her ceg kút
Ke néz lõ
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Kom lós ka
Mak kos hoty ka
Olasz lisz ka
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
Tolcs va
Vaj dács ka
Vá mos új fa lu
Viss
Zal kod

4.17. Sá to ral ja új hely Gyám hi va tal
Al só reg mec
Bózs va
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Hol ló há za
Kis hu ta
Ko vács vá gás
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nyí ri
Pál há za
Pusz ta fa lu
Sá to ral ja új hely
Vá gás hu ta
Vily vi tány

4.18. Szend rõ Gyám hi va tal
Deb ré te
Fel sõ te le kes
Gal vács
Mar to nyi
Me szes
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Sza lon na
Szend rõ
Szu hogy
Visz ló

4.19. Sze rencs Gyám hi va tal
Al só dob sza
Be kecs
Go lop
Le gyes bé nye
Mád
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mo nok
Prügy
Rát ka
Sós tó fal va
Sze rencs

Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Tállya
Ti sza lúc
Új csa ná los

4.20. Szik szó Gyám hi va tal
Aba új lak
Aba új szol nok
Al só va dász
Asza ló
Fel sõ dob sza
Fel sõ va dász
Gad na
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Hal maj
Her nád kércs
Hom rogd
Kázs márk
Kis ki nizs
Kupa
Léh
Mo naj
Nagy ki nizs
Nyés ta
Rá sony sáp be rencs
Se lyeb
Szen tist ván bak sa
Szik szó

4.21. Ti sza új vá ros Gyám hi va tal
Gi rincs
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
Kesz nyé ten
Kis csécs
Kö röm
Nagy csécs
Ne mes bikk
Osz lár
Sa jó ö rös
Sa jó szö ged
Szak áld
Ti sza pal ko nya
Ti sza új vá ros

4.22. To kaj Gyám hi va tal
Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Cso baj
Er dõ bé nye
Sze gi
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Sze gi long
Tak ta báj
Tar cal
Ti sza la dány
Ti sza tar dos
To kaj

5. CSONGRÁD MEGYE

Csong rád
Hód me zõ vá sár hely
Kis te lek
Makó
Mind szent
Mó ra ha lom
Sze ged
Szen tes

5.1. Csong rád Gyám hi va tal
Csany te lek
Csong rád
Fel gyõ
Tö mör kény

5.2. Hód me zõ vá sár hely Gyám hi va tal
Hód me zõ vá sár hely
Már tély
Szék ku tas

5.3. Kis te lek Gyám hi va tal
Baks
Ba lás tya
Csen ge le
Kis te lek
Ó pusz ta szer
Pusz ta szer

5.4. Makó Gyám hi va tal
Amb róz fal va
Apát fal va
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Fe renc szál lás
Föl de ák
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy ér
Nagy lak
Ó föl de ák
Pit va ros

5.5. Mind szent Gyám hi va tal
Mind szent

5.6. Mó ra ha lom Gyám hi va tal
Ásott ha lom
Bor dány
For rás kút
Mó ra ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Ru zsa
Ül lés
Zá kány szék

5.7. Sze ged Gyám hi va tal
Al gyõ
Deszk
Dóc
Do ma szék
Kü bek há za
Rösz ke
Sán dor fal va
Szaty maz
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zsom bó

5.8. Szen tes Gyám hi va tal
Ár pád ha lom
De re kegy ház
Eper jes
Fá bi án se bes tyén
Nagy má gocs
Nagy tõ ke
Szeg vár
Szen tes

6. FEJÉR MEGYE

Bics ke
Du na új vá ros
Enying
Er csi
Gár dony
Mór
Pol gár di
Sár bo gárd
Szé kes fe hér vár

6.1. Bics ke Gyám hi va tal
Al csút do boz
Bics ke
Bod mér
Csab di
Csák vár
Etyek
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Fel csút
Gánt
Mány
Óba rok
Szár
Ta bajd
Új ba rok
Vál
Vér te sa csa
Vér tes bog lár

6.2. Du na új vá ros Gyám hi va tal
Adony
Ba racs
Be lo i an nisz
Bes nyõ
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Iván csa
Kis apos tag
Kulcs
Me zõ fal va
Nagy ka rá csony
Nagy ve nyim
Per ká ta
Pusz ta sza bolcs
Rác al más

6.3. Enying Gyám hi va tal
Dég
Enying
La jos ko má rom
Lep sény
Me zõ ko má rom
Sza bad hid vég

6.4. Er csi Gyám hi va tal
Er csi
Rác ke reszt úr

6.5. Gár dony Gyám hi va tal
Ba racs ka
Gár dony
Gyú ró
Ka já szó
Ká pol nás nyék
Mar ton vá sár
Na dap
Páz mánd
Tor das
Ve len ce
Zi chy új fa lu

6.6. Mór Gyám hi va tal
Ba kony cser nye
Ba lin ka
Bo dajk
Csák be rény

Csó ka kõ
Kin cses bá nya
Ma gyar al más
Mór
Nagy ve leg
Pusz ta vám
Sö réd

6.7. Pol gár di Gyám hi va tal
Füle
Kis láng
Kõ szár hegy
Má tyás domb
Me zõ szent györgy
Pol gár di

6.8. Sár bo gárd Gyám hi va tal
Alap
Al só szen ti ván
Cece
Han tos
Igar
Me zõ szi las
Nagy lók
Sár bo gárd
Sár eg res
Sár ke reszt úr
Sár szent ágo ta
Vaj ta

6.9. Szé kes fe hér vár Gyám hi va tal
Aba
Ba kony kú ti
Csór
Csõsz
Fe hér vár csur gó
Isz ti mér
Isz ka szent györgy
Jenõ
Ká loz
Lo vas be rény
Moha
Ná dasd la dány
Pá kozd
Pát ka
Sár ke resz tes
Sár ke szi
Sá rosd
Sár szent mi hály
Se re gé lyes
So po nya
Su ko ró
Sza bad battyán
Sza bad egy há za
Szé kes fe hér vár
Tác
Úr hi da
Ver eb
Zá moly
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7. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Csor na
Fer tõd
Gyõr
Ka pu vár
Mo son ma gya ró vár
Pan non hal ma
Sop ron
Tét

7.1. Csor na Gyám hi va tal
Acsa lag
Bá gyog szo vát
Bar bacs
Bezi
Bo gyosz ló
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dör
Egyed
Fa rád
Fe hér tó
Gyõr sö vény ház
Jo ba há za
Kóny
Mag ló ca
Ma gyar ke reszt úr
Mar ko ta bö dö ge
Páli
Pász to ri
Po tyond
Rá ba csa nak
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba ta má si
Ráb ca ka pi
Sop ron né me ti
Szany
Szil
Szil sár kány
Tár nok ré ti
Vág
Zse be há za

7.2. Fer tõd Gyám hi va tal
Fer tõd
Fer tõ boz
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Hegy kõ
Hi deg ség
Pe tõ há za
Sar ród

7.3. Gyõr Gyám hi va tal
Abda
Bõny
Börcs
Du na szeg
Du na szent pál
Ene se
Gö nyû
Gyõr
Gyõr la da mér
Gyõ rúj ba rát
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ik rény
Kis bajcs
Ko ron có
Kun szi get
Me zõ örs
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Nyúl
Öt te vény
Pér
Rá ba pa to na
Rét alap
Töl tés ta va
Vá mos sza ba di
Vé nek

7.4. Ka pu vár Gyám hi va tal
Agya gosszer gény
Ba bót
Be led
Ci rák
Dé nes fa
Edve
Gyó ró
Hi mod
Hö vej
Ka pu vár
Kis fa lud
Mi há lyi
Osli
Rá ba ke cöl
Szár föld
Va dos fa
Vá sá ros fa lu
Vesz kény
Vit nyéd

7.5. Mo son ma gya ró vár Gyám hi va tal
Ás vány rá ró
Be ze nye
Dar nó zse li
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szi get
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Fe ke te er dõ
Ha lá szi
Hé der vár
He gyes ha lom
Já nos som or ja
Ká roly há za
Kim le
Kis bo dak
Lé bény
Le vél
Li pót
Má ri a kál nok
Me csér
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Püs ki
Raj ka
Új ró na fõ
Vár ba log

7.6. Pan non hal ma Gyám hi va tal
Ba kony gyi rót
Ba kony pé terd
Ba kony szent lász ló
Écs
Fe nyõ fõ
Gyõ rasszony fa
Gyõr ság
Lázi
Nyal ka
Pan non hal ma
Páz mánd fa lu
Ra vazd
Ro mánd
Si ká tor
Táp
Táp szent mik lós
Tar ján pusz ta
Veszp rém var sány

7.7. Sop ron Gyám hi va tal
Ág fal va
Csá ford já nos fa
Csa pod
Csér
Eber gõc
Egy há zas fa lu
Fer tõ rá kos
Gya ló ka
Har ka
Iván
Kóp há za
Lövõ
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér

Pe resz teg
Pinnye
Pusz ta csa lád
Rép ce sze me re
Rép ce vis
Röj tök mu zsaj
Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sza kony
Új kér
Und
Völ csej
Zsi ra

7.8. Tét Gyám hi va tal
Ár pás
Bo don hely
Csik vánd
Fel péc
Gyar mat
Gyö mö re
Gyõr sze me re
Ka jár péc
Kis ba bot
Mér ges
Mó ri chi da
Rá ba csé csény
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
So bor
So ko ró pát ka
Sze re cseny
Té nyõ
Tét

8. HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Bal ma zúj vá ros
Be rettyó új fa lu
Bi har ke resz tes
Deb re cen
De recs ke
Haj dú bö ször mény
Haj dú do rog
Haj dú had ház
Haj dú ná nás
Haj dú szo bosz ló
Kaba
Ko má di
Lé ta vér tes
Nád ud var
Nyír adony
Pol gár
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Püs pök la dány
Tég lás
Ti sza cse ge
Vá mos pércs

8.1. Bal ma zúj vá ros Gyám hi va tal
Bal ma zúj vá ros
Egyek
Hor to bágy

8.2. Be rettyó új fa lu Gyám hi va tal
Ba kon szeg
Be rettyó új fa lu
Csök mõ
Dar vas
Esz tár
Fúr ta
Gá bor ján
Hen ci da
Kis mar ja
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Po csaj
Szent pé ter szeg
Tépe
Ván csod
Ve kerd
Zsá ka

8.3. Bi har ke resz tes Gyám hi va tal
Ár tánd
Bedõ
Be rek bö ször mény
Bi har ke resz tes
Bojt
Nagy ke re ki
Told

8.4. Deb re cen Gyám hi va tal
Deb re cen
Haj dú sám son

8.5. De recs ke Gyám hi va tal
De recs ke
Haj dú ba gos
Ko nyár
Mi ke pércs
Sá ránd

8.6. Haj dú bö ször mény Gyám hi va tal
Haj dú bö ször mény

8.7. Haj dú do rog Gyám hi va tal
Haj dú do rog

8.8. Haj dú had ház Gyám hi va tal
Haj dú had ház

8.9. Haj dú ná nás Gyám hi va tal
Haj dú ná nás

8.10. Haj dú szo bosz ló Gyám hi va tal
Ebes
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Nagy he gyes

8.11. Kaba Gyám hi va tal
Kaba

8.12. Ko má di Gyám hi va tal
Ko má di
Kör összeg apá ti
Kö rös sza kál
Ma gyar ho mo rog
Úji ráz

8.13. Lé ta vér tes Gyám hi va tal
Ál mosd
Ba ga mér
Hosszú pá lyi
Ko kad
Lé ta vér tes
Mo nos tor pá lyi

8.14. Nád ud var Gyám hi va tal
Nád ud var

8.15. Nyír adony Gyám hi va tal
Nyír adony

8.16. Pol gár Gyám hi va tal
Fo lyás
Gör be há za
Pol gár
Ti sza gyu la há za
Új szent mar gi ta
Új ti kos

8.17. Püs pök la dány Gyám hi va tal
Bá ránd
Bi har dancs há za
Bi har nagy ba jom
Bi har tor da
Föl des
Nagy rá bé
Püs pök la dány
Sáp
Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

8.18. Tég lás Gyám hi va tal
Bocs ka i kert
Tég lás

8.19. Ti sza cse ge Gyám hi va tal
Ti sza cse ge

8.20. Vá mos pércs Gyám hi va tal
Fü löp
Nyí ra csád
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Nyír áb rány
Nyír már ton fal va
Új lé ta
Vá mos pércs

9. HEVES MEGYE

Bé la pát fal va
Eger
Fü ze sa bony
Gyön gyös
Hat van
He ves
Lõ rin ci
Pé ter vá sá ra

9.1. Bé la pát fal va Gyám hi va tal
Ba la ton
Bá tor
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bükk szent már ton
Eger bocs
Eger cse hi
He ves ara nyos
Mi kó fal va
Mó nos bél
Nagy vis nyó
Szil vás vá rad
Szúcs

9.2. Eger Gyám hi va tal
An dor nak tá lya
Dem jén
Eger
Eger bak ta
Eger sza lók
Eger szó lát
Fel sõ tár kány
Ke re csend
Mak lár
Nagy tá lya
Nosz vaj
No vaj
Os to ros
Szar vas kõ
Tar na szent má ria
Ver pe lét

9.3. Fü ze sa bony Gyám hi va tal
Al deb rõ
Be se nyõ te lek
Dor mánd
Eger far mos
Fel deb rõ
Fü ze sa bony
Kál

Ká pol na
Komp olt
Me zõ sze me re
Me zõ tár kány
Nagy út
Po rosz ló
Sa rud
Szi ha lom
Tó fa lu
Új lõ rinc fal va

9.4. Gyön gyös Gyám hi va tal
Aba sár
Ad ács
At kár
Detk
Do mosz ló
Gyön gyös
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Hal ma jug ra
Ka rá csond
Kis ná na
Lu das
Mar kaz
Mát ra szen tim re
Nagy fü ged
Nagy ré de
Pá los vö rös mart
Szü csi
Vá mos györk
Vécs
Vi son ta
Visz nek

9.5. Hat van Gyám hi va tal
Bol dog
Csány
Ecséd
Hat van
He réd
Hort
Ke rek ha raszt
Nagy kö ké nyes

9.6. He ves Gyám hi va tal
Átány
Bo co nád
Er dõ te lek
Erk
He ves
He ves ve ze kény
Kis kö re
Köm lõ
Pély
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Tar na bod
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tenk
Ti sza ná na
Za ránk

9.7. Lõ rin ci Gyám hi va tal
Apc
Lõ rin ci
Pe tõ fi bá nya
Ró zsa szent már ton
Zagy va szán tó

9.8. Pé ter vá sá ra Gyám hi va tal
Bo dony
Bükk szék
Bükk szen ter zsé bet
Er dõ kö vesd
Fe dé mes
Is ten me ze je
Ivád
Kis fü zes
Mát ra bal la
Mát ra de recs ke
Pa rád
Pa rád sas vár
Pé ter vá sá ra
Recsk
Si rok
Szaj la
Szent do mon kos
Tar na le lesz
Ter pes
Vá ra szó

10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Jász apá ti
Jász árok szál lás
Jász be rény
Jász fény sza ru
Kar cag
Kis új szál lás
Kun he gyes
Kun szent már ton
Mart fû
Me zõ túr
Szol nok
Ti sza föld vár
Ti sza fü red
Tö rök szent mik lós
Túr ke ve
Új szász

10.1. Jász apá ti Gyám hi va tal
Jász apá ti
Já szi vány
Jász kis ér
Jász la dány
Jász szen tand rás

10.2. Jász árok szál lás Gyám hi va tal
Jász ágó
Jász árok szál lás
Jász dó zsa

10.3. Jász be rény Gyám hi va tal
Alattyán
Já nos hi da
Jász al só szent györgy
Jász be rény
Jász bol dog há za
Jász fel sõ szent györgy
Jász já kó hal ma
Jász te lek

10.4. Jász fény sza ru Gyám hi va tal
Jász fény sza ru
Pusz ta mo nos tor

10.5. Kar cag Gyám hi va tal
Be rek für dõ
Kar cag
Kun ma da ras

10.6. Kis új szál lás Gyám hi va tal
Ken de res
Kis új szál lás

10.7. Kun he gyes Gyám hi va tal
Kun he gyes
Ti sza bu ra
Ti sza gyen da
Ti sza roff
To maj mo nos to ra

10.8. Kun szent már ton Gyám hi va tal
Csé pa
Cser ke szõ lõ
Kun szent már ton
Öcsöd
Sze le vény
Ti sza i no ka
Ti sza kürt
Ti sza sas

10.9. Mart fû Gyám hi va tal
Mart fû
Rá kó czi új fa lu

10.10. Me zõ túr Gyám hi va tal
Két pó
Mes ter szál lás
Me zõ hék
Me zõ túr
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10.11. Szol nok Gyám hi va tal
Be seny szög
Csa ta szög
Huny ad fal va
Kõ te lek
Nagy kö rû
Rá kó czi fal va
Sza jol
Szol nok
Ti sza je nõ
Ti sza süly
Ti sza vár kony
Tó szeg
Ve zseny
Zagy va ré kas

10.12. Ti sza föld vár Gyám hi va tal
Ci bak há za
Nagy rév
Ti sza föld vár

10.13. Ti sza fü red Gyám hi va tal
Abád sza lók
Na gyi ván
Ti sza derzs
Ti sza i gar
Ti sza fü red
Ti sza örs
Ti sza szen tim re
Ti sza szõ lõs

10.14. Tö rök szent mik lós Gyám hi va tal
Fegy ver nek
Ken gyel
Kun csor ba
Ör mé nyes
Ti sza bõ
Ti sza püs pö ki
Ti sza te nyõ
Tö rök szent mik lós

10.15. Túr ke ve Gyám hi va tal
Túr ke ve

10.16. Új szász Gyám hi va tal
Szász be rek
Új szász

11. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Bá bol na
Do rog
Esz ter gom
Kis bér
Ko má rom
Nyer ges új fa lu
Orosz lány
Tata
Ta ta bá nya

11.1. Bá bol na Gyám hi va tal
Bá bol na

11.2. Do rog Gyám hi va tal
An na völgy
Baj na
Csol nok
Dág
Do rog
Epöl
Kesz tölc
Le ány vár
Má ria ha lom
Nagy sáp
Pi lis csév
Sá ri sáp
To kod
To ko dal tá ró
Úny

11.3. Esz ter gom Gyám hi va tal
Dö mös
Esz ter gom
Mo gyo rós bá nya
Pi lis ma rót
Tát

11.4. Kis bér Gyám hi va tal
Aka
Ács tesz ér
Ász ár
Ba kony bánk
Ba kony sár kány
Ba kony szom bat hely
Bár so nyos
Csat ka
Csá szár
Csép
Ete
Ke rék te le ki
Kis bér
Réde
Súr
Tár kány
Vért es ket hely

11.5. Ko má rom Gyám hi va tal
Al más fü zi tõ
Ács
Bana
Csém
Ki sig mánd
Ko má rom
Mo csa
Na gyig mánd
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11.6. Nyer ges új fa lu Gyám hi va tal
Ba jót
Lá bat lan
Nyer ges új fa lu
Süt tõ

11.7. Orosz lány Gyám hi va tal
Bo kod
Dad
Kecs kéd
Köm lõd
Orosz lány
Szák szend

11.8. Tata Gyám hi va tal
Baj
Du na al más
Du na szent mik lós
Kocs
Na szály
Nesz mély
Szo mód
Tar dos
Tata
Vér tes tol na

11.9. Ta ta bá nya Gyám hi va tal
Gyer mely
Hé reg
Kör nye
Szár li get
Szo mor
Tar ján
Ta ta bá nya
Vár gesz tes
Vér tes som ló
Vér tes szõ lõs

12. NÓGRÁD MEGYE

Ba las sa gyar mat
Bá tony te re nye
Pász tó
Rét ság
Sal gó tar ján
Szé csény

12.1. Ba las sa gyar mat Gyám hi va tal
Ba las sa gyar mat
Becs ke
Ber cel
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár

Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Gal ga gu ta
He ren csény
Hont
Hu gyag
Iliny
Ipoly szög
Ipoly ve ce
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Pu sza ta ber ki
Szan da
Szé csén ke
Szügy
Te rény

12.2. Bá tony te re nye Gyám hi va tal
Bá tony te re nye
Do rog há za
Kis bár kány
Márk há za
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra te re nye
Mát ra ve re bély
Nagy bár kány
Nagy ke reszt úr
Nem ti
Sám son há za
Szu ha

12.3. Pász tó Gyám hi va tal
Al só told
Bér
Bo kor
Bu ják
Cser hát szen ti ván
Csé cse
Ecseg
Egy há zas den ge leg
Er dõ kürt
Er dõt ar csa
Fel sõ told
Ga ráb
Hé ha lom
Job bá gyi
Kál ló
Kis bá gyon
Ko zárd
Ku ta só
Mát ra szõ lõs
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Pa lo tás
Pász tó
Szar vas ge de
Szi rák
Szur dok püs pö ki
Tar
Va nyarc

12.4. Rét ság Gyám hi va tal
Al só pe tény
Bánk
Ber ke nye
Bor sos be rény
Di ós je nõ
Fel sõ pe tény
Hor pács
Ke szeg
Két bo dony
Kis ecset
Le génd
Nagy oro szi
Né zsa
Nóg rád
Nóg rád sáp
Nõ tincs
Õs agárd
Rét ság
Rom hány
Szá tok
Szen de hely
Szen te
Te res ke
Tol mács

12.5. Sal gó tar ján Gyám hi va tal
Bár na
Ce red
Egy há zas ger ge
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Lit ke
Luc fal va
Mát ra sze le
Mi hály ger ge
Rá kó czi bá nya
Sal gó tar ján
Ság új fa lu
So mos kõ új fa lu
Sós har tyán
Szal ma tercs

Szi las po gony
Vizs lás
Za bar

12.6. Szé csény Gyám hi va tal
End re fal va
Hol ló kõ
Kis har tyán
Lu dány ha lá szi
Ma gyar géc
Nagy lóc
Nóg rád me gyer
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Pi liny
Ri móc
Szé csény
Szé csény fel fa lu
Var sány

13. PEST MEGYE

Abony
Al ber tir sa
Aszód
Bu da ke szi
Bu da örs
Ceg léd
Da bas
Du na ha rasz ti
Du na ke szi
Érd
Göd
Gö döl lõ
Gyál
Gyöm rõ
Mo nor
Nagy ká ta
Nagy kõ rös
Nagy ma ros
Pé cel
Pi lis vö rös vár
Po máz
Rác ke ve
Száz ha lom bat ta
Szent end re
Szi get szent mik lós
Szob
Tö köl
Tura
Vác
Ve csés
Ve res egy ház
Vi seg rád
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13.1. Abony Gyám hi va tal
Abony
Jász ka ra je nõ
Kõ rös te tét len
Új szil vás

13.2. Al ber tir sa Gyám hi va tal
Al ber tir sa
Dán szent mik lós
Mi ke bu da

13.3. Aszód Gyám hi va tal
Aszód
Bag
Do mony
Hé víz györk
Ik lad
Kar tal
Ver seg

13.4. Bu da ke szi Gyám hi va tal
Bu da je nõ
Bu da ke szi
Nagy ko vá csi
Páty
Per bál
Re me te szõ lõs
Tel ki
Tök
Zsám bék

13.5. Bu da örs Gyám hi va tal
Bi a tor bágy
Bu da örs
Her ceg ha lom
Tö rök bál int

13.6. Ceg léd Gyám hi va tal
Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cse mõ
Tá pió szõ lõs
Tör tel

13.7. Da bas Gyám hi va tal
Da bas
Her nád
Inárcs
Ka kucs
Ör kény
Pusz ta vacs
Tá bor fal va
Ta tár szent györgy
Új har tyán
Új len gyel

13.8. Du na ha rasz ti Gyám hi va tal
Du na ha rasz ti
Du na var sány
Tak sony

13.9. Du na ke szi Gyám hi va tal
Du na ke szi
Fót

13.10. Érd Gyám hi va tal
Di ósd
Érd
Pusz ta zá mor
Sós kút
Tár nok

13.11. Göd Gyám hi va tal
Göd

13.12. Gö döl lõ Gyám hi va tal
Csö mör
Dány
Gö döl lõ
Ke re pes
Kis tar csa
Mo gyo ród
Nagy tar csa
Sza da
Vác szent lász ló
Val kó
Zsám bok

13.13. Gyál Gyám hi va tal
Al só né me di
Bu gyi
Fel sõ pa kony
Gyál
Ócsa

13.14. Gyöm rõ Gyám hi va tal
Ecser
Gyöm rõ
Mag lód
Men de
Süly sáp
Úri

13.15. Mo nor Gyám hi va tal
Bé nye
Csév ha raszt
Gom ba
Káva
Mo nor
Mo no ri er dõ
Nyár egy há za
Pé te ri
Pi lis
Va sad

13.16. Nagy ká ta Gyám hi va tal
Far mos
Kóka
Nagy ká ta
Pánd
Szent lõ rinc ká ta
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Szent már ton ká ta
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó sze csõ
Tá pió sze le
Tá pi ó szent már ton
Tó al más

13.17. Nagy kõ rös Gyám hi va tal
Ko csér
Nagy kõ rös
Nyárs apát

13.18. Nagy ma ros Gyám hi va tal
Kis ma ros
Nagy ma ros
Szo ko lya
Ve rõ ce

13.19. Pé cel Gyám hi va tal
Isa szeg
Pé cel

13.20. Pi lis vö rös vár Gyám hi va tal
Pi lis bo ros je nõ
Pi lis csa ba
Pi lis jász fa lu
Pi lisszán tó
Pi lisszen ti ván
Pi lis vö rös vár
Soly már
Tinnye
Üröm

13.21. Po máz Gyám hi va tal
Bu da ka lász
Cso bán ka
Pi lisszent ke reszt
Po máz

13.22. Rác ke ve Gyám hi va tal
Apaj
Ápor ka
Dél egy há za
Döm söd
Kis kun lac há za
Ló rév
Ma jos há za
Ma kád
Rác ke ve
Szi get be cse

13.23. Száz ha lom bat ta Gyám hi va tal
Száz ha lom bat ta

13.24. Szent end re Gyám hi va tal
Le ány fa lu
Pi lisszent lász ló
Pócs me gyer

Szent end re
Szi get mo nos tor
Ta hi tót fa lu

13.25. Szi get szent mik lós Gyám hi va tal
Ha lász te lek
Szi get ha lom
Szi get szent mik lós

13.26. Szob Gyám hi va tal
Ber ne ce ba rá ti
Ipoly da másd
Ipoly töl gyes
Ke men ce
Kós pal lag
Let kés
Má ri a noszt ra
Nagy bör zsöny
Pe rõ csény
Tésa
Szob
Vá mos mi ko la
Ze be gény

13.27. Tö köl Gyám hi va tal
Szi get csép
Szi get szent már ton
Szi get új fa lu
Tö köl

13.28. Tura Gyám hi va tal
Gal ga hé víz
Tura

13.29. Vác Gyám hi va tal
Acsa
Csö rög
Csõ vár
Gal ga györk
Kis né me di
Kosd
Penc
Püs pök hat van
Püs pök szi lágy
Rád
Szõd
Szõd li get
Vác
Vác du ka
Vá char tyán

13.30. Ve csés Gyám hi va tal
Üllõ
Ve csés

13.31. Ve res egy ház Gyám hi va tal
Cso mád
Er dõ ker tes
Gal ga má csa
Õr bottyán
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Vá ceg res
Vác ki súj fa lu
Vác rá tót
Ve res egy ház

14. SOMOGY MEGYE

Ba la ton bog lár
Ba la ton föld vár
Ba la ton lel le
Barcs
Csur gó
Fo nyód
Ka pos vár
Len gyel tó ti
Mar ca li
Nagy atád
Nagy ba jom
Sió fok
Tab

14.1. Ba la ton bog lár Gyám hi va tal
Ba la ton bog lár
Or da cse hi

14.2. Ba la ton föld vár Gyám hi va tal
Ba la ton föld vár
Ba la ton õszöd
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Bál vá nyos
Ke re ki
Kõ rös hegy
Köt cse
Nagy cse pely
Pusz ta sze mes
Szán tód
Szó lád
Te le ki

14.3. Ba la ton lel le Gyám hi va tal
Ba la ton lel le
Ga más
Lát rány
So mogy ba bod
So mogy túr
Visz

14.4. Barcs Gyám hi va tal
Ba bó csa
Barcs
Bé la vár
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si

He resz nye
Ho mok szent györgy
Ist ván di
Kál mán csa
Kas té lyos dom bó
Kom lósd
Lad
La kó csa
Pa tos fa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu
Víz vár

14.5. Csur gó Gyám hi va tal
Ber zen ce
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Iha ros
Iha ros be rény
Inke
Õr ti los
Po gány szent pé ter
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy ud var hely
Zá kány
Zá kány fa lu

14.6. Fo nyód Gyám hi va tal
Ba la ton be rény
Ba la ton feny ves
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton szent györgy
Fo nyód
Ti kos

14.7. Ka pos vár Gyám hi va tal
Al só bo gát
Bár dud var nok
Baté
Bod rog
Bõ szén fa
Büs sü
Cser én fa
Csö köly
Cso ma
Csom bárd
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Ecseny
Edde
Fel sõ mo cso lád
Fonó
Ga dács
Gá los fa
Gige
Göl le
Haj más
Hed re hely
Hen cse
He tes
Igal
Jákó
Juta
Ka dar kút
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka pos vár
Ka zsok
Ker cse li get
Ki sasszond
Kis gya lán
Kis kor pád
Kõ kút
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Me zõ cso ko nya
Mike
Mos dós
Nagy ber ki
Orci
Osz to pán
Pa ta lom
Pat ca
Po lány
Rák si
Ri nya ko vá csi
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mogy asza ló
So mogy gesz ti
So mogy jád
So mogy sárd
So mogy szil
Sza ba di
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér

Szil vásszent már ton
Ta szár
Új vár fal va
Vár da
Vis nye
Zi mány
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál

14.8. Len gyel tó ti Gyám hi va tal
Bu zsák
Gyugy
Hács
Kis be rény
Len gyel tó ti
Öreg lak
Pa muk
So mogy vá mos
So mogy vár
Szõ lõs gyö rök

14.9. Mar ca li Gyám hi va tal
Ba la ton új lak
Bö hö nye
Csá kány
Csö mend
Fõ nyed
Ga dány
Hol lád
Hosszú víz
Ke le víz
Két hely
Li bic koz ma
Mar ca li
Mesz teg nyõ
Nagy sza ká csi
Nem es déd
Ne mes kis fa lud
Ne mes vid
Nik la
Pusz ta ko vá csi
Sá voly
So mogy fajsz
So mogy sám son
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy zsit fa
Szeg er dõ
Sze nyér
Szõ ke dencs
Tap sony
Tás ka
Var ász ló
Vése
Vörs
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14.10. Nagy atád Gyám hi va tal
Bak há za
Be leg
Bol hás
Gör ge teg
Há rom fa
Ka szó
Kis ba jom
Ku tas
Lá bod
Nagy atád
Nagy kor pád
Öt vös kó nyi
Ri nya be se nyõ
Ri nya szent ki rály
Se gesd
So mogy szob
Sza bás
Szen ta
Ta rany

14.11. Nagy ba jom Gyám hi va tal
Nagy ba jom
Pál ma jor

14.12. Sió fok Gyám hi va tal
Ádánd
Ba la to nend réd
Ba la ton sza ba di
Nagy be rény
Nyim
Ság vár
Sió fok
Si ó jut
Som
Za már di

14.13. Tab Gyám hi va tal
An docs
Bá bony me gyer
Be deg kér
Bonnya
Fiad
Ká nya
Ka poly
Kára
Ka rád
Kis bár apá ti
Lul la
Mik ló si
Ná gocs
Sér sek szõ lõs
So mo gya csa
So mogy dö röcs ke
So mogy eg res
So mogy meggyes
Szo ro sad
Tab

Ten gõd
Tö rök kop pány
Tor vaj
Zala
Zics

15. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Bak ta ló ránt há za
Csen ger
De me cser
Domb rád
Fe hér gyar mat
Ib rány
Kis vár da
Má ria pócs
Má té szal ka
Na gye csed
Nagy ha lász
Nagy kál ló
Nyír bá tor
Nyír egy há za
Ra ka maz
Ti sza lök
Ti sza vas vá ri
Új fe hér tó
Vá sá ros na mény
Zá hony

15.1. Bak ta ló ránt há za Gyám hi va tal
Apagy
Bak ta ló ránt há za
Ber kesz
Be se nyõd
Las kod
Le ve lek
Magy
Nyí rib rony
Nyír já kó
Nyír kar ász
Nyír kércs
Nyír ma da
Nyír tass
Nyír tét
Ó fe hér tó
Pet ne há za
Pusz ta do bos
Ra mo csa há za
Ro hod

15.2. Csen ger Gyám hi va tal
Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Kom lód tót fa lu
Pá tyod
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Por csal ma
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos ta tár fal va
Tyu kod
Ura

15.3. De me cser Gyám hi va tal
De me cser
Gé gény
Kék
Nyír bog dány
Szé kely

15.4. Domb rád Gyám hi va tal
Domb rád
Ti sza ka nyár
Új domb rád

15.5. Fe hér gyar mat Gyám hi va tal
Bot pa lád
Cé gény dá nyád
Csa holc
Csász ló
Cse göld
Dar nó
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Ga csály
Gar bolc
Gyü gye
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kér sem jén
Ki sar
Kis hó dos
Kis na mény
Kis pa lád
Kissze ke res
Kö le se
Kö mö rõ
Ma gos li get
Mánd
Méh te lek
Mi lo ta
Náb rád
Na gyar
Nagy hó dos
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Olcs va a pá ti
Pa nyo la
Pe nyi ge
Ro zsály
Son kád
Sza mos sá lyi
Sza mo súj lak
Szat már cse ke

Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza kó ród
Tisz ta be rek
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Túr ri cse
Usz ka
Vá mos oro szi
Zaj ta
Zsa ro lyán

15.6. Ib rány Gyám hi va tal
Bal sa
Buj
Gá va ven csel lõ
Ib rány
Pa szab
Ti sza ber cel

15.7. Kis vár da Gyám hi va tal
Ajak
Anarcs
Döge
Fé nyes lit ke
Gyu la há za
Jéke
Ké ke se
Kis vár da
Lö võ pet ri
Me zõ la dány
Nyír lö võ
Pap
Pát ro ha
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Tor nyos pál ca
Új ke néz

15.8. Má ria pócs Gyám hi va tal
Kis lé ta
Má ria pócs
Nyír gyu laj
Pócs pet ri

15.9. Má té szal ka Gyám hi va tal
Fül pös da róc
Géb er jén
Gyõr te lek
Ho dász
Jár mi
Kán tor já no si
Ko csord
Má té szal ka
Nagy do bos
Nyír csa holy
Nyír ká ta
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Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Ópá lyi
Ökö ri tó fül pös
Õr
Pa pos
Rá polt
Sza mos kér
Sza mosszeg
Vaja

15.10. Na gye csed Gyám hi va tal
Fá bi án há za
Mérk
Na gye csed
Ti bor szál lás
Vál laj

15.11. Nagy ha lász Gyám hi va tal
Besz te rec
Ke me cse
Nagy ha lász
Ti sza rád
Ti sza te lek
Vas me gyer

15.12. Nagy kál ló Gyám hi va tal
Bal kány
Biri
Bö köny
Gesz te réd
Kál ló sem jén
Nagy kál ló
Sza koly

15.13. Nyír bá tor Gyám hi va tal
Bá tor li get
En csencs
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gel se
Nyír lu gos
Nyír mi hály di
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Te rem

15.14. Nyír egy há za Gyám hi va tal
Kál mán há za
Kó taj
Nagy cser kesz
Nap kor
Nyír egy há za

Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tu ra
Sé nyõ

15.15. Ra ka maz Gyám hi va tal
Ra ka maz
Ti már
Ti sza nagy fa lu
Sza bolcs

15.16. Ti sza lök Gyám hi va tal
Ti sza esz lár
Ti sza lök

15.17. Ti sza vas vá ri Gyám hi va tal
Szor gal ma tos
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza vas vá ri

15.18. Új fe hér tó Gyám hi va tal
Ér pa tak
Új fe hér tó

15.19. Vá sá ros na mény Gyám hi va tal
Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány
Csa ro da
Ge lé nes
Gem zse
Gu lács
Gyü re
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
Kis var sány
Ló nya
Má rok pa pi
Má tyus
Nagy var sány
Olcs va
Tá kos
Tar pa
Ti sza a dony
Ti sza ke re cseny
Ti sza szal ka
Ti sza vid
Ti va dar
Vá mos atya
Vá sá ros na mény

15.20. Zá hony Gyám hi va tal
Benk
Eper jes ke
Gyõ röcs ke
Ko mo ró
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Mán dok
Ti sza bez déd
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tu zsér
Zá hony
Zsurk

16. TOLNA MEGYE

Bá ta szék
Bony hád
Dom bó vár
Du na föld vár
Paks
Si mon tor nya
Szek szárd
Ta má si
Tol na

16.1. Bá ta szék Gyám hi va tal
Al só ná na
Al só nyék
Báta
Bá ta szék
Pör böly
Sár pi lis
Vár domb

16.2. Bony hád Gyám hi va tal
Apar hant
Bá ta a pá ti
Bony hád
Bony hád va rasd
Cikó
Grá bóc
Gyö re
Iz mény
Ka kasd
Kis do rog
Kis má nyok
Kis vej ke
Len gyel
Mór ágy
Mõ csény
Mucs fa
Nagy má nyok
Nagy vej ke
Te vel
Vár al ja
Zá vod

16.3. Dom bó vár Gyám hi va tal
At ta la
Csib rák
Csi kós tõt tõs
Dal mand

Dom bó vár
Döb rö köz
Gyu laj
Já gó nak
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Ko cso la
Kurd
Lá pa fõ
Nak
Szakcs
Vá rong

16.4. Du na föld vár Gyám hi va tal
Du na föld vár

16.5. Paks Gyám hi va tal
Bi kács
Bölcs ke
Du na szent györgy
Ger jen
Györ köny
Kaj dacs
Ma do csa
Nagy do rog
Né met kér
Paks
Pál fa
Pusz ta hen cse
Sár szent lõ rinc

16.6. Si mon tor nya Gyám hi va tal
Be lecs ka
Kis szé kely
Nagy szé kely
Ozo ra
Pin ce hely
Si mon tor nya
Tol na né me di

16.7. Szek szárd Gyám hi va tal
Decs
Fel sõ ná na
Harc
Kéty
Kis tor más
Kö lesd
Me di na
Mur ga
Õcsény
Si ó a gárd
Szál ka
Szed res
Szek szárd
Ten ge lic
Zom ba
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16.8. Ta má si Gyám hi va tal
Di ós be rény
Dúzs
Ér tény
Fel sõ nyék
Für ged
Gyönk
Hõ gyész
Ireg szem cse
Ka laz nó
Ke szõ hi deg kút
Kop pány szán tó
Ma gyar ke szi
Misz la
Mu csi
Nagy kó nyi
Nagy szo koly
Pári
Re göly
Sza ka dát
Sza kály
Szá razd
Ta má si
Ud va ri
Úji reg
Var sád

16.9. Tol na Gyám hi va tal
Bo gyisz ló
Fadd
Fá cán kert
Tol na

17. VAS MEGYE

Cell dö mölk
Csep reg
Kör mend
Kõ szeg
Õri szent pé ter
Rép ce lak
Sár vár
Szent gott hárd
Szom bat hely
Vas vár

17.1. Cell dö mölk Gyám hi va tal
Boba
Bor gá ta
Cell dö mölk
Csön ge
Duka
Egy há zas he tye
Já nos há za
Kar akó
Ke léd

Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke nye ri
Kis som lyó
Köcsk
Mer se vát
Mes te ri
Nagy si mo nyi
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ostf fy asszony fa
Pá poc
Szer gény
To korcs
Vö nöck

17.2. Csep reg Gyám hi va tal
Bõ
Csep reg
Bük
Cher nel há za da mo nya
Gór
Ik lan be rény
Lócs
Mes ter há za
Ne mes lá dony
Rép ce szent györgy
Saj tos kál
Si ma ság
Tom pa lá dony
Tö mörd
Tor más li get

17.3. Kör mend Gyám hi va tal
Csá kány do rosz ló
Da ra bos hegy
Dö bör hegy
Dö rös ke
Egy há zas hol lós
Egy há zas rá dóc
Ha las tó
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát sál
Ka ta fa
Ke mes ta ród fa
Kör mend
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Mol na sze csõd
Ná dasd
Nagy köl ked
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Nagy miz dó
Ne mes rem pe hol lós
Pin ka mind szent
Rá dóc köl ked
Szar vas kend
Va sal ja

17.4. Kõ szeg Gyám hi va tal
Bo zsok
Cák
Gyön gyös fa lu
Hor vát zsi dány
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ne mes csó
Ól mod
Pe resz nye
Pusz ta csó
Ve lem

17.5. Õri szent pé ter Gyám hi va tal
Ba ján se nye
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ma rác
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ker ca szo mor
Ker kás ká pol na
Kis rá kos
Kon dor fa
Ma gyar szom bat fa
Nagy rá kos
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Szak nyér
Sza la fõ
Szat ta
Szõ ce
Ve le mér
Vi szák

17.6. Rép ce lak Gyám hi va tal
Csá nig
Nick
Rép ce lak
Ura i új fa lu
Vá mos csa lád

17.7. Sár vár Gyám hi va tal
Bejc gyer tyá nos
Bö göt

Bö gö te
Csé nye
Gér ce
Hegy fa lu
Hosszú pe resz teg
Iker vár
Ják fa
Káld
Ke néz
Meggyes ko vá csi
Me gye hid
Nagy ge resd
Nyõ gér
Ölbõ
Pe cöl
Por pác
Pós fa
Rá ba paty
Sár vár
Sit ke
Só tony
Sze les te
Vá sá ros mis ke
Vas eger szeg
Vas hosszú fa lu
Zsé deny

17.8. Szent gott hárd Gyám hi va tal
Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csö röt nek
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Két völgy
Ma gyar lak
Ne mes med ves
Or fa lu
Rá ba gyar mat
Rá tót
Rö nök
Sza kony fa lu
Szent gott hárd
Vas szent mi hály

17.9. Szom bat hely Gyám hi va tal
Acsád
Ba lo gu nyom
Boz zai
Bu csu
Csem pesz ko pács
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gya nó ge re gye
Hor vát lö võ
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Ják
Ki su nyom
Mesz len
Ná rai
Nar da
Ne mes bõd
Ne mes kol ta
Pe re nye
Por nó apá ti
Rá ba töt tös
Rum
Sal kö ves kút
Sé
Söp te
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Szent pé ter fa
Szom bat hely
Ta na kajd
Táp lán szent ke reszt
To rony
Vas asszony fa
Vas ke resz tes
Vas su rány
Vasszé cseny
Vasszil vágy
Vát
Vép
Zsennye

17.10. Vas vár Gyám hi va tal
Al só új lak
And rás fa
Bér bal ta vár
Cse hi
Cse hi mind szent
Csip ke rek
Eger völgy
Ger se ka rát
Gyõr vár
Hegy hát szent pé ter
Kám
Mi kosszép lak
Nagy ti laj
Olasz fa
Osz kó
Pá csony
Pe tõ mi hály fa
Püs pök mol ná ri
Rá ba hid vég
Sár fi miz dó
Sze me nye
Te le kes
Vas vár

18. VESZPRÉM MEGYE

Ajka
Ba la ton al má di
Ba la ton fü red
Ba la ton fûz fõ
De ve cser
He rend
Pápa
Sü meg
Ta pol ca
Vár pa lo ta
Veszp rém
Zirc

18.1. Ajka Gyám hi va tal
Ajka
Cseh bá nya
Ha lim ba
Kis lõd
Ma gyar po lány
Nyí rád
Öcs
Szõc
Úr kút
Vá ros lõd

18.2. Ba la ton al má di Gyám hi va tal
Al só örs
Ba la ton al má di
Fel sõ örs
Lo vas
Szent ki rály sza bad ja

18.3. Ba la ton fü red Gyám hi va tal
Aszó fõ
Ba la to na ka li
Ba la ton csi csó
Ba la ton fü red
Ba la ton sze pezd
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Cso pak
Dör gi cse
Mon osz ló
Ó bu da vár
Ör vé nyes
Pa loz nak
Pé csely
Szen tan tal fa
Szent ja kab fa
Ta gyon
Ti hany
Vá szoly
Zán ka
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18.4. Ba la ton fûz fõ Gyám hi va tal
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton ke ne se
Ba la ton fõ ka jár
Ba la ton vi lá gos
Csaj ág
Kün gös
Li tér

18.5. De ve cser Gyám hi va tal
Ador ján há za
Apá ca tor na
Ba kony pö lös ke
Bor ször csök
Csög le
Dab rony
De ve cser
Doba
Ege ral ja
Isz káz
Ka mond
Ka ra kó ször csök
Ker ta
Kis ber zseny
Kis csõsz
Kis pi rit
Kis szõ lõs
Ko lon tár
Na gya lá sony
Nagy pi rit
Nosz lop
Oro szi
Pusz ta mis ke
Som ló je nõ
Som ló szõ lõs
Som ló vá sár hely
Som ló ve cse
Tüs ke vár
Vid

18.6. He rend Gyám hi va tal
Bánd
He rend
Szent gál

18.7. Pápa Gyám hi va tal
Ad ász te vel
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Béb
Bé kás
Csót
Dáka
Döb rön te

Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Gic
Ho mok bö dö ge
Ke me nes hõ gyész
Ke me nesszent pé ter
Kül sõ vat
Kup
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma lom sok
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Na gya csád
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Ne messza lók
Né met bá nya
Nó ráp
Nyá rád
Pápa
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Ta ká csi
Ugod
Va nyo la
Vár ke szõ
Va szar
Vi nár

18.8. Sü meg Gyám hi va tal
Ba zsi
Bo dor fa
Csab ren dek
Dab ronc
Gó gán fa
Gye pü ka ján
He tye fõ
Hosz tót
Káp ta lan fa
Me gyer
Ne mes hany
Ri gács
Sü meg
Sü megp rá ga
Szen tim re fal va
Ukk
Veszp rém gal sa
Za la er dõd
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Za la gyö mö rõ
Za la meggyes
Za la szeg vár

18.9. Ta pol ca Gyám hi va tal
Áb ra hám hegy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Ba la to ne de rics
Ba la ton he nye
Ba la ton ren des
Gyu la ke szi
He gyesd
Hegy ma gas
Ka polcs
Káp ta lan tó ti
Kék kút
Kis apá ti
Kõ vá gó örs
Kö ves kál
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Mind szent kál la
Mo nos tor apá ti
Ne mes gu lács
Ne mes vi ta
Ra pos ka
Rév fü löp
Sal föld
Sás ka
Szent bék kál la
Szig li get
Ta li án dö rögd
Ta pol ca
Uzsa
Vi gánt pe tend
Za la ha láp

18.10. Vár pa lo ta Gyám hi va tal
Ber hi da
Õsi
Öskü
Pét für dõ
Tés
Vár pa lo ta

18.11. Veszp rém Gyám hi va tal
Bar nag
Haj más kér
Hárs kút
Hi deg kút
Ki rály szen tist ván
Már kó
Mencs hely
Nagy vá zsony
Ne mes vá mos
Pap ke szi

Pula
Sóly
Tót vá zsony
Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vi lo nya
Vö rös tó

18.12. Zirc Gyám hi va tal
Ba kony bél
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony szent ki rály
Bor za vár
Csesz nek
Cse tény
Du dar
Ep lény
Jásd
Ló kút
Na gyesz ter gár
Olasz fa lu
Pén zes gyõr
Por va
Szá pár
Zirc

19. ZALA MEGYE

Hé víz
Keszt hely
Len ti
Le te nye
Nagy ka ni zsa
Za la eger szeg
Za la ka ros
Za la lö võ
Za la szentg rót

19.1. Hé víz Gyám hi va tal
Hé víz

19.2. Keszt hely Gyám hi va tal
Al só pá hok
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Cser szeg to maj
Di ós kál
Ege ra ra csa
Esz ter gály hor vá ti
Fel sõ pá hok
Gé tye
Gye nes di ás
Kar macs
Keszt hely
Ne mes bük
Rezi
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Sár mel lék
Szent györgy vár
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vo nyarc vas hegy
Za la apá ti
Za la kö ves kút
Za la szán tó
Za la szent már ton
Za la vár

19.3. Len ti Gyám hi va tal
Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka tes kánd
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Lo vá szi
Ma gyar föld
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pör de föl de
Pór szom bat
Pusz ta apá ti
Ra mo csa
Ré dics
Resz nek
Szé csi szi get
Szent györgy völgy

Szent pé ter föl de
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la szom bat fa
Ze bec ke

19.4. Le te nye Gyám hi va tal
Bá nok szent györgy
Bá za ke rettye
Be cse hely
Bors fa
Bu csu ta
Csör nye föld
Ker ka szent ki rály
Kis cse hi
Kis tol mács
Lasz to nya
Le te nye
Lis pe szen ta dor ján
Ma róc
Mol ná ri
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Ol tárc
Pet ri ven te
Pusz ta ma gya ród
Ri gyác
Sem jén há za
Szent lisz ló
Szent mar git fal va
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Val ko nya
Vár föl de
Zajk

19.5. Nagy ka ni zsa Gyám hi va tal
Al só rajk
Be lez na
Bocs ka
Bör zön ce
Csa pi
Esz te reg nye
Fel sõ rajk
Fi tye ház
Fûz völgy
Gel se
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Ke re cseny
Ki li mán
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Kis ré cse
Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mi háld
Mu ra ke resz túr
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ré cse
Ne mes pát ró
Orosz tony
Pat
Pö lös ke fõ
Pöt ré te
Sand
Sor más
Surd
Sze pet nek
Új ud var
Za la sár szeg
Za la szent ba lázs
Za la új lak

19.6. Za la eger szeg Gyám hi va tal
Ali bán fa
Al só ne mes apá ti
Ba bos döb ré te
Ba god
Bak
Bak tüt tös
Becs völ gye
Be ze réd
Boc föl de
Böde
Bon cod föl de
Bu csu szent lász ló
Csa tár
Cson ka hegy hát
Dob ron hegy
Eger vár
Gel lén há za
Gom bos szeg
Gõs fa
Gyû rûs
Ha gyá ros bö rönd
Hot tó
Ibor fia
Ká vás
Ke men dol lár
Kis bu csa
Kis ku tas
Kis pá li
Kus tán szeg
Lak hegy
Lic kó va da mos
Mi lej szeg
Mi se fa

Nagy ka por nak
Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy pá li
Ne mes apá ti
Ne mes he tés
Ne mes rá dó
Ne mes sán dor há za
Ne messzen tand rás
Né met fa lu
Or bá nyos fa
Or mánd lak
Pa csa
Pad ár
Pál fi szeg
Pet hõ he nye
Pet ri ke resz túr
Pó ka sze petk
Pö lös ke
Pusz ta e de rics
Pusz ta szent lász ló
Sár hi da
Söj tör
Szent koz ma domb ja
Szent pé te rúr
Tes kánd
Tó fej
Vas bol dog asszony
Vöc könd
Za la bol dog fa
Za la eger szeg
Za la ig ri ce
Za la ist vánd
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent lõ rinc
Za la szent mi hály
Za la tár nok

19.7. Za la ka ros Gyám hi va tal
Ba la ton ma gya ród
Ga lam bok
Ga ra bonc
Nagy ra da
Za la ka ros
Za la ko már
Za la me re nye
Za la sza bar
Za la szent ja kab

19.8. Za la lö võ Gyám hi va tal
Csö de
Ke mén fa
Oz mán bük
Sa lom vár
Vas pör
Za la cséb
Za la hás hágy
Za la lö võ
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19.9. Za la szentg rót Gyám hi va tal
Al más há za
Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal lósd
Ke hi da kus tány
Kis gör bõ
Kis vá sár hely
Li get fal va
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhid
Pa kod
Sé nye
Sü meg cse hi
Sza la pa
Ti laj
Tür je
Vin dor nya szõ lõs
Za la bér
Za la csány
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég

20. BUDAPEST FÕVÁROS

20.1. Gyám hi va tal Bu da pest I. ke rü let

20.2. Gyám hi va tal Bu da pest II. ke rü let

20.3. Gyám hi va tal Bu da pest III. ke rü let

20.4. Gyám hi va tal Bu da pest IV. ke rü let

20.5. Gyám hi va tal Bu da pest V. ke rü let

20.6. Gyám hi va tal Bu da pest VI. ke rü let

20.7. Gyám hi va tal Bu da pest VII. ke rü let

20.8. Gyám hi va tal Bu da pest VIII. ke rü let

20.9. Gyám hi va tal Bu da pest IX. ke rü let

20.10. Gyám hi va tal Bu da pest X. ke rü let

20.11. Gyám hi va tal Bu da pest XI. ke rü let

20.12. Gyám hi va tal Bu da pest XII. ke rü let

20.13. Gyám hi va tal Bu da pest XIII. ke rü let

20.14. Gyám hi va tal Bu da pest XIV. ke rü let

20.15. Gyám hi va tal Bu da pest XV. ke rü let

20.16. Gyám hi va tal Bu da pest XVI. ke rü let

20.17. Gyám hi va tal Bu da pest XVII. ke rü let

20.18. Gyám hi va tal Bu da pest XVIII. ke rü let

20.19. Gyám hi va tal Bu da pest XIX. ke rü let

20.20. Gyám hi va tal Bu da pest XX. ke rü let

20.21. Gyám hi va tal Bu da pest XXI. ke rü let

20.22. Gyám hi va tal Bu da pest XXII. ke rü let

20.23. Gyám hi va tal Bu da pest XXIII. ke rü let

A Kormány
332/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az Egyenlõ Bánásmód Hatóságról
és eljárásának részletes szabályairól  szóló

362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va,
 valamint az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye -
sü lé sét  ellenõrzõ köz igaz ga tá si szerv ki je lö lé se tár gyá ban
az egyen lõ bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség
elõmozdítá sáról  szóló 2003. évi CXXV. tör vény
64.  §-ában fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren -
de le tet al kot ja:

1.  §

Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ról és el já rá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„1.  § (1) Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság (a továb biak -
ban: ha tó ság) köz pon ti hi va tal. A ha tó sá got a szo ci á lis
és mun ka ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) irá -
nyít ja.

(2) A ha tó ság ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok
 felett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(3) A ha tó ság szék he lye Bu da pest.”

2.  §

Az R. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy -
ide jû leg az R. a 4.  §-t meg elõ zõ en a kö vet ke zõ al cím mel
egé szül ki:

„Az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesülését
ellenõrzõ közigazgatási szerv kijelölése

4.  § Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek ér vé nye -
sü lé sét el len õr zõ köz igaz ga tá si szerv ként a Kor mány az
Egyen lõ Bá nás mód Ha tó sá got je lö li ki, amely az or szág
egész te rü le té re ki ter je dõ ille té kességgel jár el.”
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3.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a 6.  § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se (1) be kez -
dés re vál to zik:

„(2) A ké re lem re in dult el já rás ban az el já rás alá vont,
nem ter mé sze tes sze mély ügy fél ki esé se ese tén he lyé be
a pol gá ri jog sze rin ti jog utód ja lép. A ké re lem re in dult
 eljárásban ho zott jog erõs ha tó sá gi dön tés ben meg ál la pí tott 
kö te le zett ség vagy jo go sult ság a jog utó dot ter he li, il let ve
il le ti meg.”

4.  §

Az R. a kö vet ke zõ al cím mel, il let ve 6/A.  §-sal egé szül
ki:

„Az értesítés mellõzése, illetve közlése

6/A.  § A ha tó ság az ügy fél nek az el já rás meg in dí tá sá ról
 szóló ér te sí té sét mel lõz he ti, amennyi ben ala pos ok kal fel -
te he tõ, hogy az ér te sí tés a bi zo nyí tá si el já rás vagy egyes
bi zo nyí tá si cse lek mé nyek le foly ta tá sát meg hi ú sí ta ná.
Amennyi ben a ha tó ság az ér te sí tést nem mel lõ zi, azt az
 eljárás meg in dí tá sá tól, il let ve a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá -
mí tott nyolc na pon be lül kell kö zöl ni.”

5.  §

Az R. a kö vet ke zõ 7/A.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö vet -
ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Képviselet

7/A.  § (1) Az Ebktv. 18.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott kép vi se let ese tén a tár sa dal mi és ér dek kép vi se -
le ti szer ve zet a kép vi se le ti jo go sult sá gát az alap sza bá lya
vagy ala pí tó ok ira ta és az ügy fél tõl ka pott írás be li meg ha -
tal ma zás csa to lá sá val iga zol ja.

(2) A kép vi se le ti jo go sult ság (1) be kez dés ben fog lal tak
sze rin ti iga zo lá sá nak el mu lasz tá sa és a ha tó ság erre irá -
nyu ló fel hí vá sá nak ered mény te len sé ge ese tén a kép vi se lõ
el já rá sát a ha tó ság vég zés sel vissza uta sít ja.”

6.  §

Az R. a kö vet ke zõ 7/B.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö vet -
ke zõ al cím mel egé szül ki:

„Hatósági közvetítõ

7/B.  § Nagy szá mú ügy fe let érin tõ el já rás ban a ha tó ság
ha tó sá gi köz ve tí tõt ve het igény be.”

7.  §

Az R. a kö vet ke zõ új 7/C.  §-sal és azt meg elõ zõ en a
 következõ al cím mel egé szül ki:

„Az eljárás felfüggesztése

7/C.  § A ha tó ság a szak vé le mény idõ igé nyes sé gé re
 figyelemmel az el já rá sát a szak ér tõ ki ren de lé se kor, il let ve
a szak vé le mény ké ré se kor a szak vé le mény meg ér ke zé sé ig
fel füg geszt he ti.”

8.  §

Az R. 8.  §-ának (1)–(3) be kez dé se és az azo kat meg elõ -
zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Idézés és értesítés

8.  § (1) A ha tó ság a szék he lyén la kó hellyel, il let ve tar -
tóz ko dá si hellyel nem ren del ke zõ sze mélyt, ha sze mé lyes
meg hall ga tá sa az el já rás so rán szük sé ges, azon ön kor -
mány zat pol gár mes te ri hi va ta lá nak a szék he lyé re idé zi
vagy ér te sí ti, amely nek szék he lyén la kik vagy tar tóz ko dik. 
Az idé zett, il let ve az ér te sí tett sze mély meg hall ga tá sát
a ha tó ság fo ga na to sít ja.

(2) Ha az el já rás so rán a ha tó ság tár gya lást tart, az ott
meg hall ga tan dó sze mé lye ket azon ön kor mány zat pol gár -
mes te ri hi va ta lá nak a szék he lyé re idé zi, il let ve ér te sí ti,
amely nek szék he lyén a ké rel me zõ la kik, tar tóz ko dik, il let -
ve szék he lye (fi ók te le pe, te lep he lye) ta lál ha tó.

(3) Amennyi ben az el já rás alá vont sze mély az
(1)–(2) be kez dé sek ben meg je lölt

a) ön kor mány zat vagy az ön kor mány zat rész vé te lé vel
mû kö dõ ön kor mány za ti tár su lás,

b) az a) pont alat ti szer vek ál tal fenn tar tott költségve -
tési szerv,

c) az a) pont alat ti szer vek ál tal ala pí tott vagy tá mo ga -
tott ala pít vány, köz ala pít vány, tár sa dal mi szer ve zet, vagy

d) az a)–b) pon tok alat ti szer vek rész vé te lé vel mû kö dõ
gaz da sá gi tár sa ság,
a sze mé lye ket a la kó he lyé rõl, il le tõ leg tar tóz ko dá si he lyé -
rõl leg job ban meg kö ze lít he tõ, nem érin tett te le pü lé si
 önkormányzat pol gár mes te ri hi va ta lá nak a szék he lyé re
kell idéz ni, il let ve ér te sí te ni.”

9.  §

Az R. 10.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ha tó ság a zárt tár gya lás el ren de lé sé rõl, va la mint
az el já rás alá vont sze mély tá vol lé té ben tör té nõ meg hall -
ga tás ról kü lön vég zés sel dönt.”

10.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § Az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek meg sér -

té se  miatti köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ban egyéb el já rá si 
költ ség nek mi nõ sül nek a 13.  §-ban meg ha tá ro zott bi zo nyí -
tá si el já rás kü lö nös sza bá lyai al kal ma zá sa so rán fel me rült
költ sé gek, a bel föl di jog se gély igény be vé te lé vel össze -
függõ költ ség, va la mint a ha tó ság nak a szék he lyén kí vül
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vég zett el já rá si cse lek mé nye i vel kap cso lat ban fel me rü lõ
va la mennyi költ ség.”

11.  §

Az R. a kö vet ke zõ 14/A.  §-sal és azt meg elõ zõ en a kö -
vet ke zõ al cím mel egé szül ki:

„A bírság felhasználása

14/A.  § (1) A ha tó ság ál tal az Ebktv. 16.  §-a (1) be kez -
dé sé nek d) pont ja alap ján ki sza bott bír ság 50%-át a
 miniszter az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé nek bizto -
sítását és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sát cél zó prog -
ramokra hasz nál ja fel, 50%-át a ha tó ság – sa ját bevéte -
leként – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cé lok ra for dít -
hat ja.

(2) A ha tó ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bír ság -
ból be folyt össze get az aláb bi cé lok ra for dít hat ja:

a) Az Egyen lõ Bá nás mód Ta nács adó Tes tü let mû kö dé -
sé vel össze füg gõ ki adá sok,

b) az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé vel kap cso la tos
tá jé koz ta tó, is mer te tõ, a ha tó ság te vé keny sé gét szé les kör -
ben is mert té tevõ ki ad vá nyok meg je len te té se,

c) szak mai kon fe ren ci ák és ren dez vé nyek szer ve zé se
és le bo nyo lí tá sa,

d) a ha tó ság köz tiszt vi se lõ i nek szak mai to vább kép zé se,
e) a ha tó ság te vé keny sé gét se gí tõ szak ér tõk meg bí zá sa,
f) az egyen lõ bá nás mód kö ve tel mé nyé vel össze füg gõ

is me re tek ok ta tá sá nak tá mo ga tá sa.”

12.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 7.  §-ának (1) és (2) be kez dé se i ben „az ér de mi ha tá -

ro za tot” szö veg rész he lyé be „a ha tá ro za tot”,
b) 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „fog lal hat ja ha tá ro zat -

ba.” szö veg rész he lyé be a „hagy hat ja jóvá ha tá ro zat tal.”,
c) 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „kü lön ha tá ro zat ban”

szö veg rész he lyé be a „vég zés sel”,
d) 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „in do kolt ha tá ro za -

tá val” szö veg rész he lyé be a „vég zés sel”,
e) 15.  §-ában az „igaz ság ügym inisz ter nek” szö veg rész

he lyé be az „igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter nek”
szö veg rész lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 9.  §
(4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, va la mint 17.–21.  §-a
és az azo kat meg elõ zõ al cím ha tá lyát vesz ti.

(4) E ren de let az Ebktv.-vel együtt a sze mé lyek kö zöt ti,
faji vagy et ni kai szár ma zás ra való te kin tet nél kü li egyen lõ
bá nás mód el vé nek al kal ma zá sá ról  szóló, 2000. jú ni us 29-i
2000/43/EK ta ná csi irány elv 13. cik ké nek való meg fe le -
lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
333/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról  szóló
81/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, a
me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si szerv ki je -
lö lé se tár gyá ban az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi 
XVI. tör vény 32.  § (3) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la -
mint az ag rár kár-eny hí té si szerv ki je lö lé se tár gyá ban a
nem ze ti ag rár kár-eny hí té si rend szer rõl  szóló 2006. évi
LXXXVIII. tör vény 12.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban 
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot -
ja:

A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
kijelölése

1.  §

A Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ról  szóló
81/2003. (VI. 7.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) a
kö vet ke zõ 1/A.  §-sal egé szül ki:

„1/A.  § Me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá si
szerv ként a Kor mány – ha kor mány ren de let el té rõ en nem
ren del ke zik – a Me zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si
Hivatalt jelöli ki.”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 1/B.  §-sal egé szül ki:
„1/B.  § Ag rár kár-eny hí té si szerv ként a Kor mány a Me -

zõ gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va talt jelöli ki.”

3.  §

Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) A tá mo ga tás irán ti ké rel met – jog sza bály vagy pá -

lyá za ti fel hí vás el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban – az MVH
Köz pon ti Hi va ta lá hoz kell benyújtani.”

Záró rendelkezés

4.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter 
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A Kormány
334/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az állatvédelmi hatóság kijelölésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va -
la mint az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi 
XXVIII. tör vény (a továb biak ban: Ávt.) 49.  §-a (3) be kez -
dé sé nek b) pont já ban ka pott felhatalmazás alapján a
következõket rendeli el:

1.  §

(1) Ál lat vé del mi ha tó ság ként a Kor mány a jegy zõt je lö li 
ki.

(2) Ál lat vé del mi ha tó ság ként a Kor mány az Ávt.
24/C.  §-ában és 24/D.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin -
te té ben a jegy zõt, va la mint a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga -
tá si Hi va tal Köz pont ját és területi szervét jelöli ki.

(3) Ál lat vé del mi ha tó ság ként a Kor mány az Ávt. 31.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal területi szervét jelöli ki.

(4) Ál lat vé del mi ha tó ság ként a Kor mány az Ávt.
45/A.  §-ában fog lal tak te kin te té ben a Me zõ gaz da sá gi
Szak igaz ga tá si Hi va tal Köz pont ját és te rü le ti szer vét, va -
la mint a jegyzõt jelöli ki.

(5) Ter mé szet vé del mi ha tó ság ként a Kor mány a ter mé -
szet vé del mi ol ta lom alatt álló vagy nem zet kö zi ter mé szet -
vé del mi egyez mény ha tá lya alá tar to zó ve szé lyes ál lat tar -
tá sá nak, sza po rí tá sá nak, or szág ba való be ho za ta lá nak en -
ge dé lye zé se te kin te té ben a kör nye zet vé del mi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõséget jelöli ki.

(6) Ter mé szet vé del mi ha tó ság ként a Kor mány az Ávt.
23.  §-a (1) be kez dé sé ben és 22.  § (2) be kez dés a) pont já -
ban fog lal tak te kin te té ben a kör nye zet vé del mi, ter mé szet -
vé del mi és víz ügyi felügyelõséget jelöli ki.

(7) Ter mé szet vé del mi ha tó ság ként a Kor mány az Ávt.
22.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben a kör nye zet -
vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi felügyelõséget
jelöli ki.

2.  §

(1) Az Ávt. 20.  § (2) be kez dé sé ben, 21.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lal tak te kin te té ben ál lat vé del mi ha tó ság ként a ter -
ve zett tar tás he lye sze rint ille té kes te le pü lé si, a fõ vá ros ban 
a ke rü le ti önkormányzat jegyzõje jár el.

(2) Az Ávt. 22.  § (2) be kez dés a)–b) pont já ban, 23.  §
(1) be kez dé sé ben, 24/A.  § (3)–(4) be kez dé sé ben, 24/E.  §

(1)–(2) be kez dé sé ben fog lal tak, va la mint –  figyelemmel
az 1.  § (2) be kez dé sé re – 24/C.  §-ában és 24/D.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lal tak te kin te té ben ál lat vé del mi ha tó ság -
ként a tar tás he lye sze rint ille té kes te le pü lé si, a fõ vá ros ban
a kerületi önkormányzat jegyzõje jár el.

(3) Az Ávt. 41.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben ál lat vé del mi ha tó ság ként az ál lat ott hon ter ve zett he lye 
sze rint ille té kes te le pü lé si, a fõ vá ros ban a ke rü le ti
önkormányzat jegyzõje jár el.

(4) Az Ávt. 45/A.  §-ában fog lal tak te kin te té ben – fi gye -
lem mel az 1.  § (4) be kez dé sé re – ál lat vé del mi ha tó ság ként
a te le pü lé si, a fõ vá ros ban a ke rü le ti ön kor mány zat
jegyzõje jár el.

(5) Az 1.  § (5) be kez dés sze rin ti el já rá sok ban, va la mint
az Ávt. 23.  § (1) be kez dé sé ben és 22.  § (2) be kez dés
a) pont já ban és 22.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak te kin te té -
ben ter mé szet vé del mi ha tó ság ként a te rü le ti leg ille té kes
kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye -
lõ ség jár el.

3.  §

(1) Köz re mû kö dõ szak ha tó ság ként a Kor mány a ter mé -
szet vé del mi ol ta lom alatt nem álló, il let ve nem zet kö zi ter -
mé szet vé del mi egyez mény ha tá lya alá nem tar to zó ve szé -
lyes ál lat tar tá sá nak, sza po rí tá sá nak, or szág ba való be ho -
za ta lá nak en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás ban a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét és a kör nye -
zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé get
je lö li ki.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szak ha tó ság ként a te rü le ti -
leg ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz -
ügyi fel ügye lõ ség jár el.

4.  §

(1) Köz re mû kö dõ szak ha tó ság ként a Kor mány a ter mé -
szet vé del mi ol ta lom alatt álló vagy nem zet kö zi ter mé szet -
vé del mi egyez mény ha tá lya alá tar to zó ve szé lyes ál lat tar -
tá sá nak, sza po rí tá sá nak, or szág ba való be ho za ta lá nak en -
ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás ban a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét és a jegy zõt je lö li ki.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szak ha tó ság ként a ter ve zett
tar tás he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor mány zat, a fõ -
vá ros ban a ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ je jár el.

(3) A ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt álló vagy nem zet -
kö zi ter mé szet vé del mi egyez mény ha tá lya alá tar to zó ve -
szé lyes ál lat or szág ba való be ho za ta lá hoz a föld mû ve lés -
ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott elõ ze tes en ge dé lye is szük sé ges.
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5.  §

Köz re mû kö dõ szak ha tó ság ként a Kor mány az Ávt.
24/A.  § (3) be kez dé se sze rin ti el já rás te kin te té ben a Me zõ -
gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét je lö li ki.

6.  §

(1) Köz re mû kö dõ szak ha tó ság ként a Kor mány az Ávt.
41.  § (1) be kez dé se sze rin ti en ge dé lye zé si el já rás ban a
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vét és
az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat vá -
ro si in té ze tét je lö li ki.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szak ha tó ság ként az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ille té kes vá ro si 
in té ze te jár el.

7.  §

Az Ávt. 47.  §-ában sze rep lõ szak ér tõi tes tü le tet a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter hoz za lét re.

8.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
335/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a növényvédelmi igazgatás szervezetérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va -
la mint a nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény 65.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény (a továb biak ban: Tv.) 50.  § b), d) és e) pont ja te kin te -
té ben a Kor mány nö vény vé del mi szerv ként a föld mû ve -

lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz tert (a továb biak ban: mi -
nisz ter) je lö li ki.

(2) A Tv. 51.  § c)–n) pont ja te kin te té ben – az in téz ke dé -
sek meg té te lé re jo go sult – nö vény vé del mi szerv ként a
Kor mány a mi nisz tert je lö li ki.

2.  §

(1) A Tv. 51.  § a)–b) fog lalt in téz ke dé sek meg té te lé re
jo go sult nö vény vé del mi szerv ként a Kor mány a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal (a továb biak ban: MgSzH)
te rü le ti szer vét je lö li ki.

(2) A zöld ség-, gyü mölcs- és dísz nö vény-el len õr zés sel
kap cso la tos kü lön jog sza bály sze rin ti fel ada tok el lá tá sá ra
a Kor mány az MgSzH-t je lö li ki.

(3) A Tv. 35.  § (1) be kez dé se te kin te té ben nö vény vé del -
mi szerv ként a Kor mány a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej -
lesz té si Mi nisz té ri um Me zõ gaz da sá gi Gé pe sí té si In té ze tét
je lö li ki.

3.  §

A Tv. 53.  § (4) be kez dé se te kin te té ben a Kor mány nö -
vény vé del mi szerv ként a te le pü lé si ön kor mány zatot je lö li
ki.

4.  §

Ha nö vény vé del mi szerv ként elsõ fo kon a jegy zõ jár el,
ak kor má sod fo kon az MgSzH te rü le ti szer ve az el já ró ha -
tó ság.

5.  §

A Tv. 53.  §-a (3) be kez dé sé nek n) pont ja te kin te té ben
– a Tv. 60.  § (1) be kez dé sé nek b), c), va la mint a (2) be kez -
dé sé nek b), c) pont jai ese té ben, ha a cse lek mény bel te rü le -
ten va ló sul meg – a Kor mány nö vény vé del mi szerv ként a
jegy zõt je lö li ki.

6.  §

(1) A Tv. 14.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ en ge dé lye zé -
si el já rás so rán az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal és az
Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz -
ügyi Fõ fel ügye lõ ség szak ha tó ság ként jár el. A szak ha tó sá -
gi ál lás fog la lás meg adá sá nak ha tár ide je 6 hó nap.

(2) A Tv. 37.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban sze rep -
lõ en ge dé lye zé si el já rás so rán az Or szá gos Tisz ti fõ or vo si
Hi va tal és az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
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del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség szak ha tó ság ként jár el. A 
szak ha tó sá gi ál lás fog la lás meg adá sá nak ha tár ide je 3 hó -
nap. A vé de lem-egyen ér té kû ség vizs gá la ta so rán a szak ha -
tó sá gi ál lás fog la lás ha tár ide je 2 hó nap.

(3) A Tv. 37.  § (2) be kez dé sé ben sze rep lõ en ge dé lye zé -
si el já rás so rán az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si 
Szol gá lat ille té kes me gyei/fõ vá ro si in té ze te szak ha tó ság -
ként jár el.

7.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
336/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Nemzeti Földalap kezeléséért felelõs szerv
kijelölésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, a
Nem ze ti Föld alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv ki je lö lé se tár -
gyá ban a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény 21.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:

A Nemzeti Földalap kezeléséért felelõs szerv kijelölése

1.  §

(1) A Kor mány a Nem ze ti Föld alap ke ze lé sé ért fe le lõs
szerv ként a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve ze tet (a továb -
biak ban: NFA) je lö li ki.

(2) Az NFA fel ada ta it köz pon ti szer ve és te rü le ti szer vei 
út ján lát ja el.

Záró rendelkezések

2.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Nem ze ti
Föld alap va gyon nyil ván tar tá sá nak, va gyon ke ze lé sé nek és
hasz no sí tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 254/2002.
(XII. 13.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)

a) 1.  §-ának má so dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
kincs tá ri va gyon nal való gaz dál ko dás ról  szóló 58/2005.
(IV. 4.) Korm. ren de let ren del ke zé se it kell meg fele lõen al -
kal maz ni.”;

b) 3.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé gek tel -
je sí té se ér de ké ben a va gyon nyil ván tar tás alap ját ké pe zõ
in gat lan-nyil ván tar tá si és föld hasz ná la ti nyil ván tar tá si
ada to kat a me gyei föld hi va ta lok a Föld mé ré si és Táv ér zé -
ke lé si In té zet (a továb biak ban: FÖMI) be vo ná sá val – kör -
ze ti föld hi va ta lon kén ti bon tás ban – az NFA ren del ke zé sé -
re bo csát ják. Az NFA, a me gyei föld hi va ta lok és a FÖMI
meg ál la po dást köt nek a va gyon nyil ván tar tás alap ját ké pe -
zõ in gat lan-nyil ván tar tá si és föld hasz ná la ti nyil ván tar tá si
ada tok NFA ré szé re tör té nõ át adá sá nak rend jé rõl. A Me -
zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal lal, il let ve az Or szá gos 
Er dõ ál lo mány Adat tár mû köd te tõ jé vel ugyan csak meg ál -
la po dást kell köt ni.”;

c) 4.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az NFA tu laj do no si jog gya kor lá sa alatt álló in gat -

la nok te kin te té ben, ha az in gat lan-nyil ván tar tás ban nincs
be jegy zett va gyon ke ze lõ, il let ve a be jegy zett ke ze lõi, va -
gyon ke ze lõi jog jo go sult ja meg szûnt, ak kor va gyon ke ze -
lõ nek az NFA-t kell te kin te ni.”

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 8.  §-a.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
337/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség szervezetérõl,
feladat- és hatáskörérõl, valamint a fogyasztóvédelmi

bírság felhasználásáról  szóló 
89/1998. (V. 8.) Korm. rendelet kormányzati

szervezetalakítással összefüggõ módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt jog kö ré ben el -
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jár va, a fo gyasz tó vé de lem rõl  szóló 1997. évi CLV. tör -
vény 55.  §-a  (1) be kez dé sé nek a) és h) pont já ban, va la -
mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá -
nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény
174/A.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 
kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl, fel -
adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír ság
fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 1–5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zé sek lép nek:

„1.  § (1) A Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség (a továb -
biak ban: Fõ fel ügye lõ ség) a fo gyasz tó vé de le mért fe le lõs
mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt álló
köz pon ti hi va tal.

(2) A Fõ fel ügye lõ ség ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány -
za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(3) A Fõ fel ügye lõ sé get fõ igaz ga tó ve ze ti.
(4) A Fõ fel ügye lõ ség szék he lye: Bu da pest.
2.  § A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben
a) A Fõ fel ügye lõ ség fõ igaz ga tó já nak ja vas la ta alap ján

ki ne ve zi és fel men ti a Fõ fel ügye lõ ség gaz da sá gi ve ze tõ jét;
b) jó vá hagy ja a Fõ fel ügye lõ ség éves mun ka prog ram -

ját;
c) éven te be szá mol tat ja a fõ igaz ga tót a Fõ fel ügye lõ ség

te vé keny sé gé rõl.
3.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi fel ügye lõ sé gek (a továb -

biak ban: fel ügye lõ sé gek) a köz igaz ga tá si hi va ta lok szer -
ve ze té ben szak igaz ga tá si szerv ként mû köd nek. A köz -
igaz ga tá si hi va ta lok kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
me gyei ki ren delt sé ge in a fel ügye lõ sé gek nek te rü le ti osz -
tá lya mû kö dik.

(2) A fel ügye lõ sé gek fo gyasz tó vé del mi fel ada ta i val
össze füg gés ben a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog -
ál lá sá ról  szóló 2006. évi LVII. tör vény 2.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö rö ket – a ha té kony sá gi
és pénz ügyi el len õr zés ki vé te lé vel – a Fõ fel ügye lõ ség fõ -
igaz ga tó ja lát ja el.

(3) A Fõ fel ügye lõ ség fõ igaz ga tó ja az (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zot ta kon túl:

a) éven te be szá mol tat ja a fel ügye lõ sé gek ve ze tõ it a fel -
ügye lõ ség szak mai te vé keny sé gé rõl;

b) meg szer ve zi és össze han gol ja a mi nisz ter ál tal jó vá -
ha gyott mun ka prog ram ban meg ha tá ro zott re gi o ná lis és or -
szá gos vizs gá la to kat;

c) több fel ügye lõ ség ille té kességi te rü le tét, vagy a fo -
gyasz tók szé les kö rét érin tõ en ese ti vizs gá la to kat kez de -
mé nyez het.

4.  § (1) A Fõ fel ügye lõ ség
a) a mi nisz ter meg ke re sé se alap ján vé le mé nye zi a fo -

gyasz tó kat érin tõ jog sza bály ter ve ze te ket;
b) szük ség sze rint ja vas la tot tesz a jog sza bá lyok mó do -

sí tá sá ra a mi nisz ter felé;

c) köz re mû kö dik a fo gyasz tó vé del mi po li ti ka ki dol go -
zá sá ban, fi gye lem mel kí sé ri és elem zi an nak ér vé nye sü lé -
sét;

d) irá nyít ja az áruk és szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá ga
és meg fe le lõ sé ge el len õr zé sé vel össze füg gõ, kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada to kat, mû köd te ti a Köz -
pon ti Pi ac fel ügye le ti In for má ci ós Rend szert;

e) össze kö tõ hi va tal ként vég zi a 2006/2004/EK eu ró -
pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá nak a Ma -
gyar Köz tár sa ság ban tör té nõ össze han go lá sát.

(2) A Fõ fel ügye lõ ség és a fel ügye lõ sé gek
a) a jog sza bály ban más szer vek szá má ra meg ál la pí tott

fo gyasz tó vé del mi fel adat- és ha tás kö rök ki vé te lé vel el len -
õr zik mind azon te vé keny sé gek re vo nat ko zó jog sza bá lyi
és ha tó sá gi elõ írások meg tar tá sát, ame lyek a fo gyasz tó kat
érin tik vagy érint he tik, így kü lö nö sen

aa) az áru for gal ma zá sá ra és szol gál ta tá sok nyúj tá sá ra,
ab) az áru és szol gál ta tás mi nõ sé gé re, az áru biz ton sá -

gos sá gi kö ve tel mé nyek nek való meg fe le lé sé nek ta nú sí tá -
sá ra,

ac) az áru mé ré sé re – ide ért ve a mé rõ esz köz hi te les sé -
gét is –, el szá mo lá sá ra, va la mint a ki ál lí tott szám la, il let ve
nyug ta he lyes sé gé re,

ad) a meg ál la pí tott ha tó sá gi ár al kal ma zá sá ra,
ae) a fo gyasz tók tá jé koz ta tá sá ra,
af) a köz te rü le ti áru sí tás ra, szol gál ta tás nyúj tá sá ra

vo nat ko zó jog sza bá lyi és ha tó sá gi elõ írások meg tar tá sát;
b) kü lön jog sza bály sze rint el len õr zik az áruk és szol -

gál ta tá sok biz ton sá gos sá gát és meg fe le lõ sé gét;
c) fi gye lem mel kí sé rik a fo gyasz tói szer zõ dés meg kö -

té sé nél al kal ma zott vagy e cél ból nyil vá no san meg is mer -
he tõ vé tett ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te le ket, és szük ség
sze rint a Fõ fel ügye lõ ség fõ igaz ga tó ján ke resz tül kü lön
jog sza bály sze rint el já rást in dí ta nak ezek ér vény te len sé gé -
nek, il let ve tisz tes ség te len sé gé nek meg ál la pí tá sa, va la -
mint a tisz tes ség te len ál ta lá nos szer zõ dé si fel té tel al kal -
ma zá sá tól és al kal ma zá sá ra aján lá sá tól való el til tás iránt;

d) el lát ják mind azo kat a köz igaz ga tá si ha tó sá gi fel ada -
to kat, ame lye ket jog sza bály fel adat- és ha tás kö rük be utal.

(3) A fel ügye lõ sé gek a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben, az el len õr zé sük so rán ész lelt sza bály sér té -
sek  miatt a sza bály sér té si ha tó ság jog kö rét gya ko rol ják.
Fo gyasz tó vé de lem mel kap cso la tos, a ha tás kö rük be nem
tar to zó sza bály sér tés gya nú ja ese tén fel je len tést tesz nek az 
ügy ben el jár ni jo go sult ha tó ság nál.

(4) A Fõ fel ügye lõ ség és a fel ügye lõ sé gek
a) együtt mû kö dé si meg ál la po dás alap ján együtt mû -

köd nek a fo gyasz tó vé del mi te vé keny sé get el lá tó más ál la -
mi szer vek kel,

b) szak mai se gít sé get nyúj ta nak a fo gyasz tói ér de kek
kép vi se le tét el lá tó tár sa dal mi szer ve ze tek te vé keny sé gé -
hez és a fo gyasz tók ok ta tá sá hoz,

c) a fo gyasz tói jo go kat is mer te tõ ki ad vá nyo kat je len -
tet nek meg,

d) ter mék-össze ha son lí tó vizs gá la to kat vé gez tet nek és
köz zét eszik azok ered mé nyét,
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e) mód szer ta ni se géd anya go kat ké szí te nek a he lyi ön -
kor mány za tok fo gyasz tó vé del mi te vé keny sé gé nek elõ se -
gí té se és egy sé ges sé ge ér de ké ben,

f) tá mo gat ják az ön kor mány za ti ta nács adó iro dák mû -
kö dé sét, va la mint

g) el lát ják mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket jog sza -
bály fel adat- és ha tás kö rük be utal.

5.  § (1) A fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Kor mány
köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügyek ben elsõ fo kon re gi o ná lis
ille té kességgel a fel ügye lõ sé ge ket, má sod fo kon or szá gos
ille té kességgel a Fõ fel ügye lõ sé get je lö li ki.

(2) A fel ügye lõ sé gek
a) gyógy sze rek rek lá mo zá sá val kap cso la tos el já rá sá -

ban a gyógy sze ré sze ti ál lam igaz ga tá si szerv,
b) gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rek lá mo zá sá val kap cso -

la tos el já rá sá ban az egész ség ügyi ál lam igaz ga tá si szerv,
c) elekt ro ni kus úton kö tött szer zõ dé sek re vo nat ko zó

sza bá lyok meg sér té sé vel kap cso la tos el já rá sá ban a Nem -
ze ti Hír köz lé si Ha tó ság
szak ha tó ság ként vesz nek részt.

5/A.  § (1) Ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke zik fo -
gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Kor mány a te rü le ti leg ille -
té kes fel ügye lõ sé get je lö li ki.

(2) A Kor mány
a) a rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi I. tör -

vény 112.  §-ának (6) be kez dé sé ben,
b) a gaz da sá gi rek lám te vé keny ség rõl  szóló 1997. évi

LVIII. tör vény 20.  §-ának (2) be kez dé sé ben,
c) az Fgytv. 17.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 21.  §-ának

(4) be kez dé sé ben, 39.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
48.  §-ának (3) be kez dé sé ben, il let ve 50.  §-ában,

d) a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény 10. szá mú mel lék le te A) pont já nak
11. al pont já ban,

e) az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi C. tör -
vény 16.  §-ának k) pont já ban, 21.  §-ában, 42.  §-a (2) be -
kez dé sé nek c) pont já ban, va la mint 45.  §-ának (3) be kez dé -
se,

f) a biz ton sá gos és gaz da sá gos gyógy szer- és gyó gyá -
sza ti se géd esz köz-el lá tás, va la mint a gyógy szer for gal ma -
zás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2006. évi XCVIII. tör vény
76.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Fõ fel ügye lõ sé get je lö li
ki.

(3) A Kor mány
a) az Fgytv. 21.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
b) a táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -

vény (a továb biak ban: Thtv.) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban, 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 9.  §-ának a) és
b) pont já ban, 10.  §-ának a) pont já ban, 11.  §-ának (1) be -
kez dé sé ben
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Fõ fel ügye lõ sé get és a te -
rü le ti leg ille té kes fel ügye lõ sé get jelöli ki.

(4) A Kor mány
a) az Fgytv. 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben,
b) a gaz da sá gi ka ma rák ról  szóló 1999. évi CXXI. tör -

vény 10.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban,

c) a vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
11.  §-ában,

d) a föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
5.  §-ában,

e) az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
11.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban,

f) a Thtv. 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fo gyasz tó vé del mi ha tó ság ként a Fõ fel ügye lõ sé get és a fel -
ügye lõ sé ge ket jelöli ki.

(5) A kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról  szóló 2003. évi
CXXVI. tör vény 16.  §-a (4) be kez dé sé nek g) pont ja sze -
rin ti eset ben a vám ti tok ról a Fõ fel ügye lõ sé get és an nak út -
ján a fel ügye lõ sé ge ket kell tá jé koz tat ni.”

2.  §

(1) E ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti

a) az R. 6.  §-ának (3) és (5) be kez dé se, va la mint
7.  §-ának (2) be kez dé se,

b) a gaz da sá gi ka ma rák köz igaz ga tá si fel ada ta i nak át -
adá sá val kap cso la tos ren de let mó do sí tá sok ról  szóló
128/2000. (VII. 11.) Korm. ren de let 9.  §-a,

c) a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl,
fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 245/2004. (VIII. 25.) Korm. ren de let
1. és 2.  §-a,

d) a Fo gyasz tó vé del mi Fõ fel ügye lõ ség szer ve ze té rõl,
fel adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint a fo gyasz tó vé del mi bír -
ság fel hasz ná lá sá ról  szóló 89/1998. (V. 8.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról  szóló 92/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let
1.  §-a.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Gaz da sá gi és Köz le -

ke dé si Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be a „fo gyasz tó vé -
de le mért fe le lõs mi nisz ter ál tal ve ze tett mi nisz té ri um”
szö veg,

b) 9/A.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „Bel ügy mi nisz té ri u -
mot” szö veg rész he lyé be a „köz igaz ga tás-szer ve zé sért fe -
le lõs mi nisz tert” szö veg,

c) 10.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „4.  §-ának (2) be kez -
dé se” szö veg rész he lyé be a „4.  §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja” szö veg
lép.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az áruk és
a szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá gá ról és az ez zel kap cso la -
tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról  szóló 79/1998. (IV. 29.)
Korm. ren de let 9.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „az Fgytv.
43.  §-ának g) pont ja sze rint lét re ho zott Köz pon ti Pi ac fel -
ügye le ti In for má ci ós Rend sze ren” szö veg rész he lyé be az
„a Köz pon ti Pi ac fel ügye le ti In for má ci ós Rend sze ren” szö -
veg lép.
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(5) Az 1.  § a fo gyasz tó vé del mi jog sza bá lyok al kal ma zá -
sá ért fe le lõs nem ze ti ha tó sá gok kö zöt ti együtt mû kö dés rõl
 szóló, 2004. ok tó ber 27-i 2006/2004/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let 4. cik ke (1) be kez dé sé nek vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít meg.

Gyur csány Fe renc s. k.
mi nisz ter el nök

A Kormány
338/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési
Intézetrõl, a Földrajzinév Bizottságról és az

ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va -
la mint az in gat lan ügyi ha tó ság ki je lö lé se, va la mint az in -
gat lan-nyil ván tar tá si el já rás rész le te sza bá lyai meg ál la pí -
tá sa tár gyá ban az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi
CXLI. tör vény (a továb biak ban: Inytv.) 90.  §-a (5) be kez -
dé sé nek c), d) pont ja i ban, a föld mé ré si és tér in for ma ti kai
ál lam igaz ga tá si szer vek ki je lö lé se, az egyes sa já tos célú
föld mé ré si és tér ké pé sze ti te vé keny sé gek rész le tes sza bá -
lya i nak és kö ve tel mény rend sze ré nek meg ál la pí tá sa, to -
váb bá a Tér kép el lá tá si Ko or di ná ci ós Bi zott ság ba ta got de -
le gá ló mi nisz te rek ki je lö lé se tár gyá ban a föld mé ré si és tér -
ké pé sze ti te vé keny ség rõl  szóló 1996. évi LXXVI. tör vény
(a továb biak ban: Fttv.) 29.  § (5) be kez dés a)–c) pont já ban, 
va la mint a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban köz re mû -
kö dõ szak ha tó sá gok ki je lö lé se és az elsõ fokú ha tá ro zat el -
le ni fel leb be zés ki zá rá sa tár gyá ban a köz igaz ga tá si ha tó sá -
gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004.
évi CXL. tör vény 174/A.  § a)–b) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ingatlanügyi hatóságok kijelölése

1.  §

(1) In gat lan ügyi ha tó ság ként a Kor mány a kör ze ti föld -
hi va talt és a me gyei föld hi va talt (a továb biak ban együtt:
föld hi va tal) je lö li ki.

(2) Az in gat lan ügyi ha tó sá gi ügye ket – ha e ren de let
más ként nem ren del ke zik – elsõ fo kon az in gat lan fek vé se
sze rint ille té kes kör ze ti föld hi va tal (a továb biak ban: kör -
ze ti föld hi va tal), má sod fo kon, fe let tes in gat lan ügyi ha tó -

ság ként a me gyei föld hi va tal, il le tõ leg Bu da pes ten a Fõ vá -
ro si Föld hi va tal (a továb biak ban együtt: me gyei föld hi va -
tal) lát ja el.

(3) In gat lan ügyi ha tó sá gi ügyek alatt az in gat lan ügyi
ha tó ság ál tal el lá tott, kü lö nö sen az in gat lan-nyil ván tar tás,
a föld tu laj don, a föld hasz ná lat, a föld vé de lem, a föld ér té -
ke lés, és a föld mé rés, és tér ké pé szet kü lön jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott ha tó sá gi fel ada ta it kell ér te ni.

2.  §

(1) A kör ze ti föld hi va tal jogi sze mély, rész ben ön ál ló an
gaz dál ko dó rész jog kö rû, a me gyei föld hi va tal irá nyí tá sa
alatt mû kö dõ költ ség ve té si szerv.

(2) A kör ze ti föld hi va tal ille té kessége ki ter jed a kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott kör ze tek ben lévõ te le pü lé -
sek re.

3.  §

(1) A me gyei föld hi va tal jogi sze mély, ön ál ló gaz dál ko -
dá si jog kö rû, a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi -
nisz ter ( a továb biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt mû kö -
dõ köz pon ti költ ség ve té si szerv.

(2) A me gyei föld hi va tal ille té kességi te rü le te ki ter jed a
me gye te rü le té re, a Fõ vá ro si Föld hi va tal ille té kessége pe -
dig a fõ vá ros te rü le té re.

4.  §

(1) A föld hi va talt a hi va tal ve ze tõ ve ze ti.

(2) A ki ne ve zé si és a mun kál ta tói jog kört a
a) me gyei föld hi va tal ve ze tõ je fe lett a mi nisz ter,
b) kör ze ti föld hi va tal ve ze tõ je és a me gyei föld hi va ta li

dol go zók fe lett – a (3) be kez dés ki vé te lé vel – a me gyei
föld hi va tal ve ze tõ je,

c) kör ze ti föld hi va ta li dol go zók fe lett a kör ze ti föld hi -
va tal ve ze tõ je gya ko rol ja.

(3) A me gyei föld hi va tal nál a gaz da sá gi ve ze tõ meg bí -
zá sa a mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zik, a mun kál ta tói jog -
kört a me gyei föld hi va tal ve ze tõ je gya ko rol ja.

5.  §

(1) A Kor mány föld mé ré si és tér in for ma ti kai ál lam igaz -
ga tá si szer ve zet ként a Föld mé ré si és Táv ér zé ke lé si In té ze -
tet (a továb biak ban: FÖMI) je lö li ki.

(2) A FÖMI köz pon ti irá nyí tá sát a mi nisz ter lát ja el.
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(3) A FÖMI jogi sze mély, ön ál ló an gaz dál ko dó tel jes
jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szak igaz ga tá si szerv.

(4) A FÖMI fel ada ta a kü lön jog sza bály ban fog lal ta kon
túl az in gat lan ügyi igaz ga tá si or szá gos szin tû ada ta i nak
fel dol go zá sa, szak mai in for má ci ós rend sze rek fej lesz té si,
irá nyí tá sa, más szá mí tó gé pes rend sze rek kel a kap cso lat és
a fo lya ma tos adat cse re biz to sí tá sa; a föld mé ré si, tér ké pé -
sze ti és táv ér zé ke lé si tu do má nyos ku ta tás vég zé se és or -
szá gos össz hang já nak meg va ló sí tá sa.

(5) A FÖ MI-t a mi nisz ter ál tal ki ne ve zett fõ igaz ga tó ve -
ze ti.

(6) A FÖMI egyéb ve ze tõi fö lött a ki ne ve zé si jog kört,
to váb bá a FÖMI dol go zói fö lött a mun kál ta tói jo go kat a
fõ igaz ga tó gya ko rol ja.

(7) A Kor mány má sod fo kú ha tó sá gi ha tás kör ben föld -
mé ré si és táv ér zé ke lé si szerv ként a mi nisz tert je lö li ki.

6.  §

A Kor mány az Fttv. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont já -
ban em lí tett föld raj zi ne vek meg ál la pí tá sá ra és nyil ván tar -
tá sá ra Föld raj zi név Bi zott sá got je lö li ki.

I. Fejezet

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS
RÉSZLETES SZABÁLYAI

7.  §

(1) Az in gat lan(nyil ván tar tá si ügyek in té zé se, va la mint
az in gat lan-nyil ván tar tás ve ze té se elsõ fokú in gat lan ügyi
ha tó ság ként, a kör ze ti föld hi va tal ha tás kö ré be tar to zik.

(2) Az Inytv. 72–74.  §-a, va la mint 75.  §-a (1) és (4) be -
kez dé se sze rin ti in gat lan ügyi ha tó ság ként a Kor mány a
mi nisz tert je lö li ki.

Több körzeti földhivatalt érintõ beadvány benyújtása

8.  §

(1) Ha a vál to zás több kör ze ti föld hi va tal ille té kességi
te rü le tén fek võ in gat la nok ra vo nat ko zik, mind egyik kör -
ze ti föld hi va tal hoz kü lön be ad ványt (be je len tést, ké rel -
met, meg ke re sést) kell be nyúj ta ni.

(2) Be jegy zés irán ti ké re lem ese tén az ok ira tot mel lék -
le te i vel együtt csak az egyik kör ze ti föld hi va tal hoz kell
be nyúj ta ni, és a ké re lem ben meg kell je löl ni azt a kör ze ti
föld hi va talt, amely hez az ok irat nak és mel lék le te i nek a to -
váb bí tá sát ké rik. A töb bi kör ze ti föld hi va tal nál a ké re lem -
hez csak az ok irat egy sze rû má so la tát kell csa tol ni, amely -

nek tar tal maz nia kell a szük sé ges ha tó sá gi en ge délyt (jó -
vá ha gyást) is. A ké re lem ben utal ni kell arra, hogy az ok ira -
tot me lyik föld hi va tal hoz nyúj tot ták be.

JOGORVOSLATOK

Fellebbezés

9.  §

(1) A kör ze ti föld hi va tal ha tá ro za ta el len a kéz be sí tés tõl 
szá mí tott har minc na pon be lül a me gyei föld hi va tal hoz le -
het fel leb bez ni.

(2) Az az ér de kelt, aki nek a kör ze ti föld hi va ta li ha tá ro -
za tot bár mi lyen ok ból nem kéz be sí tet ték, és a ha tá ro zat
kéz be sí té sét a be jegy zés tõl szá mí tott egy éven be lül kér te,
a kéz be sí tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ter jeszt het elõ 
fel leb be zést.

(3) A fel leb be zést a me gyei föld hi va tal ér de mi ha tá ro -
za tá nak meg ho za ta lá ig vissza le het von ni.

(4) Az in gat lan-nyil ván tar tá si el já rás ban fel leb be zés be -
nyúj tá sá ra jo go sult nak kell te kin te ni azo kat, akik re néz ve
a be ad vány el in té zé se sé rel mes le het. Így kü lö nö sen:

a) a ké rel me zõt, az el já rást meg in dí tó szer vet, az adat -
vál to zást be je len tõ sze mélyt, to váb bá azo kat, akik el len a
be jegy zés jog szer zést, ter he lést, vál to zást, tör lést ered mé -
nyez;

b) ha nem azo nos az el já rás meg in dí tó já val, azt aki nek
a ja vá ra va la mely jo got, vagy aki nek az in gat la ná ra vo nat -
ko zó an va la mely tényt fel je gyez nek vagy adat vál to zást át -
ve zet nek.

10.  §

(1) Ha a kör ze ti föld hi va tal fel leb be zés kap csán az
Inytv. 54.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rint ho zott ha tá ro za -
tot ho zott és a fel leb be zés sel meg tá ma dott ha tá ro za tot idõ -
köz ben az il le ték hi va tal nak is meg küld ték, az új ha tá ro za -
tot is meg kell kül de ni az il le ték hi va tal nak.

(2) A má sod fo kon el já ró me gyei föld hi va tal ál tal ho zott
vég zés el len fel leb be zés nek nincs he lye.

11.  §

(1) A me gyei föld hi va tal a fel leb be zés sel meg tá ma dott
ha tá ro za tot hely ben hagy ja, meg vál toz tat ja vagy meg sem -
mi sí ti és a kör ze ti föld hi va talt új el já rás ra uta sít ja.

(2) Ha a fel leb be zés sel meg tá ma dott ha tá ro za tot az il le -
ték hi va tal nak is kéz be sí tet ték, a fel leb be zés tár gyá ban ho -
zott me gyei föld hi va ta li ha tá ro za tot a be jegy zés rõl, tör lés -
rõl  szóló ha tá ro zat tal együtt az il le ték hi va tal ré szé re is
meg kell kül de ni.
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Bírósági jogorvoslati kérelem

12.  §

(1) Az Inytv. 55.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
eset ben az ér de kelt a kéz be sí tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon
be lül ter jeszt het elõ bí ró sá gi jog or vos la ti ké rel met.

(2) A jog or vos la ti ké re lem be nyúj tá sa té nyé nek fel jegy -
zé sét köve tõen a ké rel met az ügy re vo nat ko zó ira tok kal,
va la mint a tu laj do ni lap má so la tá val együtt a be ér ke zés tõl
szá mí tott 3 na pon be lül a me gyei föld hi va tal hoz fel kell
ter jesz te ni.

(3) Ha a bí ró sá gi jog or vos la ti ké re lem az in gat lan ha tár -
vo na lát, il le tõ leg te rü le tét érin ti, a ké rel met az érin tett in -
gat la nok tu laj do no sa i nak is meg kell kül de ni, jog or vos la ti
ké re lem be nyúj tá sa té nyé nek az érin tett tu laj do ni la pok ra
tör té nõ be jegy zé sé vel egy ide jû leg.

(4) A bí ró ság az ira to kat a me gyei föld hi va tal út ján kül -
di a kör ze ti föld hi va tal nak.

Perfeljegyzés

13.  §

A bí ró ság ál tal el ren delt per fel jegy zést tel je sí tõ kör ze ti
föld hi va ta li ha tá ro zat el len fel leb be zés nek nincs he lye.

Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos
eljárás

14.  §

Az Inytv. 86.  §-ában fog lalt ha tás kör ben ho zott vég zést
a me gyei föld hi va tal a kör ze ti föld hi va tal ja vas la tá ra hoz -
za meg. A vég zés el len nincs he lye fel leb be zés nek.

II. Fejezet

A TERMÕFÖLD HASZNOSÍTÁSÁVAL 
ÉS VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

15.  §

(1) A ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
(a továb biak ban: Tft.) 39.  § (3) be kez dé se sze rin ti jó vá ha -
gyás te kin te té ben, ha az új ra hasz no sí tás sal érin tett te rü let

a) több kör ze ti föld hi va tal ille té kességi te rü le té re ter -
jed ki, a me gyei föld hi va tal,

b) több me gyé ben fek szik, a leg na gyobb te rü let tel érin -
tett me gyei föld hi va tal – az érin tett me gyei föld hi va ta lok -
kal való elõ ze tes egyez te tést köve tõen – hagy ja jóvá.

(2) Az új ra hasz no sí tás ra ké szí tett terv jó vá ha gyá sá hoz a 
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ta laj vé del mi,
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sa, il let ve az in gat lan-nyil ván tar -
tás sze rint ter mé szet vé del mi ol ta lom alatt álló in gat lan
ese té ben a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi 
fel ügye lõ ség ter mé szet vé del mi szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá -
sa szük sé ges.

16.  §

A Tft. 45.  §-ában fog lalt, a ter mõ föld idõ le ges más célú
hasz no sí tá sá nak en ge dé lye zé si el já rá sá ban szak ha tó ság -
ként mû kö dik köz re:

a) a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal ta laj vé del -
mi jog kör ben,

b) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség táj vé del mi jog kör ben,

c) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség ter mé szet vé del mi jog kör ben, ha a ké re lem -
mel érin tett ter mõ föld az in gat lan-nyil ván tar tás sze rint ter -
mé szet vé del mi ol ta lom alatt áll.

17.  §

(1) A Tft. 46.  §-ában fog lalt jog kör ben el jár va, ha a más
célú hasz no sí tás irán ti ké re lem több kör ze ti föld hi va tal
ille té kességi te rü le tén fek võ ter mõ föld re vo nat ko zik, a ké -
rel met a me gyei föld hi va tal bí rál ja el.

(2) Ha a más célú hasz no sí tás irán ti ké re lem mel érin tett
te rü let több me gye te rü le tén fek szik, a ké rel met – elõ ze tes
egyez te tést köve tõen – te rü le ti ille té kességüknek meg fele -
lõen a me gyei föld hi va ta lok bí rál ják el.

(3) A Tft. 46.  §-ában fog lalt, a ter mõ föld más célú hasz -
no sí tá sá nak en ge dé lye zé si el já rá sá ban szak ha tó ság ként
mû kö dik köz re:

a) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség táj vé del mi jog kör ben,

b) a kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség ter mé szet vé del mi jog kör ben, ha a ké re lem -
mel érin tett ter mõ föld az in gat lan-nyil ván tar tás sze rint ter -
mé szet vé del mi ol ta lom alatt áll.

III. Fejezet

FÖLDMÉRÉSI, TÉRKÉPÉSZETI TEVÉKENYSÉGGEL
KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

18.  §

(1) Az Fttv. 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt he lyi vo -
nat ko zá sú ál la mi alap ada to kat a kör ze ti föld hi va ta lok és a
me gyei föld hi va ta lok ille té kességi te rü le tük nek meg fele -
lõen ke ze lik.
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(2) A me gyei föld hi va tal nak az Fttv. 19.  §-a (4) be kez -
dés sze rin ti ha tá ro za ta el len köz igaz ga tá si el já rás ke re té -
ben fel leb be zés nek he lye nincs.

(3) Az Fttv. 16.  § (2) be kez dé se, 19.  § (2) be kez dés
b) pont ja, 19.  § (3)–(4) be kez dé se, 20.  § (2) be kez dés har -
ma dik mon da ta, 20. § (3) be kez dés sze rin ti in gat lan ügyi
ha tó ság ként a Kor mány a me gyei föld hi va talt je lö li ki. Az
Fttv. 19.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti kar ban tar tá si fel -
ada tok ról a me gyei föld hi va tal gon dos ko dik.

(4) A FÖMI és a föld hi va ta lok az Fttv. 27.  §-ának
d) pont já ban fog lalt el len õr zõ te vé keny sé gü ket a föld mé -
ré si szak fel ügye let út ján lát ják el.

(5) Az Fttv. 29.  §-ának (5) be kez dé sé vel össz hang ban a
Tér kép el lá tá si Ko or di ná ci ós Bi zott ság ba egy-egy ta got
de le gá ló mi nisz ter ként a Kor mány az ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi nisz tert, a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz tert, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz tert, a pénz -
ügy mi nisz tert, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz tert je lö li ki.

(6) Az Fttv. ha tá lya alá tar to zó ügyek ben ho zott el sõ- és
má sod fo kú föld hi va ta li ha tá ro zat el len fel ügye le ti jog kör
gya kor lá sá nak he lye nincs.

19.  §

A rész arány föld ki adás so rán ke let ke zett osz tat lan kö -
zös tu laj don meg szün te té sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. ren de let 5.  §-a ki egé szül a
kö vet ke zõ (7) be kez dés sel és új 5/A.  §-sal:

„(7) A sor so lás el le ni ki fo gást az ille té kes me gyei föld -
hi va tal hoz cí mez ve, a kör ze ti föld hi va tal nál kell be nyúj ta -
ni.

5/A.  § A meg osz tá si el já rás ban szak ha tó ság ként a Kor -
mány

a) ta laj vé del mi ha tó ság ként a Me zõ gaz da sá gi Szak -
igaz ga tá si Hi va talt,

to váb bá érin tett sé ge ese tén az er dé sze ti ha tó ság ként a
Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va talt,

b) ter mé szet vé del mi ha tó ság ként a kör nye zet vé del mi,
ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé get je lö li ki.

A meg osz tás in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zé sé hez az
érin tett szak ha tó sá gok hoz zá já ru lá sa is szük sé ges.”

Záró rendelkezések

20.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba; a már
fo lya mat ban lévõ el já rá so kat az azok in du lá sa kor ha tá lyos
ren del ke zé sek sze rint kell be fe jez ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a föld ügyi szak igaz ga tá si te vé keny ség rõl és szer ve -
ze té rõl  szóló 68/1990. (IV. 4.) MT ren de let, az 1.  §-a ki vé -
te lé vel;

b) egyes föld mû ve lés ügyi tár gyú kor mány ren de le tek
mó do sí tá sá ról  szóló 58/2004. (III. 31.) Korm. ren de let
1.  §-a;

c) a rész arány föld ki adás so rán ke let ke zett osz tat lan
kö zös tu laj don meg szün te té sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. ren de let 1.  §-a (6) be kez dé -
sé nek elsõ mon da tá ban az „el sõbb ség re jo go sult” szö veg -
rész.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A Kormány
339/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Termékpálya Bizottságok általános mûködési
rendjének meghatározásáról, valamint a piaci

árinformációs rendszer mûködtetéséért felelõs szerv
kijelölésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tó ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében el jár va, va -
la mint a Ter mék pá lya Bi zott sá gok ál ta lá nos mû kö dé si
rend jé nek meg ha tá ro zá sa, az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl
 szóló 1997. évi CXIV. tör vény 11.  §-a, il let ve a pi a ci ár in -
for má ci ós rend szer mû köd te té sé ért fe le lõs szerv ki je lö lé se 
tár gyá ban az ag rár pi a ci rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 32.  § (3) be kez dé sé nek a) és 
c) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ
ren de le tet al kot ja:

A piaci árinformációs rendszer és az agrárgazdasági
adatbázis mûködtetéséért felelõs szervek kijelölése

1.  §

(1) A Kor mány az ag rár gaz da sá gi adat bá zis mû köd te tõ
szerv ként – ha kor mány ren de let el té rõ en nem ren del ke zik
– a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va talt je lö li ki.

(2) A Kor mány a
a) Me zõ gaz da sá gi Szám lák Rend sze ré nek,
b) me zõ gaz da sá gi szám vi te li in for má ci ós há ló zat nak

és ága za ti sta tisz ti kai adat bá zis nak
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mûködtetése tekintetében, valamint a piaci árinformációs
rendszer mûködtetéséért felelõs szervként az AKI-t jelöli
ki.

A Termékpálya Bizottságok általános mûködési rendje

2. §

(1) A Termékpálya Bizottságot (a továbbiakban: Bizott-
ság) a Bizottság elnöke hívja össze.

(2) A Bizottság az ügyrendjét az alakuló ülésén tárgyal-
ja meg. Az ügyrendben biztosítani kell, hogy a Bizottság
ülésein szavazati joggal, illetve tanácskozási joggal ren-
delkezõ tagok javaslatot tehessenek a Bizottság ülésének
napirendjére. A napirendet az elnök állapítja meg. Kötele-
zõ napirendre tûzni azokat a kérdéseket, amelyek megtár-
gyalását a Tv. 4. § (4) bekezdés a) pontjában meghatáro-
zott minisztériumok közül legalább kettõ, és a Tv. 4. §
(4) bekezdés b) pontjában megjelölt valamennyi szervezet
indítványozza.

(3) A Bizottság ülésérõl emlékeztetõt kell készíteni,
amelynek egy-egy másolati példányát az ülést követõen
– az ügyrendben rögzített határidõn belül – a tagoknak
meg kell küldeni.

3. §

A Bizottság mûködésének feltételeit a földmûvelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter a Tv. 4. §-ának (11) bekezdé-
sében meghatározott Titkárságon keresztül biztosítja, en-
nek keretében rendelkezésre bocsátja a szükséges tárgyi
feltételeket (helyiség, adminisztrációs eszközök).

4. §

(1) A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Miniszté-
riumnak a Tv. 4. § (3) bekezdésében meghatározott bizott-
sági feladatokra vonatkozó álláspontját a Bizottság elnöke
vagy helyettese terjeszti a Bizottság elé.

(2) A Titkárság a Bizottság által kialakított állásfoglalás
és javaslat figyelembevételével jár el.

Záró rendelkezés

5. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
340/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a magyar FAO/WHO Codex Alimentarius munka

szakmai irányítását végzõ szerv kijelölésérõl és
mûködési rendjérõl, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv kiadásának rendjérõl

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, va-
lamint az élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. tör-
vény (a továbbiakban: Étv.) 20/A. §-ának b) és c) pontjá-
ban foglalt felhatalmazás alapján a következõ rendeletet
alkotja:

A magyar FAO/WHO Codex Alimentarius munka

szakmai irányítását végzõ szerv kijelölése és mûködési

rendje

1. §

(1) A magyar Codex munka szakmai irányítását végzõ
szervként a Kormány a Codex Alimentarius Magyar Nem-
zeti Bizottságot jelöli ki.

(2) A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság
15 tagból áll, akiket az élelmiszer-vállalkozások, a tudo-
mány, a fogyasztók és a földmûvelésügyi és vidékfejlesz-
tési miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a gaz-
dasági és közlekedési miniszter képviselõibõl a FAO Ma-
gyar Nemzeti Bizottság elnöke nevez ki.

(3) A Codex Alimentarius Magyar Nemzeti Bizottság
titkársági feladatait a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium látja el. A Codex Alimentarius Magyar
Nemzeti Bizottság tagjai közül titkárt választ. Mûködési
szabályzatát maga alakítja ki, és azt a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter hagyja jóvá.

A Magyar Élelmiszerkönyv kiadásának rendje

2. §

(1) A Magyar Élelmiszerkönyv elõírásait és irányelveit
a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság dolgozza ki.

(2) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság 15 tagból áll,
akiket az élelmiszer-vállalkozások, a tudomány, az élelmi-
szer-ellenõrzés, a fogyasztóvédelmi szervezetek, a Ma-
gyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal, a földmûvelésügyi és
vidékfejlesztési miniszter, az egészségügyi miniszter, a
gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a környezet-
védelmi és vízügyi miniszter képviselõibõl – az egészség-
ügyi miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, vala-
mint a környezetvédelmi és vízügyi miniszter egyetértésé-
vel – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ne-
vezi ki.
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(3) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság tagjai közül
elnököt, elnökhelyettest és titkárt választ. Mûködési sza-
bályzatát maga alakítja ki, és azt a földmûvelésügyi és vi-
dékfejlesztési miniszter hagyja jóvá.

(4) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság az egyes szak-
területek elõírás és irányelv tervezetei kidolgozására a
(2) bekezdésben foglaltak szerint szakbizottságokat hoz
létre.

(5) A Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság mûködésével
kapcsolatos titkársági feladatokat a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium látja el.

3. §

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter az Étv.
19. §-ában foglalt feladatát a Magyar Élelmiszerkönyv Bi-
zottság javaslata alapján végzi.

Záró rendelkezés

4. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A Kormány
341/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Takarmánykódex kiadásának rendjérõl

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a
takarmányok elõállításáról, forgalomba hozataláról és fel-
használásáról szóló 2001. évi CXIX. törvény (a továbbiak-
ban: Tv.) 18. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt fel-
hatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:

1. §

A Magyar Takarmánykódexnek a Tv. 10. §-a szerinti
kötelezõ elõírásainak és ajánlott szakmai irányelveinek ki-
dolgozásában a Magyar Takarmánykódex Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) e rendeletben foglaltak szerint
jár el.

2. §

A Bizottság
a) javaslatot tesz a Kódex I. kötetének szakmai terveze-

tére, illetve kidolgozza a Kódex II. és III. kötetét,
b) véleményt nyilvánít az Európai Unió jogi aktusainak

átvételérõl, illetve alkalmazási feltételeinek megteremté-
sérõl,

c) javaslatot tesz az Európai Unió nem korlátozott hoz-
záférésû jogi aktusa tervezetének az Európai Unió intéz-
ményeiben való tárgyalása során képviselendõ magyar ál-
láspontra.

3. §

(1) A Bizottság tizenegy tagból áll, akiket a tudomány, a
gazdaság, az eljáró engedélyezõ, illetve ellenõrzõ hatósá-
gok, valamint a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium (a továbbiakban: minisztérium) képviselõibõl a
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter (a továb-
biakban: miniszter) öt évre nevez ki. A Bizottság tagja
nem helyettesíthetõ.

(2) A Bizottság elnökét és annak helyettesét a Bizottság
tagjai közül választja, titkárát – aki egyben a Bizottság
tagja – a miniszter nevezi ki.

4. §

(1) A Bizottság a mûködésére vonatkozó ügyrendet két-
harmados többséggel fogadja el és azt a miniszter hagyja
jóvá.

(2) A Bizottság feladatainak ellátásához, beleértve az
adminisztratív teendõket is, szakértõt vehet igénybe.

(3) A Bizottság mûködéséhez szükséges pénzügyi, tár-
gyi és ügyviteli feltételeket a Bizottság által jóváhagyott
éves munka- és pénzügyi tervre figyelemmel a miniszté-
rium biztosítja.

5. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, egy-
idejûleg a Magyar Takarmánykódexrõl szóló 86/1997.
(XI. 26.) FM rendelet hatályát veszti.

(2) A rendelet hatálybalépését követõ harminc napon
belül a Bizottságot létre kell hozni. Az elnök és az elnök-
helyettes személyére a Bizottság létrehozását követõ har-
minc napon belül kell javaslatot tenni. A Bizottság létreho-
zásáig a Bizottság feladatait az e rendelet hatálybalépését
megelõzõen kinevezett tagokkal látja el.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A Kormány
342/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl  szóló 168/2006. (VII. 28.)

Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel -
adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
 helyébe a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A mi nisz ter a sport po li ti ká ért való fe le lõs sé ge kö ré -
ben]

„a) irá nyít ja a Nem ze ti Után pót lás-ne ve lé si és Sport -
szol gál ta tó In té ze tet,”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ új 7/A.  §-sal egé szül ki:
„7/A.  § (1) A mi nisz ter el lát ja a sport igaz ga tá si szerv

fel ada ta it.
(2) A mi nisz ter sport igaz ga tá si szerv ként ve ze ti a sport -

ról  szóló 2004. évi I. tör vény 40.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
42.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 43.  §-ának (1) és 44.  §-ának
(1) be kez dé se i ben fog lalt nyil ván tar tá so kat.”

3.  §

Az R. 10.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A mi nisz ter a te rü let fej lesz té sért és te rü let ren de zé sért
való fe le lõs sé ge kö ré ben]

„e) köz re mû kö dik a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok, a
tér sé gi fej lesz té si ta ná csok és a me gyei te rü let fej lesz té si
ta ná csok mun ká já ban, el lát ja az Or szá gos Te rü let fej lesz -
té si Ta nács ban való rész vé tel lel és a Ta nács mû kö dé sé vel
kap cso la tos fel ada to kat, össze han gol ja a köz pon ti köz -
igaz ga tá si szer vek te rü let fej lesz tés sel össze füg gõ te vé -
keny sé gét, biz to sít ja a te rü let fej lesz tés ága za ti és te rü le ti
sze rep lõi kö zöt ti ko or di ná ci ót;”

4.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
343/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok
kijelölésérõl és mûködési feltételeirõl

A Kor mány az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del -
mé rõl  szóló 1997. évi LXXVIII. tör vény (a továb biak ban:
Étv.) 62.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és c) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Az építésügyi hatóság

1.  §

(1) A Kor mány az épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó
ha tó ság ként – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –

a) elsõ fo kon e ren de let 1. mel lék le té ben meg ha tá ro zott 
ön kor mány zat jegy zõ jét az ott meg je lölt te le pü lé sek re is
ki ter je dõ ille té kességgel (a továb biak ban: el sõ fo kú épí tés -
ügyi ha tó ság),

b) má sod fo kon e ren de let 2. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott köz igaz ga tá si hi va talt az ott meg je lölt me gyék re is ki -
ter je dõ ille té kességgel (a továb biak ban: má sod fo kú épí -
tés ügyi ha tó ság)

je lö li ki.

(2) A Kor mány a hír köz lé si sa já tos épít mény faj ták kö -
zül az an ten nák, an ten na tar tó szer ke ze tek, az azok hoz tar -
to zó mû tár gyak, va la mint a kör nye zet vé del mi sa já tos épít -
mény faj ták te kin te té ben épí tés ügyi ha tó ság ként az (1) be -
kez dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó épí tés ügyi ha tó sá got je -
lö li ki.

(3) A (2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó sa já tos épít -
mény faj ták és a mû em lé ki vé de lem alatt álló épít mé nyek
te kin te té ben az épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó ha tó -
sá got kü lön jog sza bály je lö li ki.

(4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti ha tó ság ki je lö lé sé re nem
ke rül sor, ak kor az elsõ és má sod fo kú épí tés ügyi ha tó sá gi
ügyek ben az (1) be kez dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó épí -
tés ügyi ha tó ság jár el.

(5) Ha jog sza bály úgy ren del ke zik, hogy az el sõ fo kú
épí tés ügyi ha tó sá gi fel ada tot az (1) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti épí tés ügyi ha tó ság gya ko rol ja, ak kor má sod fo kon az
épí tés ügyért fe le lõs mi nisz ter jár el.

2.  §

(1) Az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság meg ál la pí tás elõtt
vé le mé nye zi az ille té kességi te rü le tén a he lyi épí té si sza -
bály za tot és a te le pü lés ren de zé si ter ve ket.
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(2) A má sod fo kú épí tés ügyi ha tó ság az épí tés ügyért fe -
le lõs mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint köz re mû kö -
dik a szak mai kép zé sek, to vább kép zé sek szer ve zé sé ben.

(3) Az épí tés ügyi ha tó sá gi en ge dély ké rel met az 1.  §
(1) be kez dés a) pont ja sze rin ti épí tés ügyi ha tó ság nál kell
be nyúj ta ni.

Az építésfelügyeleti hatóság

3.  §

(1) A Kor mány az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada to kat 
el lá tó ha tó ság ként – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –

a) elsõ fo kon e ren de let 2. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott köz igaz ga tá si hi va tal épí tés fel ügye lõ jét (a továb biak -
ban: el sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság),

b) má sod fo kon e ren de let 3. mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott köz igaz ga tá si hi va talt (a továb biak ban: má sod fo kú
épí tés fel ügye le ti ha tó ság)
je lö li ki.

(2) A Kor mány a hír köz lé si sa já tos épít mény faj ták kö -
zül az an ten nák, an ten na tar tó szer ke ze tek, az azok hoz tar -
to zó mû tár gyak, a mû em lé ki vé de lem alatt álló épít mé -
nyek, va la mint a kör nye zet vé del mi sa já tos épít mény faj ták
te kin te té ben az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada to kat el lá -
tó ha tó ság ként az (1) be kez dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó
épí tés fel ügye le ti ha tó sá got je lö li ki.

(3) A (2) be kez dés ha tá lya alá nem tar to zó sa já tos épít -
mény faj ták te kin te té ben az épí tés fel ügye le ti el len õr zé si
fel ada to kat el lá tó ha tó sá got kü lön jog sza bály je lö li ki.

(4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti ha tó ság ki je lö lé sé re nem
ke rül sor, ak kor az elsõ és má sod fo kú épí tés fel ügye le ti ha -
tó sá gi ügyek ben az (1) be kez dés sze rin ti fel ada to kat el lá tó
épí tés fel ügye le ti ha tó ság jár el.

Foglalkoztatási feltételek

4.  §

(1) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó ság köz -
tiszt vi se lõi lét szá mát úgy kell meg ha tá roz ni, hogy a ha tó -
sá gi te vé keny ség fo lya ma tos vég zé se biz to sí tott le gyen.

(2) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel az épí -
tés fel ügye le ti el len õr zé si te vé keny sé get, az épí tés ügyi és
épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi ügyek dön tés re való szak mai
elõ ké szí té sét, a dön tés meg ho za ta lát, vég re haj tá sát el lá tó
köz tiszt vi se lõ fog lal koz ta tá si fel té te lei:

a) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
aa) és e ren de let 4. mel lék le te sze rint meg ál la pí tott

szak irá nyú fel sõ fo kú vég zett ség,
ab) a szak te rü let nek meg fe le lõ tar tal mú épí tés ügyi

vizs ga le té te lé nek az iga zo lá sa,
ac) szak mai to vább kép zé sen való ered mé nyes rész vé -

tel; va la mint

b) az e ren de let ben meg ha tá ro zott szak mai gya kor lat
tel je sí té se.

(3) A köz igaz ga tá si hi va tal ve ze tõ jé nek, he lyet te sé nek
és a jegy zõ nek a fog lal koz ta tá si fel té te le it kü lön jog sza -
bály ál la pít ja meg.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz tiszt vi se lõ ki -
zá ró lag épí tés ügyi igaz ga tás sal kap cso la tos fel adat kört
lát hat el.

(5) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi mun ka 
mi ni má lis tech ni kai fel té te le it e ren de let 5. mel lék le te ha -
tá roz za meg.

(6) Ha a köz tiszt vi se lõ vég zett sé gét iga zo ló ok le vél bõl
a szak irány, il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott
mun ka kört meg ala po zó kép zett sé gi szint – a jog sza bály
alap ján – nem ál la pít ha tó meg, az ok le vél szak irá nyát
e ren de let 4. mel lék le te sze rint kell meg ál la pí ta ni.

Szakmai gyakorlat

5.  §

(1) Az el sõ fo kú épí tés ügyi ha tó ság nál fog lal koz ta tott
köz tiszt vi se lõ nek szak mai gya kor lat tal nem kell ren del -
kez nie, azon ban a köz igaz ga tá si alap vizs ga vagy az zal
egyen ér té kû egyéb vizs ga le té te lé ig dön tés-elõ ké szí tõ, ki -
ad má nyo zó mun ka kört ön ál ló an nem tölt het be.

(2) A má sod fo kú épí tés ügyi ha tó ság nál fog lal koz ta tott
köz tiszt vi se lõ nek leg alább 3 éves épí tés ügyi igaz ga tá si te -
rü le ten szer zett szak mai gya kor lat tal kell ren del kez nie.

(3) Az el sõ- és má sod fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság nál
fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõ szak mai gya kor la ti ide je ként 
az

a) épí té si mû sza ki el len õri;
b) fe le lõs mû sza ki ve ze tõi;
c) épí tõ ipa ri ki vi te le zé si;
d) épí tés ügyi ha tó sá gi;
e) épí tés fel ügye le ti;
f) be ru há zói-mû sza ki (pro jekt me ne dzse ri);
g) fel sõ ok ta tá si in téz mény ben épí té sze ti-mû sza ki szak -

tárgy-ok ta tói;
h) épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si;
i) épí tés ügyi-mû sza ki szak ér tõi

te vé keny ség foly ta tá sá nak idõ tar ta mát kell figye lembe
ven ni.

(4) Az el sõ fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság nál fog lal koz -
ta tott köz tiszt vi se lõ gya kor la ti ide je 5 év, a gya kor la ti idõ
fele a (3) be kez dés a)–e) pon tok sze rin ti tar tal mú.

(5) A má sod fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó ság nál fog lal -
koz ta tott köz tiszt vi se lõ nek a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott gya kor la ti idõ mel lett 1 év épí tés fel ügye le ti ha tó ság -
nál el töl tött gya kor la ti idõ vel is ren del kez nie kell.
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Építésügyi vizsga

6.  §

(1) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó ság nál fog -
lal koz ta tott köz tiszt vi se lõ nek az épí tés ügyi vizs gát jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott mó don és tar ta lom mal a köz igaz -
ga tá si alap vizs ga vagy az zal egyen ér té kû egyéb vizs ga le -
té te lét kö ve tõ 1 éven be lül kell tel je sí te nie.

(2) Az épí tés ügyi vizs ga le té te lé re elõ írt ha tár idõ be nem 
szá mít be

a) a 30 na pot meg ha la dó fi ze tés nél kü li sza bad ság,
b) a 30 na pot meg ha la dó hi va ta los ki kül de tés idõ tar ta -

ma, to váb bá
c) a ke re sõ kép te len ség.

(3) Men te sül a köz tiszt vi se lõ az épí tés ügyi vizs ga le té -
te le alól, ha

a) olyan köz igaz ga tá si szak vizs gá val ren del ke zik,
amely nek vá laszt ha tó vizs ga tár gya az épí tés ügyi igaz ga -
tás,

b) olyan poszt gra du á lis kép zé sen vett részt, amely nek
kép zé si cél ja, il let ve kö ve tel mény rend sze re az épí tés ügyi
vizs gá é val meg egye zõ, vagy

c) épí tés ügyi igaz ga tá si te rü le ten leg alább 10 év köz -
szol gá la ti jog vi szonnyal ren del ke zik.

Szakmai továbbképzés

7.  §

(1) Az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó ság nál fog -
lal koz ta tott köz tiszt vi se lõ a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zot tak sze rint szak mai to vább kép zé sen vesz részt.

(2) Men te sül az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le ti ha tó -
ság nál fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõ a to vább kép zé sen
való rész vé tel alól, ha a 60. élet évét be töl töt te.

(3) Rész ben men te sül az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye -
le ti ha tó ság nál fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõ a to vább kép -
zé sen való rész vé tel alól, ha a kü lön jog sza bály ban sza bá -
lyo zott, az egyes épí tés ügyi szak ma gya kor lá si te vé keny -
sé gek hez kö te le zõ en elõ írt to vább kép zést tel je sí tet te.
Ilyen eset ben a köz tiszt vi se lõ nek az azo nos tar tal mú szak -
mai to vább kép zé sen nem kell részt ven nie.

(4) Az épí tés ügyi vizs ga, il let ve a to vább kép zés ha tár -
ide jé nek el mu lasz tá sa ese tén – a men te sí tés re vo nat ko zó
elõ írások ki vé te lé vel – az épí tés ügyi és az épí tés fel ügye le -
ti ha tó ság nál fog lal koz ta tott köz tiszt vi se lõ az 5.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti mun ka kör ben nem fog lal koz tat ha tó to -
vább.

Összeférhetetlenség

8.  §

(1) Az épí tés ügyi ha tó sá gi te vé keny ség kö ré ben a köz -
tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény

21.  §-a (6) be kez dé sé nek a) pont já ban em lí tett pár tat lan,
be fo lyás men tes te vé keny sé get ve szé lyez te tõ te vé keny ség -
nek mi nõ sül kü lö nö sen az, ha az épí tés ügyi ha tó ság köz -
tiszt vi se lõ je olyan te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü le tén ahol 
ha tó sá gi fel ada to kat lát el in gat lan nal, épít ménnyel össze -
füg gés ben

a) épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si,
b) épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi,
c) fe le lõs mû sza ki ve ze tõi,
d) épí té si mû sza ki el len õri,
e) ki vi te le zé si, vagy
f) igaz ság ügyi szak ér tõi

te vé keny sé get vé gez.

(2) Az épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi te vé keny ség kö ré ben
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott, pár tat lan sá got ve szé -
lyez te tõ te vé keny ség nek mi nõ sül az is, ha az épí tés fel -
ügye le ti ha tó ság köz tiszt vi se lõ je olyan te le pü lé sek köz -
igaz ga tá si te rü le tén ahol ha tó sá gi fel ada to kat lát el in gat -
lan nal, épít ménnyel össze füg gés ben

a) épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si,
b) ki vi te li ter vek ter ve zé si,
c) épí tés ügyi mû sza ki szak ér tõi,
d) fe le lõs mû sza ki ve ze tõi,
e) épí té si mû sza ki el len õri,
f) ki vi te le zé si, vagy
g) igaz ság ügyi szak ér tõi

te vé keny sé get vé gez.

(3) Az épí tés ügyi, va la mint az épí tés fel ügye le ti ha tó sá -
gi fel ada tot el lá tó köz tiszt vi se lõ nem le het a ha tó ság ille té -
kességi te rü le tén mû kö dõ te rü le ti épí tész vagy mér nö ki
ka ma ra tiszt ség vi se lõ je, va la mint nem lát hat el ön kor -
mány za ti fõ épí té szi fel ada tot.

Átmeneti és záró rendelkezések

9.  §

(1) Ez a ren de let – a (2), (3) és (5) be kez dés ben fog lal tak 
ki vé te lé vel – 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 1.  § (1) be kez dés a) pont ja és a 4.  § (2) be -
kez dés aa) és ab) pont ja 2007. jú li us 1-jén lép ha tály ba.
E ren del ke zé se ket a ha tály ba lé pés kor fo lya mat ban lévõ el -
já rá sok ban is al kal maz ni kell. Ezen ira tok át té te lé re a köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.

(3) A 4.  § (2) be kez dés ac) pont ja 2008. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba.

(4) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a ha tá lyát
vesz ti

a) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal lét re ho zá sá ról
 szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. ren de let 3.  § l) és o) pont ja;

b) a fel vo nók és a moz gó lép csõk épí tés ügyi ha tó sá gi
en ge dé lye zé sé rõl, üze mel te té sé rõl, el len õr zé sé rõl és az el -
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len õrök rõl  szóló 113/1998. (VI. 10.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 173/1999. (XII. 6.) Korm. ren de let
11.  §-ának (2) be kez dé se.

(5) 2007. jú ni us 30. nap ján a ha tá lyát vesz ti:
a) a ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha -

tó sá gok ille té kességi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról, va -
la mint a szak mai fel té te lek rõl  szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. ren de let, to váb bá az an nak mó do sí tá sá ról  szóló
94/2005. (V. 21.) Korm. ren de let, a 209/2003. (XII. 10.)
Korm. ren de let, és a 69/2003. (V. 15.) Korm. ren de let;

b) a gyám ha tó sá gok ról, va la mint a gyer mek vé del mi és
gyám ügyi el já rás ról  szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról, va la mint a gyám ügyi, szo ci á lis, épí -
tés ügyi és ok mány iro dai igaz ga tá si kör ze te ket érin tõ
egyes kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 262/2001.
(XII. 21.) Korm. ren de let 24.  §-a;

c) a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény be ve ze té -
sé hez biz to sí tan dó hoz zá já ru lás ról  szóló 241/2005.
(X. 28.) Korm. ren de let 7.  §-ának (3) be kez dé se;

d) e ren de let 10.  §-a.

10.  §

(1) A ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha -
tó sá gok ille té kességi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról, va -
la mint a szak mai fel té te lek rõl  szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. ren de let 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1.  § A Kor mány az elvi épí té si, az épí té si, a bon tá si, a
hasz ná lat ba vé te li és a fenn ma ra dá si en ge dé lye zé si, to váb -
bá az azok kal össze füg gés ben ke let ke zett el len õr zé si és
kö te le zé si ügyek ben, va la mint a ki szol gá ló út cél já ra tör té -
nõ le jegy zés és a te lek ala kí tá sok en ge dé lye zé se tár gyá ban
és az Étv. 47.  § (2) be kez dés b)–d) pont ja i ban meg ha tá ro -
zott ügyek ben elsõ fo kon el já ró ha tó ság ként

 a) az 1. szá mú mel lék let ben meg je lölt vá ro si (fõ vá ro si
ke rü le ti) ön kor mány zat jegy zõ jét e mel lék let ben fel so rolt
te le pü lé sek re is ki ter je dõ ille té kességgel, il let ve

b) a 2. szá mú mel lék let ben fel so rolt te le pü lé si ön kor -
mány za tok jegy zõ jét
je lö li ki.”

(2) A ki emelt épí tés ügyi igaz ga tá si ügyek ben el já ró ha -
tó sá gok ille té kességi te rü le té rõl, a ki je lö lé si el já rás ról, va -
la mint a szak mai fel té te lek rõl  szóló 220/1997. (XII. 5.)
Korm. ren de let 1. mel lék le té ben Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gyé ben Encs vá ros hoz tar to zó te le pü lé sek jegy zé ke
 kiegészül Gi bárt te le pü lés sel.

11.  §

(1) A köz tiszt vi se lõk ké pe sí té si elõ írásairól  szóló
9/1995. (II. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ker.)
1. szá mú mel lék le té nek I. pont 4. al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„4. Épí tés ügyi igaz ga tá si fel ada tok
Épí tés ügyi ha tó sá gi ügyek dön tés re való szak mai elõ ké -

szí té se ki emelt mun ka kör ben:
Az I. be so ro lá si osz tály ban:
Egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -

mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség, vagy aki ezek kel egyen -
ér té kû nek el is mert vég zett ség gel ren del ke zik.

Épí tés ügyi nyil ván tar tá sok ve ze té se és egyéb épí tés ügyi 
mun ka kör

A II. be so ro lá si osz tály ban:
Szak irá nyú kö zép fo kú vég zett ség.”

(2) A Ker. 2. szá mú mel lék le té nek I. pont 3. al pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3. Épí tés ügyi igaz ga tá si fel ada tok
Az I. be so ro lá si osz tály ban:
Épí tés ügyi igaz ga tá si (ha tó sá gi) ügyek dön tés re való

szak mai elõ ké szí té se ki emelt mun ka kör ben:
Egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -

mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség, vagy aki ezek kel egyen -
ér té kû nek el is mert vég zett ség gel ren del ke zik.

Épí tés fel ügye le ti ki emelt mun ka kör ben:
Egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -

mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség (mû em lé ki vé de lem alatt
álló épít mény el len õr zé se ese tén mû em lék vé del mi szak -
mér nö ki szak kép zett ség is), vagy aki ezek kel egyen ér té kû -
nek el is mert vég zett ség gel ren del ke zik.

A II. be so ro lá si osz tály ban:
Épí tés ügyi nyil ván tar tá sok ve ze té se mun ka kör ben:
Szak irá nyú kö zép fo kú vég zett ség.”

(3) A Ker. 3. szá mú mel lék le té nek 39. pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„39. Épí tés ügyi igaz ga tá si fel adat kör
Az I. be so ro lá si osz tály ban:
Épí tés ügyi ha tó sá gi mun ka te rü le ten:
Egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -

mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség, vagy aki ezek kel egyen -
ér té kû nek el is mert vég zett ség gel ren del ke zik, egye te mi
szin tû jo gász szak kép zett ség, ok le ve les köz igaz ga tá si
szak ér tõ szak kép zett ség, fõ is ko lai szin tû igaz ga tás szer ve -
zõ szak kép zett ség vagy aki a kü lön jog sza bály sze rin ti el -
já rás sal ezek kel egyen ér té kû nek el is mert ok le vél lel ren -
del ke zik.

Épí tés fel ügye le ti ha tó sá gi mun ka te rü le ten:
Egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -

mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség (mû em lé ki vé de lem alatt
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álló épít mény el len õr zé se ese tén mû em lék vé del mi szak -
mér nö ki szak kép zett ség is), vagy aki ezek kel egyen ér té kû -
nek el is mert vég zett ség gel ren del ke zik.

Épí tés ügyi ok ta tás és to vább kép zés, il let ve épí tés ügyi
vizs ga kö ve tel mény-rend szer meg ál la pí tá si mun ka te rü le ten:

Egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû épí tész mér nö ki, épí tõ -
mér nö ki (szer ke zet épí tõ, ma gas épí tõ üzem mér nö ki) szak -
kép zett ség, fõ is ko lai szin tû te le pü lés mér nö ki (vá ros gaz -
da sá gi mér nö ki) szak kép zett ség, vagy aki ezek kel egyen -
ér té kû nek el is mert vég zett ség gel ren del ke zik, egye te mi
szin tû jo gász, ok le ve les köz igaz ga tá si szak ér tõ szak kép -
zett ség, fõ is ko lai szin tû igaz ga tás szer ve zõ szak kép zett -
ség, egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû mû ve lõ dés szer ve zõ
sza kon szer zett szak kép zett ség.

Épí tés ügyi nyil ván tar tá si, il let ve tit kár sá gi (tit kár ság ve -
ze tõi) mun ka te rü le ten:

egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû mû ve lõ dés szer ve zõ sza -
kon szer zett szak kép zett ség

A II. be so ro lá si osz tály ban:
Épí tés ügyi nyil ván tar tá sok ve ze té se mun ka kör ben:
Szak irá nyú kö zép fo kú vég zett ség.
Tit kár sá gi mun ka kör ben:
Érett sé gi vizs ga.”

(4) A Ker. 3. szá mú mel lék le te 127. pont já nak az I. be -
so ro lá si osz tály ra vo nat ko zó ren del ke zé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„127. Tit kár sá gi és igaz ga tá si fel adat kör
Az I. be so ro lá si osz tály ban:
egye te mi szin tû jo gász, szo ci ál po li ti kus vagy köz gaz -

da sá gi fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép zett ség; egye te mi
vagy fõ is ko lai szin tû hit tu do má nyi, in for ma ti ka ta nár (szá -
mí tás tech ni ka-ta nár), mér nök in for ma ti kus vagy mû sza ki
me ne dzser szak kép zett ség; fõ is ko lai szin tû pénz ügyi,
szám vi te li, gaz dál ko dá si szak irá nyú köz gaz dász, ál lam -
igaz ga tá si és szo ci á lis igaz ga tá si vagy sze mély ügyi szer -
ve zõi vagy rend vé del mi fel sõ ok ta tás ban szer zett szak kép -
zett ség; ka to nai fel sõ ok ta tá si in téz mény ben (jog elõd in -
téz mé nyé ben) szer zett ka to nai ve ze tõ (pa rancs nok) szak -
kép zett ség; egye te mi vagy fõ is ko lai szin tû vég zett ség és
fel sõ fo kú pénz ügyi, szám vi te li vagy ügy vi tel szer ve zõi és
rend szer szer ve zõi szak ké pe sí tés, egye te mi vagy fõ is ko lai
szin tû mû ve lõ désszer ve zõi szak ké pe sí tés.”

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

1. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Kis tér ség név (szék hely) Te le pü lés

Bu da pest (Bu da pest)

I. ke rü let
II. ke rü let
III. ke rü let

IV. ke rü let
V. ke rü let
VI. ke rü let
VII. ke rü let
VIII. ke rü let
IX. ke rü let
X. ke rü let
XI. ke rü let
XII. ke rü let
XIII. ke rü let
XIV. ke rü let
XV. ke rü let
XVI. ke rü let
XVII. ke rü let
XVIII. ke rü let
XIX. ke rü let
XX. ke rü let
XXI. ke rü let
XXII. ke rü let
XXIII. ke rü let

BÁCS-KISKUN MEGYE

Ba jai (Baja)
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Baja
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Ér sek csa nád
Ér sek hal ma
Fel sõ szen ti ván
Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Rém
Sü kösd
Sze rem le
Vas kút

Bá csal má si (Bá csal más)
Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Katy már
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Ta ta há za
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Ka lo csai (Ka lo csa)
Bá tya
Drág szél
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Du na te tét len
Dus nok
Fajsz
Fok tõ
Gé der lak
Ha jós
Har ta
Ho mok mégy
Ka lo csa
Mis ke
Or das
Öreg cser tõ
Solt
Szak már
Új te lek
Uszód

Kecs ke mé ti (Kecs ke mét)
Ágas egy há za
Bal ló szög
Fel sõ la jos
Fü löp há za
Hel vé cia
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
Ke rek egy há za
Kun ba racs
La dány be ne
La jos mi zse
La ki te lek
Nyár lõ rinc
Or go vány
Szent ki rály
Ti sza kécs ke
Ti sza ug
Vá ros föld

Kis kõ rö si (Kis kõ rös)
Akasz tó
Bó csa
Csá szár töl tés
Csen gõd
Fü löp szál lás
Im re hegy
Izsák
Kas kan tyú
Ke cel
Kis kõ rös
Páhi
Solt szen tim re

Solt vad kert
Tab di
Táz lár

Kis kun fél egy há zai (Kis kun fél egy há za)
Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Fü löp ja kab
Gát ér
Jász szent lász ló
Kis kun fél egy há za
Kun szál lás
Mó ric gát
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Ti sza al pár

Kis kun ha la si (Kis kun ha las)
Ba lo ta szál lás
Har ka kö töny
Kel ebia
Kis kun ha las
Kis szál lás
Kun fe hér tó
Pir tó
Tom pa
Zsa na

Kis kun maj sai (Kis kun maj sa)
Csó lyos pá los
Kis kun maj sa
Köm pöc
Szank

Kun szent mik ló si (Kun szent mik lós)
Apos tag
Du na egy há za
Du na ve cse
Ku na dacs
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Sza bad szál lás
Szalk szent már ton
Tass
Új solt

Já nos hal mai (Já nos hal ma)
Bo ro ta
Já nos hal ma
Ké les ha lom
Mély kút
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BARANYA MEGYE

Kom lói (Kom ló)
Bo do lya bér
Egy há zas ko zár
Hegy hát ma róc
Hosszú he tény
Ká rász
Kom ló
Köb lény
Li get
Ma gya reg regy
Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Mán fa
Máza
Me csek pö lös ke
Sza lat nak
Szár ász
Szász vár
Tófû
Vé kény

Mo há csi (Mo hács)
Bab arc
Bár
Bel várd gyu la
Be ze dek
Bóly
Bor jád
Du na szek csõ
Er dõs má rok
Fe ked
Ge resd lak
Gör csöny do bo ka
Hás ságy
Hi mes há za
Ho mo rúd
Iván dár da
Kis bud mér
Kis nyá rád
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Lip tód
Majs
Mar áza
Má ri a ké ménd
Mo hács
Mo nyo ród
Nagy bud mér
Nagy nyá rád
Olasz
Pa lo ta bo zsok
Pó csa

Sá rok
Sá tor hely
Som be rek
Szajk
Sze bény
Sze der kény
Szé kely sza bar
Szûr
Töt tös
Ud var
Vé ménd
Ver send

Sás di (Sásd)
Ág
Al só mo cso lád
Ba kó ca
Ba ra nya je nõ
Ba ra nya szent györgy
Bi kal
Fel sõ eger szeg
Ge ré nyes
Göd re
Kis besz ter ce
Kis haj más
Kis va szar
Má gocs
Me ké nyes
Me zõd
Mind szent go di sa
Nagy haj más
Orosz ló
Palé
Sásd
Szágy
Tar rós
Té kes
Tor más
Var ga
Vá sá ros dom bó
Vázs nok

Sellyei (Sellye)
Ad or jás
Ba ra nya hid vég
Be sen ce
Bo gád mind szent
Bog dá sa
Csá nyosz ró
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
Fel sõ szent már ton
Gil ván fa
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Hegy szent már ton
Hi rics
Ká kics
Kem se
Kis asszony fa
Kis szent már ton
Kó rós
Lú zsok
Ma gyar mecs ke
Ma gyar te lek
Mar kóc
Ma ró csa
Nagy csány
Oko rág
Ózd fa lu
Páp rád
Pis kó
Sá mod
Sellye
Só sver ti ke
Vajsz ló
Vej ti
Za lá ta

Sik ló si (Sik lós)
Al só szent már ton
Bab arc szõ lõs
Be re mend
Bis se
Csar nó ta
Cún
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Garé
Gor di sa
Har kány
Il locs ka
Ipacs fa
Iván battyán
Ká sád
Ké mes
Kis dér
Kis har sány
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis lip pó
Kis ta pol ca
Kis tót fa lu
Ko vács hi da

La pán csa
Ma gyar bóly
Már fa
Má rok
Matty
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Pal ko nya
Pécs de ve cser
Pe terd
Rád fal va
Sik lós
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sza por ca
Sza va
Té sen fa
Tú rony
Új pet re
Vil lány
Vil lány kö vesd
Vo kány

Szi get vá ri (Szi get vár)
Al ma mel lék
Al más ke reszt úr
Bán fa
Ba sal
Bol dog asszony fa
Boty ka pe terd
Bü rüs
Cse bény
Cser tõ
Dencs há za
End rõc
Gyön gyös mel lék
Ho bol
Hor vát her te lend
Iba fa
Ka tád fa
Két új fa lu
Kis dob sza
Kis ta má si
Ma gyar lu ka fa
Me re nye
Mol vány
Mozs gó
Nagy dob sza
Nagy pe terd
Nagy váty
Ne mes ke
Nyu got szen ter zsé bet
Pa ta pok lo si
Pet tend
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Ró zsa fa
So mogy apá ti
So mogy hárs ágy
So mogy hat van
So mogy visz ló
Szent dé nes
Szen te gát
Szent lász ló
Szi get vár
Szö rény
Szu li mán
Tek la fa lu
Tót szent györgy
Vá rad
Vá sá ros béc
Zá dor

Pé csi (Pécs)
Aba li get
Ara nyos ga dány
Áta
Ba ko nya
Bak sa
Bir ján
Bo gád
Bos ta
Cser kút
Ege rág
El lend
Gör csöny
Gyód
Husz tót
Ke szü
Kis he rend
Ko vács szé ná ja
Ko zár mis leny
Kö kény
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó tõt tõs
Lot hárd
Ma gyar sar lós
Nagy ko zár
Ócsárd
Orfû
Pécs
Pé csud vard
Pel lérd
Po gány
Re ge nye
Ro mo nya
Sza lán ta
Sze mely
Szil vás
Szõ ke
Szõ kéd

Ten ge ri
Té seny

Pécs vá ra di (Pécs vá rad)
Apát va rasd
Ber kesd
Er dõs mecs ke
Er zsé bet
Fa ze kas bo da
Hi das
Ká toly
Ké kesd
Lo vász he tény
Mar ton fa
Me csek ná dasd
Nagy pall
Ó bá nya
Ó fa lu
Pécs vá rad
Pe re ked
Szel lõ
Szi lágy
Zen gõ vár kony

Szent lõ rin ci (Szent lõ rinc)
Bi csérd
Boda
Bük kösd
Cser di
Cson ka mind szent
Dinnye ber ki
Ger de
Gyöngy fa
He les fa
Het ve hely
Ka csó ta
Ki rály egy há za
Okor völgy
Pécs ba go ta
Su mony
Sza bad szent ki rály
Szent ka ta lin
Szent lõ rinc
Ve lény
Zók

BÉKÉS MEGYE

Bé kés csa bai (Bé kés csa ba)
Bé kés csa ba
Csa ba sza ba di
Do boz
Két sop rony
Te lek ge ren dás
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Me zõ ko vács há zai (Me zõ ko vács há za)
Al más ka ma rás
Bat to nya
Domb egy ház
Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
Kis domb egy ház
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za

Oros há zai (Oros há za)
Bé kés sám son
Csa ná da pá ca
Csor vás
Gá do ros
Ge ren dás
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár
Tót kom lós

Sar ka di (Sar kad)
Bi ha rug ra
Geszt
Kö rös nagy har sány
Köt egyán
Méh ke rék
Me zõ gyán
Okány
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta
Zsa dány

Szar va si (Szar vas)
Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Kar dos
Kon do ros
Ör mény kút
Szar vas

Szeg ha lo mi (Szeg ha lom)
Bu csa
Dé va vá nya
Ecseg fal va
Fü zes gyar mat
Ker tész szi get
Kö rös la dány
Kö rös új fa lu
Szeg ha lom
Vész tõ

Bé ké si (Bé kés)
Bé kés
Bél me gyer
Csár da szál lás
Gyo ma end rõd
Hu nya
Ka mut
Kö rös tar csa
Me zõ be rény
Mu rony
Tar hos

Gyu lai (Gyu la)
Elek
Gyu la
Két egy há za
Lõ kös há za
Sza bad kí gyós
Új kí gyós

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Mis kol ci (Mis kolc)
Alacs ka
Al só zsol ca
Ar nót
Ber zék
Bõcs
Bükk ara nyos
Bükk szent ke reszt
Emõd
Fel sõ zsol ca
Gesz tely
Har sány
Her nád kak
Her nád né me ti
Kis gyõr
Kis to kaj
Kon dó
Kö röm
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Má lyi
Mis kolc
Muhi
Nyék lád há za
Onga
Ónod
Pa rasz nya
Ra dos tyán
Ré pás hu ta
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó hid vég
Sa jó ká pol na
Sa jó ke resz túr
Sa jó lád
Sa jó lász ló fal va
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó se nye
Sa jó szent pé ter
Sa jó vá mos
Szir ma be se nyõ
Var bó

Ede lé nyi (Ede lény)
Abod
Ba lajt
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Bold va
Bor sod szi rák
Da mak
Deb ré te
Ede lény
Éger szög
Gal vács
Hang ács
Hegy meg
Hid vé gar dó
Iro ta
Jós va fõ
Kom já ti
Lád be se nyõ
Lak
Mar to nyi
Me szes
Nyom ár
Per ku pa
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Sza ká csi
Sza lon na
Szend rõ

Szend rõ lád
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Szu hogy
Te resz te nye
To mor
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Var bóc
Visz ló
Zi liz

En csi (Encs)
Aba ú jal pár
Aba új kér
Al só gagy
Bak ta kék
Be ret
Büt tös
Cse nyé te
Cso bád
De tek
Encs
Fáj
Fan csal
Fel sõ gagy
For ró
Fu ló kércs
Ga gya pá ti
Ga rad na
Gi bárt
Her nád bûd
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád vé cse
Ináncs
Kány
Ke resz té te
Krasz nok vaj da
Lit ka
Méra
No va jid rány
Pam lény
Pere
Pe re cse
Pusz ta rad vány
Sza la szend
Szász fa
Sze me re
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Ka zinc bar ci kai (Ka zinc bar ci ka)
Agg te lek
Al só szu ha
Al só te le kes
Bán hor vá ti
Be ren te
Dé des ta pol csány
Dö vény
Fel sõ ke le csény
Fel sõ nyá rád
Fel sõ te le kes
Imo la
Izsó fal va
Ják fal va
Kánó
Ka zinc bar ci ka
Ku ri tyán
Má lyin ka
Mú csony
Nagy bar ca
Or mos bá nya
Ra gály
Ru da bá nya
Ru dolf te lep
Sa jó gal góc
Sa jó i ván ka
Sa jó ka za
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Tar do na
Trizs
Vad na
Zá dor fal va
Zu bogy

Me zõ kö ves di (Me zõ kö vesd)
Bo gács
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bükk áb rány
Bükk zsérc
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Csin cse
Eger lö võ
Kács
Me zõ ke resz tes
Me zõ kö vesd
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Né gyes
Sály
Szen tist ván
Szo mo lya
Tard

Ti bold da róc
Vat ta

Ózdi (Ózd)
Arló
Bán ré ve
Bor sod bó ta
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Bükk mo gyo rósd
Cser nely
Csok va o mány
Do ma há za
Du bi csány
Far kas lyuk
Gö mör szõ lõs
Han gony
Hét
Jár dán há za
Ke le mér
Ki ráld
Kis si ká tor
Lé nárd da róc
Ne ké zseny
Ózd
Put nok
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sa jó ve lezd
Sáta
Se rény fal va
Up pony

Sá ros pa ta ki (Sá ros pa tak)
Bod ro go la szi
Er dõ hor vá ti
György tar ló
Há rom hu ta
Her ceg kút
Ke néz lõ
Kom lós ka
Mak kos hoty ka
Olasz lisz ka
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
Tolcs va
Vaj dács ka
Vá mos új fa lu
Viss
Zal kod

Sá to ral ja új he lyi (Sá to ral ja új hely)
Al só reg mec
Bózs va
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Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Hol ló há za
Kis hu ta
Ko vács vá gás
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nyí ri
Pál há za
Pusz ta fa lu
Sá to ral ja új hely
Vá gás hu ta
Vily vi tány

Sze ren csi (Sze rencs)
Al só dob sza
Be kecs
Go lop
Le gyes bé nye
Mád
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mo nok
Prügy
Rát ka
Sós tó fal va
Sze rencs
Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Tállya
Ti sza lúc
Új csa ná los

Szik szói (Szik szó)
Aba új lak
Aba új szol nok
Al só va dász
Asza ló
Fel sõ dob sza
Fel sõ va dász
Gad na
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Hal maj
Her nád kércs
Hom rogd
Kázs márk
Kis ki nizs
Kupa
Léh

Mo naj
Nagy ki nizs
Nyés ta
Rá sony sáp be rencs
Se lyeb
Szen tist ván bak sa
Szik szó

Ti sza új vá ro si (Ti sza új vá ros)
Gi rincs
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
Kesz nyé ten
Kis csécs
Nagy csécs
Ne mes bikk
Osz lár
Sa jó ö rös
Sa jó szö ged
Szak áld
Ti sza pal ko nya
Ti sza új vá ros

Aba új-Hegy kö zi (Gönc)
Aba új szán tó
Aba új vár
Arka
Bas kó
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Fony
Gönc
Gönc rusz ka
Hej ce
Her nád cé ce
Her nád szur dok
Hi das né me ti
Ké ked
Kor lát
Mo gyo rós ka
Pá nyok
Re géc
Sima
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Vil mány
Vi zsoly
Zsuj ta

Bod rog kö zi (Ci gánd)
Al só be rec ki
Bod rog ha lom
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Ci gánd
Dá móc
Fel sõ be rec ki
Kar csa
Ka ros
Kis roz vágy
Lá ca csé ke
Nagy roz vágy
Pá cin
Rév le ány vár
Ri cse
Sem jén
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Zemp lé na gárd

Me zõ csá ti (Me zõ csát)
Árok tõ
Ge lej
Ig ri ci
Me zõ csát
Ti sza bá bol na
Ti sza do rog ma
Ti sza ke szi
Ti sza tar ján
Ti sza valk

To ka ji (To kaj)
Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Cso baj
Er dõ bé nye
Sze gi
Sze gi long
Tak ta báj
Tar cal
Ti sza la dány
Ti sza tar dos
To kaj

CSONGRÁD MEGYE

Csong rá di (Csong rád)
Csany te lek
Csong rád
Fel gyõ
Tö mör kény

Hód me zõ vá sár he lyi (Hód me zõ vá sár hely)
Hód me zõ vá sár hely
Már tély
Mind szent
Szék ku tas

Kis te le ki (Kis te lek)
Baks
Ba lás tya
Csen ge le
Kis te lek
Ó pusz ta szer
Pusz ta szer

Ma kói (Makó)
Amb róz fal va
Apát fal va
Csa ná dal ber ti
Csa nád pa lo ta
Fe renc szál lás
Föl de ák
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy ér
Nagy lak
Ó föl de ák
Pit va ros

Mó ra ha lo mi (Mó ra ha lom)
Ásott ha lom
Bor dány
For rás kút
Mó ra ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Ru zsa
Ül lés
Zá kány szék

Sze ge di (Sze ged)
Al gyõ
Deszk
Dóc
Do ma szék
Kü bek há za
Rösz ke
Sán dor fal va
Szaty maz
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zsom bó

Szent esi (Szen tes)
Ár pád ha lom
De re kegy ház
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Eper jes
Fá bi án se bes tyén
Nagy má gocs
Nagy tõ ke
Szeg vár
Szen tes

FEJÉR MEGYE

Bics kei (Bics ke)
Al csút do boz
Bics ke
Bod mér
Csab di
Csák vár
Etyek
Fel csút
Gánt
Mány
Óba rok
Szár
Ta bajd
Új ba rok
Vál
Vér te sa csa
Vér tes bog lár

Du na új vá ro si (Du na új vá ros)
Ba racs
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Kis apos tag
Me zõ fal va
Nagy ka rá csony
Nagy ve nyim
Rác al más

Enyin gi (Enying)
Dég
Enying
Kis láng
La jos ko má rom
Lep sény
Má tyás domb
Me zõ ko má rom
Me zõ szent györgy
Sza bad hid vég

Gár do nyi (Gár dony)
Gár dony
Ká pol nás nyék
Na dap
Pá kozd

Páz mánd
Su ko ró
Ve len ce
Zi chy új fa lu

Móri (Mór)
Ba kony cser nye
Ba kony kú ti
Ba lin ka
Bo dajk
Csák be rény
Csó ka kõ
Fe hér vár csur gó
Isz ti mér
Kin cses bá nya
Ma gyar al más
Mór
Nagy ve leg
Pusz ta vám
Sö réd

Sár bo gár di (Sár bo gárd)
Alap
Al só szen ti ván
Cece
Han tos
Igar
Me zõ szi las
Nagy lók
Sár bo gárd
Sár eg res
Vaj ta

Szé kes fe hér vá ri (Szé kes fe hér vár)
Csór
Füle
Isz ka szent györgy
Jenõ
Kõ szár hegy
Lo vas be rény
Moha
Ná dasd la dány
Pát ka
Pol gár di
Sár ke resz tes
Sár ke szi
Sár szent mi hály
Sza bad battyán
Szé kes fe hér vár
Úr hi da
Ver eb
Zá moly
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Abai (Aba)
Aba
Csõsz
Ká loz
Sár ke reszt úr
Sá rosd
Sár szent ágo ta
Se re gé lyes
So po nya
Tác

Ado nyi (Adony)
Adony
Be lo i an nisz
Bes nyõ
Iván csa
Kulcs
Per ká ta
Pusz ta sza bolcs
Sza bad egy há za

Er csi (Er csi)
Ba racs ka
Er csi
Gyú ró
Ka já szó
Mar ton vá sár
Rác ke reszt úr
Tor das

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Csor nai (Csor na)
Acsa lag
Bá gyog szo vát
Bar bacs
Bezi
Bo gyosz ló
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dör
Egyed
Fa rád
Fe hér tó
Gyõr sö vény ház
Jo ba há za
Kóny
Mag ló ca
Ma gyar ke reszt úr
Mar ko ta bö dö ge
Páli
Pász to ri
Po tyond

Rá ba csa nak
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba ta má si
Ráb ca ka pi
Sop ron né me ti
Szany
Szil
Szil sár kány
Tár nok ré ti
Vág
Zse be há za

Gyõ ri (Gyõr)
Abda
Bõny
Börcs
Du na szeg
Du na szent pál
Ene se
Gö nyû
Gyõr
Gyõr la da mér
Gyõ rúj ba rát
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ik rény
Kis bajcs
Ko ron có
Kun szi get
Me zõ örs
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Nyúl
Öt te vény
Pér
Rá ba pa to na
Rét alap
Töl tés ta va
Vá mos sza ba di
Vé nek

Ka pu vár (Ka pu vár)
Agya gosszer gény
Ba bót
Be led
Ci rák
Dé nes fa
Edve
Gyó ró
Hi mod
Hö vej
Ka pu vár
Kis fa lud
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Mi há lyi
Osli
Rá ba ke cöl
Szár föld
Va dos fa
Vá sá ros fa lu
Vesz kény
Vit nyéd

Mo son ma gya ró vá ri (Mo sonma gya ró vár)
Ás vány rá ró
Be ze nye
Dar nó zse li
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szi get
Fe ke te er dõ
Ha lá szi
Hé der vár
He gyes ha lom
Já nos som or ja
Ká roly há za
Kim le
Kis bo dak
Lé bény
Le vél
Li pót
Má ri a kál nok
Me csér
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Püs ki
Raj ka
Új ró na fõ
Vár ba log

Sop ron-Fer tõ di (Sop ron)
Ág fal va
Csá ford já nos fa
Csa pod
Csér
Eber gõc
Egy há zas fa lu
Fer tõ boz
Fer tõd
Fer tõ end réd
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Gya ló ka
Har ka
Hegy kõ
Hi deg ség

Iván
Kóp há za
Lövõ
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér
Pe resz teg
Pe tõ há za
Pinnye
Pusz ta csa lád
Rép ce sze me re
Rép ce vis
Röj tök mu zsaj
Sar ród
Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Sza kony
Új kér
Und
Völ csej
Zsi ra

Téti (Tét)
Ár pás
Bo don hely
Csik vánd
Fel péc
Gyar mat
Gyö mö re
Gyõr sze me re
Ka jár péc
Kis ba bot
Mér ges
Mó ri chi da
Rá ba csé csény
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
So bor
So ko ró pát ka
Sze re cseny
Té nyõ
Tét

Pan non hal mai (Pan non hal ma)
Ba kony gyi rót
Ba kony pé terd
Ba kony szent lász ló
Écs
Fe nyõ fõ
Gyõ rasszony fa
Gyõr ság
Lázi
Nyal ka
Pan non hal ma
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Páz mánd fa lu
Ra vazd
Ro mánd
Si ká tor
Táp
Táp szent mik lós
Tar ján pusz ta
Veszp rém var sány

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Bal ma zúj vá ro si (Bal ma zúj vá ros)
Bal ma zúj vá ros
Egyek
Hor to bágy
Ti sza cse ge

Be rettyó új fa lui (Be rettyó új fa lu)
Ár tánd
Ba kon szeg
Bedõ
Be rek bö ször mény
Be rettyó új fa lu
Bi har ke resz tes
Bojt
Csök mõ
Dar vas
Esz tár
Fur ta
Gá bor ján
Hen ci da
Kis mar ja
Ko má di
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Nagy ke re ki
Po csaj
Szent pé ter szeg
Tépe
Told
Úji ráz
Ván csod
Ve kerd
Zsá ka

Deb re ce ni (Deb re cen)
Deb re cen

Haj dú bö ször mé nyi (Haj dú bö ször mény)
Haj dú bö ször mény
Haj dú do rog
Haj dú ná nás

Haj dú szo bosz lói (Haj dú szo bosz ló)
Ebes
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Nagy he gyes

Pol gá ri (Pol gár)
Fo lyás
Gör be há za
Pol gár
Ti sza gyu la há za
Új szent mar gi ta
Új ti kos

Püs pök la dá nyi (Püs pök la dány)
Bá ránd
Bi har dancs há za
Bi har nagy ba jom
Bi har tor da
Föl des
Kaba
Nád ud var
Nagy rá bé
Püs pök la dány
Sáp
Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

De recs ke-Lé ta vér te si (Lé ta vér tes)
Ál mosd
Ba ga mér
De recs ke
Haj dú ba gos
Hosszú pá lyi
Ko kad
Ko nyár
Lé ta vér tes
Mi ke pércs
Mo nos tor pá lyi
Sá ránd

Haj dú had há zi (Haj dú had ház)
Bocs ka i kert
Fü löp
Haj dú had ház
Haj dú sám son
Nyír áb rány
Nyí ra csád
Nyír adony
Nyír már ton fal va
Tég lás
Új lé ta
Vá mos pércs
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HEVES MEGYE

Egri (Eger)
An dor nak tá lya
Dem jén
Eger
Eger bak ta
Eger sza lók
Eger szó lát
Fel sõ tár kány
Ke re csend
Mak lár
Nagy tá lya
Nosz vaj
No vaj
Os to ros
Szar vas kõ

He ve si (He ves)
Átány
Bo co nád
Er dõ te lek
Erk
He ves
He ves ve ze kény
Kis kö re
Köm lõ
Pély
Tar na bod
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tenk
Ti sza ná na
Za ránk

Fü ze sa bo nyi (Fü ze sa bony)
Al deb rõ
Be se nyõ te lek
Dor mánd
Eger far mos
Fel deb rõ
Fü ze sa bony
Kál
Ká pol na
Komp olt
Me zõ sze me re
Me zõ tár kány
Nagy út
Po rosz ló
Sa rud
Szi ha lom
Tar na szent má ria
Tó fa lu

Új lõ rinc fal va
Ver pe lét

Gyön gyö si (Gyön gyös)
Aba sár
Ad ács
At kár
Detk
Do mosz ló
Gyön gyös
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Hal ma jug ra
Ka rá csond
Kis ná na
Lu das
Mar kaz
Mát ra szen tim re
Nagy fü ged
Nagy ré de
Szû csi
Vá mos györk
Vécs
Vi son ta
Visz nek

Hat va ni (Hat van)
Apc
Bol dog
Csány
Ecséd
Hat van
He réd
Hort
Lõ rin ci
Nagy kö ké nyes
Pe tõ fi bá nya
Ró zsa szent már ton
Zagy va szán tó

Pé ter vá sá rai (Pé ter vá sá ra)
Bo dony
Bükk szék
Bükk szen ter zsé bet
Er dõ kö vesd
Fe dé mes
Is ten me ze je
Ivád
Kis fü zes
Mát ra bal la
Mát ra de recs ke
Pa rád
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Pa rád sas vár
Pé ter vá sá ra
Recsk
Si rok
Szaj la
Szent do mon kos
Tar na le lesz
Ter pes
Vá ra szó

Bé la pát fal vai (Bé la pát fal va)
Ba la ton
Bá tor
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bükk szent már ton
Eger bocs
Eger cse hi
He ves ara nyos
Mi kó fal va
Mó nos bél
Nagy vis nyó
Szil vás vá rad
Szúcs

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Jász be ré nyi (Jász be rény)
Alattyán
Já nos hi da
Jász ágó
Jász al só szent györgy
Jász apá ti
Jász árok szál lás
Jász be rény
Jász bol dog há za
Jász dó zsa
Jász fel sõ szent györgy
Jász fény sza ru
Já szi vány
Jász já kó hal ma
Jász kis ér
Jász la dány
Jász szen tand rás
Jász te lek
Pusz ta mo nos tor

Kar ca gi (Kar cag)
Be rek für dõ
Kar cag
Ken de res
Kis új szál lás
Kun ma da ras

Kun szent már to ni (Kun szent már ton)
Ci bak há za
Csé pa
Cser ke szõ lõ
Kun szent már ton
Nagy rév
Öcsöd
Sze le vény
Ti sza föld vár
Ti sza i no ka
Ti sza kürt
Ti sza sas

Szol no ki (Szol nok)
Be seny szög
Csa ta szög
Huny ad fal va
Kõ te lek
Mart fû
Nagy kö rû
Rá kó czi fal va
Rá kó czi új fa lu
Szász be rek
Szol nok
Ti sza je nõ
Ti sza süly
Ti sza vár kony
Tó szeg
Új szász
Ve zseny
Zagy va ré kas

Ti sza fü re di (Ti sza fü red)
Abád sza lók
Kun he gyes
Na gyi ván
Ti sza bu ra
Ti sza derzs
Ti sza fü red
Ti sza gyen da
Ti sza i gar
Ti sza örs
Ti sza roff
Ti sza szen tim re
Ti sza szõ lõs
To maj mo nos to ra

Tö rök szent mik ló si (Tö rök szent mik lós)
Fegy ver nek
Ken gyel
Kun csor ba
Ör mé nyes
Sza jol
Ti sza bõ
Ti sza püs pö ki
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Ti sza te nyõ
Tö rök szent mik lós

Me zõ tú ri (Me zõ túr)
Két pó
Mes ter szál lás
Me zõ hék
Me zõ túr
Túr ke ve

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Do ro gi (Do rog)
An na völgy
Baj na
Csol nok
Dág
Do rog
Epöl
Kesz tölc
Le ány vár
Má ria ha lom
Nagy sáp
Pi lis csév
Sá ri sáp
To kod
To ko dal tá ró
Úny

Esz ter go mi (Esz ter gom)
Ba jót
Dö mös
Esz ter gom
Lá bat lan
Mo gyo rós bá nya
Nyer ges új fa lu
Pi lis ma rót
Süt tõ
Tát

Kis bé ri (Kis bér)
Ács tesz ér
Aka
Ász ár
Ba kony bánk
Ba kony sár kány
Ba kony szom bat hely
Bár so nyos
Csá szár
Csat ka
Csép
Ete
Ke rék te le ki
Kis bér

Réde
Súr
Tár kány
Vért es ket hely

Ko má ro mi (Ko má rom)
Ács
Al más fü zi tõ
Bá bol na
Bana
Csém
Ki sig mánd
Ko má rom
Mo csa
Na gyig mánd

Orosz lá nyi (Orosz lány)
Bo kod
Dad
Kecs kéd
Köm lõd
Orosz lány
Szák szend

Ta tai (Tata)
Baj
Du na al más
Du na szent mik lós
Kocs
Na szály
Nesz mély
Szo mód
Tar dos
Tata
Vér tes tol na

Ta ta bá nyai (Ta ta bá nya)
Gyer mely
Hé reg
Kör nye
Szár li get
Szo mor
Tar ján
Ta ta bá nya
Vár gesz tes
Vér tes som ló
Vér tes szõ lõs

NÓGRÁD MEGYE

Ba las sa gyar ma ti (Ba las sa gyar mat)
Ba las sa gyar mat
Becs ke
Ber cel
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Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár
Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Gal ga gu ta
He ren csény
Hont
Hu gyag
Iliny
Ipoly ve ce
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Szan da
Szé csén ke
Szügy
Te rény

Bá tony te re nyei (Bá tony te re nye)
Bá tony te re nye
Do rog há za
Kis bár kány
Luc fal va
Márk há za
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra te re nye
Mát ra ve re bély
Nagy bár kány
Nagy ke reszt úr
Nem ti
Sám son há za
Szu ha

Pász tói (Pász tó)
Al só told
Bér
Bo kor
Bu ják
Csé cse
Cser hát szen ti ván
Ecseg
Egy há zas den ge leg
Er dõ kürt
Er dõt ar csa
Fel sõ told
Ga ráb

Hé ha lom
Job bá gyi
Kál ló
Kis bá gyon
Ko zárd
Ku ta só
Mát ra szõ lõs
Pa lo tás
Pász tó
Szar vas ge de
Szi rák
Szur dok püs pö ki
Tar
Va nyarc

Rét sá gi (Rét ság)
Al só pe tény
Bánk
Ber ke nye
Bor sos be rény
Di ós je nõ
Fel sõ pe tény
Hor pács
Ke szeg
Két bo dony
Kis ecset
Le génd
Nagy oro szi
Né zsa
Nóg rád
Nóg rád sáp
Nõ tincs
Õs agárd
Pusz ta ber ki
Rét ság
Rom hány
Szá tok
Szen de hely
Szen te
Te res ke
Tol mács

Sal gó tar já ni (Sal gó tar ján)
Bár na
Ce red
Egy há zas ger ge
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Kis har tyán
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Lit ke
Mát ra sze le
Mi hály ger ge
Rá kó czi bá nya
Ság új fa lu
Sal gó tar ján
Sós har tyán
Szal ma tercs
Szi las po gony
Vizs lás
Za bar

Szé csé nyi (Szé csény)
End re fal va
Hol ló kõ
Lu dány ha lá szi
Ma gyar géc
Nagy lóc
Nóg rád me gyer
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Pi liny
Ri móc
Szé csény
Szé csény fel fa lu
Var sány

PEST MEGYE

Aszó di (Aszód)
Aszód
Bag
Do mony
Gal ga hé víz
Hé víz györk
Ik lad
Kar tal
Tura
Ver seg

Ceg lé di (Ceg léd)
Abony
Al ber tir sa
Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cse mõ
Dán szent mik lós
Jász ka ra je nõ
Ko csér
Kõ rös te tét len
Mi ke bu da
Nagy kõ rös
Nyárs apát
Tá pió szõ lõs

Tör tel
Új szil vás

Da ba si (Da bas)
Da bas
Her nád
Inárcs
Ka kucs
Ör kény
Pusz ta vacs
Tá bor fal va
Ta tár szent györgy
Új har tyán
Új len gyel

Gö döl lõi (Gö döl lõ)
Csö mör
Dány
Gö döl lõ
Isa szeg
Ke re pes
Kis tar csa
Mo gyo ród
Nagy tar csa
Pé cel
Sza da
Vác szent lász ló
Val kó
Zsám bok

Mo no ri (Mo nor)
Bé nye
Csév ha raszt
Ecser
Gom ba
Gyöm rõ
Káva
Mag lód
Men de
Mo nor
Nyár egy há za
Pé te ri
Pi lis
Süly sáp
Úri
Va sad

Nagy ká tai (Nagy ká ta)
Far mos
Kóka
Nagy ká ta
Pánd
Szent lõ rinc ká ta
Szent már ton ká ta
Tá pi ó bics ke
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Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó sze csõ
Tá pió sze le
Tá pi ó szent már ton
Tó al más

Rác ke vei (Rác ke ve)
Apaj
Ápor ka
Dél egy há za
Döm söd
Du na ha rasz ti
Du na var sány
Ha lász te lek
Kis kun lac há za
Ló rév
Ma jos há za
Ma kád
Rác ke ve
Szi get be cse
Szi get csép
Szi get ha lom
Szi get szent már ton
Szi get szent mik lós
Szi get új fa lu
Tak sony
Tö köl

Szo bi (Szob)
Ber ne ce ba rá ti
Ipoly da másd
Ipoly töl gyes
Ke men ce
Kós pal lag
Let kés
Má ri a noszt ra
Nagy bör zsöny
Pe rõ csény
Szob
Tésa
Vá mos mi ko la
Ze be gény

Váci (Vác)
Acsa
Csö rög
Csõ vár
Gal ga györk
Kis ma ros
Kis né me di
Kosd
Nagy ma ros
Penc
Püs pök hat van

Püs pök szi lágy
Rád
Szo ko lya
Szõd
Szõd li get
Vác
Vác du ka
Vá char tyán
Ve rõ ce

Bu da ör si (Bu da örs)
Bi a tor bágy
Bu da örs
Di ósd
Érd
Her ceg ha lom
Pusz ta zá mor
Sós kút
Száz ha lom bat ta
Tár nok
Tö rök bál int

Du na ke szi (Du na ke szi)
Du na ke szi
Fót
Göd

Gyá li (Gyál)
Al só né me di
Bu gyi
Fel sõ pa kony
Gyál
Ócsa
Üllõ
Ve csés

Pi lis vö rös vá ri (Pi lis vö rös vár)
Bu da je nõ
Bu da ke szi
Nagy ko vá csi
Páty
Per bál
Pi lis bo ros je nõ
Pi lis csa ba
Pi lis jász fa lu
Pi lisszán tó
Pi lisszen ti ván
Pi lis vö rös vár
Re me te szõ lõs
Soly már
Tel ki
Tinnye
Tök
Üröm
Zsám bék
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Szent end rei (Szent end re)
Bu da ka lász
Cso bán ka
Du na bog dány
Kis oro szi
Le ány fa lu
Pi lisszent ke reszt
Pi lisszent lász ló
Pócs me gyer
Po máz
Szent end re
Szi get mo nos tor
Ta hi tót fa lu
Vi seg rád

Ve res egy há zi (Ve res egy ház)
Cso mád
Er dõ ker tes
Gal ga má csa
Õr bottyán
Vá ceg res
Vác ki súj fa lu
Vác rá tót
Ve res egy ház

SOMOGY MEGYE

Bar csi (Barcs)
Ba bó csa
Barcs
Bé la vár
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
He resz nye
Ho mok szent györgy
Ist ván di
Kál mán csa
Kas té lyos dom bó
Kom lósd
Lad
La kó csa
Pa tos fa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu
Víz vár

Csur gói (Csur gó)
Ber zen ce
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Iha ros
Iha ros be rény
Inke
Õr ti los
Po gány szent pé ter
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy ud var hely
Szen ta
Zá kány
Zá kány fa lu

Fo nyó di (Fo nyód)
Ba la ton be rény
Ba la ton bog lár
Ba la ton feny ves
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton lel le
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton szent györgy
Fo nyód
Ga más
Lát rány
Or da cse hi
So mogy ba bod
So mogy túr
Visz

Ka pos vá ri (Ka pos vár)
Al só bo gát
Bár dud var nok
Baté
Bod rog
Bõ szén fa
Büs sü
Cser én fa
Cso ma
Csom bárd
Csö köly
Ecseny
Edde
Fel sõ mo cso lád
Fonó
Ga dács
Gá los fa
Gige
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Göl le
Haj más
Hed re hely
Hen cse
He tes
Igal
Jákó
Juta
Ka dar kút
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka pos vár
Ka zsok
Ker cse li get
Ki sasszond
Kis gya lán
Kis kor pád
Kõ kút
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Me zõ cso ko nya
Mike
Mos dós
Nagy ba jom
Nagy ber ki
Orci
Osz to pán
Pál ma jor
Pa ta lom
Pat ca
Po lány
Rák si
Ri nya ko vá csi
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mogy asza ló
So mogy gesz ti
So mogy jád
So mogy sárd
So mogy szil
Sza ba di
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Szil vásszent már ton
Ta szár
Új vár fal va
Vár da

Vis nye
Zi mány
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál

Len gyel tó ti (Len gyel tó ti)
Bu zsák
Gyugy
Hács
Kis be rény
Len gyel tó ti
Öreg lak
Pa muk
So mogy vá mos
So mogy vár
Szõ lõs gyö rök

Mar ca li (Mar ca li)
Ba la ton új lak
Bö hö nye
Csá kány
Csö mend
Fõ nyed
Ga dány
Hol lád
Hosszú víz
Ke le víz
Két hely
Li bic koz ma
Mar ca li
Mesz teg nyõ
Nagy sza ká csi
Nem es déd
Ne mes kis fa lud
Ne mes vid
Nik la
Pusz ta ko vá csi
Sá voly
So mogy fajsz
So mogy sám son
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy zsit fa
Szeg er dõ
Sze nyér
Szõ ke dencs
Tap sony
Tás ka
Ti kos
Var ász ló
Vése
Vörs
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Nagy atá di (Nagy atád)
Bak há za
Be leg
Bol hás
Gör ge teg
Há rom fa
Ka szó
Kis ba jom
Ku tas
Lá bod
Nagy atád
Nagy kor pád
Öt vös kó nyi
Ri nya be se nyõ
Ri nya szent ki rály
Se gesd
So mogy szob
Sza bás
Ta rany

Sió fo ki (Sió fok)
Ádánd
Ba la to nend réd
Ba la ton sza ba di
Nagy be rény
Nyim
Ság vár
Sió fok
Si ó jut
Som
Za már di

Tabi (Tab)
An docs
Bá bony me gyer
Be deg kér
Bonnya
Fiad
Ká nya
Ka poly
Kára
Ka rád
Kis bár apá ti
Lul la
Mik ló si
Ná gocs
Sér sek szõ lõs
So mo gya csa
So mogy dö röcs ke
So mogy eg res
So mogy meggyes
Szo ro sad
Tab
Ten gõd
Tor vaj

Tö rök kop pány
Zala
Zics

Ba la ton föld vá ri (Ba la ton föld vár)
Ba la ton föld vár
Ba la ton õszöd
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Bál vá nyos
Ke re ki
Kõ rös hegy
Köt cse
Nagy cse pely
Pusz ta sze mes
Szán tód
Szó lád
Te le ki

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Bak ta ló ránt há zai (Bak ta ló ránt há za)
Apagy
Bak ta ló ránt há za
Ber kesz
Be se nyõd
Las kod
Le ve lek
Magy
Nyí rib rony
Nyír já kó
Nyír kar ász
Nyír kércs
Nyír ma da
Nyír tass
Nyír tét
Ó fe hér tó
Pet ne há za
Pusz ta do bos
Ra mo csa há za
Ro hod

Cseng eri (Csen ger)
Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Kom lód tót fa lu
Pá tyod
Por csal ma
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos ta tár fal va
Tyu kod
Ura
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Fe hér gyar ma ti (Fe hér gyar mat)
Bot pa lád
Cé gény dá nyád
Csa holc
Csász ló
Cse göld
Dar nó
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Ga csály
Gar bolc
Gyü gye
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kér sem jén
Ki sar
Kis hó dos
Kis na mény
Kis pa lád
Kissze ke res
Köl cse
Kö mö rõ
Ma gos li get
Mánd
Méh te lek
Mi lo ta
Náb rád
Na gyar
Nagy hó dos
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Olcs va a pá ti
Pa nyo la
Pe nyi ge
Ro zsály
Son kád
Sza mos sá lyi
Sza mo súj lak
Szat már cse ke
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza kó ród
Tisz ta be rek
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Túr ri cse
Usz ka
Vá mos oro szi
Zaj ta
Zsa ro lyán

Kis vár dai (Kis vár da)
Ajak
Anarcs
Benk

Domb rád
Döge
Eper jes ke
Fé nyes lit ke
Gyõ röcs ke
Gyu la há za
Jéke
Kék cse
Kis vár da
Ko mo ró
Lö võ pet ri
Mán dok
Me zõ la dány
Nyír lö võ
Pap
Pát ro ha
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Ti sza bez déd
Ti sza ka nyár
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tor nyos pál ca
Tu zsér
Új domb rád
Új ke néz
Zá hony
Zsurk

Má té szal kai (Má té szal ka)
Fá bi án há za
Fül pös da róc
Géb er jén
Gyár te lek
Ho dász
Jár mi
Kán tor já no si
Ko csord
Má té szal ka
Mérk
Nagy do bos
Na gye csed
Nyír csa holy
Nyír ká ta
Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Ópá lyi
Ökö ri tó fül pös
Õr
Pa pos
Rá polt
Sza mos kér
Sza mosszeg
Ti bor szál lás
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Vaja
Vál laj

Nagy kál lói (Nagy kál ló)
Bal kány
Biri
Bö köny
Ér pa tak
Gesz te réd
Kál ló sem jén
Nagy kál ló
Sza koly
Új fe hér tó

Nyír bá to ri (Nyír bá tor)
Bá tor li get
En csencs
Kis lé ta
Má ria pócs
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gel se
Nyír gyu laj
Nyír lu gos
Nyír mi hály di
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Pócs pet ri
Te rem

Nyír egy há zai (Nyír egy há za)
Kál mán há za
Kó taj
Nagy cser kesz
Nap kor
Nyír egy há za
Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tu ra
Sé nyõ

Ti sza vas vá ri (Ti sza vas vá ri)
Ra ka maz
Sza bolcs
Szor gal ma tos
Ti már
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza esz lár

Ti sza lök
Ti sza nagy fa lu
Ti sza vas vá ri

Vá sá ros na mé nyi (Vá sá ros na mény)
Ara nyos apá ti
Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány
Csa ro da
Ge lé nes
Gem zse
Gu lács
Gyü re
He te fe jér cse
Ilk
Jánd
Kis var sány
Ló nya
Má rok pa pi
Má tyus
Nagy var sány
Olcs va
Tá kos
Tar pa
Ti sza a dony
Ti sza ke re cseny
Ti sza szal ka
Ti sza vid
Ti va dar
Vá mos atya
Vá sá ros na mény

Ib rány-Nagy ha lá szi (Ib rány)
Bal sa
Besz te rec
Buj
De me cser
Gá va ven csel lõ
Gé gény
Ib rány
Kék
Ke me cse
Nagy ha lász
Nyír bog dány
Pa szab
Szé kely
Ti sza ber cel
Ti sza rád
Ti sza te lek
Vas me gyer
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TOLNA MEGYE

Bony há di (Bony hád)
Apar hant
Bá ta a pá ti
Bony hád
Bony hád va rasd
Cikó
Grá bóc
Gyö re
Iz mény
Ka kasd
Kis do rog
Kis má nyok
Kis vej ke
Len gyel
Mór ágy
Mõ csény
Mucs fa
Nagy má nyok
Nagy vej ke
Te vel
Vár al ja
Zá vod

Dom bó vá ri (Dom bó vár)
At ta la
Csib rák
Csi kós tõt tõs
Dal mand
Dom bó vár
Döb rö köz
Gyu laj
Já gó nak
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Ko cso la
Kurd
Lá pa fõ
Nak
Szakcs
Vá rong

Pak si (Paks)
Bi kács
Bölcs ke
Du na föld vár
Du na szent györgy
Ger jen
Györ köny
Kaj dacs
Ma do csa
Nagy do rog
Né met kér
Paks

Pál fa
Pusz ta hen cse
Sár szent lõ rinc

Szek szár di (Szek szárd)
Al só ná na
Al só nyék
Báta
Bá ta szék
Bo gyisz ló
Decs
Fá cán kert
Fadd
Fel sõ ná na
Harc
Kéty
Kis tor más
Kö lesd
Me di na
Mur ga
Õcsény
Pör böly
Sár pi lis
Si ó a gárd
Szál ka
Szed res
Szek szárd
Ten ge lic
Tol na
Vár domb
Zom ba

Ta má si (Ta má si)
Be lecs ka
Di ós be rény
Dúzs
Ér tény
Fel sõ nyék
Für ged
Gyönk
Hõ gyész
Ireg szem cse
Ka laz nó
Ke szõ hi deg kút
Kis szé kely
Kop pány szán tó
Ma gyar ke szi
Misz la
Mu csi
Nagy kó nyi
Nagy szé kely
Nagy szo koly
Ozo ra
Pin ce hely
Re göly
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Si mon tor nya
Sza ka dát
Sza kály
Szá razd
Ta má si
Tol na né me di
Ud va ri
Úji reg
Var sád

VAS MEGYE

Cell dö möl ki (Cell dö mölk)
Boba
Bor gá ta
Cell dö mölk
Csön ge
Duka
Egy há zas he tye
Já nos há za
Kar akó
Ke léd
Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke nye ri
Kis som lyó
Köcsk
Mer se vát
Mes te ri
Nagy si mo nyi
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ostf fy asszony fa
Pá poc
Szer gény
To korcs
Vö nöck

Csep re gi (Csep reg)
Bõ
Bük
Cher nel há za da mo nya
Csep reg
Gór
Hegy fa lu
Ik lan be rény
Lócs
Mes ter há za
Nagy ge resd
Ne mes lá dony

Rép ce szent györgy
Saj tos kál
Si ma ság
Tom pa lá dony
Tor más li get
Tö mörd

Kör men di (Kör mend)
Csá kány do rosz ló
Da ra bos hegy
Dö bör hegy
Dö rös ke
Egy há zas hol lós
Egy há zas rá dóc
Ha las tó
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát sál
Ka ta fa
Ke mes ta ród fa
Kör mend
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Mol na sze csõd
Ná dasd
Nagy köl ked
Nagy miz dó
Ne mes rem pe hol lós
Pin ka mind szent
Rá dóc köl ked
Szar vas kend
Va sal ja

Kõ sze gi (Kõ szeg)
Bo zsok
Cák
Gyön gyös fa lu
Hor vát zsi dány
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ne mes csó
Ól mod
Pe resz nye
Pusz ta csó
Ve lem

Õri szenz pé te ri (Õri szent pé ter)
Ba ján se nye
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ma rác
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Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ker ca szo mor
Ker kás ká pol na
Kis rá kos
Kon dor fa
Ma gyar szom bat fa
Nagy rá kos
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Szak nyér
Sza la fõ
Szat ta
Szõ ce
Ve le mér
Vi szák

Sár vá ri (Sár vár)
Bejc gyer tyá nos
Bö göt
Bö gö te
Csá nig
Csé nye
Gér ce
Hosszú pe resz teg
Iker vár
Ják fa
Káld
Ke néz
Meggyes ko vá csi
Me gye hid
Nick
Nyõ gér
Ölbõ
Pe cöl
Por pác
Pós fa
Rá ba paty
Rép ce lak
Sár vár
Sit ke
Só tony
Sze les te
Ura i új fa lu
Vá mos csa lád
Vá sá ros mis ke
Vas eger szeg
Vas hosszú fa lu
Zsé deny

Szent gott hár di (Szent gott hárd)
Al só szöl nök
Apá tist ván fal va

Csö röt nek
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Két völgy
Ma gyar lak
Ne mes med ves
Or fa lu
Rá ba gyar mat
Rá tót
Rö nök
Sza kony fa lu
Szent gott hárd
Vas szent mi hály

Szom bat he lyi (Szom bat hely)
Acsád
Ba lo gu nyom
Boz zai
Bu csu
Csem pesz ko pács
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gya nó ge re gye
Hor vát lö võ
Ják
Ki su nyom
Mesz len
Ná rai
Nar da
Ne mes bõd
Ne mes kol ta
Pe re nye
Por nó apá ti
Rá ba töt tös
Rum
Sal kö ves kút
Sé
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Söp te
Szent pé ter fa
Szom bat hely
Ta na kajd
Táp lán szent ke reszt
To rony
Vas asszony fa
Vas ke resz tes
Vas su rány
Vasszé cseny
Vasszil vágy
Vát
Vép
Zsennye
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Vas vá ri (Vas vár)
Al só új lak
And rás fa
Bér bal ta vár
Cse hi
Cse hi mind szent
Csip ke rek
Eger völgy
Ger se ka rát
Gyõr vár
Hegy hát szent pé ter
Kám
Mi kosszép lak
Nagy ti laj
Olasz fa
Osz kó
Pá csony
Pe tõ mi hály fa
Püs pök mol ná ri
Rá ba hid vég
Sár fi miz dó
Sze me nye
Te le kes
Vas vár

VESZPRÉM MEGYE

Aj kai (Ajka)
Ador ján há za
Ajka
Apá ca tor na
Ba kony pö lös ke
Bor ször csök
Cseh bá nya
Csög le
Dab rony
De ve cser
Doba
Ege ral ja
Ha lim ba
Isz káz
Ka mond
Ka ra kó ször csök
Ker ta
Kis ber zseny
Kis csõsz
Kis lõd
Kis pi rit
Kis szõ lõs
Ko lon tár
Ma gyar po lány
Na gya lá sony
Nagy pi rit
Nosz lop

Nyi rád
Oro szi
Öcs
Pusz ta mis ke
Som ló je nõ
Som ló szõ lõs
Som ló vá sár hely
Som ló ve cse
Szõc
Tüs ke vár
Úr kút
Vá ros lõd
Vid

Ba la ton al má di (Ba la ton al má di)
Al só örs
Ba la ton al má di
Ba la ton fõ ka jár
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton ke ne se
Ba la ton vi lá gos
Csaj ág
Fel sõ örs
Kün gös
Li tér
Lo vas
Szent ki rály sza bad ja

Ba la ton fü re di (Ba la ton fü red)
Aszó fõ
Ba la to na ka li
Ba la ton csi csó
Ba la ton fü red
Ba la ton sze pezd
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Cso pak
Dör gi cse
Mon osz ló
Ó bu da vár
Ör vé nyes
Pa loz nak
Pé csely
Szen tan tal fa
Szent ja kab fa
Ta gyon
Ti hany
Vá szoly
Zán ka

Pá pai (Pápa)
Ad ász te vel
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony ság

13424 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám

Kis tér ség név (szék hely) Te le pü lés Kis tér ség név (szék hely) Te le pü lés



Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Béb
Bé kás
Csót
Dáka
Döb rön te
Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Gic
Ho mok bö dö ge
Ke me nes hõ gyész
Ke me nesszent pé ter
Kup
Kül sõ vat
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma lom sok
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Na gya csád
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Ne messza lók
Né met bá nya
Nó ráp
Nyá rád
Pápa
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Ta ká csi
Ugod
Va nyo la
Vár ke szõ
Va szar
Vi nár

Sü me gi (Sü meg)
Ba zsi
Bo dor fa
Csab ren dek
Dab ronc
Gó gán fa
Gye pü ka ján
He tye fõ
Hosz tót

Káp ta lan fa
Me gyer
Ne mes hany
Ri gács
Sü meg
Sü megp rá ga
Szen tim re fal va
Ukk
Veszp rém gal sa
Za la er dõd
Za la gyö mö rõ
Za la meggyes
Za la szeg vár

Ta pol cai (Ta pol ca)
Áb ra hám hegy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Ba la to ne de rics
Ba la ton he nye
Ba la ton ren des
Gyu la ke szi
He gyesd
Hegy ma gas
Ka polcs
Káp ta lan tó ti
Kék kút
Kis apá ti
Kõ vá gó örs
Kö ves kál
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Mind szent kál la
Mo nos tor apá ti
Ne mes gu lács
Ne mes vi ta
Ra pos ka
Rév fü löp
Sal föld
Sás ka
Szent bék kál la
Szig li get
Ta li án dö rögd
Ta pol ca
Uzsa
Vi gánt pe tend
Za la ha láp

Vár pa lo tai (Vár pa lo ta)
Ber hi da
Õsi
Öskü
Pét für dõ
Tés
Vár pa lo ta
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Veszp ré mi (Veszp rém)
Bánd
Bar nag
Haj más kér
Hárs kút
He rend
Hi deg kút
Ki rály szen tist ván
Már kó
Mencs hely
Nagy vá zsony
Ne mes vá mos
Pap ke szi
Pula
Sóly
Szent gál
Tót vá zsony
Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vi lo nya
Vö rös tó

Zir ci (Zirc)
Ba kony bél
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony szent ki rály
Bor za vár
Csesz nek
Cse tény
Du dar
Ep lény
Jásd
Ló kút
Na gyesz ter gár
Olasz fa lu
Pén zes gyõr
Por va
Szá pár
Zirc

ZALA MEGYE

Keszt hely-Hé ví zi (Keszt hely)
Al só pá hok
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Cser szeg to maj
Di ós kál
Ege ra ra csa
Esz ter gály hor vá ti
Fel sõ pá hok
Gé tye
Gye nes di ás

Hé víz
Kar macs
Keszt hely
Ne mes bük
Rezi
Sár mel lék
Szent györgy vár
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vo nyarc vas hegy
Za la apá ti
Za la kö ves kút
Za la szán tó
Za la szent már ton
Za la vár

Len ti (Len ti)
Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka tes kánd
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Lo vá szi
Ma gyar föld
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pór szom bat
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Pör de föl de
Pusz ta apá ti
Ra mo csa
Ré dics
Resz nek
Szé csi szi get
Szent györgy völgy
Szent pé ter föl de
Szi jár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la szom bat fa
Ze bec ke

Le te nyei (Le te nye)
Bá nok szent györgy
Bá za ke rettye
Be cse hely
Bors fa
Bu csu ta
Csör nye föld
Ker ka szent ki rály
Kis cse hi
Kis tol mács
Lasz to nya
Le te nye
Lis pe szen ta dor ján
Ma róc
Mol ná ri
Mu ra rát ka
Mu ra sze me nye
Ol tárc
Pet ri ven te
Pusz ta ma gya ród
Ri gyác
Sem jén há za
Szent lisz ló
Szent mar git fal va
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Val ko nya
Vár föl de
Zajk

Nagy ka ni zsai (Nagy ka ni zsa)
Al só rajk
Ba la ton ma gya ród
Be lez na
Bocs ka
Bör zön ce
Csa pi
Esz te reg nye
Fel sõ rajk

Fi tye ház
Füz völgy
Ga lam bok
Ga ra bonc
Gel se
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Ke re cseny
Ki li mán
Kis ré cse
Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mi háld
Mu ra ke resz túr
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ra da
Nagy ré cse
Ne mes pát ró
Orosz tony
Pat
Pö lös ke fõ
Pöt ré te
Sand
Sor más
Surd
Sze pet nek
Új ud var
Za la ka ros
Za la ko már
Za la me re nye
Za la sár szeg
Za la sza bar
Za la szent ba lázs
Za la szent ja kab
Za la új lak

Za la eger sze gi (Za la eger szeg)
Ali bán fa
Al só ne mes apá ti
Ba bos döb ré te
Ba god
Bak
Bak tüt tös
Becs völ gye
Be ze réd
Boc föl de
Bon cod föl de
Böde
Bu csu szent lász ló
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Csa tár
Cson ka hegy hát
Csö de
Dob ron hegy
Eger vár
Gel lén há za
Gom bos szeg
Gõs fa
Gyû rûs
Ha gyá ros bö rönd
Hot tó
Ibor fia
Ká vás
Ke men dol lár
Ke mén fa
Kis bu csa
Kis ku tas
Kis pá li
Kus tán szeg
Lak hegy
Lic kó va da mos
Mi lej szeg
Mi se fa
Nagy ka por nak
Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy pá li
Ne mes apá ti
Ne mes he tés
Ne mes rá dó
Ne mes sán dor há za
Ne messzen tand rás
Né met fa lu
Or bá nyos fa
Or mánd lak
Oz mán bük
Pa csa
Pad ár
Pál fi szeg
Pet hõ he nye
Pet ri ke resz túr
Pó ka sze petk
Pö lös ke
Pusz ta e de rics
Pusz ta szent lász ló
Sa lom vár
Sár hi da
Söj tör
Szent koz ma domb ja
Szent pé te rúr
Tes kánd
Tó fej
Vas bol dog asszony
Vas pör
Vöc könd

Za la bol dog fa
Za la cséb
Za la eger szeg
Za la hás hágy
Za la ig ri ce
Za la ist vánd
Za la lö võ
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent lõ rinc
Za la szent mi hály
Za la tár nok

Za la szentg ró ti (Za la szentg rót)
Al más há za
Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal lósd
Ke hi da kus tány
Kis gör bõ
Kis vá sár hely
Li get fal va
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhid
Pa kod
Sé nye
Sü meg cse hi
Sza la pa
Ti laj
Tür je
Vin dor nya szõ lõs
Za la bér
Za la csány
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég

2. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Sze ge di Köz igaz ga tá si Hi va tal

ille té kességi te rü le te: Bács-Kis kun me gye, Bé kés me -
gye, Csong rád me gye

2. Deb re ce ni Köz igaz ga tá si Hi va tal

ille té kességi te rü le te: Haj dú-Bi har me gye, Jász-Nagy -
kun-Szol nok me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

3. Egri Köz igaz ga tá si Hi va tal

ille té kességi te rü le te: Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye,
He ves me gye, Nóg rád me gye
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4. Ka pos vá ri Köz igaz ga tá si Hi va tal

ille té kességi te rü le te: Ba ra nya me gye, So mogy me gye,
Tol na me gye

5. Gyõ ri Köz igaz ga tá si Hi va tal

ille té kességi te rü le te: Gyõr-Mo son-Sop ron me gye, Vas
me gye, Zala me gye

6. Szé kes fe hér vá ri Köz igaz ga tá si Hi va tal

ille té kességi te rü le te: Fej ér me gye, Ko má rom-Esz ter -
gom me gye, Veszp rém me gye

7. Bu da pes ti Köz igaz ga tá si Hi va tal

ille té kességi te rü le te: Bu da pest, Pest me gye

3. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Má sod fo kú épí tés fel ügye le ti ha tó sá gok:

1. a Sze ge di Köz igaz ga tá si Hi va tal épí tés fel ügye lõ je
ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té ben a Deb re ce ni
Köz igaz ga tá si Hi va tal jár el;

2. a Deb re ce ni Re gi o ná lis Köz igaz ga tá si Hi va tal épí -
tés fel ügye lõ je ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té ben
az Egri Köz igaz ga tá si Hi va tal jár el;

3. az Egri Köz igaz ga tá si Hi va tal épí tés fel ügye lõ je ál tal 
elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té ben a Gyõ ri Köz igaz ga -
tá si Hi va tal jár el;

4. a Ka pos vá ri Köz igaz ga tá si Hi va tal épí tés fel ügye lõ je 
ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té ben a Bu da pes ti
Köz igaz ga tá si Hi va tal jár el;

5. a Gyõ ri Köz igaz ga tá si Hi va tal épí tés fel ügye lõ je ál -
tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té ben a Szé kes fe hér vá -
ri Köz igaz ga tá si Hi va tal jár el;

6. a Szé kes fe hér vá ri Köz igaz ga tá si Hi va tal épí tés fel -
ügye lõ je ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té ben a Ka -
pos vá ri Köz igaz ga tá si Hi va tal jár el;

7. a Bu da pes ti Köz igaz ga tá si Hi va tal épí tés fel ügye lõ je
ál tal elsõ fo kon el bí rált ügyek te kin te té ben a Sze ge di Köz -
igaz ga tá si Hi va tal jár el.

4. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Ha a köz tiszt vi se lõ vég zett sé gét iga zo ló ok le vél bõl a
szak irány, il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott

mun ka kört meg ala po zó kép zett sé gi szint – a jog sza bály
alap ján – nem ál la pít ha tó meg, az ok le vél szak irá nyát az
aláb bi ak sze rint kell meg ál la pí ta ni.

E ren de let al kal ma zá sá ban az a vég zett ség te kint he tõ
szak irá nyú nak, amely nek is me ret anya ga az aláb bi fel té te -
le ket ki elé gí ti:

1.
– épü let szer ke zet ta ni;
– épí tés gaz da sá gi, épí tés szer ve zé si;
– ter ve zé si;
– me cha ni kai, tar tó szer ke ze ti;
– ma te ma ti kai;
– raj zi, áb rá zo ló ge o met ri ai;
– ké mi ai és épí tõ anya gok;
– épü let fi zi kai;
– geo tech ni kai;
– ge o dé zi ai;
– épí té szet tör té ne ti; és
– biz ton ság tech ni kai

is me ret kö rök bõl a fel sõ ok ta tá si alap kép zé si sza kok ké pe -
sí té si kö ve tel mé nye i nek kre dit rend sze rû kép zés hez il lesz -
ke dõ ki egé szí té sé rõl  szóló jog sza bály ban meg ha tá ro zott
kre dit szá mí tás alap ján 155 kre dit pont tal re nel ke zik.

2. E ren de let al kal ma zá sá ban 50 kre dit pon tot ér nek az
akk re di tált fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben el vég zett aláb bi
kép zé se ket iga zo ló do ku men tu mok:

a) vá ros épí té si és vá ros gaz da sá gi szak mér nö ki kép zés;
b) épü let szi ge te lõ szak mér nö ki kép zés;
c) épü let fenn tar tá si és fel újí tá si szak mér nö ki kép zés;
d) vas be ton épí tõ szak mér nö ki kép zés;
e) ki vi te le zõ szak irá nyú szak mér nö ki kép zés;
f) épí tõ ipa ri igaz ság ügyi szak mér nö ki kép zés;
g) jogi sza kok le ve les mér nö ki kép zés;
h) épí tõ mes ter szak mér nö ki tan fo lyam;
i) a Ma gyar Épí tész Ka ma ra Mes ter is ko lá ja;
j) az 1. pont ban meg ha tá ro zott is me ret kö rök bõl hi ány -

zó is me re tek meg szer zé sé re irá nyu ló egye te mi vagy fõ is -
ko lai szin tû kép zés.

3. E ren de let al kal ma zá sá ban 25 kre dit pon tot ér nek az
aláb bi kép zé se ket iga zo ló do ku men tu mok:

a) Épí tõ ipa ri szak kö zép is ko lai bi zo nyít vány
b) Épí té si mû sza ki el len õri I.–II. OKJ ké pe sí tés.

5. melléklet
a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az építésügyi hatóságok üzemeltetéséhez biztosított
eszközök

Kon fi gu rá ció (Mun ka ál lo más)
Mi ni mum Pen ti um IV PC (vagy ez zel egyen ér té kû) +

(mi ni mum 256 Mb RAM és 80 Gb HDD) + mi ni mum 17”
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szí nes mo ni tor, tin ta su ga ras nyom ta tó, elekt ro ni kus jog tár
– köz tiszt vi se lõn ként 1 db

Biz ton sá gi rend szer elem
SMART (vagy ez zel egyen ér té kû) kár tya ol va só – köz -

tiszt vi se lõn ként 1 db

Iro dai fel sze re lés
– Di gi tá lis fény ké pe zõ gép – ha tó sá gon ként 1 db
– Mé rõ sza lag – köz tiszt vi se lõn ként 1 db
– Szin te zõ mû szer – köz tiszt vi se lõn ként 1 db
– Ké zi lé zer táv mé rõ – köz tiszt vi se lõn ként 1 db
– Gép ko csi– ha tó sá gon ként mi ni mum 1 db

Iro dai nyom ta tók
Iro dai lé zer nyom ta tó (mi ni mum 18 lap/perc) – ha tó sá -

gon ként mi ni mum 1 db

Az építésfelügyeleti hatóságok üzemeltetéséhez
 biztosított eszközök

Kon fi gu rá ció (Mun ka ál lo más)
Mi ni mum Pen ti um IV PC (vagy ez zel egyen ér té kû) +

(mi ni mum 256 Mb RAM és 80 Gb HDD) + mi ni mum 17”
szí nes mo ni tor, tin ta su ga ras nyom ta tó, elekt ro ni kus jog tár
– köz tiszt vi se lõn ként 1 db

Biz ton sá gi rend szer elem
SMART (vagy ez zel egyen ér té kû) kár tya ol va só – köz -

tiszt vi se lõn ként 1 db

Iro dai fel sze re lés
– Di gi tá lis fény ké pe zõ gép – köz tiszt vi se lõn ként– 1 db,
– Lap top (Kon fi gu rá ció: Pen ti um M (vagy ez zel

egyen ér té kû) 1,6 GHz, 40 GB IMB HDD, 256 MB DDR
RAM, in teg rált vi deó kár tya, DVD+CD-RW Com bo) +
Ca non IP 90 hor doz ha tó nyom ta tó + LK51B akku és töl tõ
– köz tiszt vi se lõn ként 1 db

– Mé rõ sza lag – köz tiszt vi se lõn ként 1 db
– Szin te zõ mû szer – köz tiszt vi se lõn ként 1 db
– Ké zi lé zer táv mé rõ – köz tiszt vi se lõn ként 1 db
– Gép ko csi– ha tó sá gon ként mi ni mum 1 db

Iro dai nyom ta tók
Iro dai lé zer nyom ta tó (mi ni mum 18 lap/perc) – ha tó sá -

gon ként mi ni mum 1 db.

Az épí tés ügyi, il let ve az épí tés fel ügye le ti ha tó ság a köz -
tiszt vi se lõ nek mun ka vég zé se so rán a kü lön jog sza bály
sze rin ti egyé ni vé dõ esz közt biz to sít ja.

A Kormány
344/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról  szóló 
71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 207.  §-a (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a hon vé de lem -
rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 71/2006.
(IV. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1.  §

(1) A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá -
sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 13.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott in gat la nok, szol -
gál ta tá sok ada ta it a 14.  §-ban egy sze ri adat szol gál ta tás ra
kö te le zet tek az adat köz lést el ren de lõ ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott ha tár idõn be lül, a 15.  § (6) be kez dé sé ben rend sze -
res adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek éven te ja nu ár 31-ig
a 2. mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon je len tik be a
jegy zõ nek. Az egy sze ri adat szol gál ta tás ra kö te le zett nek
az adat köz lést in gat lan ese tén az in gat lan fek vé se sze rint,
szol gál ta tás ese tén a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye
(te lep he lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság hoz is tel je sí te ni kell.”

(2) Az R. 13.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A be je len tés alap ján a jegy zõ pon to sít ja a nyil ván -
tar tást és a je len tést éven te már ci us 1-jé ig meg kül di az in -
gat lan fek vé se, il let ve a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye 
(te lep he lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa -
rancs nok ság nak.”

2.  §

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

„(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a nyil ván tar tá sa
alap ján ki vá laszt ja a ké re lem nek meg fe le lõ in gat la no kat,
szol gál ta tá so kat. Ha a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ille té -
kességi te rü le tén lévõ me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott sá -
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gok ille té kességi te rü le tén a ké re lem nek meg fe le lõ in gat -
lan, szol gál ta tás igény be vé tel re nem je löl he tõ ki, a had ki -
egé szí tõ pa rancs nok ság en nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott
5 na pon be lül az igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lés ér de ké -
ben a má sik had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got ke re si meg, és
er rõl tá jé koz tat ja az igény be ve võt.”

3.  §

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

„(2) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ve ze tõ je je lö li ki. Ha a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság ille té kességi te rü le tén a ké re lem nek meg fe le lõ tech ni -
kai esz köz igény be vé tel re nem je löl he tõ ki, a had ki egé szí -
tõ pa rancs nok ság en nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 5 na -
pon be lül az igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lés ér de ké ben a
má sik had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got ke re si meg, és er rõl
tá jé koz tat ja az igény be ve võt.”

4.  §

Az R. 52.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A hon vé del mi mi nisz ter a HM Vé del mi Hi va tal
köz re mû kö dé sé vel a hon vé del mi irá nyí tás jog kö ré ben, az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter az ál ta la ki je -
lölt vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti egy ség 
köz re mû kö dé sé vel a ka taszt ró fa vé del mi irá nyí tás jog kö ré -
ben fel ügye le tet gya ko rol a cent rá lis alá ren delt sé gû köz -
igaz ga tá si szer vek, a me gyei és a fõ vá ro si vé del mi bi zott -
ság fe lett. A hon vé del mi mi nisz ter vagy az ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si mi nisz ter meg vál toz tat ja, ille tõ leg
meg sem mi sí ti a jog sza bály sér tõ ha tá ro za tot.”

5.  §

Az R. 54.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A vé del mi bi zott ság tit ká rá nak ki ne ve zé sé hez, fel -
men té sé hez a hon vé del mi mi nisz ter, va la mint az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter vagy az adott rend -
vé del mi szer vet irá nyí tó mi nisz ter elõ ze tes hoz zá já ru lá sa
szük sé ges.”

6.  §

(1) Az R. 55.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ülé se i re ta nács -
ko zá si jog gal meg kell hív ni)

„b) az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ál tal 
ki je lölt vé del mi igaz ga tá si fel ada to kat el lá tó szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ jét,”

(2) Az R. 55.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ülé se i re ta nács -
ko zá si jog gal meg kell hív ni:)

„f) a Be ván dor lá si és Ál lam pol gár sá gi Hi va tal te rü le ti -
leg ille té kes ve ze tõ jét,”

7.  §

Az R. 58.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„58.  § (1) A ka to nai igaz ga tás te rü le ti szer vei a Ma gyar

Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs -
nok ság, va la mint a Ma gyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or -
szá gi Had ki egé szí tõ Pa rancs nok ság.

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok ille té kességi te rü -
le te a kö vet ke zõ:

a) a Ma gyar Hon véd ség Ke let-Ma gyar or szá gi Had ki -
egé szí tõ Pa rancs nok ság ille té kessége ki ter jed Bu da pest,
Bács-Kis kun, Bé kés, Bor sod-Aba új-Zemp lén, Csong rád,
Haj dú-Bi har, He ves, Jász-Nagy kun-Szol nok, Nóg rád,
Pest, Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye köz igaz ga tá si te rü -
le té re,

b) a Ma gyar Hon véd ség Nyu gat-Ma gyar or szá gi Had -
ki egé szí tõ Pa rancs nok ság ille té kessége ki ter jed Ba ra nya,
Fej ér, Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter gom, So -
mogy, Tol na, Vas, Veszp rém, Zala me gye köz igaz ga tá si
te rü le té re.”

Záró rendelkezések

8.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 15.  §-a (1) be kez dé sé nek
elsõ mon da tá ban, 18.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint
23.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „me gyei, fõ vá -
ro si” szö veg rész, to váb bá az R. 41.  §-ának (2) be kez dé se.

(2) Az R. 1.  §-ának c) pont já ban, V. fe je ze té nek cí mé -
ben az „or szá gos ha tás kö rû szer vek” szö veg rész he lyé be
„a kor mány hi va ta lok” szö veg rész, 39.  §-a (2) be kez dé sé -
nek a) pont já ban, 45.  §-át meg elõ zõ al cím ben, 46.  §-ának
(3) be kez dé sé ben „az or szá gos ha tás kö rû szer vek” szö -
veg rész he lyé be „a kor mány hi va ta lok” szö veg rész,
47.  §-ában „Az or szá gos ha tás kö rû szerv” szö veg rész he -
lyé be „A kor mány hi va tal” szö veg rész, 49.  §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont ja 1. al pont já ban az „or szá gos ha tás kö rû
szer vet” szö veg rész he lyé be a „kor mány hi va talt” szö veg -
rész lép.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
345/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Honvédelmi Minisztérium Katonai Légügyi
Hivatalról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 40.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében
el jár va, va la mint a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény 73/A.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Hon vé del mi Mi nisz té ri um Ka to nai Lég ügyi Hi va -
tal (a továb biak ban: Hi va tal) köz pon ti hi va tal. A Hi va talt a 
hon vé del mi mi nisz ter irá nyít ja.

(2) A Hi va tal rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány -
za tok fe lett tel jes jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(3) A Hi va talt a fõ igaz ga tó ve ze ti.

(4) A Hi va tal szék he lye Bu da pest.

(5) A fõ igaz ga tó – jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyes
mun kál ta tói jog kö rök ki vé te lé vel – mun kál ta tó jog kört
gya ko rol a Hi va tal sze mé lyi ál lo má nya fe lett.

2.  §

(1) Ka to nai lég ügyi ha tó ság ként a Kor mány

a) elsõ fo kon or szá gos ille té kességgel a Hi va talt,
b) má sod fo kon a hon vé del mi mi nisz tert

je lö li ki.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és
2007. jú ni us 30-án a ha tá lyát vesz ti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a lé gi köz -
le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény vég re haj tá sá ról 
 szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Vhr.) 2.  §-a (3) be kez dés nek be ve ze tõ szö ve gé ben az „ille -
té kessége” szö veg rész he lyé be a „ha tás kö re” szö veg rész
lép.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Vhr. 2.  §-ának (2) be kez dé se, va la mint a lé gi köz -
le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény vég re haj tá sá ról 
ren del ke zõ 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 242/2005. (X. 28.) Korm. ren de let 2.  §-ának
(4) be kez dé se.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
346/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól
és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogkörérõl,

feladatairól és mûködésének rendjérõl  szóló
104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
73.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A pol gá ri lé gi köz le ke dés vé del mé nek sza bá lya i ról és a
Lé gi köz le ke dés Vé del mi Bi zott ság jog kö ré rõl, fel ada ta i -
ról és mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 104/2004. (IV. 27.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ
(2) be kez dés sel egé szül ki, és a § ere de ti szö ve ge (1) be -
kez dés re vál to zik:

„(2) A pol gá ri lé gi köz le ke dés ben részt vevõ szer ve zet
a lé gi köz le ke dés vé del mi prog ra mok ban a szer ve zet ré szé -
re elõ írt fel ada to kat kö te les vég re haj ta ni.”

2.  §

Az R. 6.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

„A Légiközlekedés Védelmi Bizottság összetétele,
jogköre, feladatai és mûködési rendje

(1) Az LVB tag ja a mi nisz ter, a ren dé sze tért fe le lõs
 miniszter, a hon véd ele mért fe le lõs mi nisz ter, a kül po li ti -
ká ért fe le lõs mi nisz ter, az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter,
a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs mi nisz ter, a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter és
az LVB tit ká ra, to váb bá ta nács ko zá si jog gal az NKH Pol -
gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá gá nak ve ze tõ je, a ha tár õr -
ség or szá gos pa rancs no ka, az or szá gos rend õrfõkapitány,
az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga -
tó ja és a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal fõ igaz ga tó ja.

(2) Az LVB jog kö re és fel ada tai:
a) stra té gi ai ter ve ket ké szít, ame lyek tar tal maz zák a

pol gá ri lé gi köz le ke dés vé del mé hez szük sé ges jogi és szer -
ve zé si fel té te le ket,

b) a for rás igény meg je lö lé sé vel ja vas la tot ké szít nem -
zet gaz da sá gi szin tû in téz ke dé sek re, és azt tag jai út ján a
Kor mány elé ter jesz ti,

c) gon dos ko dik a pol gá ri lé gi köz le ke dés és lé te sít mé -
nyei el le ni fe nye ge té sek kel ará nyos vé del mi in téz ke dé sek
be ve ze té sé rõl,

d) kez de mé nye zi a lé gi köz le ke dés vé del mé ben szük sé -
ges jog sza bály-mó do sí tá so kat,

e) jó vá hagy ja a lé gi köz le ke dés vé del mi prog ra mo kat.
(3) Az LVB el nö ke a ren dé sze tért fe le lõs mi nisz ter, tit -

ká ra a mi nisz ter ál tal ki je lölt sze mély.
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(4) Az LVB ügy rend jét maga ha tá roz za meg, az ügy -
rend ben ren del kez ni kell az LVB mun ká ját se gí tõ szak -
értõi mun ka bi zott ság ról, il let ve szak ér tõ rõl is.

(5) Az LVB mun ká ját szak ér tõi mun ka bi zott ság se gí ti,
szük ség sze rint szak ér tõ ket von be.”

3.  §

Az R. 8.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) Az NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó sá ga]
„b) vég re hajt ja a lé gi köz le ke dés vé del mé ben érin tett

szer ve ze tek kül sõ, a Nem ze ti Lé gi köz le ke dés Vé del mi
Mi nõ ség biz to sí tá si Prog ram ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti
lé gi köz le ke dés vé del mi mi nõ ség biz to sí tá si el len õr zé sét,
be le ért ve a rend õrséggel és a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal lal
elõ ze tesen egyez te tett mó don a vé del mi tesz te lé se ket is.”

4.  §

Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép.

„(1) A lé gi köz le ke dés vé del mé ben köz re mû kö dõ szer -
ve ze tek: az NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság,
a rend õrség, a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal, a ha tár õr ség,
a vám- és pénz ügy õr ség, a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi
szerv és a re pü lõ tér tûz ol tó vé del mi ka te gó ri á ját biz to sí tó
szer ve zet.”

5.  §

Az R. 17.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés és al cím lép:

„Belépés a repülõtér szigorított védelmi területére

17.  § (1) A re pü lõ tér szi go rí tott vé del mi te rü le té re ki zá -
ró lag a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja ál tal – a ha tás kör rel ren -
del ke zõ ha tó sá gok en ge dé lye alap ján – ki ál lí tott

a) ál lan dó vagy ide ig le nes sze mély azo no sí tó kár tyá val
(a továb biak ban: sze mély azo no sí tó kár tya), vagy

b) lá to ga tó kár tyá val
le het be lép ni. A sze mély azo no sí tó kár tya ki adá si fel té -

te le a re pü lõ tér zárt te rü le té nek meg ha tá ro zott zó ná i ban
tör ténõ fo lya ma tos mun ka vég zés vagy szol gá lat tel je sí tés.
A sze mély azo no sí tó kár tya ér vé nyes sé gi ide je leg fel jebb
öt év.

(2) Amennyi ben a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja ál tal ki ál lí -
tott sze mély azo no sí tó kár tya igény be vé te lé re 60 na pig
nem ke rült sor, úgy a ki ál lí tó szer ve zet kö te les azt be von -
ni. Is mé telt ki adás ra az elõ írt en ge dé lye zé si el já rás le foly -
ta tá sát köve tõen ke rül het sor. A lá to ga tó kár tyá val be lé põ
sze mé lyek fo lya ma tos kí sé ré sé rõl és fel ügye le té rõl az
igény lõ szerv kö te les gon dos kod ni.

(3) A re pü lõ tér szi go rí tott vé del mi te rü le té re tör té nõ
 belépés rész le tes sza bá lya it a re pü lõ tér üzem ben tar tó ja a
Re pü lõ té ri Vé del mi Terv ben, il let ve a Re pü lõ tér Rend ben

ha tá roz za meg. A be lé pés re vo nat ko zó kor lá to zá sok nak
arány ban kell áll ni uk a biz ton sá gi koc ká zat tal.

(4) A Re pü lõ té ri Vé del mi Terv ben ki kell je löl ni a be lé -
pés so rán el len õr zést vég zõ szer ve ze tet, sza bá lyoz ni kell
a sze mély azo nos ság el len õr zé sét, sze mély, cso mag és gép -
jár mû át vizs gá lá sát.

(5) A be lé pés sza bá lya it a ké rel me zõ vel is mer tet ni kell.
(6) A 2320/2002/EK ren de let ben elõ írt vé del mi el len õr -

zés vég re haj tá sa a rend õrség és a Nem zet biz ton sá gi Hi va -
tal fel ada ta. Nem zet kö zi re pü lõ té ren a ha tár õr sé get és a
vám- és pénz ügy õr sé get is be kell von ni az el len õr zés be.

(7) A re pü lõ tér üzem ben tar tó ja az el len õr zést le foly ta tó 
szer ve zet koc ká zat elem zé se alap ján a be lé pé si en ge délyt
– kor lá to zás nél kül vagy kor lá to zás sal – ki ad ja, il let ve
a ki adá sát meg ta gad ja.

(8) Ha a re pü lõ tér ide ig le nes vagy ese ti jel leg gel a lé gi -
köz le ke dés vé del me szem pont já ból na gyobb koc ká zat tal
járó te vé keny sé get (ke res ke del mi, nem zet kö zi üze mel te -
tést) vé gez, ak kor a te vé keny ség tar ta má ra a ma ga sabb vé -
del mi szint nek meg fe le lõ elõ írásokat is tel je sí te nie kell.

(9) A lé gi köz le ke dé si ha tó sá gi fel ügye let el lá tá sá ra
 jogosult sze mé lyek, il let ve a Nem ze ti Pol gá ri Lé gi köz le -
ke dés Vé del mi Mi nõ ség biz to sí tá si Prog ram alap ján lé gi -
köz le ke dés vé del mi el len õr zés re jo go sult sze mé lyek ré -
szé re az NKH Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság ad ki
or szá gos jo go sí tá sú sze mély azo no sí tó kár tyát. Ez zel a
 kártyával an nak vi se lõ je el len õr zés cél já ból jo go sult a
 Magyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ – az ál la mi re pü lé sek
cél já ra szol gá ló re pü lõ tér és a kö zös fel hasz ná lá sú repülõ -
terek ka to nai szek to rá nak ki vé te lé vel – bár mely re pü lõ tér
szi go rí tott vé del mi te rü le té re, il let ve bár mely lé gi jár mû fe -
dél ze té re jut ni. Az or szá gos jo go sí tá sú kár tya a (2) be kez -
dés sze rin ti 60 na pos ha tár idõ el tel te után sem von ha tó be.

(10) A 2320/2002/EK ren de let 4. cik ke (2) be kez dé sé -
nek c) pont já val össz hang ban a szi go rí tott vé del mi te rü let -
re tör té nõ be lé pés so rán egyes ese tek ben egyes sze mé lyek, 
il let ve cso por tok ré szé re a rend vé del mi szer vek (rend -
õrség, Nem zet biz ton sá gi Hi va tal, ha tár õr ség, vám- és
pénz ügy õr ség) elõ ze tes ál lás fog la lá sa alap ján, az NKH
Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Igaz ga tó ság fel men tést ad hat a
til tott tár gyak be vi te lé nek ti lal ma alól. A til tott tárgy be vi -
te lé re jo go sult sze mély fe le lõs azért, hogy a tár gyat a te rü -
le ten il le ték te len hoz zá fé rés tõl biz to sí tot tan tá rol ja.

(11) A (9) be kez dés ben meg je lölt ese tek ben a be lé pés
rend jét a Re pü lõ tér Rend ben kell rész le te sen sza bá lyoz ni.

(12) A til tott tár gyak be vi te lé nek ti lal ma nem vo nat ko -
zik a re pü lõ té ren szol gá la tot tel je sí tõ rend vé del mi szer -
vek, a szerv ille té kes ve ze tõ je ál tal ki ren delt, szol gá lat ban
lévõ, a re pü lõ tér szi go rí tott vé del mi te rü le té re be lé pés re
jo go sí tó sze mély azo no sí tó kár tyá val ren del ke zõ ha tó sá gi
sze mé lyek szol gá la ti fel sze re lé sé re.”

6.  §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
347/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek

kijelölésérõl

A Kor mány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
40.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt fel adat kör ében eljárva,
valamint

a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si rend -
sze ré rõl  szóló 1992. évi LXXXIX. tör vény 22.  §-ának
c) pontjában,

a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló
1995. évi LIII. tör vény 110.  §-a (7) be kez dés b) pontjában,

a víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény
45.  §-ának (11) be kez dé sé ben és 18.  § (2) be kez dé sé ben,

a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
85/A.  §-ban,

a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi XLIII. tör -
vény 59.  § (1) be kez dés i) pont já ban,

a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény 174/A.  §
a) pontjában
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ren de le tet
alkotja:

A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER
ÁLTAL IRÁNYÍTOTT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség

1.  §

(1) Az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: OKTVF)

a) a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a továb -
biak ban: mi nisz ter) irá nyí tá sa alatt mû kö dõ köz pon ti
hivatal;

b) ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel jes
jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv;

c) szék he lye Bu da pest;
d) ille té kessége az or szág egész te rü le té re ki ter jed.

(2) Az OKTVF-t fõ igaz ga tó ve ze ti.

2.  §

A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben az OKTVF fõ igaz ga -
tó já nak ja vas la ta alap ján ki ne ve zi és fel men ti az OKTVF
gazdasági vezetõjét.

3.  §

Az OKTVF mun ka vál la lói fe lett – a gaz da sá gi ve ze tõ
ese tén a ki ne ve zés és fel men tés ki vé te lé vel – a mun kál ta tó
jog kört a fõigazgató gyakorolja.

Vízügyi Központ és Közgyûjtemények

4.  §

(1) A Víz ügyi Köz pont és Köz gyûj te mé nyek (VKK) a
mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ, rész ben ön ál ló an gaz -
dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett rész jog kör rel ren del ke zõ
költ ség ve té si szerv. Székhelye Budapest.

(2) A VKK-t fõ igaz ga tó ve ze ti.

(3) A VKK mun ka vál la lói fe lett a mun kál ta tói jog kört a
fõ igaz ga tó gya ko rol ja.

(4) A VKK mû kö dé se az or szág egész te rü le té re ki ter -
jed.

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõség

5.  §

(1) A kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
fel ügye lõ ség (a továbbiak ban: fel ügye lõ ség)

a) a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ,
b) ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel jes

jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(2) A fel ügye lõ ség el ne ve zé sét, szék he lyét és ille té -
kességi te rü le tét a ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz -
za.

(3) A fel ügye lõ sé get az igaz ga tó ve ze ti, aki a (4) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat
a fel ügye lõ ség alkalmazottai felett.

(4) A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben a fel ügye lõ ség
igaz ga tó já nak ja vas la tá ra ki ne ve zi és fel men ti a fel ügye lõ -
ség gazdasági vezetõjét.

(5) Köz igaz ga tá si el já rás ban a fel ügye lõ ség fel ügye le ti
szer ve az OKTVF.

(6) Az 1. szá mú mel lék let II. pont ja sze rin ti fel ügye lõ -
ség szék he lyén kí vü li ki ren delt sé ge út ján is el lát hat ja az e
ren de let 35.  §-ában meg ha tá ro zott igaz ga tá si fel ada to kat.

Környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság

6.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi igaz ga tó ság
(a továb biak ban: igaz ga tó ság)
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a) a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ,
b) ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel jes

jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(2) Az igaz ga tó ság el ne ve zé sét, szék he lyét és mû kö dé si 
te rü le tét a ren de let 2. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az igaz ga tó sá got az igaz ga tó ve ze ti, aki a (4) be kez -
dés ben fog lalt ki vé tel lel gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat
az igaz ga tó ság alkalmazottai felett.

(4) A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben az igaz ga tó ság
igaz ga tó já nak ja vas la tá ra ki ne ve zi és fel men ti az igaz ga tó -
ság gazdasági vezetõjét.

Nemzeti park igazgatóság

7.  §

(1) A nem ze ti park igaz ga tó ság (a továb biak ban: NPI)
a) a mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ,
b) ön ál ló an gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe lett tel jes

jog kör rel ren del ke zõ költ ség ve té si szerv.

(2) Az NPI el ne ve zé sét, szék he lyét és mû kö dé si te rü le -
tét a ren de let 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) Az NPI-t az igaz ga tó ve ze ti, aki a (4) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat az NPI
al kal ma zot tai felett.

(4) A mi nisz ter irá nyí tá si jog kö ré ben az NPI igaz ga tó já -
nak ja vas la tá ra ki ne ve zi és fel men ti az NPI gaz da sá gi
vezetõjét.

HATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

Környezetvédelmi hatóságok kijelölése

8.  §

(1) A Kor mány tör vény ben meg ha tá ro zott ha tás kö re i -
ben kör nye zet vé del mi hatóságként

a) az OKTVF-t,
b) a fel ügye lõ sé get,
c) a fõ pol gár mes tert,
d) a pol gár mes tert,
e) a fõ vá ro si fõ jegy zõt,
f) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét,
g) a fõ vá ro si ke rü le ti ön kor mány zat jegy zõ jét [c)–g)

a továbbiak ban együtt: ön kor mány za ti kör nye zet vé del mi
hatóság]
je lö li ki.

(2) Kör nye zet vé del mi ha tó ság ként – ha e ren de let más -
ként nem ren del ke zik – a fel ügye lõ ség jár el.

9.  §

(1) Az OKTVF jár el a Ma gyar Köz tár sa ság gyors for -
gal mi köz út há ló za tá nak köz ér de kû sé gé rõl és fej lesz té sé -
rõl  szóló 2003. évi CXXVIII. tör vény

a) 5.  § (3) be kez dé sé ben, 6.  § (1) és (3)–(4) be kez dé sé -
ben, 9.  § (2)–(3) be kez dé sé ben, 10.  §-ában, 12.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt kör nye zet vé del mi hatóságként,
továbbá

b) 9.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt kör nye zet vé del mi ha -
tó ság nak az or szá gos ille té kességû szer ve ként a gyors for -
gal mi utak épí té se so rán a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos 
sza bá lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény (a továb biak ban: 
Kvt.) 67.  § (1)–(2) és (4)–(6) be kez dé sé ben, 71.  § (1) be -
kez dés a)–b) pont já ban, 71. § (2)–(3) be kez dés ben, va la -
mint a 72.  §-ban fog lalt kör nye zet vé del mi ha tó ság ként. A
Kvt. 72.  §-ában fog lalt kör nye zet vé del mi ha tó ság ként az
OKTVF csak a kör nye zet vé del mi en ge dély te kin te té ben
jár hat el.

(2) Az OKTVF jár el a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló
2000. évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hgt.)

a) 8.  § (4) be kez dé sé ben, 17.  § (1) be kez dés d) pont já -
ban, 17.  § (2) be kez dé sé ben, 32.  § (7) be kez dé sé ben fog -
lalt kör nye zet vé del mi ha tó ság ként, valamint

b) 14.  § (2) be kez dé sé ben, 15.  § (3) be kez dé sé ben,
16.  § (3) be kez dé sé ben, 27.  § (3) be kez dés b) pont já ban,
to váb bá 32.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt kör nye zet vé del mi
ha tó ság ként, ha a hul la dék gaz dál ko dás sal kap cso la tos ha -
tó sá gi en ge dély meg szer zé se irán ti ké re lem az or szág
egész területére kiterjedõ tevékenységre irányul.

(3) Az OKTVF jár el az üveg ház ha tá sú gá zok ki bo csá -
tá si egy sé ge i nek ke res ke del mé rõl  szóló 2005. évi XV. tör -
vény ben fog lalt kör nye zet vé del mi hatóságként.

10.  §

A Ti sza-völgy ár ví zi biz ton sá gá nak nö ve lé sét, va la mint 
az érin tett tér ség te rü let- és vi dék fej lesz té sét szol gá ló
prog ram (a Vá sár he lyi-terv to vább fej lesz té se) köz ér de kû -
sé gé rõl és meg va ló sí tá sá ról  szóló 2004. évi LXVII. tör -
vény (a továb biak ban: VTT tv.) 11.  §-ában fog lalt kör nye -
zet vé del mi ha tó ság ként a szol no ki szék he lyû Kö zép-Ti -
sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség jár el.

11.  §

A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je – a fõ vá ros ban a fõ -
jegy zõ – jár el a Hgt. 30.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt kör -
nye zet vé del mi ha tó ság ként, a be kez dés c)–b) pont já ban
meg ha tá ro zott eset ben.
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12.  §

(1) A Kvt. 66.  § (1) be kez dés a) pont já ban fog lalt kör -
nye zet vé del mi ha tó ság ként gyors for gal mi út épí té se ese -
tén az OKTVF, egyéb eset ben a fel ügye lõ ség jár el.

(2) A Kvt. 66.  § (2) be kez dé sé ben, 82.  § (1)–(2) be kez -
dé sé ben, va la mint 95/A.  §-ában fog lalt kör nye zet vé del mi
hatóságként

a) az OKTVF, va la mint
b) a fel ügye lõ ség

jár el.

(3) A Kvt. 66.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt kör -
nye zet vé del mi ha tó ság ként

a) a fel ügye lõ ség, va la mint
b) az ön kor mány za ti kör nye zet vé del mi hatóság

jár el.

(4) A Kvt. 91.  § (2) be kez dé sé ben és 96.  §-ában fog lalt
kör nye zet vé del mi ha tó ság ként

a) az OKTVF,
b) a fel ügye lõ ség, va la mint
c) az ön kor mány za ti kör nye zet vé del mi hatóság

jár el.

(5) A Hgt. 49.  § (2) be kez dé sé ben és 52.  § (2) be kez dé -
sé ben fog lalt kör nye zet vé del mi hatóságként

a) az OKTVF,
b) a fel ügye lõ ség, va la mint
c) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je – a fõ vá ros ban a

fõjegyzõ –
jár el.

Természetvédelmi hatóságok kijelölése

13.  §

(1) A Kor mány tör vény ben meg ha tá ro zott ha tás kö re i -
ben ter mé szet vé del mi hatóságként

a) az OKTVF-t,
b) a fel ügye lõ sé get,
c) a fõ vá ro si fõ jegy zõt,
d) a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ jét

je lö li ki.

(2) Ter mé szet vé del mi ha tó ság ként – ha e ren de let más -
ként nem ren del ke zik – a fel ügye lõ ség jár el.

14.  §

(1) Fo ko zot tan vé dett nö vény faj ese tén az OKTVF jár el 
a ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
(a továb biak ban: Tvt.) 42.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ter -
mé szet vé del mi ha tó ság ként, a be kez dés c) és e)–h) pont já -
ban meghatározott esetben.

(2) Az OKTVF jár el a Tvt. 42.  § (4) be kez dés ben fog -
lalt ter mé szet vé del mi ha tó ság ként.

(3) Fo ko zot tan vé dett ál lat faj ese tén az OKTVF jár el a
Tvt. 43.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ter mé szet vé del mi ha tó -
ság ként, ki vé ve a be kez dés l) pont já ban meghatározott
esetben.

(4) Az OKTVF jár el ter mé szet vé del mi ha tó ság ként, ha
a ter mé szet vé del mi ha tó sá gi en ge dély meg szer zé se irán ti
ké re lem az or szág egész te rü le té re ki ter je dõ tevékenységre 
irányul.

15.  §

(1) He lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let ese tén a
jegy zõ, a fõ vá ros ban a fõ jegy zõ (a továb biak ban a ket tõ
együtt: jegy zõ) jár el a Tvt. 26.  § (1)–(2) be kez dé sé ben,
27.  § (1) be kez dé sé ben, 33.  § (4) be kez dé sé ben, 35.  §
(1) be kez dés c) pont já ban és (3) be kez dé sé ben, 37.  §
(1)–(4) be kez dé sé ben, 38.  § (1) és (3) be kez dé sé ben, 72.  §
(5) be kez dé sé ben, 78.  § (1) be kez dé sé ben foglalt
természetvédelmi hatóságként.

(2) Or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let ki vé -
te lé vel a jegy zõ jár el a Tvt. 77.  §-ában fog lalt ter mé szet -
vé del mi hatóságként.

(3) Or szá gos je len tõ sé gû vé dett fa sor ki vé te lé vel a jegy -
zõ jár el a Tvt. 42.  § (5) be kez dé sé ben fog lalt ter mé szet vé -
del mi hatóságként.

16.  §

(1) A Tvt. 80.  § (2) be kez dé se sze rin ti ter mé szet vé del mi 
ha tó ság ként

a) az OKTVF,
b) a fel ügye lõ ség, va la mint
c) a jegy zõ

jár el.

(2) Az OKTVF ter mé szet vé del mi ha tó ság ként ak kor jár
el, ha a bír ság ki sza bá sá nak jogalapja

a) a Tvt. 80.  § (1) be kez dés a) pont ja ese tén az OKTVF
egye di ha tá ro za ta elõ írásainak meg sér té se;

b) a Tvt. 80.  § (1) be kez dés e) pont ja ese tén az OKTVF
en ge dé lyé hez, hoz zá já ru lá sá hoz kö tött te vé keny ség en ge -
dély, hoz zá já ru lás nél kül vagy at tól eltérõen végezése.

(3) A jegy zõ ter mé szet vé del mi ha tó ság ként ak kor jár el, 
ha a bír ság ki sza bá sá nak jogalapja

a) a Tvt. 80.  § (1) be kez dés a) pont ja ese tén a ter mé szet
vé del mét szol gá ló ön kor mány za ti ren de let, il let ve a jegy -
zõ egye di ha tá ro za ta elõ írásainak megsértése;

b) a Tvt. 80.  § (1) be kez dés b) pont ja ese tén he lyi je len -
tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let ál la po tá nak, mi nõ sé gé nek
jog el le ne sen ve szé lyez te té se, rongálása, károsítása;

13436 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



c) a Tvt. 80.  § (1) be kez dés c) pont ja ese tén a he lyi je -
len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let jog el le nes meg vál toz -
ta tá sa, át ala kí tá sa, il let ve azon vagy ab ban a vé de lem cél -
já val össze nem egyez tet he tõ tevékenység folytatása;

d) a Tvt. 80.  § (1) be kez dés e) pont ja ese tén jegy zõ en -
ge dé lyé hez, hoz zá já ru lá sá hoz kö tött te vé keny ség en ge -
dély, hoz zá já ru lás nél kül vagy attól eltérõen végzése.

Vízügyi hatóságok kijelölése

17.  §

(1) A Kor mány tör vény ben meg ha tá ro zott ha tás kö re i -
ben víz ügyi ha tó ság ként a fel ügye lõ sé get jelöli ki.

(2) Víz ügyi ha tó ság ként – ha e ren de let más ként nem
ren del ke zik – a fel ügye lõ ség jár el.

18.  §

A VTT tv. 11.  §-ában fog lalt víz ügyi ha tó ság ként a szol -
no ki szék he lyû Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Felügyelõség jár el.

IGAZGATÁSI SZERVEK KIJELÖLÉSE

Környezetvédelmi igazgatási szervek kijelölése

19.  §

(1) A Kor mány tör vény ben meg ha tá ro zott ha tás kö re i -
ben kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szervként

a) a fel ügye lõ sé get, va la mint
b) az igaz ga tó sá got

je lö li ki.

(2) Kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szerv ként – ha e ren de -
let más ként nem ren del ke zik – a fel ügye lõ ség jár el.

20.  §

A Kvt. 49.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt kör nye zet vé del mi 
igaz ga tá si szerv ként a ren de let 1. szá mú mel lék le té nek
III. pont já ban meg ha tá ro zott fel ügye lõ ség jár el, az 1. szá -
mú mel lék let IV. pontja szerinti területen.

21.  §

Az igaz ga tó ság jár el a Hgt. 34.  § (1)–(3) és (5) be kez dé -
sé ben fog lalt kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szervként.

Vízügyi igazgatási szervek kijelölése

22.  §

A Kor mány tör vény ben meg ha tá ro zott ha tás kö re i ben
víz ügyi igaz ga tá si szervként

a) a VKK-t, va la mint
b) az igaz ga tó sá got

je lö li ki.

(2) Víz ügyi igaz ga tá si szerv ként – ha e ren de let más -
ként nem ren del ke zik – az igaz ga tó ság jár el.

23.  §

A VTT tv. 4.  §-ában fog lalt víz ügyi igaz ga tá si szerv ként 
a VKK jár el.

A VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK
TERMÉSZETVÉDELMI KEZELÉSÉÉRT FELELÕS

SZERV KIJELÖLÉSE

24.  §

A Kor mány tör vény ben meg ha tá ro zott ha tás kö re i ben a
vé dett ter mé sze ti te rü le tek ter mé szet vé del mi ke ze lé sé ért
fe le lõs szerv ként az NPI-t jelöli ki.

SZAKHATÓSÁGOK KIJELÖLÉSE

Környezetvédelmi szakhatóságok kijelölése

25.  §

A Kor mány
a) az OKTVF-t, va la mint
b) a fel ügye lõ sé get,

kör nye zet vé del mi szak ha tó ság ként je lö li ki.

26.  §

Az OKTVF kör nye zet vé del mi szak ha tó ság ként köz re -
mû kö dik a ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör -
vény 19.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ha tó sá gi eljárásokban.

27.  §

A fel ügye lõ ség kör nye zet vé del mi szak ha tó ság ként köz -
re mû kö dik

a) a ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény 66.  §
(2) be kez dés a) pont já ban,
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b) a halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI.
törvény (a továbbiakban: Hhtv.) 6. §-ában,

c) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény 8. § (1) bekezdésében, 31. § (1) bekezdésé-
ben, 37. § (1) bekezdésében,

d) a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
37. § (2) bekezdésében,

e) a vízi közlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény
86. § (1) bekezdésében,

f) az állategészségügyrõl szóló 2005. évi CLXXVI. tör-
vény 12. § (2) bekezdésében
foglalt eljárásokban.

Természetvédelmi szakhatóságok kijelölése

28. §

A Kormány
a) az OKTVF-t,
b) a felügyelõséget,
c) a fõvárosi fõjegyzõt,
d) a települési önkormányzat jegyzõjét

természetvédelmi szakhatóságként jelöli ki.

29. §

Az OKTVF természetvédelmi szakhatóságként mûkö-
dik közre

a) a Tvt. 10. § (2) bekezdésében és 17. § (4) bekezdésé-
ben,

b) a géntechnológiai tevékenységrõl szóló 1998. évi
XXVII. törvény 4. § (1) bekezdésében, valamint
22–25. §-ában,

c) a növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
14. §-ában, továbbá 38. §-ában
foglalt eljárásokban.

30. §

(1) A felügyelõség természetvédelmi szakhatóságként
közremûködik

a) országos jelentõségû védett természeti és Natura
2000 területen a Bt. 38/A. § (1) bekezdésében,

b) országos jelentõségû védett természeti terület esetén
ba) a Tvt. 32. § (2)–(3) bekezdésében és 39. § (1) be-

kezdésében,
bb) a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi

XLIII. törvény 8. § (1) bekezdésében,
c) amennyiben az erdõ eredeti rendeltetését az erdõrõl

és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény
(a továbbiakban: Evt.) 17. §-ának (4) bekezdése alapján az
erdészeti hatóság a természetvédelmi hatóság kezdemé-
nyezésére állapítja meg, az Evt. 16. § (3) bekezdésében,

28. §-ában, 35. § (4) bekezdésében, 38. § (1) bekezdésé-
ben, 67. § (3) bekezdésében, 68. § (2) bekezdésében, to-
vábbá

d) védett természeti terület esetén az Evt. 26. § (3) be-
kezdésében, 29. § (3) bekezdésében, 39. § (3) bekezdésé-
ben, 41. § (5) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 44. §
(3) bekezdésében, 47. § (1) és (3) bekezdésében, 48. §
(4) bekezdésében, 63. §-ában, 66. § (2) bekezdésében,
70. § (1) bekezdésében, 73. § (4) bekezdésében,

e) a vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban:
Vtv.) 28. § (4) bekezdésében, továbbá védett természeti te-
rület esetén a Vtv. 18. § (2) bekezdésében, 19. § (1) bekez-
désében, 27. § (1) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében,
32. § (1) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében, 39. §
(1) bekezdésében, 45. § (2)–(3) bekezdésében, 80. §
(2) bekezdésében,

f) természeti, illetõleg országos jelentõségû védett ter-
mészeti területen a Hhtv. 6. §-ában, 16. § (2) bekezdésé-
ben, 24. § (3) bekezdésében, 26. § (1) bekezdésében,
30. §-ában, 38. § (3) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésé-
ben, továbbá Natura 2000 terület esetén a Hhtv.
30. §-ában,

g) természeti területen a vízi közlekedésrõl szóló
2000. évi XLII. törvény 71. § (5) bekezdésében, 86. §
(1) bekezdésében
foglalt eljárásokban.

(2) Természeti területen a felügyelõség természetvédel-
mi szakhatóságként jár el az alábbi eljárásokban:

a) a termõföld más célú hasznosításának, mûvelés alól
kivett terület újrahasznosításának engedélyezése;

b) a földtani kutatáshoz és az ásványi nyersanyag kuta-
tására vonatkozó mûszaki üzemi terv jóváhagyása, a bá-
nyatelek megállapítása, az ásványi nyersanyag feltárására,
kitermelésére, a kitermelés szüneteltetésére, továbbá a bá-
nyabezárásra vonatkozó mûszaki üzemi tervek és a tájren-
dezési terv jóváhagyása;

c) vizekben a halászati üzemtervek jóváhagyása.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakon túl a felügyelõ-
ség természetvédelmi szakhatóságként jár el a természetes
és természetközeli állapotú

a) vizes élõhelyek, valamint a vizeket kísérõ természe-
tes életközösségek állapotának megváltoztatásának,

b) vízfolyások, vizes élõhelyek partvonalától számított
50 méteren belül, tavak partjától számított 100 méteren be-
lül meglévõ építmények átépítésének, átalakításának, ki-
kötõk, illetve a halászati célú hasznosítást szolgáló létesít-
mények létesítésének, kivitelezésének
engedélyezése iránti eljárásban.

(4) Barlangban végzendõ robbantás engedélyezése so-
rán a felügyelõség természetvédelmi szakhatóságként mû-
ködik közre.

(5) A tájvédelemre vonatkozó elõírások érvényesítése
érdekében a Tvt. 7. § (2) bekezdésében foglalt tevékenysé-
gekkel, valamint az egyedi tájértékekkel kapcsolatos eljá-
rásokban a felügyelõség természetvédelmi szakhatóság-
ként mûködik közre.
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31.  §

(1) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je, a fõ vá ros ban a
fõ jegy zõ he lyi je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti terület esetén

a) a Tvt. 32.  § (2)–(3) be kez dé sé ben és 39.  § (1) be kez -
dé sé ben, va la mint a Hhtv. 6.  §-ában, 16.  § (2) be kez dé sé -
ben, 24.  § (3) be kez dé sé ben, 26.  § (1) be kez dé sé ben,
30.  §-ában, 38.  § (3) be kez dé sé ben, va la mint

b) a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény 8.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt el já rá sok ban ter mé szet vé del mi szak ha tó ság ként
köz re mû kö dik.

(2) Az elsõ be kez dés ben fog lal ta kon túl a te le pü lé si ön -
kor mány zat jegy zõ je, a fõ vá ros ban a fõ jegy zõ he lyi je len -
tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let ese tén

a) ví zi mun ka, ví zi lé te sít mény, víz ha szá lat en ge dé lye -
zé se kor, továbbá

b) a bá nyá szat tal össze füg gõ víz jo gi ha tó sá gi el já rá -
sok ban
ter mé szet vé del mi szak ha tó ság ként köz re mû kö dik.

Vízügyi szakhatóság kijelölése

32.  §

(1) A Kor mány a fel ügye lõ sé get víz ügyi szak ha tó ság -
ként je lö li ki.

(2) A fel ügye lõ ség víz ügyi szak ha tó ság ként köz re mû -
kö dik

a) víz bá zis vé dõ te rü le tén a Bt. 38/A.  § (1) be kez dé sé -
ben,

b) amennyi ben az erdõ ere de ti ren del te té sét az Evt.
17.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az er dé sze ti ha tó ság a
víz ügyi ha tó ság kez de mé nye zé sé re ál la pít ja meg, az Evt.
16.  § (3) be kez dé sé ben, 28.  §-ában, 35.  § (4) be kez dé sé -
ben, 38. §  (1) be kez dé sé ben, 66.  § (2) be kez dé sé ben, 67.  §
(3) be kez dé sé ben, 68.  § (2) be kez dé sé ben, to váb bá

c) hul lám té ren lévõ erdõ ese tén az Evt. 26.  § (3) be kez -
dé sé ben, 29.  § (3) be kez dé sé ben,

d) a Hhtv. 6.  §-ában, 16.  § (2) be kez dé sé ben, 24.  §
(3) be kez dé sé ben, 42.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá ví zi lé -
te sít mény ese tén a Hhtv. 26.  § (1) be kez dé sé ben és
30.  §-ában,

e) a te me tõk rõl és a te met ke zés rõl  szóló 1999. évi
XLIII. tör vény 8.  § (1) be kez dé sé ben, 31.  § (1) be kez dé sé -
ben, 37.  § (1) be kez dé sé ben,

f) a vízi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
71.  § (5) be kez dé sé ben, 86.  § (1) be kez dé sé ben
fog lalt el já rá sok ban.

EGYÉB FELADATOK

OKTVF feladatai

33.  §

Az OKTVF ál la mi alap te vé keny sé ge kö ré ben
a) szol gál tat ja a mi nisz ter ál tal kért, a kor mány za ti

mun ka el lá tá sá hoz szük sé ges, te vé keny sé ge so rán ke let ke -
zett adatokat;

b) elem zi és ér té ke li a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog -
sza bá lyok vég re haj tá sát;

c) el len õr zi a te rü le ti szer vek ha tó sá gi mun ká ját;
d) vé le mé nye zi a fel adat- és ha tás kö rét érin tõ jog sza -

bály ter ve ze te ket;
e) a ha tó sá gi fel ada tai so rán ön ál ló an, egyéb fel ada tok -

nál pe dig a mi nisz ter fel ké rés alap ján köz re mû kö dik a
nem zet kö zi fel ada tok végrehajtásában;

f) ko or di nál ja a ha tá ro kon át ter je dõ kör nye ze ti ha tá -
sok kal kap cso la tos ha tó sá gi feladatokat;

g) el lát ja az in teg rált szennye zés meg elõ zés sel, az el ér -
he tõ leg jobb tech ni kák mû sza ki do ku men tá ci ó i nak ki dol -
go zá sá val kap cso la tos, to váb bá a továbbképzési
feladatokat.

A felügyelõség feladatai

34.  §

(1) A fel ügye lõ ség ál la mi alap te vé keny sé ge körében
a) össze gyûj ti és az Or szá gos Kör nye zet vé del mi In for -

má ci ós Rend szer ren del ke zé sé re bo csát ja az an nak mû kö -
dé sé hez szük sé ges – fel adat kör ével össze füg gõ – ada to -
kat, to váb bá együtt mû kö dik más el len õr zõ és információs
rendszerekkel;

b) köz re mû kö dik a nem zet kö zi fel ada tok vég re haj tá sá -
ban;

c) vé le mé nye zi a ki emelt tér sé gek re vo nat ko zó, a re -
gionális, a me gyei és a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si kon cep -
ci ót és prog ra mot, a ki emelt tér sé gi és a me gyei te rü let ren -
de zé si ter vet, a he lyi épí té si sza bály za to kat, valamint a
településrendezési terveket;

d) hoz zá fér he tõ vé te szi a kör nye zet ál la po tá ról szer zett
ada to kat, és meg fe le lõ tá jé koz ta tást ad azokról;

e) részt vesz a kör nye ze ti tu dat- és szem lé let for má ló
fel ada tok el lá tá sá ban.

(2) A 20.  § sze rin ti fel ügye lõ ség az ott meg ha tá ro zott te -
rü le ten kör nye zet vé del mi igaz ga tá si szerv ként mûködteti

a) a ha tó sá gi te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges re gi o -
ná lis la bo ra tó ri u mot, valamint

b) a rend kí vü li szennye zé sek ész le lé se cél já ból a mé -
rõ-meg fi gye lõ rendszert.
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Kirendeltség feladatai

35.  §

(1) A ren de let 5.  § (6) be kez dé se sze rin ti ki ren delt ség
a) ki vizs gál ja a köz ér de kû be je len té se ket és pa na szo -

kat, ha tó sá gi el len õr zést végez;
b) ada tot, tényt, jo go sult sá got iga zol;
c) el vég zi a kör nye zet ál la po tá nak fi gye lem mel kí sé ré -

sé hez szük sé ges min ta vé te le ket, a hely szí ni és – ha a szük -
sé ges tár gyi fel té te lek ren del ke zés re áll nak – a spe ci á lis
(radiológiai) méréseket;

d) köz re mû kö dik a víz mi nõ sé gi kár el há rí tás – kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott – fel ada ta i nak ellátásában;

e) vé le mé nye zi
ea) a te le pü lé si ön kor mány za tok kör nye zet vé del mi,

ter mé szet vé del mi és víz ügyi tár gyú ren de let- és ha tá ro zat -
ter ve ze te it, a kör nye zet ál la po tát érin tõ ter ve i nek ter ve ze -
tét és a környezetvédelmi programokat,

eb) a ki emelt tér sé gek re vo nat ko zó, a re gi o ná lis, a me -
gyei és a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si kon cep ci ót és prog ra -
mot, a ki emelt tér sé gi és a me gyei te rü let ren de zé si ter vet, a 
he lyi épí té si sza bály za to kat, valamint a településrendezési 
terveket;

f) hoz zá fér he tõ vé te szi a kör nye zet ál la po tá ról szer zett
ada to kat, és meg fe le lõ tá jé koz ta tást ad azokról;

g) se gí ti az ön kor mány za to kat kör nye zet vé del mi, ter -
mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó sá gi fel ada ta ik ellátásában.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kon túl a ki ren delt ség el -
lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket a fel ügye lõ ség ve -
ze tõ je a fel ügye lõ ség szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat -
ban a kirendeltséghez telepít.

Az igazgatóság feladatai

36.  §

Az igaz ga tó ság ál la mi alap te vé keny sé ge körében
a) vé le mé nye zi a ki emelt tér sé gek re vo nat ko zó, a re -

gionális, a me gyei és a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si kon cep -
ci ót és prog ra mot, a ki emelt tér sé gek és a megyei
területrendezési tervet;

b) ko or di nál ja, ille tõ leg köz re mû kö dik a mû kö dé si te -
rü le te víz gaz dál ko dá sát érin tõ kon cep ci ók és ter vek
elkészítésében;

c) gon dos ko dik a köz cé lú, ál la mi és ön kor mány za ti, to -
váb bá sa ját célú vízi lé te sít mé nyek fej lesz té si, fenn tar tói,
üze mel te té si össz hang já nak megteremtésérõl;

d) köz re mû kö dik
da) a nem zet kö zi, kü lö nö sen a ha tár ví zi egyez mé nyek -

bõl adó dó fel ada tok ellátásában,
db) a te le pü lé si ivó víz mi nõ ség-ja ví tás sal, va la mint a

te le pü lé si szenny vi zek tisz tí tá sá val és ár ta lom men tes el -
he lye zé sé vel kap cso la tos nem ze ti és re gi o ná lis programok 
elkészítésében,

dc) a víz ügyi ku ta tá si, ok ta tá si, ne ve lé si és is me ret ter -
jesz té si te vé keny ség ben;

e) össze gyûj ti és a szak te rü le ti in for má ci ós rend sze rek
ren del ke zé sé re bo csát ja az an nak mû kö dé sé hez szük sé ges
– fel adat kör ével össze füg gõ – ada to kat, to váb bá együtt -
mû kö dik más el len õr zõ és információs rendszerekkel;

f) együtt mû kö dik
fa) a he lyi ön kor mány za tok kal a víz gaz dál ko dá si fel -

ada tok meg ol dá sá ban, továbbá
fb) a víz gaz dál ko dá si tár su la tok kal;
g) el lát ja a va gyon ke ze lõi fel ada to kat a va gyon ke ze lé -

sé ben lévõ kincs tá ri va gyon tár gyak tekintetében;
h) mû köd te ti
ha) kü lön jog sza bály alap ján az e fel adat el lá tá sá ra át

nem adott ki zá ró la gos ál la mi tu laj don ban lévõ vízi lé te sít -
mé nye ket, és

hb) az ál la mi tu laj do nú fel szí ni vi zek, vízi lé te sít mé -
nyek ke ze lé sé nek el lá tá sá hoz szük sé ges laboratóriu -
mokat;

i) vég zi a va gyon ke ze lé sé ben lévõ ál la mi tu laj do nú vi -
zek sza bá lyo zá sát, me der fenn tar tá sát, partvédelmét.

Az NPI feladatai

37.  §

Az NPI ál la mi alap te vé keny sé ge kö ré ben
a) el lát ja
aa) a vé dett és fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti ér té kek,

vé dett és fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü le tek, a Na tu ra
2000 te rü le tek, va la mint a nem zet kö zi ter mé szet vé del mi
egyez mény ha tá lya alá tar to zó te rü le tek és ér té kek ter mé -
szet vé del mi ke ze lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat, ki vé ve
azo kat a fel ada to kat, amelyeket más szerv vagy
természetes személy köteles ellátni,

ab) a va gyon ke ze lõi fel ada to kat a va gyon ke ze lé sé ben
lévõ kincs tá ri va gyon tár gyak tekintetében,

ac) a mi nisz ter kör ze ti er dõ- és vad gaz dál ko dá si terv -
vel kap cso la tos jog kö rét érin tõ elõ ké szí tõ feladatokat;

b) el lát ja to váb bá
ba) a ter mé szet vé del mi ku ta tás sal,
bb) az élõ he lyek ki ala kí tá sá val és fenn tar tá sá val,

valamint
bc) a sé rült, ká ro so dott élõ he lyek hely re ál lí tá sá val, va -

la mint re ha bi li tá ci ó já val kap cso la tos feladatokat;
c) ve ze ti a mû kö dé si te rü le tén lévõ vé dett ter mé sze ti te -

rü le tek és ter mé sze ti ér té kek nyil ván tar tá sát, gon dos ko dik
a ter mé szet vé del mi célú nyil ván tar tá sok ve ze té sé hez
szük sé ges el sõd le ges és má sod la gos adat gyûj tés rõl, il let ve 
mû köd te ti a fel adat kör ével össze füg gõ te rü le ti mo ni tor ing
és in for má ci ós rendszert, együttmûködik más információs
és ellenõrzõ rendszerekkel;

d) köz re mû kö dik to váb bá
da) az er dõ va gyon-vé del mi te vé keny ség ben,

13440 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/161. szám



db) a ter mé szet vé del mi szem pont ból vé det té nem nyil -
vá ní tott ter mé sze tes nö vény- és ál lat vi lág (va dász ha tó, ha -
lász ha tó vad- és hal fa jok, az õsi ha zai há zi a sí tott ál lat fa -
jok, faj ták és ezek génkészletei) védelmében;

e) vé le mé nye zi a ki emelt tér sé gek re vo nat ko zó, a re -
gionális, a me gyei és a kis tér sé gi te rü let fej lesz té si kon cep -
ci ót és prog ra mot, a ki emelt tér sé gek és a me gyei te rü let -
ren de zé si ter vet, a he lyi épí té si sza bály za tot, valamint a
településrendezési terveket;

f) együtt mû kö dik a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
re gi o ná lis iro dá i val a hi va tal a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott kul tu rá lis örök ség vé de lem mel kap cso la tos
feladatainak ellátásában;

g) kap cso la tot tart ter mé szet vé del mi ke ze lé si fel ada to -
kat el lá tó más szer ve ze tek kel és ter mé sze tes
személyekkel;

h) se gít sé get nyújt a ter mé szet vé del mé vel kap cso la tos
fel ada tok el lá tá sá hoz a he lyi ön kor mány za tok nak.

ELJÁRÁSJOGI RENDELKEZÉSEK

38.  §

(1) Kör nye zet vé del mi ha tó sá gi ügyek ben elsõ fo kon – a 
(3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a fel ügye lõ ség, má -
sod fo kon az OKTVF jár el.

(2) A fel ügye lõ ség jár el elsõ fo kon az olyan ügyek ben
is, ame lyek ben kü lön jog sza bály alap ján az ön kor mány za -
ti kör nye zet vé del mi ha tó ság jár el, de a ha tó sá gi fel adat
tár gyát ké pe zõ va gyon tárgy te le pü lé si ön kor mány zat tu -
laj do ná ban vagy több sé gi te le pü lé si ön kor mány za ti tu laj -
don ban van. Ezekben az ügyekben másodfokon az
OKTVF jár el.

(3) E ren de let 9.  §-ában meg ha tá ro zott kör nye zet vé del -
mi ha tó sá gi ügyek ben elsõ fo kon – or szá gos ille té -
kességgel – az OKTVF jár el.

(4) Ter mé szet vé del mi ha tó sá gi ügyek ben elsõ fo kon
– az (5)–(6) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a fel ügye lõ -
ség, má sod fo kon az OKTVF jár el.

(5) E ren de let 14.  §-ában és 16.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ter mé szet vé del mi ha tó sá gi ügyek ben elsõ
fo kon – or szá gos ille té kességgel – az OKTVF jár el.

(6) E ren de let 15.  §-ában és 16.  § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ter mé szet vé del mi ha tó sá gi ügyek ben elsõ
fo kon a te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je – a fõ vá ros ban a 
fõjegyzõ – jár el.

39.  §

(1) A kör nye zet vé del mi, va la mint ter mé szet vé del mi
szak ha tó ság szak ha tó sá gi ál lás fog la lá sát – a (2)–(3) be -
kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a meg ke re sés be ér ke zé sét

kö ve tõ har minc na pon be lül kö te les meg ad ni. Amennyi -
ben az el já ró ha tó ság az el in té zés sür gõs sé gét meg ke re sé -
sé ben kel lõ en meg in do kol ja, a szakhatósági állásfoglalás
megadására 15 nap áll rendelkezésre.

(2) A nö vény vé de lem rõl  szóló 2000. évi XXXV. tör -
vény

a) 14.  §-a sze rin ti el já rás ban 12 hó nap,
b) 38.  §-a sze rin ti el já rás ban 3 hó nap

a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás meg adá sá nak ha tár ide je.

(3) A kü lön jog sza bály sze rint vé de lem-egyen ér té kû sé -
gi vizs gá lat so rán a szak ha tó sá gi ál lás fog la lás meg adá sá -
nak határideje 2 hónap.

(4) A fel ügye lõ ség ál tal ki adott szak ha tó sá gi ál lás fog la -
lá sok te kin te té ben az OKTVF jár el szak ha tó ság ként
másodfokon.

40.  §

(1) A fel ügye lõ ség ha tás kö ré be tar to zó víz ügyi, il let ve
ter mé szet vé del mi ha tó sá gi el já rá sok ban, ha a dön tés hez
vagy a tény ál lás tisz tá zá sá hoz olyan adat, ille tõ leg tény is -
me re te szük sé ges, amellyel ál la mi alap te vé keny sé ge kö ré -
ben a fel ügye lõ ség ille té kességi te rü le tén mû kö dõ igaz ga -
tó ság, il let ve NPI ren del ke zik, a fel ügye lõ ség az említett
állami szervek megkeresésével járhat el.

(2) Az igaz ga tó ság a fel ügye lõ ség meg ke re sé se ese tén
ál la mi alap te vé keny sé ge kö ré ben kü lön jog sza bály sze rint
szak ér tõ ként, vagy az (1) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té -
sé vel, köz re mû kö dik a vízügyi hatósági eljárásokban.

(3) Az NPI a fel ügye lõ ség meg ke re sé se ese tén ál la mi
alap te vé keny sé ge kö ré ben kü lön jog sza bály sze rint szak -
ér tõ ként, vagy az (1) be kez dés ben fog lal tak tel je sí té sé vel,
köz re mû kö dik a ter mé szet vé del mi hatósági eljárásokban.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

41.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2007. ja nu ár 1. nap ján lép hatályba.

(2) A ren de let 3. szá mú mel lék le te 2007. feb ru ár 1. nap -
ján lép ha tály ba.

(3) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a kör nye -
zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó köz -
pon ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. ren de let
(a továbbiak ban: R.) – a Mel lék le te IV. pont já nak ki vé te -
lé vel –, a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa 
alá tar to zó köz pon ti és te rü le ti ál lam igaz ga tá si szer vek fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 276/2005. (XII. 20.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 182/2006. (VIII. 28.) Korm. ren -
de let és az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del -
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mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004. (X. 8.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 201/2006. (X. 2.) Korm. ren -
de let 16.  § (2)–(3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti. Az R. Mel -
lék le te IV. pont ja 2007. feb ru ár 1. nap ján vesz ti hatályát.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a víz mi nõ sé gi kár el há rí tás sal össze füg gõ fel ada tok -

ról  szóló 132/1997. (VII. 24.) Korm. ren de let 8.  §-a he lyé -
be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„8.  § A rend kí vü li szennye zé sek ész le lé se cél já ból a
KÖVIZIG fi gye lõ há ló za tot, a kü lön jog sza bály sze rin ti
KTVF mé rõ-meg fi gye lõ rend szert mû köd tet. A fi gye lõ há -
ló zat mû köd te té sé nek sza bá lya it és a mé rõ-meg fi gye lõ
rend szer mû köd te té sé nek rend jét a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter ál la pít ja meg.”

b) a he lyi ön kor mány za tok cím zett és cél tá mo ga tá si
igény be je len té sé hez kap cso ló dó meg va ló sít ha tó sá gi ta -
nul mány tar tal má ról és ér té ke lé sé nek rend jé rõl  szóló
104/1998. (V. 22.) Korm. ren de let 2. szá mú mel lék let
D) pont h) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[D) A cél tá mo ga tá si kör be tar to zó (szenny víz el ve ze tés
és -tisz tí tás) be ru há zá sok nál a meg va ló sít ha tó sá gi ta nul -
mány tar tal maz za:]

„h) ha a ke let ke zõ szenny víz ter he lé se nem éri el a napi
5000 la kos egyen ér té ket, vizs gál ni kell a ter mé sze tes
szenny víz tisz tí tá si el já rá sok fõ tisz tí tá si elem ként vagy
utó tisz tí tó ként való al kal maz ha tó sá gát (pl. gyö kér zó nás,
fa ül tet vé nyes stb.)”

c) a jegy zõ hul la dék gaz dál ko dá si fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 241/2001. (XII. 10.) Korm. ren de let 2.  § (1) be -
kez dé se a kö vet ke zõ új b) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a
je len le gi b) pont je lö lé se c) pont ra vál to zik:

[Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott fel ada to kon kí vül a jegy zõ]
„b) kör nye zet vé del mi ha tó ság ként el jár a hul la dék ke ze -

lé si köz szol gál ta tá si díj hát ra lék behajtása során;”

(5) A 2007. feb ru ár 1. nap já val meg szû nõ Õr sé gi Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság ál ta lá nos jog utód ja a Fer tõ-Han ság
Nem ze tei Park Igaz ga tó ság, amely szer ve zet 2007. feb ru ár 
1. nap já tól Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga -
tó ság el ne ve zés sel mû kö dik.

42.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós ak tu sok nak való meg fe -
le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.) a
va don élõ ma da rak vé del mé rõl, 2. cik ke, 3. cik ke (2) be -
kez dé sé nek c)–d) pont ja,

b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.) a
ter mé sze tes élõ he lyek és va don élõ nö vény- és ál lat vi lág
meg õr zé sé rõl 2. cik ké nek (2) be kez dé se, 3. cik ké nek
(1) be kez dé se, 9. cik ke, 11. cik ke, 17. cik ké nek (1) be kez -
dé se, 18. cik ké nek (1) be kez dé se.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek elnevezése és székhelye

Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Gyõr

Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Szombathely

Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Székesfehérvár

Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és 
Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Pécs

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Budapest

Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Debrecen

Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Nyíregyháza

Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Miskolc

Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Szolnok

Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Szeged

II. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek kirendeltségeinek elnevezése 

és telephelye

Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és 
Víz ügyi Fel ügye lõ ség Ki ren delt sé ge, Baja

Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség Ki ren delt sé ge, Gyula

III. A rendelet 20.  §-a, valamint 34.  § (2) bekezdés
szerinti feladatokat ellátó környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi felügyelõségek

Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Gyõr

Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Székesfehérvár

Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és 
Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Pécs

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Budapest

Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Debrecen

Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé -
del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Miskolc

Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del -
mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség, Sze ged
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IV. A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségek ille té kességi területe

1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Il le té kes sé gi te rü le te ha tó sá gi, szak ha tó sá gi
eljárásokban:

a) Gyõr me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

b) Sop ron me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

c) Ta ta bá nya me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

d) Gyõr-Mo son-Sop ron me gye – ki vé ve
Csá ford já nos fa,
Csér,
Egy há zas fa lu,
Gya ló ka,
Iván,
Rép ce vis,
Sop ron hor pács,
Sza kony,
Und,
Zsi ra

köz igaz ga tá si te rü le tét.
e) Ko má rom-Esz ter gom me gye

tel jes köz igaz ga tá si te rü le te.
f) Vas me gyé bõl
Csá nig,
Csön ge,
Ják fa,
Ke nye ri,
Nick,
Ostf fy asszony fa,
Pá póc,
Rá ba paty,
Rép ce lak,
Ura i új fa lu

köz igaz ga tá si te rü le te.
g) Veszp rém me gyé bõl
Egy há zas ke szõ,
Ke me nesszent pé ter,
Ma lom sok,
Mar cal tõ,
Vár ke szõ

köz igaz ga tá si te rü le te.

B) Il le té kes sé gi te rü le te a fo lyó- és tó sza bá lyo zá si, il let -
ve ár víz vé del mi víz ügyi ha tó sá gi eljárásokban:

a) fo lyó sza bá lyo zá si:
a Duna a nyu ga ti or szág ha tár tól az Ipoly-tor ko la tig

(1850–1708 fkm) 142 km, a Mo so ni-Du na-ág 122 km és
az Ipar csa tor na 2,4 km sza ka sza, a Rába a sár vá ri vas úti
híd tól a tor ko la tig 86 km hossz ban, to váb bá a Mar cal nak

Mó ri chi da (Új Ma lom sok) alat ti, va gyis a víz ügyi igaz ga -
tó ság ille té kességi te rü le té nek déli ha tá rá tól a tor ko la tig
ter je dõ szakasza 22 km hosszban; valamint a Fertõ tó;

b) ár víz vé del mi:
a Duna jobb part a raj kai or szág ha tár és Pi lis ma rót kö -

zött, a Laj ta mind két part, a Laj ta jobb és bal par ti csa tor -
nák, va la mint az össze kö tõ csa tor na jobb és bal par ti töl té -
sei, a Mo so ni-Du na jobb és bal par ti töl té sei, a Ráb ca
mind két ol da li töl té se Bõ sár kány és Gyõr kö zött, a Rép ce
ár apasz tó töl té sei Rép ce la kig, il let ve Rép ce sze me ré ig, a
Rába jobb és bal par ti töl té se Sár vár és Gyõr kö zött, a Mar -
cal bal és jobb parti védvonal a Bakonyér vissza -
töltésezésével együtt.

C) Il le té kes sé gi te rü le te a ren de let 23.  § (3)–(4) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ada tok tekintetében

a) Az A) és B) pon tok sze rin ti te rü let
b) A Nyu gat-du nán tu li Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet -

vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ille té kességi te rü le te
[2/A) és B) pon tok]

D) Ál ta lá nos te rü le ti kap cso lat tar tá sa:

Gyõr, Sop ron, Ta ta bá nya me gyei jogú vá ro sok,
Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter gom me gye, az
ille té kességi te rü le tén mû kö dõ te le pü lé si ön kor mány za tok 
és más hatóságok.

2. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Il le té kes sé gi te rü le te ha tó sá gi, szak ha tó sá gi
eljárásokban:

a) Nagy ka ni zsa me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

b) Szom bat hely me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

c) Za la eger szeg me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

d) Gyõr-Mo son-Sop ron me gyé bõl
Csá ford já nos fa,
Csér,
Egy há zas fa lu,
Gya ló ka,
Iván,
Rép ce vis,
Sop ron hor pács,
Sza kony,
Und,
Zsi ra

köz igaz ga tá si te rü le te.
e) So mogy me gyé bõl
Ba la ton szent györgy,
Csá kány,
Fõ nyed,
Hol lád,
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Iha ros be rény,
Inke,
Nagy sza ká csi,
Nem es déd,
Ne mes vid,
Po gány szent pé ter,
Sá voly,
So mogy sám son,
So mogy si mo nyi,
So mogy zsit va,
Szeg er dõ,
Szõ ke dencs,
Tap sony,
Ti kos,
Var ász ló,
Vése,
Vörs

köz igaz ga tá si te rü le te, va la mint
Õr ti los te le pü lés Mura (kö zép ví zi) med ré be nyú ló/tar -

to zó köz igaz ga tá si területe.
f) Vas me gye – ki vé ve
Csá nig,
Csön ge,
Ják fa,
Ke nye ri,
Nick,
Ostf fy asszony fa,
Pá póc,
Rá ba paty,
Rép ce lak,
Ura i új fa lu

köz igaz ga tá si te rü le tét.
g) Veszp rém me gyé bõl
Ke me nes hõ gyész,
Ma gyar gencs

köz igaz ga tá si te rü le te.
h) Zala me gye – ki vé ve

a Ba la ton par ti te le pü lé sek nek a tó med ré ben (jogi part vo -
na lá val ha tá rolt te rü le té be) nyú ló/tar to zó köz igaz ga tá si
területét.

B) Il le té kes sé gi te rü le te a fo lyó- és tó sza bá lyo zá si, il let -
ve ár víz vé del mi víz ügyi ha tó sá gi eljárásokban:

a) fo lyó sza bá lyo zá si:
a Mura az or szág ha tár tól a tor ko la tig (48 km), a Rába a

sár vá ri vas úti híd tól az or szág ha tá rig (126 km);
b) ár víz vé del mi:
a Zala ár víz vé del mi rend szer Bó ka há za és a Kis-Ba la -

ton víz vé del mi rend szer kö zött, a Mura bal par ti ár víz vé -
del mi rend szer, a Rába ár víz vé del mi rend szer a sár vá ri
vas úti híd és az országhatár között.

C) Ál ta lá nos te rü le ti kap cso lat tar tá sa:

Szom bat hely, Za la eger szeg, Nagy ka ni zsa me gyei jogú
vá ro sok, Vas és Zala, Gyõr-Mo son-Sop ron, So mogy me -

gye, az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ te le pü lé si ön kor -
mány za tok és más hatóságok.

3. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Il le té kes sé gi te rü le te ha tó sá gi, szak ha tó sá gi
eljárásokban:

a) Szé kes fe hér vár me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

b) Du na új vá ros me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

c) Szek szárd me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

d) Veszp rém me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

e) Ba ra nya me gyé bõl
Ó fa lu

köz igaz ga tá si te rü le te.
f) Fej ér me gye
tel jes köz igaz ga tá si te rü le te – ki vé ve
a Duna par ti te le pü lé sek nek a fo lyam (kö zép ví zi) med -

ré be nyú ló/tartozó
köz igaz ga tá si te rü le tét.

g) So mogy me gyé bõl
Ba la ton sza ba di,
Ká nya,
Sió fok,
Si ó jut,
Ten gõd, va la mint
a Ba la ton par ti te el pü lé sek nek a tó medré ben (jogi part -

vo na lá val ha tá rolt te rü le té be) nyúló, tartozó
köz igaz ga tá si te rü le te.

h) Tol na me gye – ki vé ve
At ta la,
Csi kós tõt tõs,
Já gó nak,
Ka pos pu la,
Ka posszek csõ,
Kis má nyok,
Lá pa fõ,
Nagy má nyok,
Nak,
Vár al ja,
Vá rong,
a Duna par ti te le pü lé sek nek a fo lyam (kö zép ví zi) med -

ré be nyú ló/tartozó
köz igaz ga tá si te rü le tét, va la mint

a Pak si Atom erõ mû és a Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá -
ro ló já nak területét.

i) Veszp rém me gye – ki vé ve
Egy há zas ke szõ,
Ke me nes hõ gyész,
Ke me nesszent pé ter,
Ma gyar gencs,
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Ma lom sok,
Mar cal tõ,
Vár ke szõ

köz igaz ga tá si te rü le tét.
j) Zala me gyé bõl
a Ba la ton par ti te le pü lé sek nek a tó med ré be (jogi part -

vo na lá val ha tá rolt te rü le té be) nyú ló/tar to zó köz igaz ga tá si
területe.

B) Il le té kes sé gi te rü le te a fo lyó- és tó sza bá lyo zá si, il let -
ve ár víz vé del mi víz ügyi ha tó sá gi eljárásokban:

a) fo lyó- és tó sza bá lyo zá si:
a Ba la ton és a Ve len cei-tó; a Sió a Ba la ton tól a tor ko la -

tig;
b) ár víz vé del mi:
a Duna jobb part Er csi–Adony és Bölcs ke–Báta kö zött,

a Szt. Lász ló bal par ti és a Váli víz fo lyás jobb és bal par ti
tor ko la ti sza kasz, a Sió Si mon tor nya–Si ó a gárd kö zöt ti bal
par ti, Si ó a gárd és Sió-tor ko lat kö zöt ti jobb és bal par ti, a
Si ó ba ömlõ Völgy sé gi árok tor ko la ti sza ka szá nak két par ti
töl té sei, a Ná dor-csa tor na Kölesd alatti jobb és bal parti
töltései.

C) Ál ta lá nos te rü le ti kap cso lat tar tá sa:

Du na új vá ros, Szek szárd, Szé kes fe hér vár, Veszp rém
me gyei jogú vá ro sok, Fej ér, Tol na, Veszp rém me gyék, az
ille té kességi te rü le tén mû kö dõ te le pü lé si ön kor mány za tok 
és más hatóságok.

4. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Il le té kes sé gi te rü le te ha tó sá gi, sza ka tó sá gi
eljárásokban

a) Pécs me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

b) Ka pos vár me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

c) Ba ra nya me gye – ki vé ve
Ó fa lu

köz igaz ga tá si te rü le tét.
d) Bács-Kis kun me gye – ki vé ve
Ba lo ta szál lás,
Bó csa,
Bu gac,
Bu gac pusz ta há za,
Csó lyos pá los,
Fü löp ja kab,
Gát ér,
Har ka kö töny,
Jász szent lász ló,
Kecs ke mét,
Kel ebia,
Kis kun fél egy há za,

Kis kun ha las,
Kis kun maj sa,
Kis szál lás,
Köm pöc,
Kun fe hér tó,
Kun szál lás,
La ki te lek,
Mó ric gát,
Nyár lõ rinc,
Pál mo nos to ra,
Pe tõ fi szál lás,
Szank,
Szent ki rály,
Ti sza al pár,
Ti sza kécs ke,
Ti sza ug,
Tom pa,
Vá ros föld,
Zsa na

köz igaz ga tá si te rü le tét.
e) Tol na me gyé bõl
At ta la,
Csi kós tõt tõs,
Já gó nak,
Ka pos pu la,
Ka posszek csõ,
Kis má nyok,
Lá pa fõ,
Nagy má nyok,
Nak,
Vár al ja,
Vá rong,
a Duna par ti te le pü lé sek nek a fo lyam (kö zép ví zi) med -

ré be nyú ló/tartozó
köz igaz ga tá si te rü le te, va la mint

a Pak si Atom erõ mû és a Ki égett Ka zet ták Át me ne ti Tá -
ro ló já nak területe.

f) So mogy me gye – ki vé ve
Ba la ton szent györgy,
Ba la ton sza ba di,
Csá kány,
Fõ nyed,
Hol lád,
Iha ros be rény,
Inke,
Ká nya,
Nagy sza ká csi,
Nem es déd,
Ne mes vid,
Po gány szent pé ter,
Sá voly,
Sió fok,
Si ó jut,
So mogy sám son,
So mogy si mo nyi,
So mogy zsit va,
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Szeg er dõ,
Szõ ke dencs,
Tap sony,
Ten gõd,
Ti kos,
Var ász ló,
Vése,
Vörs, va la mint
a Ba la ton par ti te le pü lé sek nek a tó med ré be (jogi part -

vo na lá val ha tá rolt te rü le té be), és
Õr ti los te le pü lés Mura (kö zép ví zi) med ré be nyú -

ló/tartozó
köz igaz ga tá si te rü le tét.

B) Il le té kes sé gi te rü le te a fo lyó- és tó sza bá lyo zá si, il let -
ve ár vé del mi víz ügyi ha tó sá gi eljárásokban:

a) fo lyó sza bá lyo zá si:
a Drá va a Mura tor ko la tá tól az or szág ha tá rig

(236–225 fkm és 200–68 fkm) 143 km hossz ban,
a Duna a Du na föld vá ri híd tól a déli or szág ha tá rig

(1560–1433 fkm) 127 km és a Fe renc-csa tor na a ba jai ki -
ága zás tól az or szág ha tá rig 34 fkm hossz ban;

b) ár víz vé del mi:
a Duna jobb part Bölcs ke- és a déli or szág ha tár kö zött, a

Duna bal part Solt-dé li or szág ha tár kö zött, a Drá va bal part 
Kor csi na át vá gás és Eper jes kö zött, a Fe ke te-víz bal part ja
a Pé csi-víz tor ko la ta és a Drá va kö zött, a Pé csi-víz bal
part ja Ké mes és a Fe ke te-víz kö zött, a Fe ke te-víz jobb part -
ja a cuni híd és a Drá va kö zött.

C) Ál ta lá nos te rü le ti kap cso lat tar tá sa:

Pécs, Ka pos vár me gyei jogú vá ros, Ba ra nya, So mogy és 
Tol na me gye, az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ te le pü lé si
ön kor mány za tok és más hatóságok.

5. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Il le té kes sé gi te rü le te ha tó sá gi, szak ha tó sá gi
eljárásokban:

a) Bu da pest fõ vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

b) Sal gó tar ján me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

c) He ves me gyé bõl
Apc,
Bol dog,
Hat van,
He réd,
Ke rek ha raszt,
Lõ rin ci,
Nagy kö ké nyes,
Pe tõ fi bá nya,
Zagy va szán tó

köz igaz ga tá si te rü le te.

d) Nóg rád me gye
tel jes köz igaz ga tá si te rü le te.

e) Pest me gye – ki vé ve
Abony,
Al ber tir sa,
Ceg léd,
Ceg léd ber cel,
Cse mõ,
Dán szent mik lós,
Jász ka ra je nõ,
Ko csér,
Kö rös te tét len,
Mi ke bu da,
Nagy kõ rös,
Nyárs apát,
Pi lis,
Tá pió szõ lõs,
Tör tel,
Új szil vás

köz igaz ga tá si te rü le tét.
f) Fej ér me gye Duna par ti te le pü lé se i nek a fo lyam (kö -

zép ví zi) med ré be nyú ló/tar to zó köz igaz ga tá si területe.

B) Il le té kes sé gi te rü le te a fo lyó- és tó sza bá lyo zá si, il let -
ve ár víz vé del mi víz ügyi ha tó sá gi eljárásokban:

a) fo lyó sza bá lyo zá si:
a Duna az Ipoly-tor ko lat tól a du na föld vá ri hí dig

(1708,2–1560,5 fkm) 147,7 km, a Szent end rei-Du na-ág
32 km és a Rác ke vei (So rok sá ri)-Du na-ág 58 km hossz -
ban, az Ipoly szlo vák–ma gyar ha tár sza ka sza 141 km
hossz ban, a Zagy va Job bá gyi tól a jász fel sõ szent györ gyi
elbontott hídig 41 km hosszban;

b) ár víz vé del mi:
a Duna jobb part Pi lis ma rót–Du na fü red kö zött, a Duna

bal part Szob–Du na egy há za kö zött, a Szent end rei-szi get
és Cse pel-szi get véd vo na lai, a Zagy va mind két par ti véd -
vo na lai Job bá gyi és Jász fel sõ szent györgy kö zött, és az
Ipoly bal parti védvonalai.

C) Ál ta lá nos te rü le ti kap cso lat tar tá sa:

Bu da pest fõ vá ros, Sal gó tar ján me gyei jogú vá ros, Pest,
He ves és Nóg rád me gye, az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ 
te le pü lé si ön kor mány za tok és más hatóságok.

6. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Il le té kes sé gi te rü le te ha tó sá gi, szak ha tó sá gi
eljárásokban:

a) Deb re cen me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

b) Haj dú-Bi har me gye – ki vé ve
Tég lás

köz igaz ga tá si te rü le tét.
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c) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyé bõl
Szor gal ma tos,
Ti sza da da,
Ti sza dob,
Ti sza esz lár,
Ti sza lök,
Ti sza nagy fa lu,
Ti sza vas vá ri

köz igaz ga tá si te rü le te.

B) Il le té kes sé gi te rü le te a fo lyó- és tó sza bá lyo zá si, il let -
ve ár víz vé del mi víz ügyi ha tó sá gi eljárásokban:

a) fo lyó sza bá lyo zá si:
a Be rettyó az or szág ha tár tól a tor ko la tig, Hor to -

bágy–Be rettyó Bu csá tól az Ágo tai hídig;
b) ár víz vé del mi:
a Ti sza bal part Ra ka maz–Ti sza fü red kö zött, a Ke le -

ti-fõ csa tor na vissza töl té se zett mind két par ti véd töl té sé vel, 
a Ti sza vas vá ri zsi li pig, a Hor to bágy–Be rettyó bal part
Nád ud var–Bu csa kö zött, a Be rettyó jobb part az or szág ha -
tár–Dar vas kö zött, a Be rettyó bal part or szág ha tár Se -
bes-Kö rös kö zött, a Be rettyó ba tor ko ló Ér- és Kál ló-fõ csa -
tor na vissza töl té se zett jobb és bal part ja (az Ér-fõ csa tor ná -
nak az or szág ha tá rig, a Kál ló-fõ csa tor ná nál a Ba kon sze gi
útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a
Berettyó-torkolat között.

C) Il le té kes sé gi te rü le te a ren de let 23.  § (3)–(4) be kez -
dé sé ben fog lalt fel ada tok tekintetében

a) Az A) és B) pon tok sze rin ti te rü let
b) A Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi, Ter mé -

szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség ille té kességi te rü le te 
[7/A) és B) pon tok]

D) Ál ta lá nos te rü le ti kap cso lat tar tá sa:

Deb re cen me gyei jogú vá ros, Haj dú-Bi har me gye, az
ille té kességi te rü le tén mû kö dõ te le pü lé si ön kor mány za tok 
és más hatóságok.

7. FELSÕ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Il le té kes sé gi te rü le te ha tó sá gi, szak ha tó sá gi
eljárásokban:

a) Nyír egy há za me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

b) Haj dú-Bi har me gyé bõl
Tég lás

köz igaz ga tá si te rü le te.
c) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye – ki vé ve
Szor gal ma tos,
Ti sza da da,
Ti sza dob,
Ti sza esz lár,

Ti sza lök,
Ti sza nagy fa lu,
Ti sza vas vá ri

köz igaz ga tá si te rü le tét.

B) Il le té kes sé gi te rü le te a fo lyó- és tó sza bá lyo zá si, il let -
ve ár víz vé del mi víz ügyi ha tó sá gi eljárásokban:

a) fo lyó sza bá lyo zá si:
a Ti sza a ti sza be csi or szág ha tár tól a Bod rog-tor ko la tig

(744,8–543,7 fkm), Túr az or szág ha tár tól a tor ko la tig
30 km és a Sza mos az or szág ha tár tól a tor ko la tig 49,5 km
hosszban;

b) ár víz vé del mi:
a Ti sza jobb part Tar pa–Ló nya kö zött; Ti sza bal part Ti -

sza becs–Ra ka maz kö zött, a Ba tár bal part Kis pa lád–Ti sza -
becs kö zött, a Túr jobb és bal part Gar bolc–Ti sza kó ród kö -
zött, a Pa lád jobb és bal part, a Sár éger jobb és bal part, a
Sza mos jobb és bal part az or szág ha tár és Olcs va, ille tõ leg
Olcs va a pá ti kö zött a Krasz na jobb és bal part Ág er dõ–Vá -
sá ros na mény kö zött, a Ló nyay-fõ csa tor na jobb és bal part,
va la mint a Ló nyay-fõ csa tor na bal par ti sza ka szán be öm lõ
Nyí ri-fõ fo lyá sok visszatöltésezett torkolati szakaszai.

C) Ál ta lá nos te rü le ti kap cso lat tar tá sa:

Nyír egy há za me gyei jogú vá ros, Sza bolcs-Szat már-Be -
reg me gye, az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ te le pü lé si
ön kor mány za tok és más hatóságok.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Il le té kes sé gi te rü le te ha tó sá gi, szak ha tó sá gi
eljárásokban:

a) Eger me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

b) Mis kolc me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

c) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
tel jes köz igaz ga tá si te rü le te.

d) He ves me gye – ki vé ve
Apc,
Átány,
Bol dog,
Er dõ te lek,
Hat van,
He réd,
He ves,
He ves ve ze kény,
Kis kö re,
Köm lõ,
Lõ rin ci,
Nagy kö ké nyes,
Pe tõ fi bá nya,
Pély,
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Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána,
Zagyvaszántó

közigazgatási területét.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megyébõl
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-

ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Tisza a Bodrog-torkolattól Tiszabábolnáig

(543,75–440,00 fkm) 103,75 km, a Bodrog az országhatár-
tól a torkolatig 51,1 km, a Hernád az országhatártól a tor-
kolatig 118,4 km és a Sajó az országhatártól a torkolatig
125,1 km hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Zemplénagárd–Sarud között, a Bodrog

jobb és bal part az országhatár és a Tisza között, a Hernád
jobb és bal part az országhatár és a torkolat között a Gönci,
Vadász és Garadna patakok visszatöltésezett szakaszaival,
a Takta mindkét parti töltései Szerencs és a torkolat között,
a Sajó jobb és bal part Sajópüspöki és a torkolat között, a
Szinva, Mercse, Hangony, Vörös J., Szuha, Szörnyûvöl-
gyi, Keleméri, Névtelen patakok visszatöltésezett szaka-
szaival, a Csincse, Eger és Rima mindkét parti torkolati
szakaszai, a Laskó visszatöltésezett szakaszának bal part-
ja, a Tana két part Kál–Jászjákóhalma közötti szakasza a
Zagyváig, a Tarna jobb parti mellékvízfolyásainak a Tar-
nóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói pata-
kok visszatöltésezett szakaszai.

C) Illetékességi területe a rendelet 23. § (3)–(4) bekez-

désében foglalt feladatok tekintetében

a) Az A) és B) pontok szerinti terület
b) A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Termé-

szetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség illetékességi területe
[9/A) és B) pontok]

D) Általános területi kapcsolattartása:

Miskolc, Eger megyei jogú városok, Borsod-Aba-
új-Zemplén és Heves megye, az illetékességi területén mû-
ködõ települési önkormányzatok és más hatóságok.

9. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,

TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Illetékességi területe hatósági, szakhatósági

eljárásokban:

a) Szolnok megyei jogú város
közigazgatási területe.

b) Heves megyébõl
Átány,
Erdõtelek,
Heves,
Hevesvezekény,
Kisköre,
Kömlõ,
Pély,
Sarud,
Tarnaszentmiklós,
Tenk,
Tiszanána

közigazgatási területe.
c) Jász-Nagykun-Szolnok megye – kivéve
Jászágó,
Jászárokszállás,
Jászdózsa

közigazgatási területét.
d) Pest megyébõl
Abony,
Albertirsa,
Cegléd,
Ceglédbercel,
Csemõ,
Dánszentmiklós,
Jászkarajenõ,
Kocsér,
Köröstetétlen,
Mikebuda,
Nagykõrös,
Nyársapát,
Pilis,
Tápiószõlõs,
Törtel,
Újszilvás

közigazgatási területe.

B) Illetékességi területe a folyó- és tószabályozási, illet-

ve árvízvédelmi vízügyi hatósági eljárásokban:

a) folyószabályozási:
a Tisza Tiszabábolnától Csongrád város északi közigaz-

gatási határáig (Csongrád–Bokros) (440,0–253,8 fkm)
186,2 km hosszban, a Kiskörei-tározó a Tisza 440,0
fkm-ig, a Zagyva a jászfelsõszentgyörgyi vízmércétõl a
torkolatig 83,9 km hosszban;

b) árvízvédelmi:
a Tisza jobb part Sarudtól az Alpári magaspartig (Laki-

telek–Alpár közigazgatási határáig), a Laskó visszatölté-
sezett szakaszának jobb partja, Tisza bal part a tiszafüredi
vasúti hídtól a Hármas-Körös torkolatáig, a Zagyva mind-
két partja Jászfelsõszentgyörgy–Szolnok között, a Tápió
jobb és bal part visszatöltésezett szakasza Tápiógyör-
gyéig, a Német-éri-fõcsatorna mindkét parti töltései, Hor-
tobágy–Berettyó jobb parti töltése, a Német-éri-fõcsatorna
és a Hármas-Körös közötti szakaszon, a Hármas-Körös
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jobb parti szakasza a Hortobágy–Berettyó torkolat és a
Tisza között.

C) Ál ta lá nos te rü le ti kap cso lat tar tá sa:

Szol nok me gyei jogú vá ros, Jász-Nagy kun-Szol nok
me gye, az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ te le pü lé si ön kor -
mány za tok és más hatóságok.

10. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI,
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELÕSÉG

A) Il le té kes sé gi te rü le te ha tó sá gi, szak ha tó sá gi
eljárásokban:

a) Bé kés csa ba me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

b) Hód me zõ vá sár hely me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

c) Kecs ke mét me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

d) Sze ged me gyei jogú vá ros
köz igaz ga tá si te rü le te.

e) Bács-Kis kun me gyé bõl
Ba lo ta szál lás,
Bó csa,
Bu gac,
Bu gac pusz ta há za,
Csó lyos pá los,
Fü löp ja kab,
Gát ér,
Har ka kö töny,
Jász szent lász ló,
Kecs ke mét,
Kel ebia,
Kis kun fél egy há za,
Kis kun ha las,
Kis kun maj sa,
Kis szál lás,
Köm pöc,
Kun fe hér tó,
Kun szál lás,
La ki te lek,
Mó ric gát,
Nyár lõ rinc,
Pál mo nos to ra,
Pe tõ fi szál lás,
Szank,
Szent ki rály,
Ti sza al pár,
Ti sza kécs ke,
Ti sza ug,
Tom pa,

Vá ros föld,
Zsa na

köz igaz ga tá si te rü le te.
f) Bé kés me gye
g) Csong rád me gye

tel jes köz igaz ga tá si te rü le te.

B) Il le té kes sé gi te rü le te a fo lyó- és tó sza bá lyo zá si, il let -
ve ár víz vé del mi víz ügyi ha tó sá gi eljárásokban:

a) fo lyó sza bá lyo zá si:
a Ti sza Csong rád vá ros észa ki köz igaz ga tá si ha tá rá tól

(Csong rád–Bok ros) a déli or szág ha tá rig (253,8–159,6
fkm) 94,2 km, a Ma ros a ke le ti or szág ha tár tól a tor ko la tig
49,6 km, a Se bes-Kö rös az or szág ha tár tól a tor ko la tig
59 km, a Fe ke te-Kö rös az or szág ha tár tól a tor ko la tig
20 km, a Fe hér-Kö rös az or szág ha tár tól a tor ko la tig 10 km, 
a Ket tõs- és Hár mas-Kö rös tel jes 37 km, ille tõ leg 91 km
hossz ban, a Hor to bágy–Berettyó Túrkevétõl a torkolatig
54,8 km hosszban;

b) ár víz vé del mi:
a Ti sza jobb part al pá ri ma gas part (La ki te lek–Al pár

köz igaz ga tá si ha tár) – déli or szág ha tár kö zöt ti sza ka sza, a
Dong-éri-fõ csa tor na tor ko la ti sza ka szá nak jobb és bal par -
ti vissza töl té se zé se, a Ti sza bal part a Hár mas-Kö rös tor -
ko lat tól a déli or szág ha tá rig, a Hár mas-Kö rös bal part a
Hor ga völgy-ér mel lék ága alat ti Da ru ram pá tól a Ti szá ig, a
Ma ros mind két par ti töl tés az or szág ha tár és a tor ko lat kö -
zött, a Sám son–Apát fal vi-fõ csa tor na jobb és bal par ti töl -
té se a Ma ros és a Ki rály he gye si-fõ csa tor na kö zött, a Hor -
to bágy–Be rettyó bal par ti töl tés Bu csa és a tor ko lat kö zött,
a Hár mas-Kö rös jobb par ti töl té se a Hor to bágy–Be rettyó
és a Se bes-Kö rös kö zött, a Se bes-Kö rös jobb par ti töl té se a 
Hár mas-Kö rös és Be rettyó tor ko la ta kö zött, a Be rettyó
jobb par ti töl té se Dar vas és a Se bes-Kö rös kö zött, a Se -
bes-Kö rös bal par ti töl té se az or szág ha tár és a Hár mas-Kö -
rös kö zött, a Hár mas-Kö rös bal par ti töl té se a Hor ga völ -
gyi-ér mel lék ága alat ti Da ru ram pa és a Se bes-Kö rös kö -
zött, a Ket tõs-Kö rös, a Fe ke te-Kö rös és a Fe hér-Kö rös
mind két par ti töl té sei, a Fe hér-Kö rös bal par ti lo ka li zá ci ós
töl tés, a mér ge si és a mály vá di ár ví zi szük ség tá ro zók töl té -
sei, a Gyu la vá ri és Dé nes ma jo ri kör töl té sek, a Fe hér-Kö -
rös és a Fe ke te-Kö rös kö zöt ti lokalizációs töltés, a
Fekete-Körös és a Sebes-Körös közötti lokalizációs töltés,
az Öcsöd–Békésszentandrási lokalizációs töltés az
Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság határáig.

C) Ál ta lá nos te rü le ti kap cso lat tar tá sa:

Sze ged, Kecs ke mét, Hód me zõ vá sár hely, Bé kés csa ba
me gyei jogú vá ro sok, Bé kés, Csong rád, Bács-Kis kun me -
gye, az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ te le pü lé si ön kor -
mány za tok és más hatóságok.

2006/161. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 13449



2. számú melléklet
a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
elnevezése és székhelye

Észak-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság, Gyõr

Kö zép-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Igaz ga tó ság, Budapest

Al só-Du na-völ gyi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Baja

Kö zép-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga -
tó ság, Szé kes fe hér vár

Dél-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó -
ság, Pécs

Nyu gat-du nán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Szom bat hely

Fel sõ-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Nyír egy há za

Észak-ma gyar or szá gi Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Igaz ga tó ság, Miskolc

Ti szán tú li Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság,
Debrecen

Kö zép-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Igaz ga tó ság, Szolnok

Al só-Ti sza-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz -
ga tó ság, Szeged

Kö rös-vi dé ki Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó -
ság, Gyula

II. A környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok
mûködési területe

1. ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mû kö dé si te rü le te:

a) Gyõr-Mo son-Sop ron me gye – ki vé ve
Ba kony gyi rót,
Ba kony szent lász ló,
Ba kony pé terd,
Csá ford já nos fa,
Csér,
Csik vánd,
Egy há zas fa lu,
Fe nyõ fõ,
Gya ló ka,
Gyar mat,
Iván,
Lázi,
Rép ce vis,
Ro mánd,
Si ká tor,
Sop ron hor pács,
Sza kony,

Sze re cseny,
Veszp rém var sány,
Und,
Zsi ra köz igaz ga tá si te rü le tét.
b) Ko má rom-Esz ter gom me gye – ki vé ve
Szár li get köz igaz ga tá si te rü le tét.
c) Vas me gyé bõl
Csá nig,
Csön ge,
Ják fa,
Ke nye ri,
Nick,
Ostf fy asszony fa,
Pá poc,
Rá ba paty,
Rép ce lak,
Ura i új fa lu köz igaz ga tá si te rü le te.
d) Veszp rém me gyé bõl
Egy há zas ke szõ,
Ke me nesszent pé ter,
Ma lom sok,
Mar cal tõ,
Vár ke szõ köz igaz ga tá si te rü le te.

B) Mû kö dé si vo na lai:

a) fo lyók:
a Duna a nyu ga ti or szág ha tár tól az Ipoly-tor ko la tig

(1850–1708 fkm) 142 km, a Mo so ni Du na-ág 122 km és az 
Ipar csa tor na 2,4 km sza ka sza, a Rába a sár vá ri vas úti híd -
tól a tor ko la tig 86 km hossz ban, to váb bá a Mar cal nak Mó -
ri chi da (Új Ma lom sok) alat ti, va gyis a kör nye zet vé del mi
és víz ügyi igaz ga tó ság mû kö dé si te rü le té nek déli ha tá rá tól 
a tor ko la tig terjedõ szakasza 22 km hosszban; valamint a
Fertõ tó;

b) ár víz vé del mi mû vek:
a Duna jobb part a raj kai or szág ha tár és Pi lis ma rót kö -

zött, a Laj ta mind két part, a Laj ta jobb és bal par ti csa tor -
nák, va la mint az össze kö tõ csa tor na jobb- és bal par ti töl té -
sei, a Mo so ni-Du na jobb és bal par ti töl té sei, a Ráb ca
mind két ol da li töl té se Bõ sár kány és Gyõr kö zött, a Rép ce
ár apasz tó töl té sei Rép ce la kig, ill. Rép ce sze me ré ig, a Rába
jobb és bal par ti töl té se Sár vár és Gyõr kö zött, a Mar cal bal 
és jobb parti védvonal a Bakonyér visszatöltésezésével
együtt;

c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ vízügyi létesítmények.

C) Kap cso lat tar tás:

Gyõr, Sop ron, Ta ta bá nya me gyei jogú vá ro sok,
Gyõr-Mo son-Sop ron, Ko má rom-Esz ter gom, Vas és
Veszp rém me gye.
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2. KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI 
ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mû kö dé si te rü le te:

a) Bu da pest fõ vá ros tel jes köz igaz ga tá si te rü le te.
b) Pest me gye – ki vé ve
Abony,
Al ber tir sa,
Ceg léd,
Ceg léd ber cel,
Cse mõ,
Dán szent mik lós,
Jász ka ra je nõ,
Ko csér,
Kõ rös te tét len,
Mi ke bu da,
Nagy kõ rös,
Nyárs apát,
Pi lis,
Tá pió szõ lõs,
Tör tel,
Új szil vás köz igaz ga tá si te rü le tét.
c) Nóg rád me gye tel jes köz igaz ga tá si te rü le te.
d) He ves me gyé bõl
Apc,
Bol dog,
Hat van,
He réd,
Ke rek ha raszt,
Lõ rin ci,
Nagy kö ké nyes,
Zagy va szán tó köz igaz ga tá si te rü le te.

B) Mû kö dé si vo na lai:

a) fo lyók:
a Duna az Ipoly-tor ko lat tól a du na föld vá ri hí dig

(1708,2–1560,5 fkm) 147,7 km, a Szent end rei Du na-ág
32 km és a Rác ke vei (So rok sá ri) Du na-ág 58 km hossz ban, 
az Ipoly szlo vák–ma gyar ha tár sza ka sza 141 km hossz ban,
a Zagy va Job bá gyi tól a jász fel sõ szent györ gyi elbontott
hídig 41 km hosszban;

b) ár víz vé del mi mû vek:
a Duna jobb part Pi lis ma rót–Du na fü red kö zött, a Duna

bal part Szob–Du na egy há za kö zött, a Szent end rei-szi get
és Cse pel-szi get véd vo na lai – ki vé ve Bu da pest és Szent -
end re sa ját szer ve zet tel vé de ke zõ vá ro sok véd vo na la it –, a
Zagy va mind két par ti véd vo na lai Job bá gyi és Jász fel sõ -
szent györgy között és az Ipoly bal parti védvonalai.

c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi létesítmények, ezen kívül

Bács-Kis kun me gyé ben:

Kun pe szér ha tá rá ban a XX. jelû bel víz csa tor na; Kun -
szent mik lós ha tá rá ban a XXXI. jelû bel víz csa tor ná nak a
XXXIII. jelû bel víz csa tor na be tor ko lá sa fe let ti sza ka sza;
Tass ha tá rá ban az I. fõ csa tor na és a Szivárgó-csatorna
kezelése.

Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben:
a Gal ga és az Egye sült-Tá pió pa ta kok ke ze lé se.
Fej ér me gyé ben:
Kí gyós, Saj gó, Etye ki, Má nyi, Zá mo ri pa ta kok és mel -

lék ága ik.

C) Kap cso lat tar tás:

Bu da pest fõ vá ros, Sal gó tar ján me gyei jogú vá ros, Pest
és Nóg rád megye.

3. ALSÓ-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mû kö dé si te rü le te:

a) Bács-Kis kun me gye – ki vé ve
Ba lo ta szál lás,
Bó csa,
Bu gac,
Bu gac pusz ta há za,
Csó lyos pá los,
Fü löp ja kab,
Gát ér,
Har ka kö töny,
Jász szent lász ló,
Kecs ke mét,
Kel ebia,
Kis kun ha las,
Kis kun maj sa,
Kis szál lás,
Kis kun fél egy há za,
Köm pöc,
Kun fe hér tó,
Kun szál lás,
La ki te lek,
Nyár lõ rinc,
Pál mo nos to ra,
Pe tõ fi szál lás,
Szank,
Szent ki rály (Lász ló fal va),
Ti sza al pár,
Ti sza kécs ke,
Tom pa,
Vá ros föld,
Zsa na

köz igaz ga tá si te rü le tét, to váb bá
Baja vá ros és
Ér sek csa nád köz igaz ga tá si te rü le té nek a Duna jobb

part já ra esõ ré szét.
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b) Ba ra nya me gyé bõl
Ho mo rúd köz igaz ga tá si te rü le te, to váb bá
Mo hács vá ros köz igaz ga tá si te rü le té nek a Duna bal

part já ra esõ része.

B) Mû kö dé si vo na lai:

a) fo lyók:
a Duna a du na föld vá ri híd fel sõ élé tõl a déli or szág ha tá -

rig (1560,5–1433 fkm) 127,5 km és a Fe renc-csa tor na a
ba jai ki ága zás tól az or szág ha tá rig 34 km hosszban;

b) ár víz vé del mi mû vek:
a Duna bal part Solt-dé li or szág ha tár kö zött, ki vé ve a

Baja vá ros bel te rü le tét védõ fõ véd vo na lat;
c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -

mé nyek:
a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ

kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi létesítmények, ezen kívül

Bács-Kis kun me gyé ben:
Bó csa köz ség ha tá rá ban a VII. szá mú csa tor na; Re -

kettye–Bo gár zó-csa tor na Kis kun ha las köz igaz ga tá si
területén.

Pest me gyé ben:
Ta tár szent györgy ha tá rá ban a XXIII. jelû bel víz csa tor -

na ke ze lé se: Bu gyi ha tá rá ban a Du na-völ gyi fõ csa tor na a
Kun pe szér–Bugyi közútig.

C) Kap cso lat tar tás:

Kecs ke mét me gyei jogú vá ros, Bács-Kis kun me gye.

4. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mû kö dé si te rü le te:

a) Fej ér me gye tel jes köz igaz ga tá si te rü le te.
b) Veszp rém me gye – ki vé ve
Egy há zas ke szõ,
Ke me nes hõ gyész,
Ke me nesszent pé ter,
Ma gyar gencs,
Ma lom sok,
Mar cal tõ,
Vár ke szõ köz igaz ga tá si te rü le tét.
c) Tol na me gye – ki vé ve
At ta la,
Csi kós tõt tõs,
Já gó nak,
Ka posszek csõ,
Ka pos pu la,
Lá pa fõ,
Nak köz igaz ga tá si te rü le tét, to váb bá
Vár al ja Völgy sé gi pa tak jobb part já ra esõ ré szét,
Vá rong köz igaz ga tá si te rü le tét, to váb bá
Kis má nyok nak és

Nagy má nyok nak a Völgy sé gi pa tak jobb part já ra esõ ré -
szét.

d) So mogy me gyé bõl
Ba la ton sza ba di,
Ká nya,
Sió fok (Ba la ton ki li ti),
Si ó jut,
Ten gõd

köz igaz ga tá si te rü le te, to váb bá
Ádánd nak a Sió bal part já ra esõ ré sze.
e) Ba ra nya me gyé bõl
Ó fa lu te rü le te, to váb bá
Hi das köz igaz ga tá si te rü le té nek a Völgy sé gi pa tak bal

part já ra esõ része.
f) Bács-Kis kun me gyé bõl
Baja vá ros és
Ér sek csa nád köz igaz ga tá si te rü le té nek a Duna jobb

part já ra esõ része.
g) Gyõr-Mo son-Sop ron me gyé bõl
Ba kony gyi rót,
Ba kony szent lász ló,
Ba kony pé terd,
Csik vánd,
Fe nyõ fõ,
Gyar mat,
Lázi,
Ro mánd,
Si ká tor,
Sze re cseny,
Veszp rém var sány

köz igaz ga tá si te rü le te.
h) Ko má rom-Esz ter gom me gyé bõl:
Szár li get

köz igaz ga tá si te rü le te.

B) Mû kö dé si vo na lai:

a) fo lyók:
a Ba la ton és a Ve len cei-tó; a Sió a Ba la ton tól a tor ko la -

tig;
b) ár víz vé del mi mû vek:
a Duna jobb part Er csi–Adony és Bölcs ke–Báta kö zött,

a Szt. Lász ló bal par ti és a Váli víz fo lyás jobb és bal par ti
tor ko la ti sza kasz, a Sió Si mon tor nya–Si ó a gárd kö zöt ti bal
par ti, Si ó a gárd és Sió-tor ko lat kö zöt ti jobb és bal par ti, a
Si ó ba ömlõ Völgy sé gi árok tor ko la ti sza ka szá nak két par ti
töl té sei, a Ná dor-csa tor na Kölesd alatti jobb és bal parti
töltései;

c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi létesítmények, ezen kívül

Ba ra nya me gyé ben:
Má gocs ha tá rá ban a Ka pos-csa tor na jobb par ti ol da la és

jobb par ti de pó ni á ja.
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Tolna megyében:
Kaposszekcsõ és Csikóstõttõs határában a Kapos-csa-

torna jobb parti depóniája a Dombóvár–Kaposszekcsõ út
hídjától lefelé; Nak határában a Kis-Konda patak.

C) Kapcsolattartás:

Székesfehérvár, Dunaújváros, Szekszárd és Veszprém
megyei jogú városok, Fejér, Tolna és Veszprém megye.

5. DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési területe:

a) Pécs megyei jogú város.
b) Baranya megye – kivéve
Homorúd, valamint
Ófalu közigazgatási területét, továbbá
Hidas közigazgatási területének a Völgységi patak bal

partjára esõ részét, valamint Mohács közigazgatási terüle-
tének a Duna bal partjára esõ részét.

c) Somogy megye – kivéve
Balatonszentgyörgy,
Balatonszabadi,
Csákány,
Fõnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Kánya,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Õrtilos,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Siófok,
Siójut,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitfa,
Szegerdõ,
Szõkedencs,
Tapsony,
Tengõd,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs

közigazgatási területét, továbbá
Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyûj-

tõjére esõ részét Horvátkút lakott hellyel.
d) Tolna megyébõl
Attala,
Csikóstõttõs,

Jágónak,
Kapospula,
Kaposszekcsõ,
Lápafõ,
Nak,
Várong,
Váralja, továbbá
Kismányok és
Nagymányok közigazgatási területének a Völgységi pa-

tak jobb partjára esõ része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:
a Dráva a Mura torkolatától az országhatárig (236–225

fkm és 200–68 fkm) 143 km hosszban.
b) árvízvédelmi mûvek:
a Duna jobb part Mohács és a déli országhatár között, a

Dráva bal part Korcsina átvágás és Eperjes között, a Feke-
te-víz bal partja a Pécsi-víz torkolata és a Dráva között, a
Pécsi-víz bal partja Kémes és a Fekete-víz között, a Feke-
te-víz jobb partja a cuni híd és a Dráva között;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül

Tolna megyében:
Dombóvár határában a Kapos-vízfolyás medre a Dom-

bóvár-kaposszekcsõi út hídjától vízfolyás szerint felfelé;
Váralja, Kismányok és Nagymányok határában a
Völgységi patak medre.

C) Kapcsolattartás:

Pécs, Kaposvár megyei jogú városok, Baranya és So-
mogy megye.

6. NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési területe:

a) Vas megye – kivéve
Csánig,
Csönge,
Jákfa,
Kenyeri,
Nick,
Ostffyasszonyfa,
Pápoc,
Rábapaty,
Répcelak,
Uraiújfalu közigazgatási területét.
b) Zala megye teljes közigazgatási területe.
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c) Gyõr-Moson-Sopron megyébõl
Csáfordjánosfa,
Csér,
Egyházasfalu,
Gyalóka,
Iván,
Répcevis,
Sopronhorpács,
Szakony,
Und,
Zsira közigazgatási területe.
d) Veszprém megyébõl
Kemeneshõgyész,
Magyargencs közigazgatási területe.
e) Somogy megyébõl
Balatonszentgyörgy,
Csákány,
Fõnyed,
Hollád,
Iharosberény,
Inke,
Nagyszakácsi,
Nemesdéd,
Nemesvid,
Õrtilos,
Pogányszentpéter,
Sávoly,
Somogysámson,
Somogysimonyi,
Somogyzsitfa,
Szegerdõ,
Szõkedencs,
Tapsony,
Tikos,
Varászló,
Vése,
Vörs közigazgatási területe, valamint
Marcali közigazgatási területének a Zala folyó vízgyûj-

tõjére esõ része Horvátkút lakott hellyel.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:
a Mura az országhatártól a torkolatig (48 km), a Rába a

sárvári vasúti hídtól az országhatárig (126 km);
b) árvízvédelmi mûvek:
a Zala árvízvédelmi rendszer Bókaháza és a Kisbalaton

vízvédelmi rendszer között, a Mura bal parti árvízvédelmi
rendszer, a Rába árvízvédelmi rendszer a sárvári vasúti híd
és az országhatár között, az OÁBSZ szerint;

c) kisvízfolyások, belvízcsatornák és vízügyi létesít-
mények:

a mûködési területén kizárólag állami tulajdonban lévõ
kisvízfolyások, belvízvédelmi csatornák, tározók, holt-
ágak és az azokon lévõ vízügyi létesítmények, ezen kívül

Vas megyében:

a Répcének a répcelaki osztómû feletti szakaszán az or-
szághatárig; a Kõris patak a jákfai hídtól felfelé: a Marcal
a Gyõr-Moson-Sopron, Veszprém megyék határától
(Mórichida) Vas és Veszprém megyék határáig Megyer.

C) Kapcsolattartás:

Szombathely, Zalaegerszeg, Nagykanizsa megyei jogú
városok, Vas és Zala megye.

7. FELSÕ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS

VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mûködési területe:

a) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye – kivéve
Nyírlugos,
Penészlek,
Szorgalmatos,
Tiszadada,
Tiszadob,
Tiszaeszlár,
Tiszalök,
Tiszanagyfalu,
Tiszavasvári települések közigazgatási területét,
Balsa,
Dombrád,
Ibrány,
Timár,
Tiszabercel,
Tiszakanyár,
Tiszatelek,
Gávavencsellõ települések közigazgatási területének a

Tisza jobb partjára esõ részét, továbbá
Nyírbéltek közigazgatási területének délnyugati részét,
Rakamaz közigazgatási területének a Tiszanagyfa-

lu–Rakamaz községhatár, a Nyíregyháza–Tokaj vasútvo-
nal és a 38-as számú út által alkotott vonaltól délre esõ
területét.

b) Borsod-Abaúj-Zemplén megyébõl
Cigánd,
Kenézlõ,
Tiszakarád,
Zemplénagárd közigazgatási területének a Tisza bal

partjára esõ része.
c) Hajdú-Bihar megyébõl
Téglás közigazgatási területe, valamint
Nyíradony közigazgatási területének északi része.

B) Mûködési vonalai:

a) folyók:
a Tisza a tiszabecsi országhatártól a Bodrog-torkolatig

(744,8–543,7 fkm), Túr az országhatártól a torkolatig
30 km és a Szamos az országhatártól a torkolatig 49,5 km
hosszban;
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b) ár víz vé del mi mû vek:
a Ti sza jobb part Tar pa–Ló nya kö zött; Ti sza bal part Ti -

sza becs–Ra ka maz kö zött, a Ba tár bal part Kis pa lád–Ti sza -
becs kö zött, a Túr jobb és bal part Gar bolc–Ti sza kó ród kö -
zött, a Pa lád jobb és bal part, a Sár éger jobb és bal part, a
Sza mos jobb és bal part az or szág ha tár és Olcs va, ille tõ leg
Olcs va a pá ti kö zött a Krasz na jobb és bal part Ág er dõ-Vá -
sá ros na mény kö zött, a Sza mos–Túr közi zá ró gát, az Olcs -
va a pá ti kör gát, a Ló nyay-fõ csa tor na jobb és bal part, va la -
mint a Ló nyay-fõ csa tor na bal par ti sza ka szán be öm lõ Nyí -
ri-fõ fo lyá sok vissza töl té se zett tor ko la ti sza ka szai;

c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi létesítmények, ezen kívül

Haj dú-Bi har me gyé bõl:
Haj dú had ház ha tá rá ban a Had há zi (VIII/7–2.) mel lék -

ág, Tég lás ha tá rá ban a Tég lá si (VIII/7.) mel lék ág kezelése.

C) Kap cso lat tar tás:

Nyír egy há za me gyei jogú vá ros, Sza bolcs-Szat már-Be -
reg megye.

8. ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mû kö dé si te rü le te:

a) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye – ki vé ve
Árok tõ,
Ci gánd,
He jõ kürt,
Ke néz lõ,
Osz lár,
Rév le ány vár, va la mint
Ri cse köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza bal part já ra esõ

ré szét,
Ti sza bá bol na köz igaz ga tá si te rü le té nek a Kis kö rei-tá ro -

zó te rü le té re esõ ré szét (a Ti sza 440 fkm szel vé nye alatt),
Ti sza cser mely,
Ti sza do rog ma,
Ti sza ka rád,
Ti sza ke szi,
Ti sza pal ko nya,
Ti sza tar dos,
Ti sza tar ján, va la mint
Ti sza új vá ros köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza bal part -

já ra esõ ré szét,
Ti sza valk köz igaz ga tá si te rü le té nek a Kis kö rei-tá ro zó

te rü le té re esõ ré szét,
To kaj és
Zemp lé na gárd köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza bal

part já ra esõ részét.

b) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyé bõl
Bal sa,
Domb rád,
Ib rány,
Ti már,
Ti sza da da,
Ti sza ber cel,
Ti sza dob,
Ti sza esz lár,
Ti sza ka nyár,
Ti sza lök,
Ti sza te lek, va la mint
Gá va ven csel lõ köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza jobb

part já ra esõ része.
c) He ves me gye – ki vé ve
Apc,
Átány,
Bol dog,
Er dõ te lek,
Hat van,
He réd,
He ves,
He ves ve ze kény,
Ke rek ha raszt,
Kis kö re,
Köm lõ,
Lõ rin ci,
Nagy kö ké nyes,
Pély,
Sa rud,
Tar na szent mik lós,
Tenk,
Ti sza ná na,
Zagy va szán tó köz igaz ga tá si te rü le tét, továbbá
Po rosz ló és Új lõ rinc fal va köz igaz ga tá si te rü le té nek a

Kis kö rei tá ro zó te rü le té re esõ részét.
d) Haj dú-Bi har me gyé bõl
Ti sza cse ge köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza jobb part -

já ra esõ része.
e) Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé bõl
Jász ágó,
Jász árok szál lás,
Jász dó zsa,
Jász já kó hal ma

köz igaz ga tá si te rü le te.

B) Mû kö dé si vo na lai:

a) fo lyók:
a Ti sza a Bod rog-tor ko lat tól Ti sza bá bol ná ig

(543,75–440,00 fkm) 103,75 km, a Bod rog az or szág ha tár -
tól a tor ko la tig 51,1 km, a Her nád az or szág ha tár tól a tor -
ko la tig 118,4 km és a Sajó az or szág ha tár tól a tor ko la tig
125,1 km hosszban;

b) ár víz vé del mi mû vek:
a Ti sza jobb part Zemp lé na gárd–Sa rud kö zött, a Bod rog 

jobb és bal part az or szág ha tár és a Ti sza kö zött, a Her nád
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jobb és bal part az or szág ha tár és a tor ko lat kö zött a Gön ci,
Va dász és Ga rad na pa ta kok vissza töl té se zett sza ka sza i val, 
a Tak ta mind két par ti töl té sei Sze rencs és a tor ko lat kö zött, 
a Sajó jobb és bal part Sa jó püs pö ki és a tor ko lat kö zött, a
Szin va, Mer cse, Han gony, Vö rös J., Szu ha, Ször nyû völ -
gyi, Ke le mé ri, Név te len pa ta kok vissza töl té se zett sza ka -
sza i val, a Csin cse, Eger és Rima mind két par ti tor ko la ti
sza ka szai, a Las kó vissza töl té se zett sza ka szá nak bal part -
ja, a Tar na két part Kál–Jász já kó hal ma kö zöt ti sza ka sza a
Zagy vá ig, a Tar na jobb par ti mel lé kvíz fo lyá sa i nak a
Tarnóca, Bene, Gyöngyös, Gyangya és Szarvágy, Ágói
patakok visszatöltésezett szakaszai;

c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi létesítmények, ezen kívül

He ves me gyé ben:
Sa rud ha tá rá ban a Las kó pa tak med re; Sa rud, Ti sza ná -

na, Köm lõ ha tá rá ban a Csin csa bel víz csa tor na víz gyûj tõ
területe.

Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben:
Jász be rény ha tá rá ban az Ágói pa tak és a bal par ti víz -

gyûj tõ je, a Tar na pa tak és a bal par ti víz gyûj tõ je, Jász já kó -
hal ma ha tá rá ban a Tarna patak.

Nóg rád me gyé ben:
a ce re di Tar na pa tak, a Za bar, Kõ ve rõ, Utas pa ta kok,

Vers csá tér és a Szi las patak.

C) Kap cso lat tar tás:

Mis kolc, Eger me gyei jogú vá ro sok, Bor sod-Aba -
új-Zemp lén és He ves megye.

9. TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
IGAZGATÓSÁG

A) Mû kö dé si te rü le te:

a) Haj dú-Bi har me gye – ki vé ve
Tég lás köz igaz ga tá si te rü le tét,
Nyír adony köz igaz ga tá si te rü le té nek észa ki ré szét, Ti -

sza cse ge köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza jobb partjára
esõ részét,

Ko má di és
Kö rös sza kál Se bes-Kö rös bal part já ra esõ ré szét,
Dar vas köz igaz ga tá si te rü le té nek a Be rettyó jobb part -

ján a köz úti híd alatt,
Zsá ka köz igaz ga tá si te rü le té nek a Kál ló-csa tor na jobb

part já ra esõ részét.
b) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyé bõl
Nyír lú gos,
Pe nész lek,
Szor gal ma tos,
Ti sza nagy fa lu,
Ti sza vas vá ri köz igaz ga tá si te rü le te, továbbá

Ti sza esz lár,
Ti sza lök,
Ti sza dob,
Ti sza da da köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza bal part já ra 

esõ része,
Nyír bél tek köz igaz ga tá si te rü le té nek dél nyu ga ti ré sze,

valamint
Ra ka maz köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza nagy fa -

lu–Ra ka maz köz ség ha tár, a Nyír egy há za–To kaj vas út vo -
nal és a 38. sz. út ál tal al ko tott vo nal tól délre esõ területe.

c) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé bõl
To kaj,
Ti sza tar dos,
Ti sza új vá ros,
Ti sza pal ko nya,
Osz lár,
He jõ kürt,
Ti sza tar ján,
Ti sza ke szi,
Árok tõ, va la mint
Ti sza do rog ma köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza bal

part já ra esõ része.
d) Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé bõl:
Ti sza fü red köz igaz ga tá si te rü le té nek a 33. sz. köz út tól

észak ra, a kar ca gi köz út tól és a Ti sza fü re di ön tö zõ fõ csa -
tor ná tól keletre esõ része,

Ti sza i gar köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza fü re di ön tö -
zõ fõ csa tor ná tól keletre esõ része,

Ti sza örs köz igaz ga tá si te rü le té nek észak ke le ti része,
Na gyi ván köz igaz ga tá si te rü le te,
Kun ma da ras köz igaz ga tá si te rü le té nek ke le ti része,
Kar cag Kis új szál lás köz igaz ga tá si te rü le té nek a Né -

met-ér és a Hor to bágy–Be rettyó bal ol da li hul lám te rét és
töl té sét érintõ része.

e) Bé kés me gyé bõl:
Bu csa köz igaz ga tá si te rü le te,
Ecseg fal va köz igaz ga tá si te rü le té nek észak ke le ti része,
Szeg ha lom köz igaz ga tá si te rü le té nek a Be rettyó és a Se -

bes-Kö rös közé esõ része,
Bi ha rug ra és
Kö rös nagy har sány köz igaz ga tá si te rü le té nek a Se -

bes-Kö rös jobb part já ra esõ része.

B) Mû kö dé si vo na lai:

a) fo lyók:
a Be rettyó az or szág ha tár tól a tor ko la tig, Hor to -

bágy–Be rettyó Bu csá tól az Ágo tai hídig;
b) ár víz vé del mi mû vek:
a Ti sza bal part Ra ka maz–Ti sza fü red kö zött, a Ke le -

ti-fõ csa tor na vissza töl té se zett mind két par ti véd töl té sé vel, 
a Ti sza vas vá ri zsi li pig, a Hor to bágy–Be rettyó bal part
Nád ud var–Bu csa kö zött, a Be rettyó jobb part az or szág ha -
tár–Dar vas kö zött, a Be rettyó bal part or szág ha tár Se -
bes-Kö rös kö zött, a Be rettyó ba tor ko ló Ér- és Kál ló-fõ csa -
tor na vissza töl té se zett jobb és bal part ja (az Ér-fõ csa tor ná -
nak az or szág ha tá rig, a Kál ló-fõ csa tor ná nál a Ba kon sze gi
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útig), a Sebes-Körös jobb part az országhatár és a
Berettyó-torkolat között;

c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi létesítmények, ezen kívül

Bé kés me gyé ben:
Ecseg fal va ha tá rá ban a Sár ré ti-fõ csa tor na ke ze lé se.
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyé ben:
Nyír bél tek ha tá rá ban az or szág ha tárt met szõ Pe nész le ki 

bel víz csa tor nák kezelése.
Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé ben:
Ti sza örs és Ti sza i gar ha tá rá ban a Sar kad-Mér ges-Sá -

ros-ér kezelése.

C) Kap cso lat tar tás:

Deb re cen me gyei jogú vá ros, Haj dú-Bi har me gye.

10. KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mû kö dé si te rü le te:

a) Jász-Nagy kun-Szol nok me gye – ki vé ve
Jász ágó,
Jász árok szál lás,
Jász dó zsa,
Jász já kó hal ma,
Na gyi ván köz igaz ga tá si te rü le tét,
Kar cag köz igaz ga tá si te rü le té nek a Né met-ér és a Hor -

to bágy–Be rettyó bal ol da lá ra esõ részét,
Kun ma da ras köz igaz ga tá si te rü le té nek a ke le ti részét,
Ti sza fü red köz igaz ga tá si te rü le té nek a 33. sz. köz út tól

észak ra, a kar ca gi köz út tól és a Ti sza fü re di ön tö zõ fõ csa -
tor ná tól keletre esõ részét,

Ti sza i gar köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza fü re di ön tö -
zõ fõ csa tor ná tól keletre esõ részét,

Ti sza örs köz igaz ga tá si te rü le té nek észak ke le ti részét,
Túr ke ve köz igaz ga tá si te rü le té nek a Hor to bágy–Be -

rettyó bal part já ra esõ részét,
Me zõ túr köz igaz ga tá si te rü le té nek a Hor to bágy–Be -

rettyó, va la mint a Hár mas-Kö rös bal part já ra esõ ré sze it és
– a Hor to bágy–Be rettyó tor ko la ta fe lett – a jobb partjára
esõ részét,

Öcsöd köz igaz ga tá si te rü le té nek a Hár mas-Kö rös bal
part já ra esõ részét,

Kun szent már ton és Sze le vény köz igaz ga tá si te rü le té -
nek a Hár mas-Kö rös bal part já ra esõ részét,

Ti sza sas köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza jobb part já ra
esõ részét.

b) He ves me gyé bõl:
Átány,
Er dõ te lek,
He ves,

He ves ve ze kény,
Kis kö re,
Köm lõ,
Pély,
Sa rud,
Tar na szent mik lós,
Tenk,
Ti sza ná na köz igaz ga tá si te rü le te, továbbá
Új lõ rinc fal va és Po rosz ló köz igaz ga tá si te rü le té nek a

Kis kö rei-tá ro zó te rü le té re esõ része.
c) Bé kés me gyé bõl:
Ecseg fal va köz igaz ga tá si te rü le té nek a Hor to bágy–Be -

rettyó jobb part já ra esõ része.
d) Csong rád me gyé bõl
Csong rád vá ros köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza bal

part já ra esõ ré sze, Szen tes–Ma gyar tés köz igaz ga tá si te rü -
le té nek a Hár mas-Kö rös jobb partjára esõ része.

e) Bács-Kis kun me gyé bõl:
La ki te lek – ki vé ve Tõs er dõ, va la mint az al pá ri nyá ri gát

területét,
Szent ki rály (Lász ló fal va),
Ti sza kécs ke köz igaz ga tá si te rü le te.
f) Pest me gyé bõl:
Abony,
Al ber tir sa,
Ceg léd,
Ceg léd ber cel,
Cse mõ,
Dán szent mik lós,
Jász ka ra je nõ,
Ko csér,
Kõ rös te tét len,
Mi ke bu da,
Nagy kõ rös,
Nyárs apát,
Pi lis,
Tá pió szõ lõs,
Tör tel,
Új szil vás köz igaz ga tá si te rü le te.
g) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gyé bõl
Ti sza valk és Ti sza bá bol na köz igaz ga tá si te rü le té nek a

Kis kö rei-tá ro zó te rü le té re esõ része.

B) Mû kö dé si vo na lai:

a) fo lyók:
a Ti sza Ti sza bá bol ná tól Csong rád vá ros észa ki köz igaz -

ga tá si ha tá rá ig (Csong rád–Bok ros) (440,0–253,8 fkm)
186,2 km hossz ban, a Kis kö rei-tá ro zó a Ti sza 440,0
fkm-ig, a Zagy va a jász fel sõ szent györ gyi el bon tott híd tól
a torkolatig 83,9 km hosszban;

b) ár víz vé del mi mû vek:
a Ti sza jobb part Sa rud tól az Al pá ri ma gas par tig (La ki -

te lek–Al pár köz igaz ga tá si ha tá rá ig), a Las kó vissza töl té -
se zett sza ka szá nak jobb part ja, Ti sza bal part a ti sza fü re di
vas úti híd tól a Hár mas-Kö rös tor ko la tá ig, a Zagy va mind -
két part ja Jász fel sõ szent györgy–Szol nok kö zött, a Tá pió
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jobb és bal part vissza töl té se zett sza ka sza Tá pió györ gyé -
ig, a Né met-éri-fõ csa tor na mind két par ti töl té sei, Hor to -
bágy–Be rettyó jobb par ti töl té se, a Né met-éri-fõ csa tor na
és a Hár mas-Kö rös kö zöt ti sza ka szon, a Hármas-Körös
jobb parti szakasza a Hortobágy–Berettyó torkolat és a
Tisza között;

c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi létesítmények, ezen kívül

He ves me gyé ben:
Dor mánd, Fü ze sa bony, Kál, Komp olt, Ká pol na és Ke -

re csend ha tá rá ban a Ha nyi bel ví zi fõ csa tor na víz rend sze -
ré hez tar to zó mellékcsatornák.

Pest me gyé ben:
Tá pi ó szent már ton ha tá rá ban a Per je-fel sõ-, Sö re gi- és

Ku tya te jes-csa tor nák.
Ki emelt vízi lé te sít mé nyek:
a Kis kö rei Víz lép csõ, a Kis kö rei-tá ro zó, a Nagy kun sá -

gi-fõ csa tor na (Ke le ti-ág, Nyu ga ti-ág, NK III–2), a Jász sá -
gi-fõ csa tor na.

C) Kap cso lat tar tás:

Szol nok me gyei jogú vá ros, Jász-Nagy kun-Szol nok
me gye.

11. ALSÓ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mû kö dé si te rü le te:

a) Csong rád me gye – ki vé ve
Csong rád vá ros köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza bal

part já ra esõ részét.
Szen tes-Ma gyar tés köz igaz ga tá si te rü le té nek a Hár -

mas-Kö rös jobb part já ra esõ részét.
b) Bács-Kis kun me gyé bõl
Ba lo ta szál lás,
Bó csa,
Bu gac,
Bu gac pusz ta há za,
Csó lyos pá los,
Fü löp ja kab,
Gát ér,
Har ka kö töny,
Jász szent lász ló,
Kecs ke mét,
Kel ebia,
Kis kun fél egy há za,
Kis kun ha las,
Kis kun maj sa,
Kis szál lás,
Köm pöc,
Kun fe hér tó,

Kun szál lás,
Mó ric gát,
Nyár lõ rinc,
Pál mo nos to ra,
Pe tõ fi szál lás,
Szank,
Ti sza al pár,
Tom pa,
Vá ros föld,
Zsa na köz igaz ga tá si te rü le te, va la mint
La ki te lek köz igaz ga tá si te rü le té bõl Tõs er dõ és az Al pá -

ri nyá ri gát területe, és
Ti sza zug köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza jobb part já ra 

esõ része.
c) Bé kés me gyé bõl:
Al más ka ma rás,
Bat to nya,
Bé kés sám son,
Csa ná da pá ca,
Domb egy há za,
Domb ira tos,
Gá do ros,
Kar dos kút,
Ka sza per,
Ke ver mes,
Kis domb egy ház,
Kun ágo ta,
Ma gyar bán he gyes,
Ma gyar domb egy ház,
Med gyes bo dzás,
Med gye segy há za,
Me zõ he gyes,
Me zõ ko vács há za,
Nagy bán he gyes,
Nagy szé nás,
Oros há za,
Pusz ta föld vár,
Pusz ta ott la ka,
Tót kom lós,
Vég egy há za köz igaz ga tá si te rü le te.
d) Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé bõl:
Öcsöd köz igaz ga tá si te rü le té nek a Hár mas-Kö rös bal

part já ra esõ része,
Kun szent már ton és Sze le vény köz igaz ga tá si te rü le té -

nek a Hár mas-Kö rös bal part já ra esõ része,
Ti sza sas köz igaz ga tá si te rü le té nek a Ti sza jobb part já ra

esõ része.

B) Mû kö dé si vo na lai:

a) fo lyók:
a Ti sza Csong rád vá ros észa ki köz igaz ga tá si ha tá rá tól

(Csong rád–Bok ros) a déli or szág ha tá rig (253,8–159,6
fkm) 94,2 km és a Ma ros a ke le ti or szág ha tár tól a tor ko la -
tig 49,6 km hossz ban;
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b) ár víz vé del mi mû vek:
a Ti sza jobb part al pá ri ma gas part (La ki te lek–Al pár

köz igaz ga tá si ha tár) – déli or szág ha tár kö zöt ti sza ka sza, a
Dong-éri-fõ csa tor na tor ko la ti sza ka szá nak jobb és bal par -
ti vissza töl té se zé se, a Ti sza bal part a Hár mas-Kö rös tor -
ko lat tól a déli or szág ha tá rig, a Hár mas-Kö rös bal part a
Hor ga völgy-ér mel lék ága alat ti Da ru ram pá tól a Ti szá ig, a
Ma ros mind két par ti töl tés az or szág ha tár és a tor ko lat kö -
zött, a Sám son–Apát fal vi-fõ csa tor na jobb és bal parti
töltése a Maros és a Királyhegyesi-fõcsatorna között;

c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi létesítmények, ezen kívül

Bé kés me gyé ben:
Má gócs-éri-fõ csa tor na Csor vás köz igaz ga tá si te rü le tén,
Bács-Kis kun me gyé ben:
Fél egy há zi-víz fo lyás Hel vé cia köz igaz ga tá si te rü le tén.

C) Kap cso lat tar tás:

Sze ged, Kecs ke mét, Hód me zõ vá sár hely me gyei jogú
vá ro sok, Csong rád megye.

12. KÖRÖS-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

A) Mû kö dé si te rü le te:

a) Bé kés me gye – ki vé ve
Al más ka ma rás,
Bat to nya,
Bé kés sám son,
Bu csa,
Csa ná da pá ca,
Domb egy há za,
Domb ira tos,
Gá do ros,
Kar dos kút,
Ka sza per,
Ke ver mes,
Kis domb egy há za,
Kun ágo ta,
Ma gyar bán he gyes,
Ma gyar domb egy ház,
Med gyes bo dzás,
Med gye segy há za,
Me zõ he gyes,
Me zõ ko vács há za,
Nagy bán he gyes,
Nagy szé nás,
Oros há za,
Pusz ta föld vár,
Pusz ta ott la ka,
Tót kom lós,

Vég egy há za köz igaz ga tá si te rü le tét,

Bi ha rug ra köz igaz ga tá si te rü le té nek a Se bes-Kö rös
jobb part já ra esõ részét,

Ecseg fal va köz igaz ga tá si te rü le té nek a Hor to bágy–Be -
rettyó jobb part já ra esõ részét és a

Ham vas–Sár ré ti bel víz rend szer te rü le té re esõ részét,

Kõ rös nagy har sány köz igaz ga tá si te rü le té nek a Se -
bes-Kö rös jobb part já ra esõ részét,

Szeg ha lom köz igaz ga tá si te rü le té nek a Se bes-Kö rös
jobb part ja és a Be rettyó bal part ja közé esõ részét

b) Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé bõl:

Me zõ túr köz igaz ga tá si te rü le té nek a Hor to bágy–Be -
rettyó bal és a Hár mas-Kö rös jobb part já nak a Hor to -
bágy–Be rettyó tor ko lat fe let ti ré sze és a Hár mas-Kö rös bal 
parti része, valamint

Túr ke ve vá ros köz igaz ga tá si te rü le té nek a Hor to -
bágy–Be rettyó bal part já ra esõ része.

c) Haj dú-Bi har me gyé bõl:

Ko má di és

Kõ rös sza kál köz igaz ga tá si te rü le té nek a Se bes-Kö rös
bal part já ra esõ része,

Dar vas köz igaz ga tá si te rü le té nek a Be rettyó jobb part -
já ra, valamint

Zsá ka köz igaz ga tá si te rü le té nek a Kál ló-csa tor na jobb
part já ra esõ része.

B) Mû kö dé si vo na lai:

a) fo lyók:

a Se bes-Kö rös az or szág ha tár tól a tor ko la tig 59 km, a
Fe ke te-Kö rös az or szág ha tár tól a tor ko la tig 20 km, a Fe -
hér-Kö rös az or szág ha tár tól a tor ko la tig 10 km, a Ket tõs-
és Hár mas-Kö rös tel jes 37 km, ille tõ leg 91 km hossz ban, a
Hor to bágy–Be rettyó a tor ko lat tól Ecseg fal va és Bu csa
közigazgatási határáig 54,8 km hosszban;

b) ár víz vé del mi mû vek:

a Hor to bágy–Be rettyó bal par ti töl tés a tor ko lat tól
Ecseg fal va és Bu csa köz igaz ga tá si ha tá rá ig 43 km hossz -
ban és a Hár mas-Kö rös jobb par ti töl té se a Hor to bágy–Be -
rettyó és a Se bes-Kö rös kö zött, a Se bes-Kö rös jobb par ti
töl té se a Hár mas-Kö rös és Be rettyó tor ko la ta kö zött, a Be -
rettyó jobb par ti töl té se Dar vas és a Se bes-Kö rös kö zött, a
Se bes-Kö rös bal par ti töl té se az or szág ha tár és a Hár -
mas-Kö rös kö zött, a Hár mas-Kö rös bal par ti töl té se a Hor -
ga völ gyi-ér mel lék ága alat ti Da ru ram pa és a Se bes-Kö rös
kö zött, a Ket tõs-Kö rös, a Fe ke te-Kö rös és a Fe hér-Kö rös
mind két par ti töl té sei, a Fe hér-Kö rös bal par ti lo ka li zá ci ós
töl tés, a mér ge si és a mály vá di ár ví zi szük ség tá ro zók töl té -
sei, a Kis del ta szük ség tá ro zó zá ró töl té se (a Fe hér-Kö rös
jobb ol da li és a Fe ke te-Kö rös bal ol da li véd töl té sei kö zött), 
a Gyu la vá ri és Dé nes-ma jo ri kör töl té sek, a Fe hér-Kö rös és 
a Fe ke te-Kö rös kö zöt ti lo ka li zá ci ós töl tés, a Fe ke te-Kö rös
és a Se bes-Kö rös kö zöt ti lo ka li zá ci ós töl tés, az Öcsöd–Bé -
késszen tand rá si lo ka li zá ci ós töl tés az Al só-Ti sza vi dé ki
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó ság ha tá rá ig;
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c) kis víz fo lyá sok, bel víz csa tor nák és víz ügyi lé te sít -
mé nyek:

a mû kö dé si te rü le tén ki zá ró lag ál la mi tu laj don ban lévõ
kis víz fo lyá sok, bel víz vé del mi csa tor nák, tá ro zók, holt -
ágak és az azo kon lévõ víz ügyi létesítmények, ezen kívül

Bé kés me gyé ben:
a Dö gös–Ká ka fo ki-fõ csa tor na Nagy szé nás, Oros há za

te rü le tén.
Haj dú-Bi har me gyé ben:
Bi har nagy ba jom–Nagy rá bé–Dar vas köz ség ha tá rá ban

az Ó-Be rettyó-csa tor na.

3. számú melléklet
a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

I. A nemzeti park igazgatóságok elnevezése és
székhelye

Agg te le ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Jós va fõ
Ba la to ni Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Cso pak
Bük ki Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Eger
Duna–Drá va Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Pécs
Duna–Ipoly Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Esz ter gom
Fer tõ-Han ság és Õr sé gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság,

Sarród
Hor to bá gyi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Hor to bágy
Kis kun sá gi Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Kecs ke mét
Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park Igaz ga tó ság, Szar vas

II. A nemzeti park igazgatóságok mûködési területe

1. AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mû kö dé si te rü le te:

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye te rü le té bõl
a Sajó, a Her nád és az or szág ha tár ál tal be zárt te rü let,to -

váb bá
Aba ú jal pár
Aba új kér
Aba új szán tó
Aba új vár
Al só be rec ki
Al só dob sza
Al só reg mec
Arka
Bas kó
Be kecs
Bod rog ha lom
Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Bod ro go la szi
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Bózs va
Ci gánd

Dá móc
Er dõ bé nye
Er dõ hor vá ti
Fel sõ be rec ki
Fel sõ dob sza
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fony
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
Gesz tely
Go lop
Gönc
Gönc rusz ka
György tar ló
Há rom hu ta
Hej ce
Her ceg kút
Her nád bûd
Her nád cé ce
Her nád kércs
Hol ló há za
Kar csa
Ka ros
Ké ked
Ke néz lõ
Kis hu ta
Kis roz vágy
Kom lós ka
Kor lát
Ko vács vá gás
Lá ca csé ke
Le gyes bé nye
Mád
Mak kos hoty ka
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mi kó há za
Mo gyo rós ka
Mo nok
Nagy hu ta
Nagy ki nizs
Nagy roz vágy
Nyí ri
Olasz lisz ka
Pá cin
Pál há za
Pá nyok
Pere
Pusz ta fa lu
Rát ka
Re géc
Rév le ány vár
Ri cse
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Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Semjén
Sima
Sóstófalva
Szegi
Szegilong
Szentistvánbaksa
Szerencs
Tállya
Tarcal
Telkibánya
Tiszacsermely
Tiszakarád
Tiszaladány
Tokaj
Tolcsva
Újcsanálos
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Vilmány
Vilyvitány
Viss
Vizsoly
Zalkod
Zemplénagárd
Zsujta

2. BALATONI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Veszprém megye.
b) Gyõr-Moson-Sopron megye területén:
Bakonygyirót,
Bakonyszentlászló,
Fenyõfõ,
Románd,
Sikátor,
Veszprémvarsány

települések teljes közigazgatási területe.
c) Zala megye területe – kivéve
Csöde,
Felsõszenterzsébet,
Magyarföld,
Szentgyörgyvölgy,
Zalalövõ

települések teljes közigazgatási területe.
d) Somogy megye területén:
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szõkedencs

települések teljes közigazgatási területe, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülõkörzetbe tartozó települések,

kivéve Marcali település teljes közigazgatási területét.

3. BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe – kivéve az
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság mûködési területe.

b) Heves megye.
c) Nógrád megye.
d) Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén:
a Kesznyéteni TK területe Tiszadob községhatárban.
e) Jász-Nagykun-Szolnok megye területén:
a Hevesi füves puszták TK területe Jászivány községha-

tárban.

4. DUNA–DRÁVA NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Baranya megye.
b) Somogy megye területe – kivéve
Ádánd,
Nagyberény,
Nyim,
Som,
Szõkedencs, valamint
a Balaton Kiemelt Üdülõkörzethez tartozó

települések teljes közigazgatási területe, Marcali település
teljes közigazgatási területe nélkül.

c) Tolna megye.
d) Bács-Kiskun megye területén:
Bátmonostor,
Csátalja,
Dávod,
Dunafalva,
Hercegszántó,
Nagybaracska,
Szeremle

települések teljes közigazgatási területe, illetve
Baja, Érsekcsanád, Fajsz, Sükösd településhatárokban a

Duna–Dráva Nemzeti Park törzsterülete.
e) Fejér megye területén:
a Dél-Mezõföldi TK területe Alsószentiván, Cece, Vaj-

ta községhatárokban.

5. DUNA–IPOLY NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mûködési területe:

a) Budapest fõváros.
b) Fejér megye.
c) Komárom-Esztergom megye.
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d) Pest me gye.
e) Nóg rád me gye te rü le tén:
a Duna–Ipoly Nem ze ti Park te rü le te, Ba las sa gyar mat,

Bor sos be rény, Dej tár, Di ós je nõ, Dré gely pa lánk, Hont,
Ipoly ve ce, Nagy oro szi, Nóg rád, Pa tak községhatárokban.

f) Jász-Nagy kun-Szol nok me gye te rü le tén:
a Tá pió-Haj ta Vi dé ke TK te rü le te Új szász köz ség ha tár -

ban.

6. FERTÕ-HANSÁG ÉS ÕRSÉGI NEMZETI PARK
IGAZGATÓSÁG

Mû kö dé si te rü le te:

a) Gyõr-Mo son-Sop ron me gye te rü le te – ki vé ve
Ba kony gyi rót,
Ba kony szent lász ló,
Fe nyõ fõ,
Ro mánd,
Si ká tor,
Veszp rém var sány

te le pü lé sek tel jes köz igaz ga tá si te rü le tét.
b) Ko má rom-Esz ter gom me gye te rü le tén:
a Pan non hal mi Táj vé del mi Kör zet te rü le te Ko má rom

köz ség ha tár ban.
c) Vas me gye te rü le te
d) Zala me gye te rü le tén:
Csö de,
Fel sõ szen ter zsé bet,
Ma gyar föld,
Szent györgy völgy,
Za la lö võ

te le pü lé sek tel jes köz igaz ga tá si te rü le te.

7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mû kö dé si te rü le te:

a) Haj dú-Bi har me gye.
b) Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, ki vé ve a Kis kun sá gi

Nem ze ti Park te rü le te Ti sza sas köz ség ha tár ban, a He ve si
fü ves pusz ták Táj vé del mi Kör zet te rü le te Já szi vány köz -
ség ha tár ban, a Tá pió-Haj ta Vi dé ke Táj vé del mi Kör zet te -
rü le te Új szász köz ség ha tár ban, a Kö rös–Ma ros Nem ze ti
Park te rü le te Túr ke ve, Kis új szál lás, Kun szent már ton,
Mes ter szál lás, Mezõtúr, Öcsöd, Szelevény és Tiszaföldvár 
községhatárokban.

c) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye, ki vé ve a Kesz nyé -
te ni Táj vé del mi Kör zet te rü le te Ti sza dob községhatárban.

d) He ves me gye te rü le tén:
a Kö zép-ti szai TK te rü le te Kis kö re és Pély köz ség ha tár -

ban,
a Hor to bá gyi Nem ze ti Park te rü le te Po rosz ló, Új lõ rinc -

fal va köz ség ha tá rok ban.
e) Bács-Kis kun me gye te rü le tén:

a Kö zép-ti szai TK te rü le te La ki te lek, Ti sza kécs ke és Ti -
sza ug köz ség ha tá rok ban.

f) Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye te rü le tén:
a Ti sza te lek-ti sza ber ce li ár tér TT te rü le te Ti sza ka rád,

Ti sza cser mely köz ség ha tá rok ban,
a Ti sza do rog mai Gö be-er dõ TT te rü le te Ti sza do rog ma

köz ség ha tár ban,
a Hor to bá gyi Nem ze ti Park te rü le te Árok tõ, Né gyes, Ti -

sza bá bol na, Ti sza valk köz ség ha tá rok ban.

8. KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mû kö dé si te rü le te:

a) Bács-Kis kun me gye te rü le te – ki vé ve
Bát mo nos tor,
Csá tal ja,
Dá vod,
Du na fal va,
Her ceg szán tó,
Nagy ba racs ka,
Sze rem le,

te le pü lé sek tel jes köz igaz ga tá si te rü le te, illetve
Baja,
Ér sek csa nád,
Fajsz,
Sü kösd
te le pü lés ha tá rok ban a Duna–Drá va Nem ze ti Park törzs -

te rü le te.
b) Csong rád me gye te rü le tén:
Al gyõ,
Ásott ha lom,
Baks,
Ba lás tya,
Bor dány,
Csany te lek,
Csong rád,
Csen ge le,
Dóc,
Do ma szék,
Fel gyõ,
For rás kút,
Kis te lek,
Mó ra ha lom,
Ó pusz ta szer,
Öt tö mös,
Pusz ta mér ges,
Pusz ta szer,
Rösz ke,
Ru zsa,
Sán dor fal va,
Szaty maz,
Sze ged, ki vé ve a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park te rü le te

Sze ged vá ros ha tá rá ban,
Ti sza szi get,
Tö mör kény,
Új szen ti ván,
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Ül lés,
Zá kány szék,
Zsom bó,
Már té lyi TK te rü le te: Mind szent és Hód me zõ vá sár hely

köz ség ha tá rok ban,
a Pusz ta sze ri TK te rü le te: Szen tes köz ség ha tár ban.
c) Jász-Nagy kun-Szol nok me gye te rü le tén:
a Kis kun sá gi NP te rü le te Ti sza sas köz ség ha tár ban.
d) Pest me gye te rü le tén:
a Kis kun sá gi Nem ze ti Park te rü le te Apaj, Kiskunlac -

háza, Ta tár szent györgy és Bu gyi köz ség ha tá rok ban.

9. KÖRÖS–MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Mû kö dé si te rü le te:

a) Bé kés me gye.
b) Jász-Nagy kun-Szol nok me gye te rü le tén:
a Kö rös–Ma ros NP te rü le te Túr ke ve, Kis új szál lás, Kun -

szent már ton, Mes ter szál lás, Me zõ túr, Öcsöd, Sze le vény
és Ti sza föld vár községhatárokban.

c) Csong rád me gye te rü le tén:
Amb róz fal va,
Apát fal va,
Ár pád ha lom,
Csa ná dal ber ti,
Csa nád pa lo ta,
De re kegy ház,
Deszk,
Eper jes,
Fá bi án se bes tyén,
Fe renc szál lás,
Föl de ák,
Hód me zõ vá sár hely, ki vé ve a Már té lyi TK te rü le te,
Ki rály he gyes,
Ki szom bor,
Klá ra fal va,
Kö vegy,
Kü bek há za,
Ma gyar csa nád,
Makó,
Ma ros le le,
Már tély,
Mind szent, ki vé ve a Már té lyi TK te rü le te,
Nagy ér,
Nagy lak,
Nagy má gocs,
Nagy tõ ke,
Ó föl de ák,
Pit va ros,
Szeg vár,
Szen tes, ki vé ve a Pusz ta sze ri TK te rü le te,
Szék ku tas,

te le pü lé sek tel jes köz igaz ga tá si te rü le te, valamint
a Kö rös–Ma ros Nem ze ti Park te rü le te Sze ged köz ség -

ha tár ban.

A Kormány
348/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a védett állatfajok védelmére, tartására,
hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes

szabályokról

A ter mé szet vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
(a továb biak ban: Tvt.) 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben,
44.  §-ának (6) be kez dé sé ben, va la mint 85.  §-ának a) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya ki ter jed
a) a vé dett, fo ko zot tan vé dett, il let ve az Eu ró pai Kö -

zös ség ben ter mé szet vé del mi szem pont ból je len tõs ál lat fa -
jok egye de i re;

b) az a) pont ban nem sze rep lõ, nem zet kö zi egyez mé -
nyek ha tá lya alá tar to zó ki emelt ter mé szet vé del mi ol ta -
lom ban ré sze sü lõ ál lat fa jok egye de i re;

c) az a)–b) pon tok sze rin ti ál lat fa jok és a ter mé szet vé -
del mi ol ta lom alatt nem álló ál lat fa jok kö zöt ti ke resz te zõ -
dé sek bõl és ke resz te zé sek bõl lét re jött hib ri dek re
[a továb biak ban a)–c) pon tok együtt: vé de lem ben ré sze sü -
lõ ál lat fa jok].

(2) E ren de let ha tá lya ki ter jed azon ter mé sze tes sze mé -
lyek re, költ ség ve té si szer vek re, il le tõ leg köz hasz nú szer -
ve ze tek re, ame lyek a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok
egye dét tart ják, hasz no sít ják, be mu tat ják.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) vé de lem: a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek

vagy ál lo má nyá nak meg õr zé sét, fenn ma ra dá sát és fenn tar -
tá sát szol gá ló te vé keny ség vagy in téz ke dés;

b) ter mé szet vé del mi ér dek: va la mely ál lat faj ter mé sze -
tes ál lo má nyá nak fenn ma ra dá sa, sza po ro dá sa, il le tõ leg az
adott ál lat faj egye dé nek vagy ál lo má nyá nak vé del me, to -
váb bá va la mely vé dett vagy fo ko zot tan vé dett faj egye dét,
ál lo má nyát ve szé lyez te tõ hely zet el há rí tá sa, ide ért ve a vé -
dett vagy fo ko zot tan vé dett fa jok egye dei és élõ he lye ik vé -
del me ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket;

c) köz ér dek: a ter mé szet vé del mi ér dek, va la mint a ter -
mé szet vé del mi ér de kek kel és cé lok kal össze egyez tet he tõ
ok ta tá si, is me ret ter jesz té si, tu do má nyos célú, il le tõ leg
kul túr tör té ne ti ha gyo mány ápo lás nak mi nõ sü lõ te vé keny -
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ség, to váb bá a köz egész ség ügyi, kör nye zet vé del mi vagy
ál lat egész ség ügyi ve szély hely zet el há rí tá sa;

d) szár ma zék: az el pusz tult élõ lény, az élet te len egyed
azo no sít ha tó ré sze, il let ve az a ter mék vagy ké szít mény,
amely rõl cso ma go lá sa vagy egyéb irat, adat vagy kö rül -
mény alap ján meg ál la pít ha tó, hogy a fel so rol tak va la me -
lyi ké bõl ké szült, il let ve ezek va la me lyi ké bõl szár ma zó
össze te võt tar tal maz;

e) tar tás: a hasz no sí tás, va la mint a be mu ta tás ki vé te lé -
vel a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek bir tok ba, il -
let ve élõ ál lat gyûj te mény ben tar tá sa – ide ért ve az el adás ra
tör té nõ tar tást is –, kü lö nö sen az egyed gon do zá sa, or szág -
ha tá ron be lü li, nem el adás ra tör té nõ szál lí tá sa, ido mí tá sa,
to váb bá pre pa rá tu má nak bir tok ban tar tá sa;

f) hasz no sí tás: a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé -
nek – a be mu ta tás ki vé te lé vel tör té nõ – bár mi lyen igény -
be vé te le, amely az egyed élet te vé keny sé gét, túl élé si vagy
sza po ro dá si esé lye it, fenn ma ra dá sát be fo lyá sol ja, így kü -
lö nö sen

fa) el pusz tí tás, gyûj tés, be fo gás, cse re, adás vé tel, el -
adás ra tör té nõ szál lí tás, el adás ra tör té nõ fel kí ná lás, kül -
föld re vi tel, on nan tör té nõ be ho za tal, az or szá gon való át -
szál lí tás,

fb) te nyész tés,
fc) élet te len egyed ki ké szí té se, pre pa rá lá sa,
fd) vissza te le pí tés, be te le pí tés, ál lo mány-sza bá lyo zás,

ha zai ál lat faj ál lo má nyá nak kül föl di ál lo mány ból szár ma -
zó egyed del tör té nõ ki egé szí té se,

fe) há zi a sí tás,
ff) ál lo má nyok kö zöt ti mes ter sé ges gén cse re,
fg) ku ta tás;
g) be mu ta tás: a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé -

nek köz szem lé re té te le;
h) ku ta tás: a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek

tu do má nyos célú hasz no sí tá sa, kü lö nö sen a vér vé tel, gyû -
rû zés, egyéb je lö lés – ki vé ve a fog ság ban lévõ egye dek
azo no sí tá sá hoz szük sé ges je lö lés –, bio met ri ai ada tok
meg fo gás sal járó fel vé te le, ve gyi, bio ké mi ai ké szít mé -
nyek kel tör té nõ ke ze lés, sza bad té ri kí sér let;

i) sze lek tív ku ta tá si mód szer: olyan ku ta tá si mód szer,
amely nek al kal ma zá sa ese tén a ku ta tás tár gyát ké pe zõ ál -
lat fa jok köre már a ku ta tás ter ve zé se kor pon to san be ha tá -
rol ha tó.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) Vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok egye dé nek tar tá sá -
hoz, hasz no sí tá sá hoz, be mu ta tá sá hoz, va la mint az egyed
tar tó já nak, hasz no sí tó já nak sze mé lyé ben be kö vet ke zõ
vál to zás hoz – ha jog sza bály1 más ként nem ren del ke zik – a
ter mé szet vé del mi ha tó ság en ge dé lye szük sé ges.

1 13/2001. (V. 9.) KöM ren de let.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te vé keny ség – a ter mé szet -
vé de le mért fe le lõs mi nisz ter nek a Tvt. 44.  § (4) be kez dé se
alap ján ki adott ren de le té ben fog lalt te vé keny ség ki vé te lé -
vel, il let ve ha az Eu ró pai Kö zös ség ben ter mé szet vé del mi
szem pont ból je len tõs ál lat fa jok ra vo nat ko zó kü lön jog sza -
bály2 más ként nem ren del ke zik – ak kor en ge dé lyez he tõ,
ha köz ér dek bõl szük sé ges, nincs más ki elé gí tõ meg ol dás,
és nem jár az adott ál lat faj ter mé sze tes ál lo má nyá nak tar -
tós sé rel mé vel.

(3) Tar tá si, hasz no sí tá si, be mu ta tá si en ge dély csak a
jog sze rû en meg szer zett, il le tõ leg kül föld rõl jog sze rû en
be ho zott egyed re ad ha tó. Az en ge dély ki adá sát meg kell
ta gad ni, amennyi ben a tar tás, hasz no sí tás, il let ve be mu ta -
tás jog sza bá lyi fel té te lei nem biz to sí tot tak.

(4) A tar tá si, hasz no sí tá si, be mu ta tá si en ge délyt az en -
ge dé lyes kö te les ha tó sá gi el len õr zés so rán a ha tó ság ré szé -
re fel mu tat ni.

4.  §

(1) Vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek tar tá sa,
hasz no sí tá sa, be mu ta tá sa költ ség ve té si szerv, va la mint
köz hasz nú szer ve zet ré szé re en ge dé lyez he tõ, ha

a) te vé keny sé ge köz ér de ket szol gál;
b) a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek gon do zá -

sát, el lá tá sát fel ügye lõ sze mélyt (a továb biak ban: fe le lõs
sze mély) fog lal koz tat; va la mint

c) az adott faj egye dé re vo nat ko zó, az ál lat kert és az ál -
lat ott hon lé te sí té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban3 az adott
faj egye dé re meg ha tá ro zott fel té te le ket tar tó san biz to sít ja.

(2) Vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek a tar tá sa,
hasz no sí tá sa, il let ve be mu ta tá sa a (3) be kez dés ben fog lalt
ki vé tel lel ter mé sze tes sze mély ré szé re ak kor en ge dé lyez -
he tõ, ha

a) te vé keny sé ge köz ér de ket szol gál;
b) nagy ko rú;
c) az adott faj egye dé re vo nat ko zó, az ál lat kert és az ál -

lat ott hon lé te sí té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban2 az adott
faj egye dé re meg ha tá ro zott fel té te le ket tar tó san biz to sít ja.

(3) Ter mé sze tes sze mély fo ko zot tan vé dett ál lat fa jok
egye dé nek tar tá sá ra, hasz no sí tá sá ra, be mu ta tá sá ra – a ter -
mé szet vé del mi ér dek bõl vég zett ku ta tás, va la mint a soly -
má sza ti te vé keny ség, sé rült egyed tar tá sa ki vé te lé vel – en -
ge délyt nem kap hat.

(4) Az (1) be kez dés b) és c) pont já ban, va la mint a
(2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te le ket a vé -
de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye de szár ma zé ká nak ese té -
ben nem kell al kal maz ni.

2 13/2001. (V. 9.) KöM ren de let.
3 Az ál lat kert és az ál lat ott hon lé te sí té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá -

sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együt tes ren de let 1. szá mú mel lék le te.
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5.  §

(1) Nem kap hat tar tá si, be mu ta tá si és hasz no sí tá si en ge -
délyt, il le tõ leg nem le het fe le lõs sze mély, akit

a) ter mé szet ká ro sí tás, ál lat kín zás bûn cse lek mé nye el -
kö ve té se  miatt jog erõ sen fe le lõs ség re von tak, a bün te tett
elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos kö vet kez mé nyek aló li men te -
sí té sé ig, de leg alább az íté let jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ
öt évig;

b) a ter mé szet vé del mé vel kap cso lat ban el kö ve tett sza -
bály sér té sért jog erõ sen fe le lõs ség re von tak, a ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom évig;

c) ter mé szet vé del mi, il let ve ál lat vé del mi bír ság gal súj -
tot tak, a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ há rom
évig.

(2) Fe le lõs sze mély az le het, aki
a) nagy ko rú;
b) ren del ke zik – a gyû rû zé si és je lö lé si te vé keny ség ki -

vé te lé vel – az 1. szá mú mel lék let sze rin ti szak irá nyú vég -
zett ség gel és gya kor lat tal.

A tartásra vonatkozó szabályok

6.  §

(1) Vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj élõ egye dé nek tar tá -
sá ra vo nat ko zó en ge dély a ké re lem ben meg ha tá ro zott idõ -
tar tam ra, de leg fel jebb négy évre ad ha tó.

(2) A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj élõ egye dét olyan
kö rül mé nyek kö zött kell el he lyez ni, ame lyek biz to sít ják
az ál lat jó lé tét és a ter mé sze tes hez ha son ló élet te vé keny sé -
gé nek fel té te le it.

(3) A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj élõ egye de el he lye -
zé sé nek – a 8.  § (5) be kez dé se, va la mint a 16.  § (5) és
(6) be kez dé se sze rin ti ki vé tel lel – az ál lat kert és az ál lat ott -
hon lé te sí té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá nak rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló kü lön jog sza bály ban4 fog lalt ren del -
ke zé sek nek kell meg fe lel ni.

(4) Amennyi ben a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj a
(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kü lön jog sza bály ban nem
sze re pel, vagy an nak va la me lyik ka te gó ri á ba való be so ro -
lá sa nem egy ér tel mû, a tar tás mi ni má lis fel té te le it a ter mé -
szet vé del mi ha tó ság a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kü -
lön jog sza bály sze rin ti tar tá si fel té te lek figye lembe véte -
lével ál la pít ja meg.

(5) Köz hasz nú szer ve zet, il le tõ leg költ ség ve té si szerv
ese té ben a vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek tar tá si 
he lye a fe le lõs sze mély fog lal koz ta tá sá nak he lye.

(6) A fe le lõs sze mély kö te les az ál lat rend sze res fel -
ügye le tét biz to sí ta ni.

4 Az ál lat kert és az ál lat ott hon lé te sí té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együt tes ren de let 1. szá mú mel lék le te.

(7) A vé de lem ben ré sze sü lõ em lõs, ma dár, hül lõ faj fog -
ság ban tar tott élõ egye dét az 5. szá mú mel lék let ben meg -
ha tá ro zott mó don kell az egyed tar tó já nak meg je löl ni.

(8) A ter mé szet vé del mi ha tó ság a tar tá si fel té te le ket
rend sze re sen – szük ség sze rint a hely szí nen – el len õr zi.

7.  §

Az el pusz tult ál lat te te mét, ha jog sza bály elé rõ en nem
ren del ke zik, a ter mé szet vé del mi ha tó ság in téz ke dé sé ig,
azon ban leg fel jebb 30 na pig mély hû tött ál la pot ban kell
tar ta ni, vagy egyéb mó don kell a te tem ál la gát meg õriz ni.
Az ál lat te te mé nek jog sze rû meg sem mi sí té sé rõl a tar tá si
en ge dély jo go sult já nak kell gon dos kod nia.

8.  §

(1) Sé rült, be teg vagy egyéb ok  miatt sza bad élet re al -
kal mat lan, vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye de tar tá sá -
nak en ge dé lye zé se kor – az en ge déllyel tar tott egyed ki vé -
te lé vel – vizs gál ni kell a ter mé szet vé del mi és tu do má nyos
cél ra tör té nõ fel hasz ná lás le he tõ sé gét, az egyed be mu ta -
tás ra, va la mint hasz no sí tás ra való al kal mas sá gát.

(2) Amennyi ben az egyed az (1) be kez dés sze rin ti cé lok
va la me lyi ké re al kal mas, azt a ter mé szet vé del mi, az ál lat -
vé del mi és az ál lat-egész ség ügyi fel té te le ket tar tó san biz -
to sí tó költ ség ve té si szerv nél, il le tõ leg költ ség ve té si szerv
ál tal meg bí zott vagy fel ha tal ma zott, e cél ra al kal mas in téz -
mény nél le het el he lyez ni és tar tá sát en ge dé lyez ni.

(3) Amennyi ben a (2) be kez dés sze rin ti el he lye zés re
nincs le he tõ ség, az egyed a ter mé szet vé del mi, az ál lat vé -
del mi és az ál lat-egész ség ügyi fel té te le ket tar tó san biz to sí -
tó köz hasz nú szer ve zet nél, il le tõ leg ter mé sze tes sze mély -
nél is el he lyez he tõ és tar tá sa en ge dé lyez he tõ.

(4) Amennyi ben az egyed az (1) be kez dés sze rin ti cél ra
tör té nõ fel hasz ná lás ra nem al kal mas, vagy a (2)–(3) be -
kez dés sze rin ti el he lye zés nem le het sé ges, az egyed éle té -
nek szak sze rû és fáj da lom men tes ki ol tá sá ról, te te mé nek
ter mé szet vé del mi célú vagy köz ér de kû fel hasz ná lá sá ról a
ter mé szet vé del mi ha tó ság nak kell gon dos kod nia.

(5) Sé rült, be teg vagy egyéb ok  miatt sza bad élet re al -
kal mat lan, vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye de tar tá sá -
nak en ge dé lye zé se kor a ter mé szet vé del mi ha tó ság az adott 
faj egye dé re vo nat ko zó, az ál lat kert és az ál lat ott hon lé te -
sí té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló kü lön jog sza bály5 sze rin ti fel té te lek tar tós
biz to sí tá sá tól el te kint het, amennyi ben az ál lat fi zi o ló gi ai
tu laj don sá gai más faj ta el he lye zést kí ván nak meg.

5 Az ál lat kert és az ál lat ott hon lé te sí té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá -
sá nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együt tes ren de let 1. szá mú mel lék le te.
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A hasznosításra vonatkozó szabályok

9.  §

(1) Vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok ke resz te zé sé re, il -
let ve hib rid je ik te nyész té sé re csak ter mé szet vé del mi ér -
dek bõl ad ha tó en ge dély.

(2) A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok te nyész té sé re
adott en ge dély a sza po ru lat tar tá sá ra nem jo go sít, ezt kü -
lön ké rel mez ni kell a ter mé szet vé del mi ha tó ság nál. Te -
nyész té si en ge dély csak ak kor ad ha tó, ha az en ge dé lyes a
sza po ru lat jog sze rû el he lye zé sé rõl gon dos kod ni tud, és az
erre vo nat ko zó szán dék nyi lat ko za tot ké rel mé hez mellé -
keli.

10.  §

(1) Vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj ku ta tá sá nak en ge dé -
lye irán ti ké re lem hez ku ta tá si ter vet kell csa tol ni, amely
tar tal maz za a ku ta tás irá nyí tó já nak, va la mint a te vé keny -
ség ben részt vevõ sze mé lyek nek a 4. szá mú mel lék let
1–6. pont já ban meg ha tá ro zott ada ta it, az adat ke ze lés hez
való hoz zá já ru ló nyi lat ko za ta it, a ku ta tott ál lat fa jok fel so -
ro lá sát, a ku ta tás he lyét, idõ pont ját, idõ tar ta mát, cél ját és
mód sze rét. A ku ta tást vég zõ köz hasz nú szer ve zet nek, il -
let ve költ ség ve té si szerv nek a ku ta tás irá nyí tá sát vég zõ
sze mélyt ki kell je löl nie. Amennyi ben a ku ta tást ter mé sze -
tes sze mély vég zi, maga mi nõ sül a ku ta tás irá nyí tó já nak.

(2) Amennyi ben a ku ta tás nem sze lek tív mód szer rel tör -
té nik, a ku ta tá si terv ben a ku ta tott ál lat faj nak a faj fe let ti
rend szer ta ni egy sé gét (ta xon) is ele gen dõ meg ha tá roz ni.

(3) Ku ta tá si cél ból olyan nem sze lek tív mód szer, amely
szük ség sze rû en a be gyûj tött egye dek pusz tu lá sá val jár, ki -
zá ró lag ge rinc te le nek és ha lak ese té ben en ge dé lyez he tõ.

(4) Vé de lem ben ré sze sü lõ ge rin ces ál lat faj ra vo nat ko -
zó, az ál lat kí sér le tek rõl  szóló kü lön jog sza bály6 sze rin ti kí -
sér let ku ta tá si ter vé hez csa tol ni kell az ille té kes me gyei
(fõ vá ro si) ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo -
más en ge dé lyét.

(5) A ku ta tás irá nyí tó já nak az 5.  § sze rin ti elõ írásoknak
meg kell fe lel nie.

11.  §

(1) Vé de lem ben ré sze sü lõ ma dár-, va la mint de ne vér faj
egye dé nek gyû rû zé sé re, il le tõ leg je lö lé sé re az kap hat en -
ge délyt, aki a te vé keny sé get ter mé szet vé del mi vagy tu do -
má nyos cél lal vég zi, és ér vé nyes gyû rû zõ vizs gá val ren -
del ke zik. A gyû rû zõ vizs ga fel té te le it, rend jét, te ma ti ká ját
a 2. szá mú mel lék let tar tal maz za.

6 Az ál la tok vé del mé rõl és kí mé le té rõl  szóló 1998. évi XXVIII. tör vény.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti vizs gá val egyen ér té kû nek
mi nõ sül het az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, az Eu ró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más
ál lam ban, to váb bá az olyan ál lam ban tett vizs ga, amely nek 
ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la mai, va la mint 
az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés
alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást
 élvez.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs ga el is me ré sé -
rõl az Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség (a továb biak ban: Fõ fel ügye lõ ség) 
dönt szük ség sze rint kü lön bö ze ti vizs ga elõ írásával.

12.  §

(1) Vé de lem ben ré sze sü lõ ma dár fa jok egye dei je lö lõ -
gyû rû vel tör té nõ je lö lé sé nek az or szá gos ko or di ná ci ó ját
ki zá ró lag a ma da rak tu do má nyos célú je lö lé sé nek nem zet -
kö zi ko or di ná ci ó ját el lá tó szer ve zet ha zai tag szer ve ze te
vé gez he ti.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szer ve zet az or szá gos ko or -
di ná ció ke re té ben vég zi:

a) a je lö lõ gyû rûk köz pon ti be szer zé sét és ki adá sát, a
gyû rûk egy sé ges, a nem zet kö zi elõ írásoknak meg fe le lõ
mi nõ sé gé nek biz to sí tá sát;

b) az or szá gos gyû rû zõ pro jek tek köz pon ti, egy sé ges
ko or di ná ci ó ját, en ge dé lyez te té sét, szí nes gyû rûs, nem zet -
kö zi je lö lõ prog ra mok ese tén a kül föl di rész prog ra mok kal
való össze han go lá sát;

c) a ha zai gyû rû zé si adat bá zis fo lya ma tos kar ban tar tá -
sát, fej lesz té sét;

d) a kap cso lat tar tást a ha zai gyû rû zõk kel és a kül föl di
gyû rû zõ köz pon tok kal (gyû rû zé si je len té sek be fo ga dá sa és 
fel dol go zá sa, meg ke rü lé sek adat cse ré je), il let ve nem zet -
kö zi szer ve ze tek kel.

(3) Vé de lem ben ré sze sü lõ ma dár fa jok va don élõ egye -
de i nek gyû rû zé se ki zá ró lag az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott szer ve zet ál tal ki adott je lö lõ gyû rûk kel vé gez he tõ.

(4) Az eu ró pai de ne vér fa jok po pu lá ci ó i nak meg õr zé sé -
rõl  szóló meg ál la po dás vég re haj tá sa ér de ké ben a vé de lem -
ben ré sze sü lõ de ne vér fa jok egye dei gyû rû zé sé nek or szá -
gos, köz pon ti ko or di ná ci ó ját a Ma gyar Ter mé szet tu do má -
nyi Mú ze um vég zi.

(5) A (4) be kez dés ben fog lalt or szá gos ko or di ná ció ke -
re té ben a Ma gyar Ter mé szet tu do má nyi Mú ze um az aláb -
bi a kat vég zi:

a) az or szá gos gyû rû zõ pro jek tek köz pon ti, egy sé ges
ko or di ná ci ó ját, en ge dé lyez te té sét, nem zet kö zi je lö lõ prog -
ra mok ese tén a kül föl di rész prog ra mok kal való össze han -
go lá sát;
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b) a ha zai gyû rû zé si adat bá zis fo lya ma tos kar ban tar tá -
sát, fej lesz té sét;

c) a kap cso lat tar tást a ha zai gyû rû zõk kel és a kül föl di
gyû rû zõ köz pon tok kal (gyû rû zé si je len té sek be fo ga dá sa és 
fel dol go zá sa, meg ke rü lé sek adat cse ré je), il let ve nem zet -
kö zi szer ve ze tek kel.

(6) A ma dár- és de ne vér gyû rû zé si alap ada tok és az
azok ból szár maz ta tott ada tok hoz zá fé ré sét, to váb bá fel -
hasz ná lá suk jo gát az or szá gos ko or di ná ci ót vég zõ szer ve -
zet nek fo lya ma to san biz to sí ta nia kell a ter mé szet vé de le -
mért fe le lõs mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um)
szá má ra.

(7) Vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek a meg fo -
gá sa, amennyi ben az egye det a meg fo gást köve tõen köz -
vet le nül je lö lik, il let ve ada ta it rög zí tik és sza ba don bo csát -
ják, nem mi nõ sül tar tás nak, il le tõ leg be fo gás nak.

(8) Vé de lem ben ré sze sü lõ ma dár- és de ne vér fa jok
egye dei je lö lõ gyû rû vel tör té nõ je lö lé sé re en ge dély an nak
a sze mély nek ad ha tó, aki az ál ta la fo gott és je lölt ál la tok -
kal kap cso la tos ada ta it min den év ben el jut tat ja az (1) és
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv hez.

A bemutatásra vonatkozó szabályok

13.  §

Vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek be mu ta tá sa
ak kor en ge dé lyez he tõ, ha össz hang ban van a ter mé szet vé -
del mi ér de kek kel, és ok ta tá si, is me ret ter jesz té si vagy tu -
do má nyos cél ból szük sé ges, va la mint a ké rel me zõ ren del -
ke zik tar tá si en ge déllyel, to váb bá élõ egyed ese té ben az
adott faj ra vo nat ko zó, az ál lat kert és az ál lat ott hon lé te sí té -
sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá nak rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló kü lön jog sza bály7 sze rin ti fel té te le ket a be mu ta -
tás he lyén és an nak tel jes idõ tar ta ma alatt biz to sít ja.

A solymászatra vonatkozó szabályok

14.  §

(1) A tar tás, hasz no sí tás, be mu ta tás en ge dé lye zé sé re
vo nat ko zó ren del ke zé se ket a soly má sza ti célú en ge dé lye -
zés ese tén az e cím sze rin ti el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) Soly mász ma dár nak ki zá ró lag a (3) be kez dés ben fel -
so rolt ma dár fa jok azon egye dei mi nõ sül nek, ame lye ket az
(5) be kez dés sze rin ti cél ra tar ta nak.

7 Az ál lat kert és az ál lat ott hon lé te sí té sé nek, mû kö dé sé nek és fenn tar tá sá -
nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM
együt tes ren de let 1. szá mú mel lék le te.

(3) Soly má sza ti cél ra – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – tar tá si, hasz no sí tá si, be mu ta tá si en ge dély
kul túr tör té ne ti ha gyo mány ápo lás cél já ból ki zá ró lag ter -
mé sze tes sze mély nek, csak hé já ra (Ac ci pi ter gen ti lis), kar -
valy ra (Ac ci pi ter ni sus), szir ti sas ra (Aqu i la chry sa e tos),
észa ki só lyom ra (Fal co rus ti co lus), Fel degg-só lyom ra
(Fal co bi ar mi cus), va la mint ván dor só lyom ra (Fal co pe -
reg ri nus) ad ha tó. Szir ti sas (Aqu i la chry sa e tos), észa ki só -
lyom (Fal co rus ti co lus), Fel degg-só lyom (Fal co bi ar mi -
cus), va la mint ván dor só lyom (Fal co pe reg ri nus) ese té ben
a tar tá si, hasz no sí tá si, be mu ta tá si en ge dély to váb bi fel té te -
le, hogy a soly mász ma dár ter mé szet vé del mi ha tó sá gi en -
ge déllyel mû kö dõ ha zai te nyé szet bõl, il le tõ leg jog sze rû en
mû kö dõ kül föl di te nyé szet bõl szár maz zon.

(4) Kar valy (Ac ci pi ter ni sus) te nyész té sé re en ge dély
nem ad ha tó. Héja (Ac ci pi ter gen ti lis) ese té ben ki zá ró lag
an nak törzs alak já ra (Ac ci pi ter gen ti lis gen ti lis), a ha zai
soly má sza ti igé nyek nek meg fe le lõ mér té kig ad ha tó te -
nyész té si en ge dély.

(5) A (3) be kez dés szem pont já ból kul túr tör té ne ti ha -
gyo mány ápo lás nak mi nõ sül a soly má szat nak mint tör té -
nel mi va dá sza ti mód szer nek a ter mé szet vé del mi jog sza bá -
lyok kal össze egyez tet he tõ gya kor lá sa, az eh hez szük sé ges 
soly mász ma da rak ha zai lét szá má nak fenn tar tá sá ra irá nyu -
ló be fo gás, te nyész tés, ido mí tás, il let ve a soly má szat mint
va dá sza ti mód szer – szer ve zett ren dez vé nyen tör té nõ – is -
me ret ter jesz té si célú gya kor la ti be mu ta tá sa.

15.  §

(1) Ter mé sze tes sze mély egy ide jû leg leg fel jebb 2 pél -
dány va dá szat ra hasz nált soly mász ma dár és 2 pár te nyész -
tés re hasz nált soly mász ma dár tar tá sá ra jo go sult.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti mennyi sé get
az en ge déllyel tar tott soly mász ma dár sza po ru la ta túl lé pi,
az en ge dé lyes 3 hó na pon be lül gon dos kod ni kö te les a jog -
sze rû en tart ha tó egye dek szá mát meg ha la dó egye dek jog -
sze rû el he lye zé sé rõl.

16.  §

(1) Soly má sza ti cél ra tar tá si, hasz no sí tá si, be mu ta tá si
en ge délyt az a ter mé sze tes sze mély kap hat, aki a 4.  §
(2) be kez dés b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te le ken
túl,

a) a mi nisz té ri um ál tal szer ve zett vizs ga bi zott ság elõtt
si ke res ter mé szet vé del mi vizs gát tett;

b) a soly mász ma da rat va dá szat vagy te nyész tés cél já -
ból tart ja;

c) va dá sza ti célú tar tás en ge dé lye zé se ese tén ér vé nyes
va dász jeggyel ren del ke zik;

d) te nyész tés ké rel me zé se ese tén leg alább 3 év soly -
mász ma dár-tar tá si gya kor lat tal ren del ke zik.
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(2) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti vizs ga fel té te le it,
rend jét, te ma ti ká ját a 3. szá mú mel lék let tar tal maz za.

(3) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti vizs gá val egyen -
ér té kû nek mi nõ sül het az Eu ró pai Unió tag ál la má ban, az
Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré -
szes más ál lam ban, to váb bá az olyan ál lam ban tett vizs ga,
amely nek ál lam pol gá ra az Eu ró pai Kö zös ség és tag ál la -
mai, va la mint az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg -
ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi
szer zõ dés alap ján az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos
jog ál lást él vez.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs ga el is me ré sé -
rõl a Fõ fel ügye lõ ség dönt szük ség sze rint kü lön bö ze ti
vizs ga elõ írásával.

(5) A te nyész tés re hasz nált soly mász ma da ra kat pá ron -
ként szir ti sas (Aqu i la chry sa e tos) ese té ben mi ni mum
28 négy zet mé ter alap te rü le tû és 3,5 mé ter ma gas röp dé -
ben, míg észa ki só lyom (Fal co rus ti co lus), Fel degg-só -
lyom (Fal co bi ar mi cus), ván dor só lyom (Fal co pe reg ri -
nus) és a héja törzs alak ja (Ac ci pi ter gen ti lis gen ti lis) ese té -
ben mi ni mum 12 négy zet mé ter alap te rü le tû és 2,7 mé ter
ma gas röp dé ben kell el he lyez ni. Egy te nyész röp dé ben ma -
xi mum 2 te nyész ma dár, il let ve füg get len né vá lá su kig a te -
nyész pár utó dai tart ha tók.

(6) A va dá sza ti cél ra tar tott soly mász ma da rak ese té ben
a ha gyo má nyos tar tás nál al kal ma zott ker ti ülõ ke, ma gas -
áll vány, il let ve re pí tõ dró tos el he lye zés rend sze res röp te tés 
mel lett al kal maz ha tó.

(7) A va dá sza ti cél ra hasz nált soly mász ma da rat – a kar -
valy (Ac ci pi ter ni sus) és a szir ti sas (Aqu i la chry sa e tos) ki -
vé te lé vel – a va dá szat so rán rá dió te le met ri ás jel zõ rend -
szer rel kell el lát ni.

Eljárási szabályok

17.  §

(1) A tar tá si, hasz no sí tá si, be mu ta tá si en ge dély irán ti
ké rel met a 4. szá mú mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá -
nyon kell be nyúj ta ni a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter -
mé szet vé del mi ha tó ság hoz.

(2) Fo ko zot tan vé dett ál lat faj egye dé nek tar tá sát, hasz -
no sí tá sát, va la mint be mu ta tá sát a Fõ fel ügye lõ ség, egyéb
vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek tar tá sát, hasz no -
sí tá sát, va la mint be mu ta tá sát a kör nye zet vé del mi, ter mé -
szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség (a továb biak ban: fel -
ügye lõ ség) en ge dé lye zi.

(3) Amennyi ben a vé dett ál lat faj egye dé nek hasz no sí tá -
sá ra, be mu ta tá sá ra vo nat ko zó te vé keny ség több ha tó ság
ille té kességi te rü le té hez tar to zik, az en ge dé lye zõ ha tó ság
a Fõ fel ügye lõ ség.

18.  §

A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye dé nek tar tá sát,
hasz no sí tá sát, be mu ta tá sát en ge dé lye zõ ha tá ro zat ban ren -
del kez ni kell:

a) az ál lat faj egye dé nek tu laj don jo gi vi szo nya i ról;

b) az egyed tar tá sá nak he lyé rõl, kö rül mé nye i rõl, az
egyed rõl való gon dos ko dás ról;

c) a tar tás, hasz no sí tás, be mu ta tás fel té te le i rõl;

d) a te vé keny sé get vég zõ sze mély rõl;

e) az egyed del vé gez he tõ te vé keny sé gek rõl, azok mód -
sze re i rõl, el já rá sa i ról, esz kö ze i rõl, idõ be li és tér be li kö rül -
mé nye i rõl, eset le ges koc ká za ti té nye zõ i rõl;

f) em lõs-, ma dár- és hül lõ fa jok ese té ben az egyed
5. szá mú mel lék let sze rin ti egye di je lö lé sé rõl;

g) az el len õr zés fel té te le i nek biz to sí tá sá ról;

h) az en ge dély ér vé nyes sé gi ide jé rõl;

i) te nyész tés en ge dé lye zé se ese tén a sza po ru lat tar tá sá -
ról, a te nyész tés re hasz nál ha tó hím- és nõ iva rú pél dá nyok -
ról;

j) ku ta tás en ge dé lye zé se ese tén a ku ta tá si je len tés, il let -
ve a ku ta tás ered mé nyé bõl szár ma zó ada tok tar tal má ról,
for má já ról, gya ko ri sá gá ról, cím zett jé rõl és a ku ta tá si je -
len tés ké szí té sé re kö te le zett sze mély rõl.

19.  §

(1) A sza po ru lat tar tá sá ra irá nyu ló en ge dély ké rel met a
sza po ru lat szü le té sét (ke lé sét) kö ve tõ 15 na pon be lül kell a 
ter mé szet vé del mi ha tó ság hoz be nyúj ta ni.

(2) A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye de tar tá sá ra,
hasz no sí tá sá ra, be mu ta tá sá ra jo go sult a jog sza bá lyok ban
vagy az en ge dély ben elõ írt fel té te lek meg vál to zá sát (kü lö -
nö sen a pusz tu lást, el szö kést) 8 na pon be lül, a fe le lõs sze -
mé lyé ben be kö vet ke zett vál to zást a vál to zás meg tör tén tét
kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les be je len te ni a ter mé szet vé -
del mi ha tó ság nak.

20.  §

(1) A ter mé szet vé del mi ha tó ság a tar tá si, hasz no sí tá si,
va la mint be mu ta tá si en ge délyt vissza von ja, ha

a) az en ge dé lye zés fel té te lei már nem áll nak fenn;

b) az en ge dély jo go sult ja a te vé keny sé gét az en ge dély -
tõl el té rõ en, a ter mé szet vé del mi ér dek kel nem össze egyez -
tet he tõ mó don gya ko rol ja;

c) az en ge dély jo go sult ja a tar tott, hasz no sí tott, be mu -
ta tott ál lat faj egye dét jog el le ne sen ve szé lyez te ti, to váb bá
te vé keny sé gé vel más vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj egye -
dét vagy élõ he lyét szán dé ko san ve szé lyez te ti;
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d) az en ge dély jo go sult ja a fe le lõs sze mé lyé ben be kö -
vet ke zett vál to zás be je len té sét kö ve tõ 30 na pon be lül nem
gon dos ko dik meg fe le lõ fe le lõs sze mély al kal ma zá sá ról;

e) az en ge dély jo go sult ja az en ge dély ben fog lalt, va la -
mint az adott faj egye dé re vo nat ko zó tar tá si fel té te le ket
ha tó sá gi fel hí vás el le né re sem biz to sít ja.

(2) A ter mé szet vé del mi ha tó ság a tar tá si, be mu ta tá si,
hasz no sí tá si en ge délyt vissza von hat ja, ha a tar tá si, be mu -
ta tá si, hasz no sí tá si en ge dély jo go sult ja

a) nem tesz ele get a jog sza bály ban vagy az en ge dély -
ben elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek;

b) meg aka dá lyoz za a ha tó sá gi el len õr zést;
c) te vé keny sé gé vel más vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat faj

egye dét vagy élõ he lyét gon dat la nul ve szé lyez te ti.

(3) A ter mé szet vé del mi ha tó ság az en ge dély ki adá sát
leg fel jebb két évre meg ta gad hat ja, ha az (1)–(2) be kez dés -
ben fog lal tak alap ján az en ge délyt vissza von ták. Az en ge -
dély ki adá sá nak meg ta ga dá sá nál a ha tó ság nak fi gye lem -
mel kell len nie a jog sér tés sú lyá ra, cél já ra, idõ tar ta má ra, a
jog sér tõ ma ga tar tás is mé telt ta nú sí tá sá ra.

21.  §

A fo ko zot tan vé dett ál lat fa jok en ge déllyel tar tott egye -
de i rõl a Fõ fel ügye lõ ség, az egyéb vé de lem ben ré sze sü lõ
ál lat fa jok en ge déllyel tar tott egye de i rõl a fel ügye lõ ség
nyil ván tar tást ve zet.

Átmeneti és záró rendelkezések

22.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult
ügyek ben kell al kal maz ni.

(2) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg
a) a vé dett ál lat fa jok vé del mé re, tar tá sá ra, be mu ta tá sá -

ra és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról
 szóló 8/1998. (I. 23.) Korm. ren de let, az azt mó do sí tó
139/1999. (IX. 3.) Korm. ren de let, a 100/2001. (VI. 20.)
Korm. ren de let, va la mint a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek fel adat-és ha tás kö -
ré nek vizs gá la tá ról  szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. ren -
de let 9.  § (1) be kez dé se;

b) A Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga -
dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló Egyez mény vég re haj -
tá sá ról  szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let 1 §-ának
fel ve ze tõ szö veg ré szé ben, va la mint a 17.  §-a (4) be kez dé -
sé nek a) pont já ban sze rep lõ „több ször mó do sí tott” szö -
veg rész
ha tá lyát vesz ti.

23.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt jog sze rû en meg szer -
zett és tar tott, de e ren de let sze rint már nem tart ha tó fajú
egye dek tar tá sá ra vo nat ko zó en ge dély ké re lem re meg -
hosszab bít ha tó a 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti idõ tar tam ra. A
meg hosszab bí tás az egyed éle te vé gé ig is mé tel ten kér he tõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti en ge dély meg hosszab bí tá sa 
irán ti el já rás so rán a 4.  § (1) be kez dé se a) pont já ban,
(2) be kez dé se a) pont já ban és (3) be kez dé sé ben elõ ír ta kat
nem kell al kal maz ni.

(3) A 6.  § sze rin ti tar tá si fel té te le ket a ren de let hatályba -
lépése elõtt jog sze rû en meg szer zett és tar tott egye dek re az
en ge dé lyes nek e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ két éven
be lül kell biz to sí ta ni.

(4) Az e ren de let hatályba lépésekor fe le lõs sze mély kö -
te les az 1. szá mú mel lék let sze rin ti szak ké pe sí té sek va la -
me lyi két a ren de let hatályba lépésétõl szá mí tott 5 éven be -
lül meg sze rez ni. Azon fe le lõs sze mély ese té ben, aki leg -
alább 10 év iga zolt szak mai gya kor lat tal ren del ke zik, a ké -
pe sí tés meg szer zé sé tõl a ha tó ság el te kint het, amennyi ben
a fe le lõs sze mély to vább ra is azon ál lat fa jok egye de i ért fe -
lel, ame lyek mel lett a szak mai gya kor la tot sze rez te.

24.  §

(1) A Was hing ton ban, 1973. már ci us 3. nap ján el fo ga -
dott, a ve szé lyez te tett va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
nem zet kö zi ke res ke del mé rõl  szóló Egyez mény vég re haj -
tá sá ról  szóló 271/2002. (XII. 20.) Korm. ren de let (a továb -
biak ban: Korm. ren de let) 1.  §-ának a) be kez dé se he lyé be
az aláb bi ren del ke zés lép:

„a) Igaz ga tá si Ha tó ság: a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té ri um, va la mint – az Egyez mény, a Ta nács ren de -
le te és e ren de let vég re haj tá sa so rán vég zett ha tó sá gi el len -
õr zé sek és nyil ván tar tá sok te kin te té ben – a kör nye zet vé -
del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel ügye lõ sé gek is;”

(2) A Korm. ren de let 12.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott be je len té si kö -
te le zett ség nem ter jed ki az e ren de let 4. szá mú mel lék le té -
ben, va la mint – a böj ti réce (Anas qu er qu e du la), a ci gány -
ré ce (Ayt hya nyro ca), a vö rös nya kú lúd (Bran ta ru fi col lis)
és a kék csõ rû réce (Oxy u ra le u co cep ha la) ki vé te lé vel – az
Eu ró pai Bi zott ság nak a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
szá má ra, ke res ke del mük sza bá lyo zá sa ré vén biz to sí tott
vé del mé rõl  szóló 338/97/EK ren de let vég re haj tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 865/2006/EK ren de let (a to -
váb bi ak ban: a Bi zott ság ren de le te) 62. cik ké nek (1) be kez -
dé sé ben sze rep lõ fa jok pél dá nya i ra.”

(3) A Korm. ren de let 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(4) Az or szág te rü le té re be ho zott élõ pél dá nyok ese tén
a be je len tést köve tõen a la kó hely, szék hely vagy tar tóz ko -
dá si hely sze rint ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé -
del mi és víz ügyi fel ügye lõ ség mint Igaz ga tá si Ha tó ság
min den pél dány hoz szár ma zá si iga zo lást ál lít ki és ezen
pél dá nyok ról nyil ván tar tást ve zet. Az Igaz ga tá si Ha tó ság
a szár ma zá si iga zo lást a Ta nács és a Bi zott ság ren de le té -
nek meg fele lõen ki ál lí tott do ku men tu mok, il let ve nyil ván -
tar tott ha tó sá gi en ge dé lyek és bi zony la tok alap ján ál lít ja
ki.”

(4) A Korm. ren de let 12.  §-a (13) és (14) be kez dé sé ben
a „VI. fe je ze té ben” szö veg rész he lyé be a „XVI. fe je ze té -
ben” szö veg rész lép.

(5) A Korm. ren de let 12.  §-ának (15) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(15) A Ta nács ren de le té nek 6. cikk (1) be kez dé sé ben,
il let ve a Bi zott ság ren de le té nek 69. cik ké ben fog lalt ese -
tek ben a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um tá jé -
koz tat ja az Eu ró pai Bi zott sá got.”

(6) A Korm. ren de let 17.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be pe dig a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) A Bi zott ság 865/2006/EK ren de le te (2006. má -
jus 4.) a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok szá má ra ke res ke -
del mük sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé de lem rõl  szóló

338/97/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról”.

25.  §

(1) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 79/409/EGK irány el ve (1979. áp ri lis 2.) a
va don élõ ma da rak vé del mé rõl 1. cikk (1) be kez dé se,
5. cikk e) pont ja, 6. cikk (1) be kez dé se, 7. cikk (4) be kez -
dé se, 9. cik ké nek (1)–(2) be kez dé se;

b) a Ta nács 92/43/EGK irány el ve (1992. má jus 21.) a
ter mé sze tes élõ he lyek, va la mint a va don élõ ál la tok és nö -
vé nyek vé del mé rõl 12. cik ké nek (2) be kez dé se, 14. cik ke,
16. cik ké nek (1) be kez dé se.

(2) E ren de let 24.  §-a a va don élõ ál lat- és nö vény fa jok
szá má ra ke res ke del mük sza bá lyo zá sa ál tal biz to sí tott vé -
de lem rõl  szóló 338/97/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló,
2006. má jus 4-i 865/2006/EK bi zott sá gi ren de let vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A felelõs személyre vonatkozó képesítési elõ írások

Fe le lõs sze mély le het, aki az aláb bi egye te mi vagy fõ is ko lai vég zett sé gek va la me lyi ké vel és a vég zett sé gé nek meg fe -
le lõ szak te rü le ten el töl tött leg alább 3 éves gya kor lat tal ren del ke zik:

– tu do mány egye te men vagy fõ is ko lán bi o ló gi ai vagy öko ló gi ai szak te rü le ten, ál lat or vo si egye te mi (MSc) vagy
 állat-egészségügyi fõ is ko lai szin tû vég zett ség, fel sõ ok ta tá si in téz mény ben szer zett ter mé szet vé del mi, me zõ gaz da sá gi,
ál lat te nyész té si, ker té sze ti, er dé sze ti, vad gaz dál ko dá si egye te mi, fõ is ko lai, il let ve alap (BSc) vagy mes ter (MSc) vég -
zett ség,

– vagy a fel so rolt szak te rü le te ken szer zett szak irá nyú fel sõ fo kú szak ké pe sí tés.

2. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A madarak és denevérek természetvédelmi vagy tudományos célú gyûrûzésére jogosító vizsgáról

A vizs ga bi zott ság 5 tagú, amely nek el nö két és to váb bi 2 tag ját a mi nisz té ri um, to váb bi 1-1 tag ját a mi nisz té ri um fel ké -
ré sé re a szak mai-tu do má nyos fó ru mok, il let ve a tu do má nyos célú je lö lést vég zõ szer ve ze tek je löl nek.

A bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg.
A mi nisz té ri um éven te 2 vizs ga na pot ír ki, ezek idõ pont ját és a vizs ga dí ját hi va ta los lap já ban, leg alább 30 nap pal a

vizs gát meg elõ zõ en köz zé te szi.
A vizs ga díj össze gét a mi nisz té ri um Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01468216-00000000 szá mú szám -

lá já ra kell be fi zet ni. A vizs ga ma gyar nyel ven zaj lik.
A vizs ga el mé le ti és gya kor la ti rész bõl áll.



A ma dár gyû rû zé si vizs ga te ma ti ká ja:

– Ma dár faj is me ret

– A ma dár gyû rû zés gya kor la ta és eti ká ja

– Egész ség- és bal eset vé de lem

– Ter mé szet vé del mi jogi is me re tek

A de ne vér gyû rû zé si vizs ga te ma ti ká ja:

– De ne vér faj-is me ret

– A de ne vér gyû rû zés gya kor la ta és eti ká ja

– Egész ség- és bal eset vé de lem

– Ter mé szet vé del mi jogi is me re tek

Az ered mé nyes vizs gá ról a vizs ga bi zott ság bi zo nyít ványt ál lít ki, amely nek min tá ja a kö vet ke zõ:

                                     Sor szám:

BIZONYÍTVÁNY

.............................................................................................................................................................................. ré szé re

(aki ................................................................................................................................................................-án szü le tett

any ja neve: ..........................................................................................................................................................................

sze mé lyi iga zol vány szá ma: .............................................................................................................................................)

ar ról, hogy .........................................................................................................................................................................

  si ke res ma dár- és/vagy de ne vér gyû rû zõ vizs gát tett.

Kor lá to zá sok: ......................................................................................................................................................................

Bu da pest, ...........................................................

P. H.

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

vizs ga bi zott ság el nö ke

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

a vizs ga bi zott ság tag ja a vizs ga bi zott ság tag ja

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

a vizs ga bi zott ság tag ja a vizs ga bi zott ság tag ja
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3. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A solymászati tevékenységre jogosító természetvédelmi vizsgáról

A vizs ga bi zott ság 5 tagú, amely nek el nö két és to váb bi 2 tag ját a mi nisz té ri um, 1 tag ját a föld mû ve lés ügyért fe le lõs
mi nisz té ri um, to váb bi 1 ta got a mi nisz té ri um fel ké ré sé re a szak mai-tu do má nyos fó ru mok és a soly má sza ti cél ra ala kult
tár sa dal mi szer ve ze tek együt te sen je löl nek.

A bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja meg.

A mi nisz té ri um éven te 1 vizs ga na pot ír ki, en nek idõ pont ját és a vizs ga dí ját hi va ta los lap já ban, leg alább 30 nap pal a
vizs gát meg elõ zõ en köz zé te szi.

A vizs ga díj össze gét a mi nisz té ri um a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01468216-00000000 szá mú
szám lá já ra kell be fi zet ni. A vizs ga ma gyar nyel ven fo lyik.

A vizs ga te ma ti ká ja:

– Ra ga do zó ma dár faj-is me ret

– Ter mé szet vé del mi jogi is me re tek

– Egész ség- és bal eset vé de lem

A tan anyag a mi nisz té ri um ki ad vá nya, amely hely ben meg vá sá rol ha tó.

A vizs gá ra je lent ke zés elõ fel té te le a vad vé del mé rõl, vad gaz dál ko dás ról, va la mint a va dá szat ról  szóló 1996. évi
LV. tör vény 66.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti soly mász-va dász vizs ga el mé le ti ré szé nek ered mé nyes le té te lé rõl  szóló
iga zo lás be nyúj tá sa.

A soly má sza ti te vé keny ség re jo go sí tó ered mé nyes ter mé szet vé del mi vizs gá ról a vizs ga bi zott ság bi zo nyít ványt ál lít
ki, amely nek min tá ja a kö vet ke zõ:

                                      Sor szám:

BIZONYÍTVÁNY

.............................................................................................................................................................................. ré szé re

(aki ................................................................................................................................................................-án szü le tett

 any ja neve: .........................................................................................................................................................................

sze mé lyi iga zol vány szá ma: .............................................................................................................................................)

ar ról, hogy ..........................................................................................................................................................................

si ke res soly má sza ti te vé keny ség re jo go sí tó ter mé szet vé del mi vizs gát tett.

 Kor lá to zá sok: .....................................................................................................................................................................

Bu da pest, ...........................................................

P. H.

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

vizs ga bi zott ság el nö ke

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

a vizs ga bi zott ság tag ja a vizs ga bi zott ság tag ja

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

a vizs ga bi zott ság tag ja a vizs ga bi zott ság tag ja
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4. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány a védelemben részesülõ állatfajok tartásának, bemutatásának, hasznosításának
engedélyezéséhez

Tar tá si           Hasz no sí tá si             Be mu ta tá si 

ENGEDÉLYKÉRELEM

(A négyzetben jelölje be a kérelmezett tevékenység tárgyát!)

Ké rel me zõ sze mé lyé re vo nat ko zó ada tok
1. Ké rel me zõ neve:
2. Címe (la kó hely, en nek hi á nyá ban tar tóz ko dá si hely, költ ség ve té si szerv, illetve köz hasz nú szer ve zet ese té ben
szék hely):

3. Költ ség ve té si szerv, illetve köz hasz nú szer ve zet ese tén a fe le lõs sze mély neve:

4. Költ ség ve té si szerv, illetve köz hasz nú szer ve zet ese tén a fe le lõs sze mély címe (la kó hely, en nek hi á nyá ban tar tóz -
ko dá si hely):

5. Ter mé sze tes sze mély, illetve költ ség ve té si szerv, köz hasz nú szer ve zet ese tén a fe le lõs sze mély vizs ga bi zo nyít vá -
nyá nak tí pu sa és szá ma:

6. Ter mé sze tes sze mély ese tén a nagy ko rú sá got iga zo ló do ku men tum tí pu sa és szá ma:

A ké re lem tár gyát ké pe zõ ál lat ra vo nat ko zó ada tok
7. Tu do má nyos faj név:

8. Ma gyar faj név:

9. Egye di azo no sí tó szá ma (amennyi ben már van):

10. Ivar (amennyi ben meg ál la pít ha tó):

11. Az egye dek szá ma:

Em lõs-, ma dár-, il let ve hül lõ fa jok nál te nyész té si ké re lem ese tén
12. Nõs tény szü lõ ál lat egye di azo no sí tó ja:

13. Hím szü lõ ál lat egye di azo no sí tó ja:

A ké rel me zett te vé keny ség le írá sa

14.1. A te vé keny ség he lye:

14.2. A te vé keny ség ide je:

14.3. A te vé keny ség cél ja:

14.4. A te vé keny ség mód sze re:

14.5. A ter mé szet vé del mi, illetve köz ér dek rö vid ki fej té se:
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14.6. A tar tá si kö rül mé nyek le írá sa:

14.7. Te nyész té si ké re lem ese tén a vár ha tó sza po ru lat el he lye zé se:

Mel lé kelt do ku men tu mok
15.
– egyed szár ma zá sát iga zo ló do ku men tu mok (CITES szár ma zá si bi zo nyít vány, a szü lõ pár te nyész té si en ge dé lye,
  vagy be fo gá si en ge dély stb.),
– a nagy ko rú sá got iga zo ló do ku men tum má so la ta,
– szak kép zett sé get iga zo ló do ku men tum má so la ta,
– szak mai gya kor la tot iga zo ló do ku men tum má so la ta,
– a tar tás he lye sze rin ti in gat lan tu laj do no sá nak nyi lat ko za ta a tar tás hoz való hoz zá já ru lás ról,
– az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) ál lat-egész ség ügyi és élel mi szer-el len õr zõ ál lo más en ge dé lye (vé de lem ben
   részesülõ ge rin ces ál lat faj ra vo nat ko zó, az ál lat kí sér le tek rõl  szóló kü lön jog sza bály sze rin ti kí sér let, ku ta tás 
 ese tén),
– soly mász ma dár va dá sza ti célú tar tá sa ese tén az ér vé nyes va dász jegy má so la ta,
– soly mász ma dár te nyész té si ké re lem ese tén a tar tá si gya kor la tot iga zo ló do ku men tum (a tar tá si en ge dély
   másolata),
– a sza po ru lat el he lye zé sét biz to sí tó szán dék nyi lat ko zat,
– ku ta tá si ké re lem ese tén a ku ta tá si terv és az adat ke ze lés hez való hoz zá já ru ló nyi lat ko za tok,
– a fel sõ fo kú vég zett sé get iga zo ló do ku men tum má so la ta.

Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy az ál ta lam kö zölt ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum:

Alá írás:

Kitöltési útmutató és magyarázat

5. Ma dár- és de ne vér gyû rû zé si en ge dé lye zés, il let ve soly má sza ti en ge dé lye zés ese tén a .../2006. ( ) Korm. ren de let
9.  § (1) be kez dés, il let ve 13.  § (1) c) pont alap ján elõ írt vizs ga bi zo nyít vány szá ma. Ter mé sze tes sze mély ese tén ak kor
kell ki töl te ni e pon tot , ha soly má sza ti te vé keny ség re jo go sí tó ter mé szet vé del mi, gyû rû zõ szak ké pe sí tés meg szer zé sét
e jog sza bály elõ ír ja.

6. A nagy ko rú sá got iga zo ló do ku men tum faj tá ja (sze mé lyi iga zol vány, út le vél, szü le té si vagy há zas sá gi anya köny vi
ki vo nat) és szá ma.

7. A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok fel so ro lá sát tar tal ma zó kü lön jog sza bály8 sze rint meg ha tá ro zott tu do má nyos
név.

8. A vé de lem ben ré sze sü lõ ál lat fa jok fel so ro lá sát tar tal ma zó kü lön jog sza bály9 sze rint meg ha tá ro zott ma gyar név.
9. A ké re lem tár gyát ké pe zõ ál lat nak a .../2006. ( ) Korm. ren de let 6. szá mú mel lék le te sze rin ti egye di azo no sí tó

(pl. zárt gyû rû, mik ro csip) szá ma. A Korm. ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en szü le tett ál lat ese tén az azo no sí tó szám
le het et tõl el té rõ egye di azo no sí tó, amennyi ben an nak al kal ma zá sa más jog sza bály elõ írásaival nem volt el len té tes.

12–13. Te nyész té si en ge dély ké re lem ese tén a szü lõ egye dek nek a .../2006. ( ) Korm. ren de let 6. szá mú mel lé ke te sze -
rin ti, il let ve a Korm. ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en szü le tett ál la tok ese tén et tõl el té rõ egye di azo no sí tó szá mok.
Mind két szü lõ meg je lö lé se kö te le zõ.

14. A ké rel me zett te vé keny ség szö ve ges ki fej té se, in dok lá sa szük ség sze rint kü lön la pon is foly tat ha tó.
15. A kü lön jog sza bály10 sze rin ti mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ ál lat ker tek nek ki zá ró lag az e mel lék let 1., 2.,

7–13., 14.2., 14.3., va la mint 15. pont elsõ fran cia be kez dé se sze rin ti ada to kat és do ku men tu mo kat kell meg ad ni és be csa -
tol ni.

* A *-gal je lölt pon tok szár ma zék ra vo nat ko zó ké re lem ese té ben nem kell ki töl te ni.

8 13/2001. (V. 9.) KöM ren de let.
9 13/2001. (V. 9.) KöM ren de let.
10 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együt tes ren de let.
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5. számú melléklet a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A védelemben részesülõ állatfajok jelölésérõl

A vé de lem ben ré sze sü lõ em lõs, ma dár, hül lõ ál lat fa jo kat az aláb bi mó don kell meg je löl ni:

1. A fog ság ban szü le tett, il let ve te nyész tett ma da rak ese tén:

– Var rat men te sen zárt, kör kö rö sen foly to nos, egye di leg meg je lölt meg sza kí tás vagy il lesz tés nél kü li láb gyû rû
vagy láb sza lag (a to váb bi ak ban: gyû rû), ame lyet a fel he lye zés után sem mi lyen mó don nem vál toz tat tak meg.

– A gyû rût a ma dár éle té nek elsõ nap ja i ban kell fel he lyez ni.

– A gyû rû olyan mé re tû, hogy nem le het el tá vo lí ta ni a ma dár ról, ha a lába tel je sen ki fej lõ dött.

2. Az 1. pont sze rin ti ma da ra kon kí vü li egyéb fog ság ban tar tott, élõ em lõ sök, hül lõk ese té ben, va la mint olyan ma da -
rak ese tén, ame lyek nél az 1. pont sze rin ti je lö lés nem le het sé ges:

– Egye di leg szá mo zott, nem mó do sít ha tó mik ro csip transz pon der, amely meg fe lel a 11784:1996 (E) és a
11785:1996 ISO szab vá nyok nak, vagy

– ha a ter mé szet vé del mi ha tó ság meg gyõ zõ dött ar ról, hogy az elsõ be kez dés sze rin ti mód szer a pél dány vagy a faj
fi zi kai, il le tõ leg vi sel ke dé si tu laj don sá gai  miatt nem meg fe le lõ, ak kor egye di leg szá mo zott gyû rû, sza lag, füg gõ -
cím ke, te to vá lás vagy ha son ló mód szer al kal maz ha tó a je lö lés re vagy bár mi lyen egyéb meg fe le lõ esz köz.

3. Amennyi ben a ter mé szet vé del mi ha tó ság szá má ra bi zo nyí tott, hogy az adott pél dány fi zi kai tu laj don sá gai nem te -
szik le he tõ vé az 1. és 2. pon tok sze rin ti je lö lé si mód szer biz ton sá gos al kal ma zá sát, az ál lat je lö lé sé tõl el le het te kin te ni.

Az ál la tok je lö lé sét a pél dány hu má nus ke ze lé sé re, vé del mé re, kí mé le té re és ter mé sze tes vi sel ke dé sé re való kel lõ
 figyelemmel kell vég re haj ta ni.
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A Kormány
349/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a levegõ védelmével kapcsolatos
egyes szabályokról  szóló

21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá -
lya i ról  szóló 1995. évi LIII. tör vény 36.  §-ában és a 110.  §
(7) be kez dés f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A le ve gõ vé del mé vel kap cso la tos egyes sza bá lyok ról
 szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 3.  §-a a kö vet ke zõ m) és n) pon tok kal egé szül ki:

(3.  § A ren de let al kal ma zá sá ban)

,,m) cél ér ték: az em be ri egész ség és a kör nye zet egé szé -
re gya ko rolt ká ros ha tá sok el ke rü lé se, meg elõ zé se vagy
csök ken té se cél já ból a kör nye ze ti le ve gõ ben meg ha tá ro -
zott lég szennye zõ anyag kon cent rá ció, ame lyet – ahol
 lehetséges – adott idõ tar tam alatt kell el ér ni;

n) hosszú távú cél ér ték: a kör nye ze ti le ve gõ ben csak
hosszú idõ tá von biz to sít ha tó lég szennye zõ anyag kon cent -
rá ció, amely szint je alatt – a tu do mány je len le gi ál lá sa sze -
rint – az em be ri egész sé get és a kör nye zet egé szét ká ro sí tó
köz vet len ha tá sok fel lé pé se va ló szí nût len.”

2.  §

(1) Az R. 7.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) Azok ra a zó nák ra, ahol a ta laj kö ze li ózon kon cent -
rá ci ó ja (a tro po szfé ra leg al só ré te gé nek ózon tar tal ma)
meg ha lad ja a cél ér té ket, ille tõ leg a hosszú távú cél ér té ket,
va la mint az ar zén, a kad mi um, a nik kel és a 3,4-benz(a)pi -
rén kon cent rá ció szint je meg ha lad ja a cél ér té ket, a kör nye -
zet vé del mi ha tó ság nak a köz le ke dé si ha tó ság, va la mint a
te le pü lé si ön kor mány za tok jegy zõ jé nek köz re mû kö dé sé -
vel, az érin tett lég szennye zõk be vo ná sá val, meg kell ha tá -
roz nia azo kat az arány ta la nul nagy költ sé ge ket nem igény -
lõ in téz ke dé se ket, ame lyek biz to sít ják a cél ér té kek el éré -
sét. A hely hez kö tött ipa ri lég szennye zõ for rá sok ese té ben
ez nem je lent he ti az el ér he tõ leg jobb tech ni ká nál szi go -
rúbb elõ írások al kal ma zá sát. A fel so rolt anya gok te kin te -
té ben kü lön in téz ke dé se ket nem kell meg ha tá roz ni azok ra
a zó nák ra, ame lyek re a (7) be kez dés sze rin ti in téz ke dé si



prog ra mo kat el ké szí tet ték. Az in téz ke dé se ket a kü lön jog -
sza bály ban1 meg ha tá ro zott össz ki bo csá tá si ha tár ér té kek
be tar tá sa ér de ké ben szük sé ges prog ra mok kal össz hang -
ban kell vég re haj ta ni.”

(2) Az R. 7.  §-ának (11) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(11) Azok ban a zó nák ban, ahol a lég szennye zett ség
a ha tár ér ték nél ki sebb, ille tõ leg a ta laj kö ze li ózon kon -
cent rá ci ó ja ki elé gí ti a hosszú távú cél ér té ket, va la mint az
ar zén, a kad mi um, a nik kel és a 3,4-benz(a)pi rén kon cent -
rá ció ki sebb, mint a cél ér ték, a fenn tart ha tó fej lõ dés kö ve -
tel mé nye i vel össz hang ban meg kell õriz ni a meg lé võ jó
 állapotot.”

3.  §

Az R. 19.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) A kör nye zet vé del mi ha tó ság azok nál az 50 MWth és 

an nál na gyobb név le ges be me nõ hõ tel je sít mé nyû tü ze lõ -
be ren de zé sek nél, ame lyek a kén-di oxid ra elõ írt tech no ló -
gi ai ki bo csá tá si ha tár ér té kek be tar tá sa ér de ké ben füst -
gáz-kén te le ní tõ be ren de zést lé te sí tet tek és mû köd tet nek,
a füst gáz-kén te le ní tõ be ren de zés kü lön jog sza bály2 sze rin -
ti nem meg fe le lõ mû kö dé sé nek idõ tar ta má ra, a tech no ló -
gi ai ki bo csá tá si ha tár ér té kek túl lé pé se ese té ben a 6. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott, kén-di oxid ra ki ró ha tó bír sá -
got éven ként leg fel jebb 10 napi idõ tar tam ra 15 Ft/kg-os
bír ság té nye zõ vel, éven ként to váb bi, leg fel jebb 20 napi
idõ tar tam ra 30 Ft/kg-os bír ság té nye zõ vel ál la pít ja meg.”

4.  §

Az R. 22.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Le ve gõ vé del mi bír ság meg fi ze té sé re kö te les az a
ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve zet, aki vagy amely a le ve gõ vé del mi
 követelményeket nem tart ja be.”

5.  §

Az R. 29.  §-ának l) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„l) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/107/EK
irány el ve (2004. de cem ber 15.) a kör nye ze ti le ve gõ ben
 található ar zén rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és
 policiklusos aro más szén hid ro gé nek rõl 1. cikk b) és
d) pont ja, 2. cikk a)–b) pont ja, 3. cikk, 4. cikk (6) és
(14) be kez dé se, 5. cikk (1)–(2) be kez dé se, 7. és 9. cik ke;”

1 7/2003. (V. 16.) KVVM–GKM együt tes ren de let az egyes le ve gõ -
szennye zõ anya gok össz ki bo csá tá si ha tár ér té ke i rõl.

2  Az 50 MWth és az an nál na gyobb név le ges be me nõ hõ tel je sít mé nyû
 tüzelõberendezések mû kö dé si fel té te le i rõl és lég szennye zõ anya ga i nak ki bo -
csá tá si ha tár ér té ke i rõl  szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM ren de let.

6.  §

Az R. 8. szá mú mel lék le té nek címe he lyé be a kö vet ke zõ 
cím lép:

„A le ve gõ vé del mi kö ve tel mé nyek meg sze gõ i vel szem -
ben al kal maz ha tó le ve gõ vé del mi bír sá gok és azok leg na -
gyobb mér té ke”

7.  §

(1) Az R. 9. szá mú mel lék le té nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) A Ta nács 96/62/EK irány el ve (1996. szep tem -
ber 27.) a kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé gé nek ér té ke lé sé rõl és
ke ze lé sé rõl 11. cik ké nek (1a)–(1d) be kez dé se”

(2) Az R. 9. szá mú mel lék le té nek d)–e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„d) A Ta nács 1999/30/EK irány el ve (1999. áp ri lis 22.)
a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ kén-di oxid ra, nitrogén-
 dioxidra és nit ro gén oxi dok ra, va la mint por ra és ólom ra
vo nat ko zó  határértékekrõl 3. cik ké nek (3) be kez dé se,
5. cik ké nek (2) be kez dé se, 7. cik ké nek (6) be kez dé se és
9. cik ké nek (6) be kez dé se

e) A Ta nács 2000/69/EK irány el ve (2000. no vem -
ber 16.) a kör nye ze ti le ve gõ ben lévõ ben zol ra és
szén-mon oxid ra  vonatkozó ha tár ér té kek rõl 5. cik ké nek
(6) be kez dé se”

(3) Az R. 9. szá mú mel lék le té nek k) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„k) A Ta nács 97/101/EK ha tá ro za ta (1997. ja nu ár 27.)
a tag ál la mok kör nye ze ti le ve gõ mi nõ sé get mérõ há ló za tai
és egye di ál lo má sai köl csö nös in for má ció és adat cse ré jé -
nek ki ala kí tá sá ról 2. cik ké nek (2) be kez dé se, 4. cik ké nek
(3)–(5) be kez dé se, 5. cik ké nek (1)–(4) be kez dé se és
6.  cikke”

8.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a kör nye ze ti le ve gõ ben ta lál ha tó ar zén -
rõl, kad mi um ról, hi gany ról, nik kel rõl és po li cik lu sos aro -
más szén hid ro gé nek rõl  szóló, 2004. de cem ber 15-i
2004/107/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
1. cikk b) és d) pont já nak, 2. cikk a)–b) pont já nak, 3. cik -
ké nek, 4. cikk (6) és (14) be kez dé sé nek, 5. cikk (1)–(2) be -
kez dé sé nek, 7. és 9. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
350/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Magyar Tudományos Akadémia hazai tagjai és a
Magyar Tudományos Akadémia Doktora címmel

rendelkezõ személyek tiszteletdíjáról, illetve az
akadémikus elhalálozása esetén megállapítható

hozzátartozói ellátásokról  szóló 4/1995. (I. 20.) Korm.
rendelet módosításáról

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mi á ról  szóló 1994. évi
XL. tör vény 27.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 30.  §-ának
(2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány 
a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia ha zai tag jai és a Ma -
gyar Tu do má nyos Aka dé mia Dok to ra cím mel ren del ke zõ
sze mé lyek tisz te let díj ár ól, il let ve az aka dé mi kus el ha lá lo -
zá sa ese tén meg ál la pít ha tó hoz zá tar to zói el lá tá sok ról
 szóló, a 106/1996. (VII. 16.) Korm. ren de let tel, a
142/1998. (VIII. 25.) Korm. ren de let tel és a 19/2001.
(II.12.) Korm. ren de let tel mó do sí tott 4/1995. (I. 20.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának (1) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az aka dé mi kus nak tu do má nyos al ko tó mun ká já ra,
tu do má nyos tel je sít mé nyé re te kin tet tel ha von ta tisz te let díj 
jár. Ennek összege:

Aka dé mia ren des tag ja ese té ben 455 000 Ft/hó
Aka dé mia le ve le zõ tag ja ese té ben 353 900 Ft/hó”

2.  §

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

„(1) Az Aka dé mia Dok to ri Ta ná csa ál tal – az aka dé mi ai
sza bá lyo zás ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint – oda ítélt
Aka dé mia Dok to ra cím mel ha von ta 90 ezer fo rint össze gû
tisz te let díj jár, a (2)–(5) be kez dés ben foglaltak figye -
lembe véte lével.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de tést kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. A ren de let 1–2.  §-ának ren del ke zé se it elsõ íz ben a
2007. ja nu ár já ban ese dé kes tisz te let dí jak ra kell alkal -
mazni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 15/A.  §-a, va la mint a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mia ha zai tag jai és a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia Dok to ra cím mel ren del ke zõ sze mé lyek tiszteletdíjá -

ról, il let ve az aka dé mi kus el ha lá lo zá sa ese tén meg ál la pít -
ha tó hoz zá tar to zói el lá tá sok ról  szóló 4/1995. (I. 20.)
Korm. ren de let módosításáról  szóló 19/2001. (II. 12.)
Korm. rendelet 2–4.  §-a.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
351/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a közszolgálati mûsorszolgáltatók
létszámcsökkentésének költségvetési támogatásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 4.  §-a (3) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ rendeletet
alkotja:

1.  §

A köz pon ti költ ség ve tés az e ren de let ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint egy sze ri hoz zá já ru lást nyújt a köz szol gá la ti
mû sor szol gál ta tó rész vény tár sa sá gok (a továb biak ban: jo -
go sul tak) mû kö dé si költ ség meg ta ka rí tást ered mé nye zõ,
2006. év ben meg va ló su ló lét szám csök ken té sé nek sze mé -
lyi ki fi ze té se i hez (ide ért ve a je len ren de let alap ján tá mo -
gat ha tó, azon ban a ren de let hatályba lépése elõtt ese dé kes -
sé vált, és a jo go sul tak ál tal már tel je sí tett ki fi ze té se ket).

2.  §

(1) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból 2006. év ben
meg va ló su ló lét szám csök ken tés nek minõsül, ha

a) a 2006. év ben meg va ló sult lét szám csök ken tés a jo -
go sult nál egy út tal az ál lás hely (mun ka kör) meg szün te té sét 
is je len ti, és

b) a lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben fel me rü lõ
ki fi ze té sek a tárgy év ben esedékesek.

(2) Nem mi nõ sül lét szám csök ken tés nek a fog lal koz ta -
tá si for ma meg vál toz ta tá sa (pl. ki szer ve zés, a mun ka vég -
zés re irá nyu ló jog vi szo nyo kon be lü li, il let ve kö zöt ti vál -
tás), a rész vény tár sa sá gon belüli áthelyezés.

(3) A jo go sul tak a hoz zá já ru lást – az igé nyek be je len té -
sét köve tõen – a pénz ügy mi nisz ter rel kö tött egye di meg ál -
la po dás alap ján ve he tik igény be. A szük sé ges elõ irány -
zat-mó do sí tá sok ról a pénz ügy mi nisz ter in téz ke dik.
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3.  §

(1) Költ ség ve té si tá mo ga tás csak azon sze mé lyek te kin -
te té ben igé nyel he tõ, akik a jo go sult tel jes, il let ve rész mun -
ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál la lói, és a mun ka vál la -
ló ál tal be töl tött mun ka kört a jo go sult az el bo csá tás sal
egy ide jû leg vég le ge sen meg szün te ti (akár össze vo nás sal
is), azaz he lyük be sem azonos, sem más jogcímen nem
foglalkoztat más személyt.

(2) Ha tá ro zott ide jû mun ka szer zõ dés ese tén a mun ka vi -
szony meg szün te té se kö vet kez té ben a költ ség ve té si tá mo -
ga tás csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ, ha a ha tá ro zott
idõ bõl még hát ra lé võ idõ a lét szám csök ken té si in téz ke dés
végrehajtásának idõpontjában legalább egy év.

4.  §

(1) A 2.  § (3) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dás ban ki
kell köt ni, hogy a jo go sult vál lal ja a tá mo ga tás vissza fi ze -
té sét, ha

a) a tá mo ga tás sal meg szün te tett mun ka kör vissza ál lí tá -
sá ra a meg szün te té sé tõl szá mí tott két éven be lül még is sor
ke rül ne – ide ért ve a mun ka ügyi bí ró ság utó la gos, az el bo -
csá tást jog el le nes sé mi nõ sí tõ dön té sét is, va la mint a jo go -
sult leg alább több sé gi tu laj do ná ban álló vál lal ko zás nál a
feladat átvételével történõ mun ka kör lé te sí té sét,

b) a tá mo ga tás sal meg szün te tett mun ka kör be tar to zó
fel adat el vég zé sé re a meg szün te tést kö ve tõ két éven be lül
olyan szer zõ dést köt, amely ben a szer zõ dõ fél nem nyi lat -
ko zik ar ról, hogy a tel je sí tés hez nem létesít önálló
munkakört.

(2) Az el bo csá tás hoz igény be vett ál la mi tá mo ga tás
vissza fi ze té sé nek kö te le zett sé ge nem ter jed ki a tá mo ga tás 
azon há nya dá ra, me lyet a jo go sult adó vagy já ru lék címén
már befizetett.

5.  §

A tá mo ga tás meg íté lé sé nél figye lembe ve he tõ költ -
ségek:

a) a mun kál ta tói ren des fel mon dás ese té re a mun ka vál -
la lót a mun ka vég zés aló li kö te le zõ fel men tés ide jé re jog -
sza bály alap ján meg il le tõ át lag ke re set;

b) a vég ki elé gí tés ki zá ró lag jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott költsége;

c) a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás sal kap cso la tos, jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott költségek;

d) mun ka vi szony (mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb jog -
vi szony) kö zös meg egye zés sel tör té nõ meg szün te té se
alap ján meg ál la pí tott összeg, amennyi ben az így ese dé kes -
sé váló ki fi ze té sek egyé nen ként nem ha lad ják meg a fel -
mon dás ese tén egyéb ként ki fi ze ten dõ – leg fel jebb a tör -

vények sze rin ti kö te le zõ mér té kû – egy sze ri sze mé lyi ki -
adá sok [a), b) és c) pontok szerinti] összegét;

e) az a)–d) pon tok ban fel so rolt költ sé gek mun ka adó kat 
ter he lõ já ru lé kai, azaz a tár sa da lom biz to sí tá si és munka -
adói járulékok.

6.  §

(1) A tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lét és a lét szám -
csök ken tés vég re haj tá sát a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va -
tal (a továb biak ban: KEHI) a Kor mány za ti El len õr zé si Hi -
va tal ról  szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let 3.  §-ában
meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va kü lön el len õr zi.
Amennyi ben a jo go sult a tá mo ga tást nem jog sze rû en vet te
igény be, az igé nyelt össze get a pénz ügy mi nisz ter egy ide jû 
tá jé koz ta tá sá val haladéktalanul köteles a Magyar
Államkincstárnak visszautalni.

(2) A jo go sult a 2.  § (3) be kez dé se sze rin ti meg ál la po -
dás ban vál lal ja, hogy a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak el len -
õr zé se so rán a KE HI-vel együtt mû kö dik, és an nak ke re té -
ben min den szük sé ges adatot a rendelkezésére bocsát.

(3) A jo go sult a tá mo ga tás igény lé si fel té te lek nek való
meg fe le lés iga zo lá sa cél já ból – az igény be je len tés ré szét
ké pe zõ – do ku men tá ci ót kö te les ké szí te ni. A do ku men tá -
ció legfontosabb tartalmi elemei:

a) a lét szám csök ken té si in téz ke dés jog alap já nak meg -
ne ve zé se, az in téz ke dés meg ho za ta lá nak és vég re haj tá sá -
nak idõpontja,

b) a jog vi szony, il let ve a mun ka vi szony meg szû né se,
meg szün te té se jog cí mé nek megnevezése,

c) a lét szám csök ken té si dön tés sel össze füg gõ ki fi ze té -
sek meg ne ve zé se és a ki fi ze té sek esedékessége,

d) a lét szám csök ken té si in téz ke dés bõl ere dõ mû kö dé si
költ ség meg ta ka rí tás mértéke.

(4) A szá mí tá so kat alá tá masz tó do ku men tu mo kat a
mun ka ügyi jog sza bá lyok ban elõ írt idõ tar ta mig meg kell
õriz ni, és ké rés re az el len õr zést vég zõk ren del ke zé sé re bo -
csá ta ni. A do ku men tá ci ó ban fel tün te tett ada to kon fe lül a
KEHI min den olyan ada tot be kér het a költ ség ve té si szerv -
tõl, ame lyet az el len õr zés teljes körû végrehajtása céljából
szükségesnek tart.

7.  §

(1) A jo go sult a ren del ke zés re bo csá tott tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá ról az igény lés 6.  § (3) be kez dés sze rin ti do ku -
men tá ci ó já val meg egye zõ szer ke ze tû és tar tal mú, té te les,
szám sza ki el szá mo lást kö te les ké szí te ni, és azt a Pénz ügy -
mi nisz té ri um részére 2007. április 30-ig megküldeni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el szá mo lás hoz szö ve ges in -
dok lást kell ké szí te ni, amely ben ki kell tér ni a lét szám le -
épí tés meg va ló sí tá sá nak fo lya ma tá ra – be mu tat va a lét -
szám le épí tés sel érin tett lét szá mot, a lét szám le épí tés mód -
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ját –, az igénylés és felhasználás közötti eltérések, vala-
mint a fel nem használt támogatás keletkezésének részle-
tes indoklására, okára.

(3) A jogosult a számára kiutalt, de a jóváhagyott célra
2007. március 31-ig általa ki nem fizetett, vagy az (1) be-
kezdés szerint el nem számolt támogatást köteles 2007. jú-
nius 30-áig a Magyar Államkincstár számára visszautalni.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba, és 2007. július 1-jén hatályát veszti azzal, hogy
rendelkezéseit a 2. § (3) bekezdése szerint megkötött meg-
állapodásokra – különös tekintettel a felhasználás ellenõr-
zésre – ezt követõen is alkalmazni kell.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
352/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról

szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a
következõ rendeletet alkotja:

1. §

A Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról szóló
179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-ának 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„4. Szakmai Közremûködõ Szervezetek: feladataikat az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál és a Vám- és
Pénzügyõrség Országos Parancsnokságán a felelõs
miniszter által kijelölt szervezeti egység, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumnál a felelõs miniszter által kije-
lölt szervezeti egység, vagy a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium felügyelete alá tartozó, a felelõs miniszter
által kijelölt jogi személy, illetve annak szervezeti egysége
látja el, amely rendelkezik az Európai Unió Bizottsága
megfelelõ intézményi akkreditációjával. Az SzKSz-ek
felelõsek a Schengen Alap támogatásból finanszírozott
fejlesztési feladatok szakmai és technikai tervezéséért,
elõkészítéséért, a megvalósítás közvetlen nyomon köve-

téséért, illetõleg az e rendeletben meghatározott esetekben
a vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolításáért, a
szerzõdéskötési, nyilvántartási és egyéb pénzügyi ad-
minisztrációs feladatok ellátásáért, továbbá ezen felada-
tokkal kapcsolatos szervezeten belüli belsõ koordináció
végzéséért.”

2. §

(1) Ez a rendelet a 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi terve-
zési, lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról
szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekez-
désének 4. pontja.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
353/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete
a gáz- és távhõszolgáltatók által

a 2007. évben igénybe vehetõ elõlegrõl

A Kormány a lakossági energiafelhasználás támogatási
rendszerében 2007. január 1-jétõl bekövetkezõ változá-
sokra figyelemmel, a szociális alapú támogatási rendszerre
való áttérés zökkenõmentességének biztosítása érdekében,
az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított
eredeti jogalkotói hatáskörében a következõket rendeli el:

1. §

E rendelet alapján egyszeri elõleg megállapítását kérhe-
ti a lakosság energiafelhasználásának szociális támogatá-
sáról szóló 231/2006. (XI. 22.) Korm. rendelet (a továb-
biakban: R.) alapján nyújtott támogatás (a továbbiakban:
támogatás) érvényesítésére és elszámolására jogosult gáz-
szolgáltató, gázkereskedõ (a továbbiakban együtt: gáz-
szolgáltató), illetõleg távhõszolgáltató.

2. §

(1) Az elõleg iránti kérelmet 2007. január 5-ig kell be-
nyújtani az R. 9. §-ának (3) bekezdésében foglaltak szerin-
ti közremûködõi feladatokkal megbízott Magyar Állam-
kincstárhoz. Az e rendelet szerinti eljárásban elektronikus
ügyintézésnek nincs helye.
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(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt ha tár idõ el mu lasz tá sa
jog vesz tõ. A ké rel met hi á nyo san be nyúj tó gáz-, il let ve
táv hõ szol gál ta tót (a továb biak ban együtt: szol gál ta tó)
 hiánypótlásra a Ma gyar Ál lam kincs tár hív ja fel.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti – cég sze rû alá írás sal ellá -
tott – ké re lem tar tal maz za:

a) a szol gál ta tó
aa) meg ne ve zé sét,
ab) szék he lyét,
ac) adó- és cég jegy zék szá mát, va la mint
ad) bank szám la szá mát;
b) a 2005. év ben a szol gál ta tó ál tal la kos sá gi cél ra szol -

gál ta tott hõmennyi sé get,
c) az elõ leg-igény lés be nyúj tá sá nak in do ka it,
d) a (4) be kez dés ben fog lal tak ra fi gye lem mel igé nyelt

elõ leg össze gét, továbbá
e) gáz szol gál ta tó ese té ben a 2006. no vem ber 30-án a

gáz szol gál ta tó ál tal föld gáz zal, il let ve ve ze té ken szol gál -
ta tott pro pán- és bu tán gáz zal, va la mint ezek ele gyé vel el -
lá tott lakossági fogyasztók számát,

f) táv hõ szol gál ta tó ese té ben a 2006. no vem ber 30-án a
táv hõ szol gál ta tást igény be ve võ la kos sá gi fo gyasz tók szá -
mát és a táv hõ szol gál ta tó ál tal 2006. de cem ber 1-jén, il le -
tõ leg 2007. ja nu ár 1-jén alkalmazott díjtételeket.

(4) Az igé nyel he tõ elõ leg össze ge nem ha lad hat ja meg a 
2005. év ben la kos sá gi cél ra szol gál ta tott hõ mennyi ség bõl
az R. 4. szá mú mel lék le te sze rin ti fo gyasz tá si jel leg gör be
al kal ma zá sá val no vem ber hó nap ra jutó hõ mennyi ség
50%-ának, és

a) gáz szol gál ta tó ese té ben az R. 3.  §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja sze rin ti faj la gos összeg szor za tá nak két sze -
re sét,

b) táv hõ szol gál ta tó ese té ben az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé -
nek b) pont ja sze rin ti faj la gos összeg szor za tá nak há rom -
szo ro sát.

3.  §

(1) A be ér ke zett ké rel me ket a Ma gyar Ál lam kincs tár
meg vizs gál ja és dön tés ho za tal ra elõ ké szí ti. A Ma gyar Ál -
lam kincs tár a dön tés ter ve ze tét és a dön tés ho za talt meg -
ala po zó egyéb ira to kat a ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ öt na -
pon be lül – hi ány pót lás ese tén a hi ány pót lás ra nyit va álló
ha tár idõt kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül – meg kül di a
szo ci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter nek (a továb biak ban: mi -
nisz ter).

(2) A mi nisz ter az elõ leg rõl, il let ve an nak össze gé rõl – a 
2.  § (3) be kez dé sé nek b)–f) pont já ban fog lal tak figye -
lembe véte lével – a dön tés ho za tal ra elõ ké szí tett ira tok be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott öt na pon be lül ha tá ro zat ban dönt. A
mi nisz ter dön té se el len fel leb be zés nek nincs he lye.

(3) A mi nisz ter a ké re lem nek helyt adó ha tá ro za tát egy -
sze rû sí tett for má ban hoz za, ha az elõ leg össze gét a 2.  §
(3) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti összeg ben ál la pít ja
meg.

(4) Az elõ leg re jo go sult szol gál ta tó nak a Ma gyar Ál -
lam kincs tár az elõ le get a dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott
öt na pon be lül, amennyi ben hi ány pót lás ra irá nyu ló fel hí -
vás ra nem ke rült sor, úgy leg ké sõbb 2007. ja nu ár 19-ig egy 
összeg ben át utal ja.

4.  §

(1) Amennyi ben a szol gál ta tó nak e ren de let alap ján elõ -
leg ke rül át uta lás ra, a tá mo ga tás el szá mo lá sa so rán az R.
10.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat a (2)–(4) be kez -
dés ben fog lalt el té rés sel kell al kal maz ni.

(2) An nak a szol gál ta tó nak, amely e ren de let alap ján
elõ leg ben ré sze sül (a továb biak ban: tá mo ga tott szol gál ta -
tó), a 2007. áp ri lis 1-jét kö ve tõ elsõ igény lés tõl [R. 10.  §
(1) bek.] kez dõ dõ en az igé nyelt tá mo ga tás nem té rít he tõ
meg mind ad dig, amíg az át utalt elõ leg fe de ze tet nyújt
 annak össze gé re.

(3) Az elõ leg ter hé re jó vá írt tá mo ga tás ról, va la mint az
elõ leg nek a jó vá írt tá mo ga tá sok kal csök ken tett össze gé rõl
a Ma gyar Ál lam kincs tár nyil ván tar tást ve zet.

(4) Ha az át utalt elõ leg össze ge 2007. no vem ber 30-ig
nem ke rül a (2) be kez dés ben fog lal tak sze rint el szá mo lás -
ra, a tá mo ga tott szol gál ta tó nak az elõ leg bõl fenn ma ra dó
össze get 2007. de cem ber 5-ig vissza kell fi zet nie az R.
9.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti elõ irány zat (a továb biak -
ban: elõ irány zat) ja vá ra. 2007. de cem ber 5-ét köve tõen a
tá mo ga tott szol gál ta tó ré szé re az igé nyelt tá mo ga tás mind -
ad dig nem té rít he tõ meg, amíg az elõ leg-vissza fi ze té si kö -
te le zett sé gé nek nem tesz ele get. Ha az elõ leg vissza fi ze -
tés re ké se del me sen ke rül sor, ak kor a 2007. de cem ber 5-ét
kö ve tõ nap tól a vissza fi ze tés nap já ig ter je dõ idõ szak ra a
2007. de cem ber 5-én ér vé nyes jegy ban ki alap ka mat tal nö -
velt összeg ben kell az elõ leg bõl fenn ma ra dó össze get a
szol gál ta tó nak vissza fi zet nie.

5.  §

(1) Az 1.  § sze rin ti elõ le gen túl rend kí vü li elõ le get igé -
nyel het a tá mo ga tás ér vé nye sí té sé re és el szá mo lá sá ra jo -
go sult gáz szol gál ta tó, ha a tá mo ga tás ér vé nye sí té se
[R. 8.  § (1) bek.] ér de ké ben a szám lák ki bo csá tá sát 2007.
ja nu ár 31-ét köz vet le nül köve tõen legalább öt napig fel
kell függesztenie.

(2) A rend kí vü li elõ leg meg ál la pí tá sa irán ti – cég sze rû
alá írás sal el lá tott – ké rel met a gáz szol gál ta tó nak a 2007.
ja nu ár 25-étõl 2007. ja nu ár 31-ig ter je dõ idõ szak ban kell
benyújtania a miniszterhez.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ké re lem nek a gáz szol gál ta tó
2.  § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott ada ta in
túl tar tal maz nia kell a gáz szol gál ta tó nyilatkozatát

a) ar ról, hogy a 2007. ja nu ár 31-ét köz vet le nül kö ve tõ
leg alább öt na pon ke resz tül a tá mo ga tás ér vé nye sí té se ér -
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dekében lakossági felhasználók részére számlát nem
bocsát ki, valamint

b) arról, hogy a támogatást tartalmazó számlák kibo-
csátását mely idõponttól kezdi meg.

(4) Az igényelhetõ rendkívüli elõleg összege nem ha-
ladhatja meg a gázszolgáltató által a 2005. évben lakossági
célra szolgáltatott hõmennyiségbõl az R. 4. számú mellék-
lete szerinti fogyasztási jelleggörbe alkalmazásával no-
vember hónapra jutó hõmennyiség 50%-ának és az R.
3. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti fajlagos összeg-
nek a szorzatát.

(5) A miniszter a rendkívüli elõleg iránti igényrõl 2007.
február 10-ig dönt. A miniszter a kérelemnek helyt adó ha-
tározatát egyszerûsített formában hozza. A miniszter dön-
tésérõl a Magyar Államkincstárt egyidejûleg értesíteni
kell.

(6) A rendkívüli elõlegre jogosult gázszolgáltatónak a
Magyar Államkincstár a rendkívüli elõleget 2007. február
15-ig egy összegben átutalja.

(7) A gázszolgáltató a rendkívüli elõleget egy összeg-
ben az elõirányzat javára 2007. március 31-ig egy összeg-
ben visszafizeti.

(8) Ha a gázszolgáltató a (7) bekezdésben foglaltaknak
nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget, a 2007. március
31-ét követõ naptól a visszafizetés napjáig terjedõ idõ-
szakra a 2007. március 31-én érvényes jegybanki alapka-
mattal növelt összegben kell a rendkívüli elõleget
visszafizetnie.

(9) A (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozatban vál-
laltak megtartását a Magyar Államkincstár ellenõrzi.
Amennyiben az ellenõrzés során a Magyar Államkincstár
azt állapítja meg, hogy a 2007. január 31-ét követõ öt nap
során a gázszolgáltató a lakossági felhasználók részére
számlát bocsátott ki, úgy a gázszolgáltatónak a rendkívüli
elõleget az ellenõrzés során készült jegyzõkönyv kézhez-
vételét követõ banki napon – a 2007. január 31-én érvé-
nyes jegybanki alapkamattal növelt összegben – vissza
kell fizetnie az elõirányzat javára.

6. §

Az elõleg, a rendkívüli elõleg, valamint ezek járulékos
költségeinek pénzügyi forrását az elõirányzat biztosítja.

7. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
354/2006. (XII. 23.) Korm.

rendelete

a Bolgár Köztársaságnak és Romániának az Európai
Unióhoz történõ csatlakozását követõen a Magyar
Köztársaság által alkalmazandó, a munkavállalók

szabad áramlására vonatkozó átmeneti szabályokról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek el-
látásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
7. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a
Kormány a következõket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed
a) a román, illetve a bolgár állampolgárnak, valamint
b) az a) pontban meghatározott személy házastársának,

valamint

c) az a), illetve b) pontban meghatározott személy el-
tartott vagy 21 évnél fiatalabb leszármazójának

magyarországi foglalkoztatására.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a bolgár és román
állampolgár magyarországi foglalkoztatására, ha e sze-
mélyt a Romániában vagy a Bolgár Köztársaságban letele-
pedett munkáltató szolgáltatásnyújtás keretében kikülde-
tés, kirendelés vagy munkaerõ-kölcsönzés keretében küldi
magyarországi foglalkoztatóhoz.

(3) Ezt a rendeletet nem kell alkalmazni annak a sze-
mélynek a foglalkoztatására,

a) aki az Európai Unió olyan tagállamának állampolgá-
ra, amely tagállam a nemzeti jogszabálya szerint történõ
foglalkoztatás tekintetében a magyar állampolgárokat a
saját állampolgáraival azonos elbánásban részesíti,

b) akire nézve az (1) bekezdésben meghatározott sze-
mélyek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésé-
rõl rendelkezõ, az Flt. végrehajtására kiadott jogszabály e
rendeletben foglaltaknál kedvezõbb szabályokat állapít
meg.

2. §

(1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott személy
Magyarországon – a 3–4. §-ban foglaltak kivételével – en-
gedély alapján foglalkoztatható.

(2) Az engedélyt a külföldiek magyarországi foglalkoz-
tatására vonatkozó általános szabályok szerint vagy – a
mellékletben meghatározott foglalkozások tekintetében –
a munkaerõpiaci helyzet vizsgálata nélkül kell kiadni.
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3.  §

Nincs szük ség en ge dély re a bol gár, il let ve ro mán ál lam -
pol gár to váb bi ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá hoz, ha az
érin tet tet e ren de let ha tály ba lé pé se kor vagy azt köve tõen
meg sza kí tás nél kül leg alább 12 hó nap idõ tar ta mú fog lal -
koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony ban jog sze rû en fog lal koz -
tat ták.

4.  §

Nincs szük ség en ge dély re a 3.  §-ban meg ha tá ro zot tak
sze rint en ge dély nél kül fog lal koz ta tott sze mély 1.  § (1) be -
kez dés b) és c) pont já ban meg ha tá ro zott csa lád tag já nak
(a továb biak ban: csa lád tag) ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá -
sá hoz, ha a csa lád tag

a) e ren de let ha tály ba lé pé se nap ján, vagy
b) e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ idõ pont tól kez dõ -

dõ en leg alább 18 hónapig
jog sze rû en csa lád tag ként tar tóz ko dott Ma gyar or szá gon.

5.  §

(1) A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pont (a továb biak ban:
mun ka ügyi köz pont) a 3.  §-ban, va la mint a 4.  §-ban meg -
ha tá ro zott en ge dély men tes ség fenn ál lá sát az en ge dély -
men tes ség re jo go sult sze mély vagy fog lal koz ta tó ja ké rel -
mé re iga zol ja.

(2) A men tes ség iga zo lá sa irán ti ké re lem hez mel lé kel ni
kell a fog lal koz ta tás ra irá nyu ló jog vi szony lé te sí té sét,
fenn ál lá sát tanúsító dokumentumot.

(3) A 4.  §-ban meg ha tá ro zott eset ben a fen ti e ken túl me -
nõ en a ké re lem hez mel lé kel ni kell a 4.  §-ban meg ha tá ro -
zott jog ál lást, va la mint a jog sze rû tar tóz ko dás té nyét iga -
zo ló ha tó sá gi ok ira tot is.

(4) A jog sze rû, leg alább 12 hó nap idõ tar ta mú fog lal koz -
ta tás té nyé nek iga zo lá sa ér de ké ben, az el já ró mun ka ügyi
köz pont a ha tó sá gi nyil ván tar tás ada tai alap ján el len õr zi,
hogy az egyé ni mun ka vál la lá si en ge dély ki adá sá ra sor ke -
rült-e, il let ve meg vizs gál ja, hogy a mun ka vál la lás meg fe -
lel-e az en ge dély men tes ség fel té te le i nek.

(5) A 3. és 4.  §-ban fog lalt men tes ség iga zo lá sa irán ti
ké rel met az 1.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mély fog lal koz ta tá sá nak he lye sze rint ille té kes mun ka -
ügyi köz pont adja ki. Ha a fog lal koz ta tás a ké re lem be -
nyúj tá sá nak idõ pont já ban már meg szûnt, az iga zo lás ki -
adá sá ra a meg szûnt fog lal koz ta tás he lye sze rin ti mun ka -
ügyi köz pont az ille té kes.

6.  §

A Kor mány az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács ban
kép vi se let tel ren del ke zõ mun ka adói és mun ka vál la lói ér -

dek kép vi se le tek vé le mé nyé nek meg hall ga tá sá val a ren de -
let ha tály ba lé pé sét köve tõen ne gyed éven te fe lül vizs gál ja a 
ma gyar mun ka erõ pi ac hely ze tét a mel lék let ben meg ha tá -
ro zott FE OR-szám mal azonosított foglalkozások
listájának aktualizálása érdekében.

7.  §

(1) Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) 2009. ja nu ár 1-jén a 4.  § b) pont já nak a „leg alább 18
hó na pig” szö veg ré sze ha tá lyát veszti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

Melléklet
a 354/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Azon FEOR-számmal azonosított foglalkozások
listája, amelyek tekintetében az engedélyt a rendelet
2.  § (2) bekezdése szerint a munkaerõpiaci helyzet

vizsgálata nélkül ki kell adni

Fog lal ko zás kód ja és meg ne ve zé se

Fel sõ fo kú mû sza ki és ter mé szet tu do má nyi 
fog lal ko zá sok

2117 Gé pész mér nök
2118 Erõs ára mú vil la mos mér nök
2121 Gyen ge ára mú vil la mos mér nök
2129 Egyéb mér nök
2131 Szá mí tás tech ni kai tu do má nyos fog lal ko zá sú 

(pl. ana li ti kus, mo dell ké szí tõ, ope rá ció ku ta tó)
2132 Szá mí tás tech ni kai szer ve zõ
2133 Szoft ver fej lesz tõ

In for ma ti kus
2142 Csil la gász
2143 Me te o ro ló gus
2145 Far ma ko ló gus
2146 Ge o ló gus

Geo fi zi kus
2147 Ma te ma ti kus
2190 Egyéb mû sza ki fog lal ko zá sú

Fel sõ fo kú egész ség ügyi fog lal ko zá sok
2211 Ál ta lá nos or vos
2212 Szak or vos
2213 Fog or vos
2214 Fog szak or vos
2215 Gyógy sze rész
2216 Szak gyógy sze rész
2222 Op to met ris ta
2223 Di e te ti kus
2224 Gyógy tor nász
2226 Men tõ tiszt

Fel sõ fo kú szo ci á lis és mun ka erõ pi a ci szol gál ta tó 
fog lal ko zá sok

2321 Szo ci á lis mun kás
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Foglalkozás kódja és megnevezése

2322 Szakosított szociális munkás (pl. mentálhigiénés,
gerontológiai, rehabilitációs tanácsadó)

Szakképzett pedagógusok
2442 Konduktor
2443 Egészségnevelõ
Gazdasági, jogi és társadalomtudományi foglalkozások
2522 Üzletkötõ
2523 Humánpolitikai szervezõ
2536 Szabadalmi ügyvivõ
2541 Filozófus
2543 Történész

Régész
2544 Néprajzkutató
2545 Szociológus

Demográfus
2546 Nyelvész

Irodalomtörténész
2549 Egyéb társadalomtudományi foglalkozások

Felsõfokú kulturális, sport, mûvészeti és vallási

foglalkozások
2611 Könyvtáros
2612 Levéltáros
2613 Muzeológus (konzervátor, restaurátor,

preparátor)
2614 Kulturális szervezõ
2615 Könyv- és lapkiadó szerkesztõje
2616 Újságíró
2618 Szakképzett edzõ

Sportszervezõ, sportirányító
2619 Egyéb magasabb képzettséget igénylõ kulturális

foglalkozások
2621 Író (újságíró nélkül)
2622 Mûfordító
2623 Képzõmûvész
2624 Iparmûvész
2625 Zeneszerzõ
2627 Operatõr

Fotómûvész
2629 Egyéb alkotómûvészi foglalkozások
2631 Színész

Elõadómûvész
Bábmûvész

2632 Zenész
Énekes

2633 Koreográfus
Táncmûvész

2639 Egyéb elõadómûvészi foglalkozások
Egyéb magasan képzett ügyintézõk

2910 Egyéb magasan képzett ügyintézõk
Technikusok és hasonló mûszaki foglalkozások

3121 Gyengeáramú villamosipari technikus
3122 Közlekedési technikus
3129 Egyéb technikusok
3131 Számítógéphálózat üzemeltetõ
3139 Egyéb számítástechnikai foglalkozás
3151 Energiagazdálkodó
3161 Tengeri és belvízi hajóparancsnok
3162 Hajóstiszt, fedélzeti tiszt

Hajóvezetõ
3163 Légijármû-vezetõ

Hajózómérnök
3166 Postaforgalmi és hírközlési szakmai irányító
3191 Újítási mûszaki ügyintézõ

Foglalkozás kódja és megnevezése

3193 Anyag- és termékvizsgáló
Minõsített laboráns

Egyéb felsõfokú vagy középfokú egészségügyi

foglalkozások
3211 Általános ápolónõ, ápoló
3212 Szakápoló
3231 Általános asszisztens
3232 Szakasszisztens (orvosi)
3233 Fogászati asszisztens
3234 Gyógyszertári asszisztens
3235 Gyógyszerellátási szakasszisztens
3242 Szülésznõ
Szociális és munkaerõpiaci szolgáltatási foglalkozások
3311 Szociális asszisztens
3312 Mentálhigiénés asszisztens
3313 Szociális ápoló, gondozó
3315 Szociális és gyermekvédelmi ügyintézõ
3319 Egyéb szociális foglalkozások

Pedagógus foglalkozások
3414 Egészségnevelõ-asszisztens
3415 Gyógypedagógiai asszisztens
Igazságszolgáltatási, élet- és vagyonvédelmi ügyintézõk
3521 Tûzrendész

Gazdasági és pénzintézeti ügyintézõk
3601 Általános titkár
3621 Kereskedelmi ügyintézõ
3622 Kiállítási és kereskedelmi propaganda ügyintézõ
3627 Becsüs

Árverezõ
3633 Pénz- és értékjegy-értékesítõ ügyintézõ
3635 Értékpapír- és devizakereskedõ

(pl. tõzsdeügynök)
3644 Hostess

Felsõfokú kulturális, sport, mûvészeti és vallási

foglalkozások
3711 Könyvtári munkatárs
3712 Levéltári munkatárs
3713 Kulturális szervezõ munkatárs
3715 Könyv- és lapkiadó szerkesztõ munkatárs
3716 Hivatásos sportoló
3717 Fordító

Tolmács
3721 Segédszínész
3722 Segédrendezõ
3723 Népzenész
3725 Cirkuszmûvész
3729 Egyéb mûvészeti foglalkozások

Egyéb ügyintézõk
3910 Egyéb ügyintézõk

Irodai jellegû foglalkozások
4111 Könyvelõ (analitikus)
4119 Egyéb analitikus jellegû számviteli

foglalkozások
4123 Könyvtári nyilvántartó

Levéltári nyilvántartó
Egyéb iratkezelõ

4194 Irodai sokszorosító
Ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegû foglalkozások

4220 Számítástechnikai adminisztratív jellegû
foglalkozások

Kereskedelmi és vendéglátóipari foglalkozások
5124 Szakács

Közlekedési, postai és hírközlési foglalkozások
5213 Utaskísérõ, légiutas-kísérõ
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5224 Vonat fel- és átvevõ
5232 Mozgóposta kezelõ
5233 Járatkísérõ

Nem anyagi jellegû szolgáltatási foglalkozások
5312 Kozmetikus
5315 Házvezetõnõ
5316 Vegytisztító

Kelmefestõ
5319 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozások
5330 Szociális szolgáltatási foglalkozások

(pl. falugondnok, házi gondozó)
5341 Fényképész

Fotólaboráns
Mozgófilmlaboráns

5343 Díszletezõ
Díszítõ

5344 Mozigépész
Vetítõgépész

5349 Egyéb kulturális, sport-, szórakoztatási
szolgáltatási foglalkozások

5353 Egészségügyi kártevõirtó
Mezõgazdasági foglalkozások

6121 Gyógynövénytermesztõ
Élelmiszeripari foglalkozások

7211 Húsfeldolgozó (hentes, mészáros)
Hal- és baromfifeldolgozó

7212 Tartósítóipari munkás
Gyümölcs-, zöldségfeldolgozó

7216 Sütõipari, tésztaipari munkás
Pék

7223 Sörgyártó
Könnyûipari foglalkozások

7323 Kalapos
Sapkakészítõ

7332 Szíjgyártó
7341 Bútorasztalos
7342 Épületasztalos
7345 Kádár

Bognár
7351 Betûszedõ

Nyomdai szövegszerkesztõ
Vas- és fémipari foglalkozások

7419 Egyéb kohászati foglalkozások
7421 Lakatos
7422 Szerszámkészítõ
7423 Forgácsoló
7425 Hegesztõ

Lángvágó
7441 Mechanikai mûszerész
7443 Elektromûszerész
7445 Villamossági szerelõ
7446 Látszerész

Foglalkozás kódja és megnevezése

Háziipari, vegyesipari és raktározási foglalkozások,

laboránsok
7522 Ékszerkészítõ

Ötvös
Drágakõcsiszolxó

7524 Üveggyártó
7526 Hangszerkészítõ
7530 Raktárkezelõ

Építõipari foglalkozások
7611 Kõmûves
7612 Ács

Állványozó
7614 Épületszerkezet-szerelõ
7621 Vezeték- és csõhálózat szerelõ
7624 Villanyszerelõ
7631 Építmény- és épületszigetelõ
7634 Burkoló
7635 Festõ és mázoló
7637 Kályhás
7643 Hídszerkezet-építõ

Feldolgozóipari gépek kezelõi
8113 Dohánygyártó gépkezelõ
8122 Ruházati gépkezelõ és gyártósor mellett dolgozó
8125 Fafeldolgozó gépkezelõ és gyártósor mellett

dolgozó
8132 Gázgyártó

Gázfeldolgozó gépkezelõ
8133 Vegyi alapanyagot és terméket gyártó gépkezelõ
8145 Mész-, cementterméket gyártó gépkezelõ
8192 Fémmegmunkáló gépkezelõ
8193 Gyártósori összeszerelõ

Egyéb helyhez kötött gépek kezelõi
8224 Vízturbinagépész

Vízturbinagépkezelõ
Mobil gépek kezelõi

8311 Mezõgazdasági erõgép-vezetõ
Mezõgazdasági erõgép-kezelõ

8324 Hidromechanikus és úszómunkagép-kezelõ
8325 Kútfurógép-kezelõ
8332 Településtisztasági szippantógép-kezelõ
8343 Targoncavezetõ
8353 Metróvezetõ
8361 Uszálykormányos
8362 Fedélzetmester

Gépmester
8364 Kishajóvezetõ

Egyszerû szolgáltatási jellegû foglalkozások

(mezõgazdasági foglalkozások nélkül)
9113 Háztartási alkalmazott
9114 Konyhai kisegítõ
9125 Hordár

Csomagkihordó
9131 Kézi anyagmozgató

Kézi anyagcsomagoló



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A Miniszterelnök
8/2006. (XII. 23.) ME

rendelete

a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek
kijelölésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
 Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló
2006. évi LVII. tör vény (a to váb bi ak ban: Tv.) 76. §-ának
(3) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem -
mel a Tv. 1. §-ának (4) be kez dé sé ben és 71. §-ának (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak ra – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A Tv. 1. §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor -
mány hi va ta lok kö zül

a) a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal fel ügye le tét a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter,

b) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság fel ügye le tét a gaz da -
sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter,

c) a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te fel ügye -
le tét a pénz ügy mi nisz ter,

d) a Ma gyar Ener gia Hi va tal fel ügye le tét a gaz da sá gi
és köz le ke dé si mi nisz ter,

e) az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal fel ügye le tét az
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter,

f) a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal fel ügye le tét a gazda -
sági és köz le ke dé si mi nisz ter,

g) az Egész ség biz to sí tá si Fel ügye let fel ügye le tét az
egész ség ügyi mi nisz ter

lát ja el.

2. §

Ez a ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

86/2006. (XII. 23.) FVM
rendelete

a géntechnológiával módosított, a hagyományos,
valamint az ökológiai gazdálkodással termesztett
növények egymás mellett folytatott termesztésérõl

A gén tech no ló gi ai te vé keny ség rõl  szóló 1998. évi
XXVII. tör vény (a továb biak ban: Tör vény) 34.  §-ának
(11) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

A rendelet alkalmazási köre

1.  §

E ren de le tet a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek
és a ha gyo má nyos mó don, va la mint az öko ló gi ai gaz dál -
ko dás sal ter mesz tett nö vé nyek adott tér ség ben egy más
mel lett foly ta tott ter mesz té sé re (a továb biak ban: egy más
mel let ti ter mesz tés), az az zal kap cso la tos rak tá ro zás ra,
szál lí tás ra és a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek
ve tõ mag já nak for gal ma zá sá ra kell al kal maz ni.

A termesztési engedély iránti kérelem

2.  §

(1) A ter mesz té si en ge dély be szer zé se ér de ké ben
az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ké rel met (a továb biak -
ban: ké re lem) kell a ter mesz té si ha tó ság hoz be nyúj ta ni.

(2) A ké re lem hez mel lék let ként csa tol ni kell a Me zõ -
gaz da sá gi és Vi dék fej lesz té si Hi va tal ál tal ki ál lí tott kü lön
jog sza bály sze rin ti egye di blokk tér ké pe ket.

(3) Ha a Tör vény 21/B.  § (3) be kez dé se sze rint több ter -
me lõ kö zö sen kí ván ké rel met be nyúj ta ni a ter mesz té si
 hatósághoz, ak kor az 1. szá mú mel lék let sze rin ti ké rel met
mind egyi kük nek kü lön-kü lön kell ki töl te ni a sa ját hasz ná -
lat ban lévõ föld te rü le tük vo nat ko zá sá ban, és az így ki töl -
tött ké rel me ket együt te sen nyújt ják be.

Az egymás melletti termesztéssel kapcsolatos
ismeretek megszerzése

3.  §

(1) Az egy más mel let ti ter mesz tés hez szük sé ges is me re -
tek meg szer zé sé re vo nat ko zó, a Tör vény 21/B.  § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség tel je sí té se ér de -
ké ben an nak, aki gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vényt
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kí ván ter mesz te ni, vagy az ál ta la al kal ma zott sze mély nek
(a továb biak ban: ter mesz té si re fe rens) részt kell ven nie az
egy más mel let ti ter mesz tés re vo nat ko zó ál la mi lag el is mert 
szak ké pe sí tést (a továb biak ban: szak ké pe sí tés) nyúj tó
 oktatáson. A ter mesz té si en ge dély fel té te le ként meg ha tá -
ro zott is me re tek meg szer zé sét a ké rel me zõ az zal iga zol ja,
hogy a ter mesz té si en ge dély irán ti ké re lem hez csa tol ja
 saját vagy a ter mesz té si re fe rens nek a szak ké pe sí tés rõl
 szóló bi zo nyít vá nyát.

(2) Az Eu ró pai Unió más tag ál la ma i ban szer zett, egy -
más mel let ti ter mesz tés re vo nat ko zó ké pe sí tést iga zo ló
 bizonyítványok ab ban az eset ben is mer he tõ ek el, ha a gén -
tech no ló gi á val mó do sí tott nö vényt ter me lõ, il let ve a ter -
mesz té si re fe rens a kü lön jog sza bály sze rin ti szak mai és
vizs ga kö ve tel mé nyek hez iga zo dó kü lön bö ze ti vizs gán
meg fe lelt, ame lyet ok irat tal iga zol.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti kép zés el vég zé sét köve tõen 
a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vényt ter me lõ nek, il let -
ve a ter mesz té si re fe rens nek öt éven ként kö te le zõ to vább -
kép zé sen kell részt ven nie.

Pufferzóna mértékének meghatározása
és a termesztés egyéb feltételei

4.  §

(1) A Tör vény 2.  §-ának q) pont ja sze rin ti puf fer zó na
mi ni má lis mér té két a 2. szá mú mel lék let ben fog lalt táb lá -
zat tar tal maz za.

(2) A ter mesz té si ha tó ság a ter mesz té si en ge délyt, il let -
ve a Tör vény 21/B.  §-ának (7) és (8) be kez dé se sze rin ti
eset ben a szak ha tó ság az ál lás fog la lá sát az aláb bi ter mesz -
tést be fo lyá so ló adott sá gok alap ján adja meg:

a) a faj- és faj ta spe ci fi kus át por zó dás te kin te té ben
(a ter mesz te ni kí vánt gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö -
vény hez ta xo nó mi a i lag kö zel vagy tá vol álló fa jok/faj ták
ta lál ha tók-e a par cel la kö ze lé ben),

b) hasz no sí tá si cél,
c) te nyész idõ szak,
d) sza po ro dás bi o ló gi ai jel lem zõk; in ter spe ci fi kus ke -

resz te zõ dés re való haj lam a par cel lát öve zõ nem gén tech -
no ló gi á val mó do sí tott ro kon fa jok kal,

e) tér sé gi adott sá gok:
1. a ter mesz te ni kí vánt gén tech no ló gi á val mó do sí tott

nö vény faj, il let ve faj ta el ter jedt sé ge, nem géntechnoló -
giával mó do sí tott nö vény hez vi szo nyí tott ter mõ te rü le te az
adott tér ség ben,

2. a par cel la for má ja és mé re te (az adott tér ség ben jel -
lem zõ par cel lák hoz ké pest),

3. az adott tér ség jel lem zõ kli ma ti kus fel té te lei,
4. az adott tér ség re jel lem zõ dom bor za ti vi szo nyok,
5. a meg por zást és a pol len köz ve tí tet te gén áram lást

be fo lyá so ló té nye zõk,

6. vé dett ter mé sze ti te rü le tek tõl, ér zé keny ter mé sze ti
te rü le tek tõl, il let ve NATURA 2000 te rü le tek tõl való tá -
vol ság.

(3) A ter mesz té si en ge dély ki adá sá hoz szük sé ges hoz -
zá já ru lás- és nyi lat ko zat-min tá kat a 3. szá mú mel lék let tar -
tal maz za. A hoz zá já ru lást és a nyi lat ko za tot tu laj do no son -
ként, il let ve föld hasz nál ón ként kell ki töl te ni.

5.  §

(1) A ter mesz té si en ge déllyel ren del ke zõ ter me lõ kö te -
les be tar ta ni a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek ter -
mesz té sé hez kap cso ló dó kö vet ke zõ elõ írásokat:

a) szük ség sze rint meg fe le lõ ve tés for gó rend sze rek
 alkalmazása,

b) a ter me lé si cik lus nak a szom szé dos ter me lõk kel tör -
té nõ össze han go lá sa,

c) a ter mesz té si cik lust kö ve tõ év ben, il let ve évek ben
az ár va ke lé sek el len õr zé se és – a kö vet ke zõ ve té sek re
 figyelemmel gaz da sá gi kárt oko zó ese tek ben – megszün -
tetése,

d) a ter me lõ hasz ná la tá ban lévõ par cel lát sze gé lye zõ
utak, sze gé lyek, ár kok, szé rûk, tá ro lók kör nye ze té nek,
sze gé lyé nek tisz tán tar tá sa, ápo lá sa,

e) a ha gyo má nyos mó don, az öko ló gi ai gaz dál ko dás sal 
elõ ál lí tott és a gén tech no ló gi á val mó do sí tott ter mé nyek
ke ve re dé sé nek meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben a gén tech no -
ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek ter mesz té se és be ta ka rí tá sa
so rán a mun ka gé pe ket és egyéb fel hasz nált mun ka esz kö -
zö ket tisz tán kell tar ta ni, így kü lö nö sen gon dos kod ni kell
a mun ka esz kö zök nek a gén tech no ló gi á val mó do sí tott ter -
mé nyek kel vég zett mun ka mû ve le te ket kö ve tõ tisz tí tá sá ról 
és a tisz tí tá si hul la dék meg sem mi sí té sé rõl.

(2) A ter me lõ, il let ve a rak tá ro zá si és szál lí tá si te vé -
keny sé get vég zõ kö te les

a) a gén tech no ló gi á val mó do sí tott ter mé nyek rak tá ro -
zá sa ese tén a más ter mé nyek kel, ter mé kek kel tör té nõ
 keveredést meg aka dá lyoz ni, így el vé gez ni kü lö nö sen a
más ter mé nyek tõl való tér be li el kü lö ní tést, va la mint a gén -
tech no ló gi á val mó do sí tott ter mé nyek tá ro lá sá ra hasz nált
rak tár he lyi sé gek, tar tá lyok és egyéb tá ro lók ki ürü lé se után 
azok ki ta ka rí tá sát és a ta ka rí tá si hul la dék megsemmisí -
tését,

b) gén tech no ló gi á val mó do sí tott ter mé nyek szál lí tá sa
ese tén meg aka dá lyoz ni a vesz te sé ge ket, el per gést és a más 
ter mé kek kel tör té nõ ke ve re dést, így el vé gez ni kü lö nö sen
a más ter mé kek tõl való tér be li el kü lö ní tést, va la mint a
gén tech no ló gi á val mó do sí tott ter mé nyek szál lí tá sá ra
hasz nált szál lí tó esz kö zök nek és tar tá lyok nak a szál lí tást
kö ve tõ ki ta ka rí tá sát és a ta ka rí tá si hul la dék megsemmi -
sítését.

6.  §

(1) A ter me lõ a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény
ter mesz té sé re vo nat ko zó elõ írások tel je sí té sé nek el len õr -
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zé se ér de ké ben a me zõ gaz da sá gi par cel lán vég zett te vé -
keny sé gek rõl a 4. szá mú mel lék let sze rin ti ter me lé si nap lót 
kö te les ve zet ni.

(2) A ter me lé si nap ló ban rög zí te ni kell a ter me lõ ál tal
a ve tés, be ta ka rí tás, szál lí tás, tá ro lás so rán a ke ve re dés
meg aka dá lyo zá sá ra tett in téz ke dé se ket, így kü lö nö sen az
al kal ma zott ve tés for gót, az ész lelt ár va ke lést, a gé pek,
 berendezések, jár mû vek, rak tá rak tisz tí tá sát.

(3) A rak tá ro zá si és szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ nek
nyil ván kell tar ta nia a gén tech no ló gi á val mó do sí tott ter -
mény rak tá ro zá sát, il let ve szál lí tá sát, va la mint az 5.  §
(2) be kez dé se sze rin ti te vé keny sé get.

7.  §

A ter me lõ a ter me lé si nap lót, a rak tá ro zá si és szál lí tá si
te vé keny sé get vég zõ a 6.  § (3) be kez dé se sze rin ti nyil ván -
tar tá so kat leg alább 5 évig kö te les õriz ni, és azo kat az
 ellenõrzés so rán az el len õr zést vég zõ nek be mu tat ni.

8.  §

Amennyi ben ter mesz té si re fe renst al kal maz a ter me lõ,
a ter mesz té si re fe rens fel ada ta elõ se gí te ni a gén tech no ló -
gi á val mó do sí tott, a ha gyo má nyos, va la mint az öko ló gi a i -
lag elõ ál lí tott me zõ gaz da sá gi ter mé kek egy más mel lett
ter mesz té sé re vo nat ko zó jog sza bá lyi ren del ke zé sek, va la -
mint az en ge dély ben fog lalt elõ írások ter me lõ ál ta li be tar -
tá sát.

El len õr zés

9.  §

A tör vény III. fe je ze té ben fog lalt elõ írásokat a Me zõ gaz -
da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal te rü le ti szer vei el len õr zik.

Záró rendelkezések

10.  §

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

11.  §

A ren de let ter ve ze té nek a mû sza ki szab vá nyok és
 szabályok te rén tör té nõ in for má ció szol gál ta tá si el já rás
meg ál la pí tá sá ról  szóló, a 98/48/EK irány elv vel mó do sí tott 
98/34/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány elv
8–10. cik ké ben elõ írt egyez te té se meg tör tént.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

12.  §

Ez a ren de let a gén tech no ló gi á val mó do sí tott élel mi sze -
rek rõl és ta kar má nyok ról  szóló, az Eu ró pai Par la ment és
a Ta nács 2003. szep tem ber 22-i 1829/2003/EK ren de le te
43. cik ké nek 2. pont ja vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg.

Gráf Jó zsef s. k.,

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

A termesztési engedély iránti kérelem mintája

T e r m e s z t é s i e n g e d é l y i r á n t i k é r e l e m

Gaz dál ko dá si év
____–__

Ter me lõ ada tai

Név/cég név:

Lak cím/szék hely:

Hely ség:

Irá nyí tó szám: Utca, tér, ház szám:

Te le fon szám: Te le fon szám:

Fax szám: Fax szám:

E-ma il:

A 141/2003. (IX. 9.) Korm. ren de let sze rin ti ügy fél-re giszt rá ci ós szám:

Fe le lõs kap cso lat tar tó ada tai (amennyi ben a ter me lõ ada ta i tól el té rõ)

Név:

Lak cím:

Hely ség:

Irá nyí tó szám: Utca, tér, ház szám:

Te le fon szám: Te le fon szám:

Fax szám: Fax szám:

E-ma il:

A ter mesz té si re fe rens ada tai

Név:

Lak cím:

Hely ség:

Irá nyí tó szám: Utca, tér, ház szám:

Te le fon szám: Te le fon szám:

Fax szám: Fax szám:

E-ma il:
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A ké re lem alap já ul szol gá ló par cel lák ada tai:

Par cel la sor szám Blokk azo no sí tó Hely raj zi szám
Par cel la te rü let

(hek tár)

A ter mesz te ni
kí vánt gén tech-

no ló gi á val mó do -
sí tott nö vény faja, 

faj tá ja

A ter mesz te ni kí vánt gén tech no ló-
gi á val mó do sí tott nö vény gén tech-

no ló gi á val mó do sí tott tu laj don sá ga(i)
(pl. ro var re zisz ten cia,

to tá lis gyom ir tó szer tû rés)

Egye di
azo no sí tó

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

A Tör vény 21/B.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti kö zös en ge dély irán ti ké rel met nyúj tok be        

A kö zös en ge dély irán ti ké rel met be nyúj tó töb bi ter me lõ neve:

A kö zös en ge dély irán ti ké re lem mel érin tett, a töb bi ter me lõ ál tal hasz nált azon föld te rü le tek hely raj zi szá ma, amely
a ké rel me zõ ál tal a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek ter mesz té sé re hasz nál ni kí vánt föld te rü let tel ha tá ros:

2. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

A pufferzóna minimális mértéke

Faj Puf fer zó na mi ni má lis mér té ke [m]

Ku ko ri ca (Zea mays L.) 400
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3. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

Hozzájárulás- és nyilatkozat-minták

I.

Az elõ ze tes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földtulajdonos
írásos hozzájárulása és nyilatkozata

[a Törvény 21/C.  §-a (1) bekezdésének a) pontja és (2) bekezdése]

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

Lak cím/Szék hely: ..............................................................................................................................................................

Te le fon: .............................................................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szám: ...........................................................................................................................................................

Adó azo no sí tó/adó szám: ....................................................................................................................................................

1. ............................... ne ve zett föld tu laj do nos, hoz zá já ru lok a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek ..... szá mú
elõ ze tes ál lás fog la lás sze rin ti fel té te lek kel tör té nõ ter mesz té sé hez a tu laj do nom ban lévõ ............... hrsz-ú föld te rü let tel
ha tá ros, az elõ ze tes ál lás fog la lás ban meg ha tá ro zott puf fer zó nán be lül lévõ te rü le ten.

2. Egy út tal vál la lom, hogy az elõ ze tes ál lás fog la lás alap ján ki adás ra ke rü lõ ter mesz té si en ge dély ér vé nyes sé gi ide je
alatt a puf fer zó nán be lül nem ter mesz tek a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vénnyel iva ri lag kom pa ti bi lis nö vényt.

3. Tu do má sul ve szem, hogy hoz zá já ru lá som és nyi lat ko za tom vissza vo ná sá ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 214.  §-ának (2) be kez dé se al kal ma zan dó.

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

.................................................................
alá írás

II.

Az elõ ze tes állásfoglalásban meghatározott pufferzónán belüli földhasználó
írásos hozzájárulása és nyilatkozata,

ha a pufferzónán belüli földterületet nem a tulajdonos használja
[a Törvény 21/C.  §-a (1) bekezdésének b) pontja]

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

Lak cím/Szék hely: ..............................................................................................................................................................

Te le fon: .............................................................................................................................................................................

 Re giszt rá ci ós szám: ..........................................................................................................................................................

 Adó azo no sí tó/adó szám: ...................................................................................................................................................

1. ............................... ne ve zett föld hasz ná ló, hoz zá já ru lok a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek ..... szá mú
elõze tes ál lás fog la lás sze rin ti fel té te lek kel tör té nõ ter mesz té sé hez az ál ta lam hasz nált ............... hrsz-ú föld te rü let tel
 határos, az elõ ze tes ál lás fog la lás ban meg ha tá ro zott puf fer zó nán be lül lévõ te rü le ten.

2. Egy út tal vál la lom, hogy az elõ ze tes ál lás fog la lás alap ján ki adás ra ke rü lõ ter mesz té si en ge dély ér vé nyes sé gi ide je
alatt a puf fer zó nán be lül nem ter mesz tek a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vénnyel iva ri lag kom pa ti bi lis nö vényt.
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3. Tu do má sul ve szem, hogy hoz zá já ru lá som és nyi lat ko za tom vissza vo ná sá ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 214.  §-ának (2) be kez dé se al kal ma zan dó.

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

.................................................................
alá írás

III.

A géntechnológiával módosított növények termesztésére szolgáló földterület tulajdonosának
írásos hozzájárulása, ha a kérelmezõ nem tulajdonosa annak a földterületnek,

ahol a géntechnológiával módosított növényeket termeszteni szándékozik
[a Törvény 21/C.  §-a (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése]

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

Lak cím/Szék hely: ..............................................................................................................................................................

Te le fon: .............................................................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szám: ...........................................................................................................................................................

 Adó azo no sí tó/adó szám: ...................................................................................................................................................

1. ............................... ne ve zett föld tu laj do nos, hoz zá já ru lok a gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vé nyek ..... szá mú
elõ ze tes ál lás fog la lás sze rin ti fel té te lek kel tör té nõ ter mesz té sé hez a tu laj do nom ban lévõ ............... hrsz-ú föld te rü le ten.

2. Tu do má sul ve szem, hogy hoz zá já ru lá som és nyi lat ko za tom vissza vo ná sá ra a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény 214.  §-ának (2) be kez dé se al kal ma zan dó.

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

.................................................................
alá írás
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4. számú melléklet a 86/2006. (XII. 23.) FVM rendelethez

Termelési napló mintája

T e r m e l é s i n a p l ó

Ter me lõ neve:

Ter mesz té si en ge dély szá ma:

Ter mesz té si re fe rens neve:

Blokk azo no sí tó:

Hely raj zi szám:

A par cel lán ter mesz tett gén tech no ló gi á val mó do sí tott nö vény ada tai

Nö vény faj Faj ta

Elõ ve te mény

Fõ nö vény

Má sod ve te mény

Ve tés idõ pont ja

Be ta ka rí tás idõ pont ja

Be ta ka rí tott ter més mennyi sé ge

El vég zett in téz ke dé sek a ke ve re dés meg aka dá lyo zá sá ra (a ve tés, be ta ka rí tás, szál lí tás, tá ro lás so rán):

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

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

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

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

Dá tum: ....................
...........................................................................................................................................................................................
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 III. rész HATÁROZATOK

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
85/2006. (XII. 23.) ME

határozata

foglalkoztatási tilalom, ille tõ leg korlátozás alóli felmentésrõl

Az ál lam tu laj do ná ban lévõ vál lal ko zói va gyon ér té ke sí té sé rõl  szóló 1995. évi XXXIX. tör vény 19.  §-ának (5) be kez -
dé se alap ján Csi kós Bál int, az ÁPV Zrt. volt  vezérigazgató-helyettese szá má ra a Nóg rád Vo lán Zrt. igaz ga tó sá gi tiszt -
ségének vál la lá sa cél já ból a 19.  § (5) be kez dé se alap ján fenn ál ló fog lal koz ta tá si ti la lom, ille tõ leg kor lá to zás alól a fel -
men tést meg adom.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 150. szá má ban ki hir de tett, az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról szó ló 100/1997. (VI. 13.) Korm.
ren de let és a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek fel vé te li el já rá sa i ról szó ló 237/2006. (XI. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 253/2006. (XII. 7.) Korm. ren de let
26. §-ának (2) be kez dé se he lye sen:

„(2) E ren de let
a) 12. §-ával meg ál la pí tott R. 31. § (5) be kez dé se 2007. ja nu ár 1-jén,
b) 16. § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott R. 41. § (1) be kez dé se 2009. szep tem ber 1-jén,
c) 24. §-ával meg ál la pí tott FR. 15. § (7) be kez dé se 2007. ja nu ár 1-jén,
d) mel lék le te 2008. ja nu ár 1-jén

lép ha tály ba.”

(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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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

06.4140 – 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.


