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Kormányrendeletek

A Kormány 94/2010. (III. 31.) Korm. rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között pénzügyi
együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás kihirdetésérõl
1. §

A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Kormánya között
pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) kötelezõ
hatályának elismerésére.

2. §

A Kormány a megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §

A megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és annak hivatalos magyar fordítása a következõ:

„Agreement between the Government of the Republic of Hungary and the Council of
Ministers of Bosnia and Herzegovina about the establishment of a framework programme
for financial co-operation
The Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina (further on:
Contracting Parties) agree about the mutually advantageous extension of the economic relationship and promotion
of the development co-operation as follows:

Article 1
Definitions
For the purpose of this Agreement:
a) tied aid: export credit tied to procurement of goods and/or services originating from Hungary and supported
officially through interest rate support and insurance with a concessionality level not less than 35 per cent;
b) mixed credits: associated financing packages of concessionary credits mixed with grants. The overall
concessionality level of a package set forth in the OECD rules is calculated on the basis of the interest subsidy and
the grant part, the latter may include but not exceed the amount of the risk prémium;
c) concessionality level: the difference between the nominal value of the tied aid credit and the discounted present
value of the future debt service payable by the borrower, expressed as a percentage of the nominal value of the
tied aid credit;
d) nominal value of the tied aid: the total value of the project financed in the frame of the tied aid credit along with the
risk premium for the credit repayment excluding interests;
e) grant element: the part of the tied aid credit's nominal capital value, non-repayable by the borrower;
f) OECD Agreement: OECD Arrangement on Officially Supported Export Credits valid on the day of contracting;
g) starting point of credit: to be determined according to the list of definitions set out in the k) point of Annex XI. of the
OECD Arrangement.

Article 2
Establishment of the framework programme for financial co-operation
The Government of the Republic of Hungary, in accordance with its international development co-operation policy,
offers a non-refundable official support through interest rate support and grant element, to tied aid credits (further on:
tied aid credit line) disbursed by the Hungarian Export-Import Bank Pte. Ltd. (further on: Eximbank) with the
framework conditions set out in the present Agreement, available for financing infrastructural investments and other
highlighted reconstructural programmes included in the development aims of high importance of Bosnia and
Herzegovina.
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The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina accepts the tied aid credit line and, acting in accordance with its
own legal system and international obligations, supports the realisation of the present framework programme of tied
aid credit by issuing sovereign guaranties or guaranties of payment equal to them issued by the state or accepting
payment obligations equal to a sovereign guarantee to ensure the repayment of the credit spent and its additional
charges.
Contracting Parties express their willingness with respect to the participants of the credit transactions belonging to
the present tied aid credit line will confirm by declarations that pursuant to the provisions of the action statement of
the OECD on „Bribery and officially subsidised export credits” they did not participate in any bribery in relation to the
transactions and they are not aware of any corruption.

Article 3
Amount of the tied aid credit line and its financial conditions
The total value of the projects financed under the tied aid credit line is maximum EUR 15.800.000 that is Fifteen Million
and Eight hundred Thousand Euros. The definitive engagement arise on the basis of the individual credit agreements
concluded with Eximbank.
The concessionality level of credits payable under the tied aid credit line is 35 per cent.
Tenor of the credits disbursed under the tied aid credit line following the disbursement period shouldn't exceed
11,5 years, which period of time includes 1,5 year waiting period starting 6 months after the starting point of credit as
defined in the OECD Arrangement, and 10 years period of repayment of the credit.
The disbursement period of credits disbursed under the tied aid credit line will be stipulated in the specific credit
agreements depending on the particular project. The disbursement period shouldn't exceed 2 years.
Relating to the credits disbursed under the tied aid credit line an interest rate will be set – determined according to the
OECD Arrangement on the basis of the DDR valid in the year of the signing of the individual credit agreements, the
period of implementation, the grace period and the repayment term. This interest rate will be stipulated in the
individual credit agreement and its measure remains constant for the whole tenor of the credit.
Relating to the credits disbursed under the tied aid credit line, a risk premium stipulated in the particular credit
agreement will be charged the measure of which is regulated in the OECD Arrangement.

Article 4
Utilisation of the tied aid credit line
The tied aid credit line can be utilised for the realisation of projects not objected by signers of the OECD Arrangement
during the procedure in conformity with the acceptance rules of the OECD Arrangement and the consultation
procedure, respectively.
Contracting Parties agree that the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina will apply the tied aid credit line for
the realisation of the water and wastewater management projects specified in the Appendix forming an integral part
of the present Agreement, or mutually accepted by the Parties (further on: selected projects). The Parties also agree
that the realisation of the two projects is not joint, either project can be realised if the conditions of its realisation are
fulfilled. Its realisation does not depend on the other project.
The selected projects will be realised by Hungarian exports through companies registered in Hungary. The financing
realised under the tied aid credit line may include the foreign content in cases if at least 50 per cent of the export
realised by companies registered in Hungary qualifies as of Hungarian origin or if at least 25 per cent of the value of
a construction, assembling or main contractor's contract – exceeding EUR 5 million – performed on the territory of
Bosnia and Herzegovina by a company registered in Hungary qualifies as an export of Hungarian origin.
The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina or the organisation appointed by it for realisation of the selected
projects chooses, in conformity with its inner prescriptions, acting in accordance with the Good Procurement Practice
for ODA, companies registered in Hungary (further on: exporter) and gives the Ministry of Economy and Transport of
the Republic of Hungary information about its decisions.
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Article 5
Acceptance procedure
The Contracting Parties, for acceptance of the projects financed under the credit line as per the present Agreement,
will follow the procedure below:
a) The exporter and the investor elaborate the contract on the realisation of the projects.
b) The Party of Bosnia and Herzegovina approves the contract concluded and gives, through diplomatic channels,
a written notice about this to the Hungarian Party.
c) In case the Hungarian Party agrees, it will, through diplomatic channels, confirm in writing the contract approved
by the Party of Bosnia and Herzegovina.

Article 6
Disbursement of the concessional credits
Detailed conditions of the concessional credits provided to finance the projects accepted by the Contracting Parties
are to be stipulated in the particular credit agreements between the borrowers authorised by the Presidency of Bosnia
and Herzegovina on the one part and Eximbank as the creditor on the other.
Eximbank, for the account of its own resources, lends, up to the amount of credit line agreed in the present Agreement,
concessional credits to the borrowers authorised by the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina for the
realisation of the accepted projects. The measure of the financing is 100 per cent of the value of the accepted projects
and the amount of the grant element.
Commercial and political risks of the tied aid credits will be insured by the Hungarian Export Credit Insurance Pte. Ltd.
(further on: MEHIB).
Eximbank and MEHIB, in accordance with the international obligations, notify beforehand their intention to lend tied
aid credits related to the particular projects. After successful execution of the procedure of approval Eximbank gives
notes to the investor and the exporter, and the Contracting Parties, respectively.

Article 7
Conditions of particular credit agreements
The Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina issues a sovereign guarantee approved by the Legislation
according to the law of Bosnia and Herzegovina as a security for the credits, for its interests and for its additional
charges based on the present tied aid credit line in the case of every project for the purposes of repaying the principal,
interests and additional charges of the credits or accepts payment obligations equal to a sovereign guarantee,
issued – in case of the sovereign guarantee – on condition that the borrower authorised by the Presidency of Bosnia
and Herzegovina itself for any reason does not fulfil its payment obligations based on the particular credit agreement.
Bosnia and Herzegovina shall indicate the amount of its payment obligation actual in the year in its state budget.
Eximbank and MEHIB shall conclude a credit insurance contract complying with the conditions fixed by the Hungarian
law in force.

Article 8
Taxes, fees
The Contracting Parties are obliged to pay the taxes, fees and other public charges arising on the basis of the execution
of the present Agreement in their own country, however the Party of Bosnia and Herzegovina states that it will not levy
out any customs duties, taxes or other costs on the projects financed under the present Agreement. These costs – if
any – cannot be paid from the individual tied aid credits and they cannot be separated.
Costs arising during the particular credit agreements shall be paid by the Parties of the credit agreements in their own
country and they cannot be charged on the individual tied aid credits.
During the reimbursement of the loan and the payment of the interest the amounts to be paid cannot be decreased by
the tax levied by Bosnia and Herzegovina or other amounts arising as a result of other payment obligations.
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Article 9
Dispute Settlement
The Contracting Parties shall settle any dispute in connection with the Agreement in the course of direct negotiations.

Article 10
Jurisdiction
For the particular credit agreements jurisdiction of the Republic of Hungary shall be binding.

Article 11
Closing Provisions
a)
b)
c)

d)

e)

The present Agreement shall be valid for two years from the date of its coming into force.
Provisions of the present Agreement, even after their expiry, shall be applicable for those projects accepted and
financed on the basis of the particular credit agreements concluded according to the present Agreement.
The Contracting Parties shall notify each other in writing through diplomatic channels that they have fulfilled the
internal legal prescriptions necessary for the coming into force of the present Agreement. The present Agreement
shall come into force on the day of receipt of such a note later on.
The present Agreement may be cancelled in writing through diplomatic channels without explanation by either
Contracting Party. In this case the Agreement shall abate on the 30th (thirtieth) day of the other Contracting Party's
receipt of the notification about cancellation.
The Contracting Parties may amend or supplement the present Agreement at their common will and agreement
through the way of exchange of diplomatic notes. These amendments and supplements shall come into force
according to point c) of this Article.

Signed in Budapest, Hungary on the 11th day of September in 2007 in English language, in two originals.
(Signatures )

Appendix on
List of projects selected on the basis of the Agreement on a framework program for financial co-operation concluded
between the Government of the Republic of Hungary and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina
Number

1
2
3
TOTAL

Municipality

TUZLA
TUZLA
CHITLUK

Program

Water management
Wastewater treatment
Water and wastewater management

Precalculated value of
investment

5 800 000 EUR
8 500 000 EUR
1 500 000 EUR
15 800 000 EUR

Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti
pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról
A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek)
a gazdasági kapcsolatok kölcsönösen elõnyös bõvítése és a fejlesztési együttmûködés elõsegítése érdekében
az alábbi megállapodást kötik:

1. cikk
Meghatározások
Jelen Megállapodás alkalmazásában:
a) kötött segély: olyan kamattámogatás és biztosítás útján állami támogatásban részesülõ, Magyarországról
származó áruk és/vagy szolgáltatások beszerzéséhez kötött exporthitel, amelyben a kedvezmény mértéke
legalább 35%;
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vegyes hitel: olyan pénzügyi csomag, amely egyaránt tartalmaz kedvezményes hitelt és adományokat. Az OECD
szabályok értelmében a csomag összesített kedvezményeinek mértéke a kamattámogatás és a legfeljebb
a kockázati felár összegével megegyezõ adományelem alapján kerül kiszámításra;
kedvezményezettség mértéke: a segélyhitel névértéke és a hitelfelvevõ által a jövõbeni adósságszolgálat
diszkontált jelenértéke közötti különbség, a segélyhitel névértékének százalékában kifejezve;
a kötött segélyhitel névértéke: a kötött segélyhitel keretében finanszírozott projekt teljes értéke a hitel-visszafizetés
kockázati felárával együtt, kamatok nélkül;
adományelem: a kötött segélyhitel névleges tõkeértékének a hitelfelvevõ által vissza nem térítendõ része;
OECD Megállapodás: az OECD „Arrangement on Officially Supported Export Credits” (az államilag támogatott
exporthitelekrõl szóló megállapodás) címû dokumentumának szerzõdéskötéskor hatályos változata;
a hitel kezdõnapja: az OECD Megállapodás XI. sz. melléklete k) pontjának definíciós listája szerint kerül
meghatározásra.

2. cikk
A pénzügyi együttmûködési keretprogram létrehozása
A Magyar Köztársaság Kormánya, nemzetközi fejlesztési együttmûködési politikájával összhangban, a Magyar
Export-Import Bank Részvénytársaság (a továbbiakban: Eximbank) által a jelen Megállapodásban rögzített
keretfeltételekkel folyósítható kötött segélyhitelekhez (a továbbiakban: kötött segélyhitelkeret) kapcsolódóan vissza
nem térítendõ hivatalos támogatást ajánl fel kamattámogatás és adományelem formájában infrastrukturális
befektetések finanszírozásához, valamint Bosznia-Hercegovina elsõdleges fontosságú fejlesztési céljai között szereplõ
egyéb kiemelt rekonstrukciós programokhoz.
Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa a kötött segélyhitelkeretet elfogadja, és a jelen segélyhitel keretprogram
megvalósulását – belsõ jogrendjének és nemzetközi kötelezettségeinek megfelelõen eljárva – a felhasznált hitel és
járulékainak visszafizetését biztosító szuverén garancia nyújtásával, vagy az állam által kibocsátott szuverén
garanciával egyenértékû fizetési kötelezettség elfogadásával támogatja.
A Szerzõdõ Felek kifejezik készségüket, hogy a jelen segélyhitel keretprogramhoz tartozó hitelügyletek résztvevõi
nyilatkozattal erõsítik meg, hogy az OECD „Bribery and officially subsidised export credits” (a vesztegetésekrõl és
az államilag támogatott exporthitelekrõl szóló) cselekvési nyilatkozatában foglaltak értelmében nem vettek részt
az ügylettel kapcsolatos vesztegetésekben és nincs tudomásuk korrupcióról.

3. cikk
A kötött segélyhitelkeret összege és pénzügyi feltételei
A kötött segélyhitelkeretbõl finanszírozható projektek összértéke legfeljebb 15 800 000 EUR, azaz
tizenötmillió-nyolcszázezer euró. A végleges kötelezettség az Eximbankkal kötött egyedi hitelszerzõdések alapján
keletkezik.
A kötött segélyhitelkeretbõl folyósítható hitelek kedvezményének mértéke 35%.
A kötött segélyhitelkeretbõl folyósított hitelek futamideje a folyósítási idõszakot követõen nem haladhatja meg a 11,5
(tizenegy és fél) évet, mely idõtartam az OECD Megállapodásban foglaltak alapján a hitel kezdõnapját követõ 6 (hat)
hónaptól számított maximum 1,5 (másfél) év türelmi idõt és maximum 10 (tíz) év törlesztési idõszakot foglal magába.
A kötött segélyhitelkeretbõl folyósított hitelekhez a folyósítási idõszak az egyedi hitelszerzõdésekben kerül rögzítésre,
az adott projekttõl függõen. A folyósítási idõszak nem haladhatja meg a 2 (két) évet.
A kötött segélyhitelkeretbõl folyósított hitelekre az OECD Megállapodásban meghatározottak szerint az egyedi
hitelszerzõdés aláírásának évében érvényes DDR, a kivitelezési idõszak, a türelmi idõ és a törlesztési idõszak alapján
megállapított mértékû kamat kerül felszámításra. A kamat mértékét az egyedi hitelszerzõdésekben rögzítik és mértéke
a kölcsön teljes futamideje alatt változatlan marad.
A kötött segélyhitelkeretbõl folyósított hitelekre az egyedi hitelszerzõdésekben rögzített mértékû kockázati felár kerül
felszámításra az OECD Megállapodásban foglaltakkal összhangban.
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4. cikk
A kötött segélyhitelkeret felhasználása
A kötött segélyhitelkeret olyan projektek megvalósításához vehetõ igénybe, amelyek ellen az OECD Megállapodás
jóváhagyási rendje szerinti eljárás során az OECD Megállapodás aláírói nem emeltek kifogást, illetve amelyeket
a konzultációs eljárás során elfogadtak.
A Szerzõdõ Felek megállapodnak abban, hogy Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa a segélyhitelkeretet ezen
Megállapodás elválaszthatatlan részét képezõ Mellékletben szereplõ, vagy mindkét fél által kölcsönösen elfogadott
víz- és szennyvízkezelési projektek (a továbbiakban: kiválasztott projektek) megvalósítására fordítja. Továbbá
a Szerzõdõ Felek megállapodnak abban is, hogy a két projekt megvalósítása nem közösen történik; bármelyik projekt
megvalósítható, amennyiben a megvalósítás feltételei rendelkezésre állnak. A projektek megvalósítása egymástól
független.
A kiválasztott projekteket Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezetek magyar exporttal valósítják meg.
A segélyhitelkeretbõl megvalósuló finanszírozás idegen tartalomra akkor terjedhet ki, ha a Magyarországon
bejegyzett gazdálkodó szervezetek által Bosznia-Hercegovina területén teljesített export legalább 50%-ban magyar
származásúnak minõsül, vagy ha egy Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által Bosznia-Hercegovina
területén megvalósított építési, összeszerelési munka vagy a fõvállalkozói szerzõdés – 5 000 000 eurót
meghaladó – értékének legalább 25%-a magyar származású exportnak minõsül.
Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa vagy az általa kiválasztott projektek megvalósítására kijelölt szerv saját
elõírásainak megfelelõen – a „Good Procurement Practice for ODA” (az ODA-val kapcsolatos jó közbeszerzési
gyakorlat) szerint eljárva – Magyarországon bejegyzett társaságokat (a továbbiakban: exportõr) választ ki és
döntésérõl tájékoztatja a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumát.

5. cikk
Befogadási eljárás
A Megállapodás alapján a hitelkeretbõl finanszírozandó projektek befogadásához a Szerzõdõ Felek az alábbi eljárást
követik:
a) Az exportõr és a befektetõ kidolgozza a projektek megvalósításáról szóló szerzõdést.
b) A megkötött szerzõdést a Bosznia-Hercegovinai Fél jóváhagyja, errõl diplomáciai úton, írásban tájékoztatja
a Magyar Felet.
c) A Magyar Fél egyetértése esetén diplomáciai úton írásban visszaigazolja a Bosznia-Hercegovinai Fél által
jóváhagyott szerzõdést.

6. cikk
A kedvezményes hitelek folyósítása
A Szerzõdõ Felek által befogadott projektek finanszírozására nyújtott kedvezményes hitelek részletes feltételeit
egyrészrõl Bosznia-Hercegovina Elnöksége által meghatalmazott hiteladósok, másrészrõl az Eximbank mint
hitelnyújtó között megkötendõ egyedi hitelszerzõdések rögzítik.
Az Eximbank saját forrásai terhére Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa által meghatalmazott hiteladósok részére
a kötött segélyhitel névértékének összegéig kedvezményes hitelt nyújt a befogadott projektek megvalósítására.
A finanszírozás mértéke a befogadott projektek értékének 100%-a, plusz az adományelem összege.
A kötött segélyhitelek kereskedelmi és politikai kockázatait a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. (a továbbiakban: MEHIB)
biztosítja.
Az Eximbank és a MEHIB a nemzetközi kötelezettségek szerint elõzetesen bejelenti az egyedi projektekhez kapcsolódó
segélyhitel nyújtásának szándékát. A jóváhagyási folyamat sikeres lezárása után az Eximbank tájékoztatja a befektetõt
és az exportõrt, valamint a Szerzõdõ Feleket.
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7. cikk
Az egyedi hitelszerzõdések feltételei
Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa Bosznia-Hercegovina jogrendjének megfelelõen szuverén garanciát bocsát ki,
mely biztosítja a jelen kötött segélyhitelkeret alapján nyújtott hitelek, hitelkamatok és egyéb járulékaik kifizetését
minden egyes projekt esetében a kölcsöntõke, a hitelkamatok és egyéb járulékaik kifizetésének céljából, vagy
a szuverén garancia értékével megegyezõ fizetési kötelezettségeket vállal arra az esetre, ha – a szuverén garancia
esetében – a Bosznia-Hercegovina Elnöksége által meghatalmazott kölcsönvevõ nem tesz eleget a vonatkozó
hitel-megállapodáson alapuló fizetési kötelezettségeinek. Bosznia-Hercegovina fizetési kötelezettségének adott
évben fennálló összegét állami költségvetésében feltünteti.
Az Eximbank és a MEHIB a hatályos magyar jogszabályokban rögzített feltételek mellett hitelbiztosítási szerzõdést
kötnek.

8. cikk
Adók, költségek
A Szerzõdõ Felek a Megállapodás végrehajtása alapján felmerülõ adó-, illeték-, vagy egyéb közteherbõl adódó fizetési
kötelezettségüket saját országukban kötelesek teljesíteni, azonban a Bosznia-Hercegovinai Fél kijelenti, hogy nem vet
ki semmilyen vámot, adót vagy egyéb költséget a jelen Megállapodás keretében finanszírozott projektekre. Ezek
a költségek – amennyiben felmerülnek – az egyes segélyhitelekbõl nem fizethetõk ki, és nem különíthetõk el.
Az egyedi hitelszerzõdések során felmerülõ költségeket a hitelszerzõdések részes felei saját országukban fizetik meg,
és e költségek nem terhelhetõk az egyes segélyhitelekre.
A kölcsön törlesztésekor és a kamat fizetésekor a kifizetendõ összegek nem csökkenthetõk a Bosznia-Hercegovina
részérõl kiszabott adó vagy egyéb fizetési kötelezettség miatt felmerülõ összeggel.

9. cikk
Jogviták
A Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás kapcsán felmerülõ vitákat közvetlen tárgyalások útján rendezik.

10. cikk
Az irányadó jog
Az egyedi hitelszerzõdésekre a Magyar Köztársaság joga az irányadó.

11. cikk
Záró rendelkezések
a)
b)
c)

d)

e)

A jelen Megállapodás a hatálybalépéstõl számított két évre szól.
Jelen Megállapodás rendelkezéseit hatályának lejárta után is alkalmazni kell azokra a befogadott projektekre,
amelyek finanszírozása a jelen Megállapodás szerint megkötött egyedi hitelszerzõdések alapján valósul meg.
A Szerzõdõ Felek diplomáciai úton, írásban tájékoztatják egymást arról, hogy eleget tettek a Megállapodás
hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi elõírásaiknak. Jelen Megállapodás az errõl szóló késõbbi jegyzék
kézhezvételének napján lép hatályba.
A Megállapodást bármelyik Szerzõdõ Fél indoklás nélkül, diplomáciai úton írásban felmondhatja. Ebben
az esetben a Megállapodás a felmondásáról szóló értesítésnek a másik Szerzõdõ Fél által történt kézhezvételét
követõ 30. (harmincadik) napon hatályát veszti.
A Szerzõdõ Felek a Megállapodást közös akarattal, egyetértésben, diplomáciai jegyzékváltás útján módosíthatják
vagy kiegészíthetik. Ezek a módosítások és kiegészítések a c) pontban foglalt eljárás szerint lépnek hatályba.

Készült Budapesten, Magyarországon 2007. év szeptember hónap 11. napján, angol nyelven, két eredeti példányban.
(Aláírások)
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Melléklet

A Magyar Köztársaság Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa közötti pénzügyi
együttmûködési keretprogram alapján megvalósításra javasolt kiválasztott projektek listája
Szám

1
TUZLA
2
TUZLA
3
CHITLUK
ÖSSZESEN:

4. §

Önkormányzat

A befektetés elõzetesen
kalkulált értéke

Program

Vízgazdálkodás
Szennyvízkezelés
Vízgazdálkodás és szennyvízkezelés

5 800 000 EUR
8 500 000 EUR
1 500 000 EUR
15 800 000 EUR
„

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2–3. §-a a megállapodás 11. cikk c) pontjában meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott idõpontban hatályát veszti a Magyar Köztársaság Kormánya és
Bosznia-Hercegovina Kormánya között pénzügyi együttmûködési keretprogram kialakításáról szóló, 2004. november
19-én, Budapesten aláírt Megállapodás kihirdetésérõl szóló 127/2005. (VI. 30.) Korm. rendelet.
(4) A megállapodás, illetve a rendelet 2–3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását
követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(5) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a külgazdaságért felelõs miniszter gondoskodik.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 95/2010. (III. 31.) Korm. rendelete
a Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehajtási rendjérõl szóló
237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A Svájci–Magyar Együttmûködési Program végrehajtási rendjérõl szóló 237/2008. (IX. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„1. állami támogatás: az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése
és az 1998/2006/EK bizottsági rendelet szerinti támogatás;”
(2) Az R. 2. § (2) bekezdése a következõ 2a. ponttal egészül ki:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„2a. alternatív helyzet: olyan beruházás megvalósítását jelenti, amely mûszaki szempontból hasonló (azaz
a közvetlenül a környezetvédelmi többletberuházáshoz kapcsolódó jellemzõk kivételével termelõkapacitása és
minden egyéb mûszaki jellemzõje azonos a beruházáséval és üzletileg hiteles alternatívát jelent) az értékelés tárgyát
képezõ beruházáshoz, de alacsonyabb környezetvédelmi szintet képvisel, és amennyiben vannak ilyenek, megfelel
a vonatkozó kötelezõ közösségi szabványoknak, valamint hitelt érdemlõen megvalósítható lenne támogatás nélkül;”
(3) Az R. 2. § (2) bekezdése a következõ 3a. ponttal egészül ki:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„3a. belsõ szolgáltató: vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi
CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § (2) bekezdés 21. pontja, és közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén
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az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Atv.) 2. §
f) pontja szerinti fogalom;”
Az R. 2. § (2) bekezdése a következõ 5a–5d. ponttal egészül ki:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„5a. diszkont kamatláb: 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
(a továbbiakban: 85/2004. Korm. rendelet) 1. § 36. pontja szerinti kamatláb;
5b. elszámolható költség: a támogatás alapjának meghatározásakor figyelembe vett, a támogatás tárgyával
összefüggésben közvetlenül felmerült vagy ahhoz közvetett módon hozzárendelhetõ költségek, ráfordítások és
beszerzett eszközök bekerülési értéke, amelyek finanszírozására a támogatás felhasználható;
5c. energiamegtakarítási intézkedések: azok az intézkedések, amelyek révén a vállalkozások csökkenteni tudják
a termelési folyamatban felmerülõ energiafelhasználást;
5d. érték: a személyszállítás tekintetében valamely szolgáltatás, útvonal, közszolgáltatási szerzõdés vagy
ellentételezési rendszer értéke, amely megfelel a közszolgáltató vagy közszolgáltatók általános forgalmi adó
(a továbbiakban: ÁFA) nélküli teljes bevételének, beleértve a hatóságok által kifizetett, bármilyen jellegû
ellentételezéseket is, valamint az olyan menetjegyek eladásából származó bevételeket, amelyeket nem fizetnek vissza
a kérdéses a települési (fõvárosi) önkormányzat számára;”
Az R. 2. § (2) bekezdése a következõ 17a–17b. ponttal egészül ki:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„17a. környezetvédelem: minden olyan intézkedés, amely a fizikai környezetnek vagy a természeti erõforrásoknak
a kedvezményezett saját tevékenységei által történõ károsodásának felszámolására vagy megakadályozására,
e károsodás bekövetkezése kockázatának csökkentésére, vagy a természeti erõforrások hatékonyabb felhasználására
irányul, beleértve az energia-megtakarítási intézkedéseket és a megújuló energiaforrások használatát is;
17b. közösségi szabvány: olyan kötelezõ közösségi szabvány, amely környezeti mutatókra ír elõ a vállalkozások által
elérendõ szinteket, vagy a környezetszennyezés integrált megelõzésérõl és csökkentésérõl szóló 2008. január 15-i
2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben rögzített, az elérhetõ legjobb technikák használatára vonatkozó
kötelezettség;”
Az R. 2. § (2) bekezdése a következõ 18a–18d. ponttal egészül ki:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„18a. közszolgáltató: a személyszállítási ágazathoz kapcsolódó közszolgáltatás vonatkozásában, bármely köz- vagy
magánvállalkozás vagy e vállalkozások csoportja, amely személyszállítási közszolgáltatásokat mûködtet, vagy bármely
olyan közjogi szerv, amely személyszállítási közszolgáltatásokat nyújt;
18b. közszolgáltatási kötelezettség: az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk e) pontjában
meghatározott fogalom;
18c. közszolgáltatási ellentételezés: az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk g) pontjában
meghatározott fogalom;
18d. közszolgáltatási szerzõdés: az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk i) pontjában
meghatározott fogalom;”
Az R. 2. § (2) bekezdése a következõ 25a–25b. ponttal egészül ki:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„25a. megújuló energiaforrás: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 45. pontjában meghatározott
energiaforrás;
25b. megújuló energiaforrásokból származó energia: a kizárólag megújuló energiaforrásokat felhasználó erõmûvek
által végzett energiatermelés, valamint hagyományos energiaforrásokat is alkalmazó vegyes létesítményekben
megújuló energiaforrásokból nyert, az energiaérték alapján számított energiarész, beleértve a tárolórendszerek
feltöltésére használt megújuló villamos energiát, a tárolórendszerek eredményeként nyert villamos energia
kivételével;”
Az R. 2. § (2) bekezdés 29. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„29. nehéz helyzetben lévõ vállalkozás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott
vállalkozás;”
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(9) Az R. 2. § (2) bekezdése a következõ 30a. ponttal egészül ki:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„30a. nõi vállalkozó által újonnan létrehozott vállalkozás: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 28. pontjában
meghatározott vállalkozás;”
(10) Az R. 2. § (2) bekezdés 31. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„31. referencia alapkamatláb: a 85/2004. Korm. rendelet 1. § 20. pontjában meghatározott kamatláb;”
(11) Az R. 2. § (2) bekezdése a következõ 35a. ponttal egészül ki:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„35a. személyszállítási közszolgáltatás: a nyilvánosság számára megkülönböztetés nélkül és folyamatosan nyújtott
általános gazdasági érdekû személyszállítási szolgáltatás;”
(12) Az R. 2. § (2) bekezdés 38–41. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[E rendelet állami támogatásokra vonatkozó rendelkezései alkalmazásában]
„38. támogatási intenzitás: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 24. pontjában meghatározott támogatási mérték;
39. támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában meghatározott érték;
40. támogatott területek: az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés a) pontja szerint támogatott régiók: Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, az EUMSZ 107. cikk (3) bekezdés c) pontja
szerint támogatott régió: Közép-Magyarország;
41. tárgyi eszköz: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja szerinti, illetve környezetvédelmi támogatások
esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet 17. cikk 12. pontja szerinti eszköz;”
2. §

Az R. 86. § (2) bekezdése a következõ i)–l) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az adott támogatási kategóriára vonatkozóan az alábbi elõírásokat, az ott
meghatározottak szerint kell alkalmazni:]
„i) környezetvédelmi támogatás a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében és II. fejezet 4. szakaszában, valamint
a 112/F–112/K. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható,
j) kkv-k részére tanácsadáshoz és a kkv-k vásárokon való részvételéhez a 800/2008/EK bizottsági rendelet
I. fejezetében és II. fejezet 5. szakaszában, valamint a 112/C–112/D. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható
támogatás,
k) vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatás finanszírozására az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletben, valamint a 112/L–112/O. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható támogatás,
l) nõi vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások részére a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezetében és
II. fejezet 3. szakaszában, valamint a 112/E. §-ban foglaltakkal összhangban nyújtható támogatás.”

3. §

Az R. a 112/B. §-t követõen a következõ 112/C–112/O. §-sal és a §-okat megelõzõ alcímekkel egészül ki:

„A kkv-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás
112/C. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Az elszámolható költségek a külsõ tanácsadók által nyújtott szolgáltatások tanácsadói költségei. Az érintett
szolgáltatás nem lehet folyamatos vagy idõszakosan visszatérõ tevékenység, és nem kapcsolódhat a vállalkozás
szokásos mûködési költségeihez, így különösen folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz vagy
hirdetéshez.

A kkv-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás
112/D. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(2) Az elszámolható költségek a vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való elsõ részvétele esetén a kiállító
helyiség vagy kiállítási terület bérletével, felállításával és mûködtetésével kapcsolatos költségei.

Nõi vállalkozók által újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtott támogatás
112/E. § (1) A támogatás a nõi vállalkozó által újonnan létrehozott kisvállalkozásnak nyújtható.
(2) A támogatás összege nem haladhatja meg vállalkozásonként az 1 millió eurót, valamint a támogatás éves összege
nem haladhatja meg a támogatás teljes összegének 33%-át.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg a vállalkozás megalakulását követõ elsõ három évben felmerült
elszámolható költségek 15%-át.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 48. szám

12443

(4) A elszámolható költségek a vállalkozás létrehozásához közvetlenül kapcsolódó jogi, tanácsadói, konzultációs és
adminisztratív költségek, valamint – amennyiben a vállalkozás létrehozását követõ elsõ öt évben merülnek
fel – a következõ költségek:
a) a külsõ finanszírozás kamata és a saját tõkére jutó osztalék, amennyiben a referencia-kamatlábbal számolt
osztalékot nem haladja meg;
b) a termelési létesítmény, vagy felszerelés bérleti díja;
c) energia-, víz- és fûtési díj, valamint – az ÁFA, a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti társasági adó,
az egyszerûsített vállalkozási adóról szóló törvény szerinti egyszerûsített vállalkozói adó, az államháztartás
egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló törvény szerinti különadó és a helyi adókról szóló törvény szerinti
helyi iparûzési adó kivételével – adók és adminisztratív díjak;
d) az értékcsökkenés, a termelési létesítmény vagy felszerelés lízingdíja, valamint a bérköltségek, ha az alapul szolgáló
beruházás vagy a munkahely teremtési és a munkaerõ-felvételi intézkedések nem részesültek egyéb támogatásban;
e) a gyermekellátás és a szülõi ellátás költségei, beleértve a szülõi szabadsággal kapcsolatban felmerült költségeket is.
(5) Nem részesülhet a támogatásban az a kisvállalkozás, amelyet a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
23. § (3)–(4) bekezdése szerinti vállalkozások résztulajdonosai irányítanak, ha az érintett vállalkozások ugyanazon
érintett piacokon vagy szomszédos piacokon tevékenykednek.

A vállalatok számára a közösségi környezetvédelmi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi
szabványok hiányában a környezetvédelem szintjének emelését lehetõvé tevõ beruházási támogatás
112/F. § (1) A támogatás akkor nyújtható, ha a beruházás
a) a közösségi szabványok túlteljesítése révén lehetõvé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeibõl eredõ
környezetvédelmi szint emelését, függetlenül az alkalmazandó közösségi szabványoknál szigorúbb kötelezõ nemzeti
szabványoktól, vagy
b) lehetõvé teszi a kedvezményezett számára a tevékenységeibõl eredõ környezetvédelmi szint emelését a közösségi
szabványok hiányában.
(2) Nem nyújtható támogatás olyan beruházásra, amely a vállalkozásnak a már elfogadott, de még hatályba nem
lépett közösségi szabványoknak való megfelelését szolgálja.
(3) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás
20 százalékponttal növelhetõ kisvállalkozásnak, illetve 10 százalékponttal középvállalkozásnak nyújtott támogatás
esetén.
(4) Az elszámolható költségek a vonatkozó közösségi szabványok által elõírtnál magasabb környezetvédelmi szint
eléréséhez szükséges többletköltségek, a mûködési elõnyök és mûködési költségek figyelembevétele nélkül.
(5) A (4) bekezdés alkalmazása szempontjából a beruházásnak a környezetvédelemhez közvetlenül kapcsolódó
költségeit az alternatív helyzetbõl kiindulva kell meghatározni:
a) ha a beruházás összköltségén belül a környezetvédelmi beruházás költsége egyszerûen meghatározható,
a környezetvédelemhez szorosan kapcsolódó költség az elszámolható költség,
b) minden más esetben úgy kell megállapítani a beruházás többletköltségeit, hogy a beruházást össze kell hasonlítani
az állami támogatás nélküli alternatív helyzettel.
(6) A beruházást tárgyi eszközökbe vagy immateriális javakba történõ beruházás formájában kell megvalósítani.
(7) A közösségi szabványok által elõírt szintnél magasabb környezetvédelemi szint megvalósítását célzó beruházások
esetében az alternatív helyzetet a következõk szerint kell meghatározni:
a) ha a vállalkozás a közösségi szabványok hiányában elfogadott nemzeti szabványokhoz igazodik, az elszámolható
költségek a nemzeti szabványok által elõírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházási
többletköltséget foglalják magukban;
b) ha a vállalkozás olyan nemzeti szabványokhoz igazodik vagy olyanokat teljesít túl, amelyek szigorúbbak
a közösségi szabványoknál, vagy túlteljesítik a közösségi szabványokat, az elszámolható költségek a közösségi
szabványok által elõírt szintnél magasabb környezetvédelemi szint megvalósításához szükséges beruházási
többletköltséget foglalják magukban, azzal, hogy a közösségi szabványok által elõírt környezetvédelmi szint
megvalósításához szükséges beruházások költségei nem számolhatók el;
c) szabványok hiányában az elszámolható költségek azon beruházási költségek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
magasabb környezetvédelmi szintet valósítsanak meg annál, mint amelyet a környezetvédelmi támogatás hiányában
az érintett vállalkozás vagy vállalkozások elérnének.
(8) Más vállalkozás hulladékának gazdálkodásával kapcsolatos beruházásokhoz nem nyújtható az e § szerinti
támogatás.
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A közösségi szabványok túlteljesítését, illetve közösségi szabványok hiányában a környezetvédelem
szintjének emelését lehetõvé tevõ, új szállítóeszközök beszerzéshez nyújtott támogatás
112/G. § (1) A támogatás akkor nyújtható, ha a beruházás megfelel a 112/F. § (1) bekezdésében foglalt feltételnek.
(2) Az elfogadott közösségi szabványoknak megfelelõ – közúton, vasúton, belvízi hajóúton történõ szállítást vagy
fuvarozást szolgáló – új jármûvek beszerzéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha a beszerzés a közösségi
szabványok hatálybalépése elõtt történik, és kötelezõvé válásukkor azok nem alkalmazhatók visszamenõleges
hatállyal a már megvásárolt jármûvekre.
(3) A környezetvédelmi visszamenõleges mûveletekhez támogatás abban az esetben nyújtható, ha a meglévõ
szállítási eszközöket a szállítási eszköz forgalomba helyezésekor még nem hatályos környezetvédelmi szabványoknak
megfelelõen átalakították, vagy ha a szállítási eszközökre nem vonatkoznak környezetvédelmi szabványok.
(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 35%-át. A támogatási intenzitás
kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetében 20 százalékponttal, középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetében
10 százalékponttal növelhetõ.
(5) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által elõírt környezetvédelmi szint meghaladását lehetõvé tevõ
beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 112/F. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott módszert kell alkalmazni, azzal, hogy a mûködési elõnyöket és a mûködési költségeket figyelmen kívül
kell hagyni.

Az energiamegtakarítási intézkedésekhez nyújtott környezetvédelmi beruházási támogatás
112/H. § (1) A támogatást a (2)–(3) bekezdésben vagy a (4)–(5) bekezdésben meghatározott feltételek alapján lehet
nyújtani.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 60%-át. A támogatási intenzitás
20 százalékponttal növelhetõ kisvállalkozásnak, illetve 10 százalékponttal középvállalkozásnak nyújtott támogatás
esetén.
(3) Az elszámolható költségek a közösségi szabványok által elõírtnál magasabb szintû energiamegtakarítás
megvalósításához szükséges beruházási többletköltségek. Az elszámolható költségek kiszámításához a 112/F. § (5) és
(6) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni. Az elszámolható költségek kiszámítása során figyelmen
kívül kell hagyni az energiamegtakarításhoz szükséges többletberuházáshoz kapcsolódó költségeket és mûködési
elõnyöket, amelyek kkv-k esetében a beruházás elsõ három éve alatt, az Európai Unió széndioxidkibocsátáskereskedelmi rendszerében részt nem vevõ nagyvállalatok esetében a beruházás elsõ négy éve alatt, az Európai Unió
széndioxidkibocsátás-kereskedelmi rendszerében részt vevõ nagyvállalatok esetében a beruházás elsõ öt éve alatt
jelentkeztek. Nagyvállalkozások esetén ez az idõszak csökkenthetõ a beruházás élettartamának elsõ három évére, ha
bizonyítható, hogy a beruházás értékcsökkenés-leírási ideje nem haladja meg a három évet. Az elszámolható
költségek számítását független könyvvizsgálóval kell hitelesíttetni.
(4) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20%-át. A támogatási intenzitás
20 százalékponttal növelhetõ kisvállalkozásnak, illetve 10 százalékponttal középvállalkozásnak nyújtott támogatás
esetén.
(5) Az elszámolható költségek kiszámításához 112/F. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott módszert kell
alkalmazni, azzal, hogy a mûködési elõnyöket és mûködési költségeket figyelmen kívül kell hagyni.

A megújuló energiaforrásokból származó energia elõmozdítására irányuló környezetvédelmi beruházási
támogatás
112/I. § (1) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 45%-át. A támogatási intenzitás 20
százalékponttal növelhetõ kisvállalkozásnak, illetve 10 százalékponttal középvállalkozásnak nyújtott támogatás
esetén.
(2) Az elszámolható költségek azok a többletköltségek, amelyek a kedvezményezettet terhelik egy hagyományos,
a tényleges energiatermelés szempontjából ugyanolyan kapacitású erõmûhöz vagy fûtõrendszerhez képest.
Az elszámolható költségek kiszámításához a 112/F. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni,
azzal, hogy a mûködési elõnyöket és mûködési költségeket figyelmen kívül kell hagyni.
(3) Bioüzemanyag elõállításához abban az esetben nyújtható környezetvédelmi beruházási támogatás, ha
a támogatott beruházást kizárólag a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint
a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló 2009. április 23-i
2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (2)–(6) bekezdésében megállapított fenntarthatósági
kritériumoknak megfelelõ bioüzemanyagok elõállítására használják fel.
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Környezetvédelmi tanulmányokra nyújtott támogatás
112/J. § (1) Környezetvédelmi tanulmányok elkészítéséhez abban az esetben nyújtható támogatás, ha azok a 112/F. §,
a 112/H. § vagy a 112/I. § alapján támogatott beruházásokhoz kapcsolódnak.
(2) A támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át. A támogatási intenzitás
20 százalékponttal növelhetõ kisvállalkozásnak készített, illetve 10 százalékponttal középvállalkozásnak készített
tanulmány esetén.
(3) Az elszámolható költségek a tanulmány költségei.

A kkv-k jövõbeni közösségi szabványokhoz idõ elõtt történõ alkalmazkodásához nyújtott támogatás
112/K. § (1) A támogatás kkv-k olyan beruházására nyújtható, amely a környezetvédelmi szintet emelõ, de még
hatályba nem lépett új közösségi szabványoknak való megfelelést biztosítja.
(2) A közösségi szabvány elfogadása, valamint a beruházás végrehajtása és befejezése legalább egy évvel meg kell,
hogy elõzze a közösségi szabvány hatálybalépésének idõpontját.
(3) A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetében nem haladhatja meg az elszámolható költségek 15%-át, illetve
középvállalkozás esetében az elszámolható költségek 10%-át, ha a beruházás végrehajtása és befejezése több mint
három évvel a szabvány hatálybalépése elõtt megtörténik. A támogatási intenzitás kisvállalkozás esetében nem
haladhatja meg az elszámolható költségek 10%-át, ha a beruházás végrehajtása és befejezése egy-három évvel
a szabvány hatálybalépése elõtt megtörténik.
(4) Az elszámolható költségek a közösségi szabvány hatálybalépése elõtti környezetvédelemi szinthez viszonyítva,
a közösségi szabvány által elõírt környezetvédelmi szint megvalósításához szükséges beruházási többletköltségek.
Az elszámolható költségek kiszámításához a 112/F. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott módszert kell alkalmazni,
azzal, hogy a mûködési elõnyöket és mûködési költségeket figyelmen kívül kell hagyni.

Vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatás finanszírozására vonatkozó szabályok
112/L. § (1) A vasúti és a közúti személyszállítási közszolgáltatás finanszírozása esetén a közszolgáltatási szerzõdésnek
tartalmaznia kell vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27. § (1)–(2) bekezdésében, illetve közúti
személyszállítási közszolgáltatás esetén az Atv. 9. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottakat.
(2) A személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerzõdéssel történõ megbízásnak meg kell
felelni vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27–27/F. §-ában, közúti személyszállítási közszolgáltatás
esetén az Atv. 6–10. §-ában, illetve e rendelet 112/M–112/O. §-ában foglaltaknak.
112/M. § (1) Az autóbusszal vagy villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatásra irányuló közszolgáltatási
szerzõdéseket a Kbt. szabályai szerint kell megkötni, kivéve, ha a közszolgáltatási szerzõdés a Kbt. szerint szolgáltatási
koncessziónak minõsül. Ha a közszolgáltatási szerzõdés megkötése a Kbt. alapján történik, a 112/N. §-t nem kell
alkalmazni.
(2) Ha az autóbusszal vagy villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatásra irányuló közszolgáltatási szerzõdés
a Kbt. alapján szolgáltatási koncessziónak minõsül, a közszolgáltatási szerzõdést autóbusszal végzett személyszállítási
közszolgáltatás esetében az Atv.-nek, villamossal végzett személyszállítási közszolgáltatás esetében a Vtv.-nek
a szolgáltató kiválasztására vonatkozó pályázati eljárás szabályai szerint kell megkötni.
112/N. § (1) Ha az ellátásért felelõs települési önkormányzat az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
5. cikk (2) bekezdése alapján úgy dönt, hogy saját maga nyújt személyszállítási közszolgáltatást vagy közvetlenül bíz
meg közszolgáltatási szerzõdéssel belsõ szolgáltatót, a következõ feltételeknek kell megfelelni:
a) a belsõ szolgáltató, és bármely olyan egység, amelyre ezen szolgáltató akár minimális befolyást is gyakorol,
személyszállítási közszolgáltatási tevékenységét – a tevékenységnek a szomszédos települési önkormányzat
területére belépõ kimenõ útvonalaktól vagy egyéb kisegítõ elemeitõl függetlenül – a települési önkormányzat
illetékességi területén végzi, és nem vesz részt a települési önkormányzat illetékességi területén kívül szervezett,
személyszállítási közszolgáltatás nyújtására irányuló pályázati vagy közbeszerzési eljáráson;
b) az a) ponttól eltérõen a belsõ szolgáltató részt vehet pályázati vagy közbeszerzési eljáráson a közvetlen
megbízáson alapuló közszolgáltatási szerzõdésének lejártát megelõzõ két évben, azzal a feltétellel, hogy végleges
döntés született a belsõ szolgáltató szerzõdésének hatálya alá tartozó személyszállítási közszolgáltatások pályázati
vagy közbeszerzési eljárás keretében történõ kiírására, és a belsõ szolgáltató nem kötött egyéb, közvetlen megbízáson
alapuló közszolgáltatási szerzõdést;
c) ha a közszolgáltatás ellátásába alvállalkozó bevonására kerül sor, a belsõ szolgáltató köteles a személyszállítási
közszolgáltatás több mint 50%-át maga nyújtani.
(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontját kell alkalmazni arra a hatóságra is, amely Magyarország teljes területénél kisebb,
adott földrajzi területre vonatkozóan rendelkezik illetékességgel, feltéve, hogy a belsõ szolgáltató nem vesz részt
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személyszállítási közszolgáltatási szerzõdésre irányuló olyan pályázati vagy közbeszerzési eljárásban, amelyet azon
a területen kívül szerveztek, amelyre a közszolgáltatási szerzõdést megkötötték.
(3) Ha a települési önkormányzat belsõ szolgáltatótól eltérõ harmadik személy szolgáltatásait veszi igénybe,
a közszolgáltatási szerzõdést – a (4)–(5) bekezdésben meghatározottak kivételével – közúti személyszállítási
közszolgáltatás esetében az Atv.-nek, vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetében a Vtv.-nek a szolgáltató
kiválasztására vonatkozó pályázati eljárás szabályai szerint kell megkötni.
(4) A települési önkormányzat közvetlenül bízhat meg szolgáltatót közszolgáltatási szerzõdéssel közúti
személyszállítási közszolgáltatás esetében az Atv. 8. § (1)–(4) és (6) bekezdése, illetve vasúti személyszállítási
közszolgáltatás esetében a Vtv. 27/D. § (1)–(4) és (6) bekezdése alapján.
(5) A települési önkormányzat dönthet úgy, hogy a vasúti szállítást érintõ közszolgáltatási szerzõdéssel – az egyéb
kötöttpályás szállítás kivételével – közvetlenül bíz meg szolgáltatót. A szerzõdés idõtartama ebben
az esetben – az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (4) bekezdése szerinti esetek
kivételével – nem haladhatja meg a 10 évet.
112/O. § (1) A szolgáltató vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a Vtv. 27/A. §-a és közúti személyszállítási
közszolgáltatás esetén az Atv. 11. §-a szerinti ellentételezésre jogosult.
(2) Ellentételezés esetén a közszolgáltatási kötelezettségbõl származó gazdasági hátrány számszerûsítésére,
a szolgáltatót megilletõ pénzügyi ellentételezés mértékére és módjára vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén
a Vtv. 27/A. §-ában és közúti személyszállítási közszolgáltatás esetén az Atv. 11. §-ában meghatározott
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A közszolgáltatási szerzõdéshez kapcsolódó ellentételezés nem haladhatja meg azon nettó pénzügyi hatásnak
megfelelõ összeget, amely megfelel a közszolgáltatási kötelezettség teljesítése által a közszolgáltató költségeire és
bevételeire gyakorolt – pozitív vagy negatív – hatások összegének. A hatásokat úgy kell értékelni, hogy azt a helyzetet,
amelyben a közszolgáltatási kötelezettséget teljesítik, összehasonlítják azzal a helyzettel, amely akkor állt volna fenn,
ha a kötelezettséget nem teljesítették volna. A nettó pénzügyi hatás kiszámításakor a települési önkormányzatnak
az 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékletében meghatározott rendszert kell követnie.”
4.§

Az R. 114. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ 114/A. §-sal egészül ki:
„114. § (1) Az e rendeletben szabályozott programból – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2012. június 13-ig
lehet támogatást nyújtani.
(2) E rendelet alapján támogatási döntést a csekély összegû (de minimis) és a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó támogatások tekintetében 2013. december 31-ig, az átmeneti támogatások tekintetében 2010. december
31-ig lehet hozni.
114/A. § Az e rendeletben euróban meghatározott összegek forintra való átszámításakor a támogatási döntés napját
megelõzõ hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal
meghatározott deviza középárfolyamot kell alkalmazni.”

5.§

Az R. 116. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„116. § Ez a rendelet
a) az EK Szerzõdés 87. és 88 cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal
összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK
bizottsági rendelet (HL L 214/3., 2008.08.09. 3–47. o.),
b) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5–10. o.),
c) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások
mûködtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami
támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312.,
2005.11.29., 67–73. o.), és
d) a vasúti és a közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1007/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
(HL L 315/1., 2007.12.03.)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
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6.§

Az R. 2. § (2) bekezdés 18. pontjában az „EK Szerzõdés 86. cikk (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „EUMSZ 106. cikk
(2) bekezdése” szöveg; 52. § (1) bekezdésében a „217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „292/2009
(XII. 19.) Korm. rendelet” szöveg; 86. § (1) bekezdésében az „az EK Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel”
szövegrész helyébe az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel” szöveg; 86. § (2) bekezdés h) pontjában és 89. §
(1) bekezdésében az „az EK Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet” szövegrészek helyébe az „a 85/2004.
(IV. 19.) Korm. rendelet” szöveg; 89. § (4) bekezdés a)–b) pontjában, 94. § (1) bekezdés a)–b) pontjában és 94. §
(4) bekezdésében az „EK Szerzõdés 87. cikk” szövegrészek helyébe az „EUMSZ 107. cikk” szöveg; 91. § (7) bekezdésében
az „Ámr. 89. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Ámr. 128. § (1) bekezdésében” szöveg; 104. §
(3) bekezdésében az „EK Szerzõdés 87. cikke” szövegrészek helyébe az „EUMSZ 107. cikk” szöveg; 112/B. § (1) bekezdés
b) pontjában és 112/B. § (1) bekezdés c) pont nyitó szövegrészében az „EK Szerzõdés” szövegrészek helyébe
az „EUMSZ” szöveg lép.

7.§

Hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdés 1. pontja és melléklete.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

9.§

Ez a rendelet a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1170/70/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 96/2010. (III. 31.) Korm. rendelete
egyes migrációs tárgyú kormányrendeleteknek a Vízuminformációs Rendszer alkalmazásával,
valamint a Vízumkódex hatálybalépésével összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról
A Kormány
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. §
(1) bekezdés a) és c) pontjában,
a 10–25. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 26. § tekintetében a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. §
(1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
2007. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek
módosításáról
1. §

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
I. törvény végrehajtásáról szóló 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmtv. Vhr.) 4. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„4. § A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) szerinti három hónapot
meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás
a) a külpolitikáért felelõs miniszter,
b) a konzuli tisztviselõ,
c) a Hivatal
(a továbbiakban együtt: vízumkiadó hatóság) hatáskörébe tartozik.”
2. §

Az Szmtv. Vhr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A Vízumkódex VI. fejezetében szabályozott három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum
iránti kérelmet a Magyar Köztársaság közúti, légi, valamint vízi határátkelõhelyén (a továbbiakban együtt:
határátkelõhely) a Rendõrségnél lehet elõterjeszteni.
(2) A határátkelõhelyen elõterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet
a Rendõrség köteles haladéktalanul – elektronikus úton – döntésre felterjeszteni a Hivatalhoz.
(3) A Hivatal a kérelemrõl a kézhezvételt követõen azonnal, de legkésõbb három órán belül határoz, és
döntését – a Rendõrség útján – közli a kérelmezõvel.
(4) A kérelemnek helyt adó döntés esetén a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumot
a Rendõrség állítja ki a kérelmezõ részére.”

3. §

Az Szmtv. Vhr. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § A vízumkiadó hatóság a tartózkodás teljes idõtartamára, valamint a vissza- vagy továbbutazáshoz szükséges
anyagi fedezet meglétét vélelmezi.”

4. §

Az Szmtv. Vhr. 16–18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § (1) A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítésérõl vagy visszavonásáról
a Magyar Köztársaság területére történõ beutazást megelõzõen az a vízumkiadó hatóság dönt, amely eljárása során
a vízum megsemmisítésére vagy visszavonására okot adó körülményrõl tudomást szerez.
(2) Az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Vízumkódex 55. cikkével módosított V. melléklet
A. részében foglaltak alapján a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítésérõl
vagy visszavonásáról a Rendõrség dönt.
(3) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó harmadik ország állampolgárságával rendelkezõ családtag három
hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumának megsemmisítésérõl vagy visszavonásáról a harmadik
ország állampolgárságával rendelkezõ családtag lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye szerint
illetékes regionális igazgatóság dönt.
17. § (1) A központi vízumhatóságnak a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: VIS
rendelet), a Vízumkódexben, valamint a Tv.-ben meghatározott feladatait a Hivatal látja el.
(2) Ha – a Tv. 3. § (6) bekezdése alapján – a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadásához
a központi vízumhatóság hozzájárulása szükséges, a konzuli tisztviselõ köteles a vízumkérelmet a benyújtást követõen
haladéktalanul felterjeszteni a központi vízumhatósághoz.
(3) A központi vízumhatóság a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadásához való
hozzájárulásáról vagy a hozzájárulás megtagadásáról
a) ha a Tv. 3. § (7) bekezdése szerinti egyeztetésre nincs szükség, vagy attól a központi vízumhatóság eltekint, vagy
a Vízumkódex 8. cikke szerinti képviseleti megállapodás szerint az egyeztetést a képviselõ tagállam végzi,
a vízumkérelem felterjesztésétõl számított hét napon belül,
b) a Tv. 3. § (7) bekezdése szerinti egyeztetés esetén, valamennyi válasz beérkezését vagy a válaszok beérkezésére
nyitva álló határidõ lejártát követõen haladéktalanul
tájékoztatja a konzuli tisztviselõt.
(4) Ha a központi vízumhatóság a vízumkérelem felterjesztését követõen megállapítja, hogy a három hónapot meg
nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet el kell utasítani, akkor a Tv. 3. § (7) bekezdése szerinti
egyeztetéstõl eltekint.
(5) Ha a központi vízumhatóság úgy ítéli meg, hogy a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum
iránti kérelem elutasítására okot adó körülmény nem áll fenn, a vízumkérelem felterjesztését követõen megkeresi
az egyeztetést kérõ schengeni államok központi hatóságait, nyilatkozzanak arra nézve, hogy a három hónapot meg
nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadásához hozzájárulnak-e.
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18. § (1) A központi vízumhatóság a Tv. 3. § (6) bekezdésében meghatározott hozzájárulás megadása, valamint a Tv.
86. § (6) bekezdés b) pontja szerinti egyeztetés során történõ válaszadás elõtt köteles a vízumkérelemrõl
a Nemzetbiztonsági Hivatal véleményét kérni.
(2) A Nemzetbiztonsági Hivatal köteles a központi vízumhatóság megkeresésében foglaltaknak hat napon belül
eleget tenni.”
5. §

Az Szmtv. Vhr. 18/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kishatárforgalmi engedélyt a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának
megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet szerint matrica formátumban kell kiállítani.
A kishatárforgalmi engedély okmány tartalmazza a „kishatárforgalom céljából kiadva” megjegyzést.”

6. §

Az Szmtv. Vhr. a következõ új alcímmel és 78/A. §-sal egészül ki:
„A Vízuminformációs Rendszerhez hozzáféréssel rendelkezõ idegenrendészeti hatóságok
78/A. § A VIS rendelet alapján a 2004/512/EK tanácsi határozattal létrehozott vízuminformációs rendszerben tárolt
adatokhoz történõ hozzáférés szempontjából:
a) a VIS rendelet 15. cikke szerinti vízumhatóság a 4. §-ban meghatározott hatóság, a Rendõrség pedig a 7. §
(4) bekezdés és a 16. § (2) bekezdés szerinti eljárásában;
b) a VIS rendelet 16. cikke szerinti központi vízumhatóság a Hivatal;
c) a VIS rendelet 17. cikke szerinti vízumhatóság a 4. §-ban meghatározott hatóság;
d) a VIS rendelet 19. és 20. cikke szerinti ellenõrzõ hatóság a Rendõrség, a Hivatal és a regionális igazgatóság.”

7. §

Az Szmtv. Vhr. 80. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ez a rendelet
1. a 18/A-C. §-ban a tagállamok külsõ szárazföldi határain való kishatárforgalom szabályainak meghatározásáról,
valamint a Schengeni Egyezmény rendelkezéseinek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1931/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet,
2. a 16. § (2) bekezdésében a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni
határ-ellenõrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
3. a 17. § (1) bekezdésében és a 78/A. §-ban a vízuminformációs rendszerrõl (VIS) és a rövid távú tartózkodásra
jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjérõl (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
4. a 4. §-ban, a 7. §-ban, a 16. §-ban, a 17. §-ban és 18. §-ban a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (Vízumkódex)
szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

8. §

Az Szmtv. Vhr. 37. § (2) bekezdésében az „– a 13. §-ban meghatározott esetben –” szövegrész helyébe a „– ha a három
hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumot külön lapon adták ki –” szöveg lép.

9. §

Hatályát veszti az Szmtv. Vhr. 5. §-a, 8. §-a, 10. §-a, 12. §-a, 13. §-a, 15. §-a, 1. melléklete és 2. melléklete.

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról
10. §

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló
114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Harmtv. Vhr.) 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Figyelemmel az 539/2001/EK tanácsi rendeletre, három hónapot meg nem haladó tartózkodás céljából
vízummentes beutazásra és három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosult
a) az a menekültként vagy hontalanként elismert harmadik országbeli állampolgár, aki az 539/2001/EK tanácsi
rendelet II. mellékletében szereplõ állam által kiállított úti okmánnyal rendelkezik,
b) katasztrófa vagy baleset során a segély- vagy mentõ légi jármû személyzetének tagjaként szolgálatot teljesítõ,
továbbá a segítségnyújtásban közremûködõ harmadik országbeli állampolgár,
c) az Egyesült Nemzetek Szervezete, az Európa Tanács vagy a Nemzetközi Büntetõbíróság által kiállított úti
okmánnyal rendelkezõ harmadik országbeli állampolgár,
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d) a polgári légijármû hajózó személyzetének tagja és a légi-utaskísérõ,
e) a tengerhajózási személyzet tagja, és
f) a nemzetközi belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmény személyzetének tagja.”
11. §

A Harmtv. Vhr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vízumkódex) szerinti három hónapot
meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadására irányuló eljárás
a) a külpolitikáért felelõs miniszter,
b) a konzuli tisztviselõ,
c) a Hivatal
(a továbbiakban együtt: vízumkiadó hatóság) hatáskörébe tartozik.”

12. §

A Harmtv. Vhr. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) A Vízumkódex VI. fejezetében szabályozott három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum
iránti kérelmet a Magyar Köztársaság közúti, légi, valamint vízi határátkelõhelyén (a továbbiakban együtt:
határátkelõhely) a Rendõrségnél lehet elõterjeszteni.
(2) A határátkelõhelyen elõterjesztett három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet
a Rendõrség köteles haladéktalanul – elektronikus úton – döntésre felterjeszteni a Hivatalhoz.
(3) A Hivatal a kérelemrõl a kézhezvételt követõen azonnal, de legkésõbb három órán belül határoz, és
döntését – a Rendõrség útján – közli a kérelmezõvel.
(4) A kérelemnek helyt adó döntés esetén a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízumot
a Rendõrség állítja ki a kérelmezõ részére.”

13. §

A Harmtv Vhr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § Soron kívül, de legkésõbb tíz napon belül kell elbírálni
a) a kiskorú kérelmezõ, valamint a kiskorú kérelmezõvel együtt utazó törvényes képviselõ vízumkérelmét, ha az utazás
igazolt célja a kiskorú gyógykezelése,
b) a kísérõ nélküli kiskorú hazakísérése céljából beutazó, a kiskorú felügyeletéért felelõs személy vízumkérelmét, és
c) a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet, ha a kérelmezõ beutazásához és
tartózkodásához a Magyar Köztársaságnak jelentõs gazdasági, kulturális, tudományos vagy sportérdeke fûzõdik.”

14. §

A Harmtv. Vhr. 15. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Nemzetbiztonsági Hivatal köteles a megkeresésnek:]
„a) a 14. §-ban foglalt esetben öt,”
[munkanapon belül eleget tenni.]

15. §

A Harmtv. Vhr. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítésérõl vagy visszavonásáról
a Magyar Köztársaság területére történõ beutazást megelõzõen az a vízumkiadó hatóság dönt, amely eljárása során
a vízum megsemmisítésére vagy visszavonására okot adó körülményrõl tudomást szerez.
(2) Az 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Vízumkódex 55. cikke által módosított V. melléklet
A. részében foglaltak alapján a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum megsemmisítésérõl
vagy visszavonásáról a Rendõrség dönt.
(3) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó harmadik országbeli állampolgár három hónapot meg nem haladó
tartózkodásra jogosító vízumának megsemmisítésérõl vagy visszavonásáról a harmadik országbeli állampolgár
szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság dönt.”

16. §

A Harmtv. Vhr. 21. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A központi vízumhatóságnak a 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: VIS
rendelet), a Vízumkódexben, valamint a Tv.-ben meghatározott feladatait a Hivatal látja el.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 48. szám

12451

17. §

A Harmtv. Vhr. 21. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A központi vízumhatóság a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum kiadásához való
hozzájárulásáról vagy a hozzájárulás megtagadásáról
a) ha a Tv. 9. § (2) bekezdése szerinti egyeztetésre nincs szükség, vagy attól a központi vízumhatóság eltekint, vagy
a Vízumkódex 8. cikke szerinti képviseleti megállapodás szerint az egyeztetést a képviselõ tagállam végzi,
a vízumkérelem felterjesztésétõl számított hét napon belül,
b) a Tv. 9. § (2) bekezdése szerinti egyeztetés esetén valamennyi válasz beérkezését vagy a válaszok beérkezésére
nyitva álló határidõ lejártát követõen haladéktalanul
tájékoztatja a konzuli tisztviselõt.”

18. §

A Harmtv. Vhr. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § (1) A három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum meghosszabbítása a harmadik országbeli
állampolgár szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóság hatáskörébe tartozik.
(2) A regionális igazgatóság a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum meghosszabbítása
iránti kérelemrõl azonnal dönt.”

19. §

A Harmtv. Vhr. 47. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés a) pontja alapján a harmadik országbeli állampolgár akkor jogosult a tartózkodási engedély iránti
kérelmet a szálláshelye szerint illetékes regionális igazgatóságon elõterjeszteni, ha a regionális
igazgatóság – a harmadik országbeli állampolgár kérelmére – megállapította a kivételes méltánylást érdemlõ
körülmény fennállását. A regionális igazgatóság a kérelemrõl öt munkanapon belül határozattal dönt.”

20. §

A Harmtv. Vhr. 153. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„153. § (1) A harmadik országbeli állampolgárok adatait tartalmazó, a Tv. 73. § (2) bekezdésében meghatározott
vendégkönyv a kereskedelemrõl szóló törvény hatálya alá tartozó szálláshelyen és a nem üzleti célú közösségi,
szabadidõs szálláshelyeken (a továbbiakban együtt: vendégkönyv vezetésére kötelezett szálláshely) manuális
módszerrel (könyv formájában) vagy számítógéppel vezethetõ.
(2) A vendégkönyv vezetésének módját a szálláshely vezetõje határozza meg.”

21. §

A Harmtv. Vhr. a következõ új alcímmel és 181/A. §-sal egészül ki:

„A Vízuminformációs Rendszerhez hozzáféréssel rendelkezõ idegenrendészeti hatóságok
181/A. § (1) A VIS rendelet 34. cikke szerinti nyilvántartás vezetõjeként, a 28. cikk (4) bekezdés c) pont szerinti
hozzáférést biztosító nemzeti hatóságként, valamint a 41. cikk (4) bekezdése szerinti adatkezelõként a Kormány
a Hivatalt jelöli ki.
(2) A VIS rendelet alapján a 2004/512/EK tanácsi határozattal létrehozott vízuminformációs rendszerben tárolt
adatokhoz történõ hozzáférés szempontjából
a) a VIS rendelet 15. cikke szerinti vízumhatóság a 7. §-ban meghatározott hatóság, a Rendõrség pedig a 10. §
(4) bekezdés és a 20. § (2) bekezdés szerinti eljárásában;
b) a VIS rendelet 16. cikke szerinti központi vízumhatóság a Hivatal;
c) a VIS rendelet 17. cikke szerinti vízumhatóság a 7. §-ban meghatározott hatóság;
d) a VIS rendelet 19. és 20. cikke szerinti ellenõrzõ hatóság a Rendõrség, a Hivatal és a regionális igazgatóság.”
22. §

A Harmtv. Vhr. 183. § (2) bekezdése a következõ h)–i) ponttal egészül ki:
[E rendelet]
„h) a vízuminformációs rendszerrõl (VIS) és a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokra vonatkozó adatok
tagállamok közötti cseréjérõl (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet;
i) a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (vízumkódex) szóló, 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet”
[végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.]

23. §

A Harmtv. Vhr. II. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
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24. §

A Harmtv. Vhr.
a) 21. § (2) bekezdésében az „– a Tv. 9. § (6) bekezdése alapján –” szövegrész helyébe az „– a Tv. 9. § (1) bekezdése
alapján –” szöveg;
b) 22. § (1) bekezdésében az „úgy a Tv. 9. § (7) bekezdése szerinti egyeztetéstõl eltekint” szövegrész helyébe
az „akkor a Tv. 9. § (2) bekezdése szerinti egyeztetéstõl eltekint” szöveg;
c) 24. § (1) bekezdésében az „a Tv. 9. § (6) bekezdésében” szövegrész helyébe az „a Tv. 9. § (1) bekezdésében” szöveg,
az „a Tv. 111. § (6) bekezdése alapján kiadott miniszteri rendelet szerinti egyeztetés” szövegrész helyébe az „a Tv.
111. § (6) bekezdés b) pontja szerinti egyeztetés” szöveg;
d) 24. § (2) bekezdésében a „hét napon belül” szövegrész helyébe a „hat napon belül” szöveg;
e) 28/A. § (2) bekezdésében az „az e rendelet II. mellékletének 3. pontja szerinti formában” szövegrész helyébe az „a
II. melléklet 2. pontja szerinti formában” szöveg;
f) 120. § (2) bekezdésében az „a 11. §-ban meghatározott konzuli tisztviselõnél” szövegrész helyébe az „a harmadik
országbeli állampolgár állandó vagy szokásos tartózkodási helye vagy az állampolgársága szerinti országban
mûködõ konzuli tisztviselõnél” szöveg
lép.

25. §

Hatályát veszti a Harmtv. Vhr. 5. §-a, 8. §-a, 11. §-a, 12. §-a, 13. §-a, 16. §-a, 17. §-a, 18. §-a, 19. §-a, 22. § (3)–(5) bekezdése,
23. §-a, 26. §-a, 27. §-a, 28. §-a és I. melléklete.

3. A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert
okmányok meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
26. §

A harmadik országbeli állampolgárok részére kiállított, magyarországi beutazás céljából elismert okmányok
meghatározásáról szóló 328/2007. (XII. 11.) Korm. rendelet a következõ 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § Ha egy harmadik országbeli állampolgár tartózkodási, bevándorlási, letelepedési, ideiglenes letelepedési,
nemzeti letelepedési vagy EK letelepedési engedéllyel rendelkezik, úti okmányát az engedély érvényességi idejének
lejártáig elismertnek kell tekinteni akkor is, ha az okmánytípus már nem elismert úti okmány.”

4. Záró rendelkezések
27. §
28. §

Ez a rendelet 2010. április 5-én lép hatályba és 2010. április 6-án hatályát veszti.
Ez a rendelet
1. a 10. §-ban a külsõ határok átlépésekor vízumkötelezettség alá esõ, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik
országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, 2001. március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet,
2. a 4. §-ban és a 15. §-ban a személyek határátlépésére irányadó szabályok közösségi kódexének (Schengeni
határ-ellenõrzési kódex) létrehozásáról szóló, 2006. március 15-i 562/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
3. a 4. §-ban, a 6. §-ban, a 16. §-ban és a 21. §-ban a vízuminformációs rendszerrõl (VIS) és a rövid távú tartózkodásra
jogosító vízumokra vonatkozó adatok tagállamok közötti cseréjérõl (VIS-rendelet) szóló, 2008. július 9-i 767/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
4. az 1. §-ban, a 2. §-ban, a 4. §-ban, a 8. §-ban, a 9. §-ban, a 11. §-ban, a 12. §-ban, a 15. §-ban, a 16. §-ban, a 17. §-ban,
a 18. §-ban, a 24. § a)–c) pontjában és a 25. §-ban a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról (Vízumkódex) szóló, 2009.
július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 96/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez
„II. melléklet a 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelethez
Vízum
1. Vízumokmány: a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló, 1995. május 29-i 1683/95/EK tanácsi
rendeletben, a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról
szóló, 2002. február 18-i 334/2002/EK tanácsi rendeletben, és a vízumok egységes formátumának meghatározásáról
szóló 1683/95/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2008. július 24-i 856/2008/EK tanácsi rendeletben
meghatározott formájú és adattartalmú okmány.
Kishatárforgalmi engedély okmány
2. Kishatárforgalmi engedély: a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának
megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben meghatározott formájú okmány.
Az okmány formátuma: matrica.
Megjegyzés: kishatárforgalom céljából kiadva.”

A Kormány 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelete
az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásának részletes pénzügyi
és mûszaki feltételeirõl és követelményeirõl
A Kormány az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az 1–2. §, a 3. § (1) bekezdése, a 4–6. §, a 8. § (2) bekezdése, a 9–12. §, a 15–16. § és a 17. § (1), (3) bekezdése tekintetében,
182. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a 3. § (4)–(5) bekezdése és a 14. § tekintetében,
182. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a 7. § és a 13. § tekintetében,
egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján
a 17. § (2) bekezdése tekintetében,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében
megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a 3. § (2)–(3) bekezdése, és a 8. § (1) bekezdése tekintetében a következõket
rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

1. ellátási terület: az a terület, amely a helyhez kötött telefonhálózat központjától vagy kihelyezett fokozatától kiinduló
hozzáférési hálózat kiépített nyomvonaláról az egyetemes szolgáltatás feltételeit teljesítõ bármely technológiát
használó elõfizetõi hurokkal, építéssel járó kivitelezési tevékenység elvégzése nélkül elérhetõ,
2. funkcionális internet-hozzáféréshez elegendõ adatátviteli sebességû internetszolgáltatás: az a bármilyen technológiával
megvalósuló szolgáltatás, ami legalább 9600 bit/s adatátviteli sebességgel és legfeljebb 10–4 bit hibaaránnyal lehetõvé
teszi az internet elérést.

2. A nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférés
2. §

Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 117. §-ában és 188. § 11. pontjában
meghatározott egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatást (a továbbiakban: egyetemes szolgáltatás) is nyújtó
egyetemes szolgáltató (a továbbiakban: szolgáltató) e fejezetben foglalt feltételek teljesülése esetén a szolgáltatást
igénybe venni kívánó fogyasztó (a továbbiakban: igénylõ) számára megfizethetõ árú, az Eht. 117. § a) pontja szerinti
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nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférést biztosít és azon az általános szerzõdési feltételeiben meghatározott
megfizethetõ árú telefonszolgáltatást, valamint igény esetén internetszolgáltatást nyújt.
3. §

(1) A szolgáltató az igény kielégítését visszautasíthatja:
a) ha az igénylõ az elõfizetõi hozzáférési ponton keresztül kizárólag telefonszolgáltatást kíván igénybe venni, és
az igényelt elõfizetõi hozzáférési pont földrajzi helyén a telefonhálózathoz való hozzáférés bármilyen más
vezetékes vagy vezeték nélküli technológiával megvalósuló nyilvános szolgáltatással is elérhetõ,
b) ha az igénylõ az elõfizetõi hozzáférési ponton keresztül telefonszolgáltatást és internetszolgáltatást is igénybe
kíván venni, és az igényelt elõfizetõi hozzáférési pont földrajzi helyén elérhetõ olyan nyilvános elektronikus
hírközlési szolgáltatás, amely a telefonszolgáltatás igénybevétele mellett egyben lehetõvé teszi funkcionális
internet-hozzáféréshez elegendõ adatátviteli sebességû internetszolgáltatás igénybevételét is,
c) ha az igénybejelentõ nem vállalja írásban a hozzáférési pont kiépítésének megkezdése elõtt, hogy
a szolgáltatónak megtéríti a szolgáltató által létesítendõ elõfizetõi hozzáférési pont legkisebb költség elve alapján
meghatározott kivitelezési költségei 50%-át, amennyiben a tervezett hozzáférési pont a szolgáltató kiépített
ellátási területén kívül esik,
d) ha az igénylõ az elõfizetõi hozzáférési ponton keresztül faxszolgáltatást is igénybe kíván venni, és a hozzáférési
pont kiépítésének megkezdése elõtt nem vállalja írásban, hogy a szolgáltatónak megtéríti a faxüzenetek
kezdeményezését és fogadását lehetõvé tevõ elõfizetõi hozzáférési pont és az ezt lehetõvé nem tévõ elõfizetõi
hozzáférési pont létesítéséhez szükséges berendezések egyetemes szolgáltatási szerzõdésben rögzített
beszerzési ára közti különbség 50%-át, vagy
e) ha az Eht. 118. § (4) bekezdése szerint a szolgáltatót nem terheli szerzõdéskötési, illetve szolgáltatási
kötelezettség.
(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában foglaltak fennállását a szolgáltató bizonyítja. Az igénybejelentés (1) bekezdés a) vagy
b) pontján alapuló visszautasítását az igénylõ a visszautasítás kézhezvételét követõ 5 napon belül a szolgáltatónál
vitathatja.
(3) A (2) bekezdésben foglalt vita esetén
a) az igénylõ, vagy
b) az igénylõ kérésére a szolgáltató a kérés kézhezvételét követõ 3 munkanapon belül
a hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet, a visszautasítást és annak indokait, valamint annak indokait
alátámasztó bizonyítékokat a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál (a továbbiakban: hatóság) nyújtja be.
(4) A hatósági bizonyítvány tartalmazza az elfizetõi hozzáférési pont földrajzi helyét belterület esetén cím és helyrajzi
szám szerint, külterület esetén helyrajzi szám szerint az elõfizetõi hozzáférési pontnál elérhetõ telefonhálózathoz
hozzáférést biztosító szolgáltatások felsorolását, vagy hiányát, és ezen hozzáférési szolgáltatásokon keresztül elérhetõ
internetszolgáltatások adatátviteli sebességét és hibaarányát vagy hiányát, valamint ezek alapján az (1) bekezdés
a)–b) pontjában foglalt tények fennállását vagy hiányát. Amennyiben a hatóság az (1) bekezdés a)–b) pontjában
foglalt tények fennállásának hiányát állapítja meg, a szolgáltató az igénybejelentést haladéktalanul köteles elfogadni.
(5) A hatóság a hatósági bizonyítványt a kérelem elõterjesztésétõl számított 15 munkanapon belül adja ki.

4. §

(1) Amennyiben a szolgáltató az igénybejelentést elfogadja, a szolgáltató az igénybejelentés elfogadásával egyidejûleg
megjelöli, hogy az Eht. 117. § a) pontja szerinti nyilvános telefonhálózathoz való hozzáférés biztosítására milyen
idõponttól (év, hó, nap) vállal kötelezettséget. Ez az idõpont nem lehet késõbb mint a szerzõdéskötést követõ 30. nap,
kivéve, ha a létesítendõ elõfizetõi hozzáférési pont kiépítése közigazgatási hatósági eljárást vagy az Eht. 95. §-a szerinti
szolgalmi vagy használati jog alapítására vonatkozó eljárást igényel. Ebben az esetben a kiépítési határidõ számítása
a közigazgatási hatósági eljárás, vagy az Eht. 95. §-a szerinti szolgalmi vagy használati jog alapítására vonatkozó eljárás
befejezésétõl kezdõdik.
(2) Amennyiben az elõfizetõ a 3. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti nyilatkozatában foglalt megtérítési
kötelezettségének a szolgáltató írásbeli felszólítása ellenére sem tesz eleget, az elõfizetõi szerzõdés az írásbeli
felszólításban megjelölt legalább 15 napos póthatáridõ eredménytelen elteltét követõ napon megszûnik.

3. Mûszaki követelmények és díjak
5. §

(1) A szolgáltatónak a szolgáltatás igénybevételére kötött elõfizetõi szerzõdés alapján az elektronikus hírközlõ
végberendezések (a továbbiakban: végberendezés) csatlakoztatásához elõfizetõi hozzáférési pontot létesít.
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(2) A szolgáltató az elõfizetõi hozzáférési pontot az alkalmazott technológiai eljárástól függetlenül meghatározott helyen
(helyhez kötötten) helyezi el.
(3) Az elõfizetõi hozzáférési ponton a hatóságnál bejelentett, a szolgáltató által szabadon megválasztott átviteli
technológiához kapcsolódó és nyilvántartott elõfizetõi interfészek alkalmazhatók.
(4) Az interfészek tápáram ellátásáról a szolgáltató gondoskodik. Amennyiben ezen kötelezettségének a szolgáltató nem
tud eleget tenni, és ezért az elõfizetõi hozzáférési ponton az interfész mûködése helyi tápáram ellátást igényel,
a szolgáltató biztosítja legalább azt, hogy a végberendezések telefon célú használata az alapfunkciókkal fenntartható
legyen áram kimaradása esetén is. Ebben az esetben a szolgáltató az interfész tápáramellátásához szükséges villamos
energia költségeknek megfelelõen csökkentett – az egyetemes szolgáltatási szerzõdésben és ennek megfelelõen
az általános szolgáltatási szerzõdésben meghatározott – díjat alkalmaz.
(5) A szolgáltató igény esetén biztosítja a faxüzenetek és adatátviteli hívások kezdeményezését és fogadását, valamint
a hívószám kijelzés szolgáltatást.
6. §

(1) A szolgáltató telefonhálózata lehetõvé teszi, hogy a szolgáltatás igénybevevõi az elõfizetõi szerzõdésben foglaltaknak
megfelelõen, az elõfizetõi hozzáférési pontokhoz csatlakoztatott, tulajdonukban vagy használatukban lévõ
végberendezésekkel, vagy a nyilvános telefonállomások készülékeivel az Azonosítók Nemzeti Felosztási Tervérõl szóló
jogszabály (a továbbiakban: ANFT) szerint, belföldi vagy nemzetközi hívásokat kezdeményezzenek és fogadjanak,
valamint a felépült telefon összeköttetéseket tetszés szerinti idõpontban elbontsák.
(2) A szolgáltatás oly módon áll folyamatosan rendelkezésre, hogy a hívás a bejelentkezés után vezetékes csatlakozás
esetén egy másodpercen belül, rádiós csatlakozás esetén két másodpercen belül kezdeményezhetõ.
(3) Belföldi hívások esetén a telefon-összeköttetés felépülése a híváskezdeményezés befejezése után 12 másodpercen
belül történik meg, és a hívást kezdeményezõ végberendezés a hívott hálózat vagy elõfizetõi hozzáférési pont
állapotáról egyértelmû hangjelzést vagy magyar nyelvû szöveges tájékoztatást kap.
(4) A telefonszolgáltatás nyújtása esetén alkalmazott hangjelzések és rögzített bemondások, és azok jellemzõi
megválasztásánál figyelembe vehetõk a rendelet 1. mellékletében foglalt nemzetközi ajánlások.
(5) A hívott elõfizetõi hozzáférési ponttal felépült telefon-összeköttetés bontáskezdeményezésig fennmarad.
Az összeköttetés bontását akár a hívó, akár a hívott kezdeményezheti. A telefon-összeköttetés bontása a hívó
kezdeményezése esetén azonnal, a hívott kezdeményezése esetén 90 másodpercen belül történik meg.
(6) A szolgáltatásra igénybe vett telefonhálózat képes arra, hogy a szolgáltató az elõfizetõ kérésére az általa megjelölt
kimenõ hívástípusokat a szolgáltató általános szerzõdési feltételeiben foglaltak szerint letiltsa.

7. §

(1) A hívó és hívott között a telefon-összeköttetést olyan minõségben kell létrehozni és fenntartani, hogy
a) a beszéd folyamatosan érthetõ legyen,
b) a beszédkapcsolat során ne forduljon elõ folyamatos zaj, kattogás vagy más összeköttetésbõl áthallás, amely
zavarja a beszédérthetõséget és
c) a beszédkapcsolatban szótagvesztések, zavaró visszhangjelenségek tartósan nem jelenhetnek meg.
(2) Nem beszéd (faxüzenet, adat) átvitele esetén az összeköttetést olyan minõségben kell létrehozni és fenntartani, hogy
az átviteli út lehetõleg ne korlátozza az összeköttetésben lévõ végberendezések lehetséges saját adatátvitel
sebességét.

8. §

(1) A szolgáltató az általános szerzõdési feltételeiben rögzíti az igénybevételi idõtartam pontos mérésének és a tarifák
pontos alkalmazásának módját.
(2) A szolgáltató a szolgáltatás díját úgy számítja ki, hogy a tényleges kapcsolati idõ és a mért szolgáltatási idõ közötti
eltérés vezetékes csatlakozás esetén az egy másodpercet, rádiós csatlakozás esetén a két másodpercet nem haladja
meg.

4. Nyilvános telefonállomások
9. §

(1) A szolgáltató minden megkezdett kétezer-ötszáz lakosonként, illetve ennél kisebb lélekszámú településenként egy
darab nyilvános telefonállomást mûködtet, továbbá ezen nyilvános telefonállomások legalább 3%-át hallás-, vagy
mozgáskorlátozottak által is használható módon alakítja ki.
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(2) A szolgáltató nyilvános telefonállomásokat olyan helyen vagy olyan védõ, burkoló mûtárgyban helyezi el
(a továbbiakban: telefonfülke), amely lehetõvé teszi, hogy a nyilvános állomások a nap bármelyik szakában
használhatóak legyenek, és a környezeti hatások ne tegyék lehetetlenné a szolgáltatás igénybevételét.
(3) Ha egy településen kettõ vagy több nyilvános telefonállomás található, legalább az egyiket, kettõnél több esetén
legalább a nyilvános telefonállomások 60%-át telefonfülkében helyezi el a szolgáltató, míg a többi nyilvános
telefonállomás legalább munkanapokon 8–16 óráig nyitva tartó középületben, épületben vagy más védett helyen is
elhelyezhetõ.
(4) A hallás- és mozgáskorlátozottak számára nyilvános telefonállomásokat úgy alakítja ki a szolgáltató, hogy
az megkönnyítse a telefonkészülék használatát, és a szolgáltatás igénybevételét.
10. §

(1) A nyilvános telefonállomások és a telefonfülkék más elektronikus hírközlési szolgáltatás és tevékenység, valamint
reklámelhelyezés céljára is használhatók.
(2) A nyilvános telefonállomás alkalmas belföldi és nemzetközi kapcsolások kezdeményezésére, a kapcsolat fenntartására
és érthetõ kétirányú beszédátvitelre, a telefon-összeköttetés bontására, valamint visszahívásra.
(3) A nyilvános telefonállomás igénybevételére alkalmas pénzérme, egyéb készpénzt helyettesítõ fizetõeszköz
(hitelkártya, elõrefizetett kártya, beleértve a hívókódokkal használatos kártyákat is) szabályszerû használata esetén
a telefonkészülék rendelkezésre áll telefonhívások bonyolítására. A pénzérme vagy egyéb fizetõeszköz használata
esetén a szolgáltató az általános szerzõdési feltételeiben meghatározott díjszabását alkalmazza.
(4) A nyilvános telefonállomások használatát a felszerelés helyén – lehetõség szerint – elhelyezett legalább magyar és egy
idegen nyelvû, jól olvasható és jól érthetõ – piktogramokat tartalmazó – információs útmutató tábla segíti, amelyen fel
vannak tüntetve a híváshoz szükséges mûveleteket, a nyilvános telefonállomás hívószáma, a segélyhívó számok,
a hibabejelentõ száma, valamint az országos belföldi tudakozó száma.

5. Az egyetemes szolgáltatáson keresztül is elérhetõ ingyenes hívások
11. §

(1) Az egyetemes szolgáltatással ellátott földrajzi területen rendelkezésre áll mind a belföldi segélyhívó számok (104, 105,
107), mind az európai egységes segélyhívó szám (112) díjmentes – nyilvános telefonállomásokon fizetõeszköz nélkül
történõ – felhívási lehetõsége.
(2) A segélyhívó számok esetében foglaltság vagy a hívások torlódása tartósan nem akadályozhatja meg
a beszédkapcsolatok létrejöttét.
(3) Díjmentes a szolgáltató által mûködtetett hibabejelentõ szolgálat – ANFT-ben meghatározott – rövid hívószámmal
történõ hívása.
(4) A hibaelhárítási idõ a segélyhívó számokkal kapcsolatos bármely meghibásodás esetén a hiba észlelésétõl, vagy
a bejelentéstõl számított legfeljebb 12 óra.

6. Telefonkönyv és tudakozó
12. §

(1) A szolgáltató gondoskodik arról, hogy a telefonszolgáltatást elõfizetõk névjegyzékét és címtárát tartalmazó országos
belföldi tudakozó szolgáltatás valamennyi telefonszolgáltatást elõfizetõ számára telefonszolgáltatás igénybevételével és
az interneten keresztül elérhetõ legyen. A telefonszolgáltatást elõfizetõk névjegyzéke és címtára az elõfizetõ igénye esetén
elektronikus adathordozón vagy nyomtatott formában is elérhetõ. Amennyiben a szolgáltató a nyomtatott elõfizetõi
névjegyzéket földrajzi területenként több részre bontva állítja elõ, az elõfizetõ térítésmentesen csak az adatait is tartalmazó
rész átvételére jogosult.
(2) Ha az elõfizetõ írásban úgy nyilatkozott, hogy a névjegyzék fizikai átadását kéri, a szolgáltató a névjegyzéket részére
térítésmentesen biztosítja.
(3) A telefonkönyv internetes változatát folyamatosan, az elektronikus vagy nyomtatott formát legalább évente frissíti
a szolgáltató.
(4) A szolgáltató biztosítja, hogy az országos belföldi tudakozó szolgálat az ANFT szerinti rövidített hívószámmal, az általa
ellátott földrajzi hely (terület) bármely elõfizetõje által folyamatosan, azonos feltételekkel hívható legyen.
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7. Szolgáltatásminõség, az elõfizetõi szerzõdésekre vonatkozó szabályok
13. §

(1) A szolgáltató gondoskodik arról, hogy az általa nyújtott szolgáltatások minõsége folyamatosan megfeleljen
az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének a fogyasztók védelmével összefüggõ követelményeirõl szóló
229/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. Rendelet) foglalt minõségi célértékeknek.
(2) A Korm. Rendelet szerinti minõségi célértékek e rendelet 2. mellékletében meghatározott szabványok és ajánlások
betartásával is teljesíthetõk.

8. A hatóság feladatai
14. §

(1) Az egyetemes szolgáltatás e rendeletben, valamint az egyetemes szolgáltatási szerzõdésében foglalt
követelményeinek való megfelelését a hatóság az elektronikus hírközlésért felelõs miniszter megbízásából
az egyetemes szolgáltatási szerzõdésében foglaltak szerint ellenõrzi és a hatóság az egyetemes szolgáltatási
szerzõdésében foglaltak szerint jár el.
(2) A hozzáférésen keresztül igénybe vett szolgáltatások az elektronikus hírközlési szolgáltatás minõségének a fogyasztók
védelmével összefüggõ követelményeirõl szóló 229/2008. (IX. 12.) Korm. rendeletben és e rendeletben foglaltaknak
való megfelelését a hatóság a piacfelügyeleti eljárás általános szabályai szerint más hasonló szolgáltatásokkal egy
eljárásban ellenõrzi.

9. Záró rendelkezések
15. §

Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

16. §

Ez a rendelet a következõ uniós irányelvnek való megfelelést szolgálja:
az Európai Parlament és a Tanács 2002/22/EK irányelve (2002. március 7.) az egyetemes szolgáltatásról és
az elektronikus hírközlõ hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról
(Egyetemes szolgáltatási irányelv).

17. §

(1) Az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására,
megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 8. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatások kifizetésére az Eht. 122. § (5) bekezdésében meghatározott határidõt követõen befolyt forrásokat
a Kassza a befolyt forrásokkal érintett tárgyévre vonatkozó határozatokban megállapított, a jogosult szolgáltatókat
megilletõ támogatásoknak késedelmi kamattal növelt összegével arányosan haladéktalanul, de legkésõbb a források
befolyását követõ 30 napon belül kifizeti a jogosult szolgáltatóknak.”
(2) Hatályát veszti az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás részletes feltételeirõl és mûszaki követelményeirõl
szóló 8/2004. (IV. 20.) IHM rendelet.
(3) Ez a § a hatálybalépést követõ napon hatályát veszti.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez
Alkalmazható mûszaki ajánlások és szabványok az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás
és a hozzáférésen keresztül nyújtott szolgáltatások mûszaki követelményeihez

1.

A

B

C

Szolgáltatási mûszaki követelmények

Dokumentum jelzete

Dokumentum címe

Hangjelzések és rögzített
bemondások

ITU-T Q.35/E180
ETSI TR 101 041–1
V1.1.1
ETSI TR 101 041–2
V1.1.1

2.

Nyilvános telefonállomások
kialakítása hallás és
mozgáskorlátozottak részére

ITU-T E.138;

ETSI EN 301 462

3.

Kapcsolat stabilitása

ITU-T E.428

Technical characteristics of tones
for the telephone service.
Human Factors (HF); European
harmonization of network
generated tones; Part 1: A review
and recommendations
(Part 2: Listing and analysis of
European, World and Standardized
tones
Human factors aspects of public
telephones to improve their
usability for older people.
Human Factors (HF); Symbols to
identify telecommunications
facilities for the deaf and hard of
hearing people
Connection retention

2. melléklet a 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelethez
Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatás és az ezen keresztül nyújtott szolgáltatások minõségi
célértékeinek meghatározása és mérése
A
PARAMÉTER

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hozzáférés létesítési ideje
Meghibásodási arány hozzáférési
vonalanként
Hibajavítási idõ
Tudakozó válaszideje
Mûködõképes érmés és kártyás
nyilvános állomások aránya
Számlahelyességi panaszok

B
MEGHATÁROZÁS

C
MÉRÉSI MÓDSZER

ETSI EG 202 057
ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057
ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057
ETSI EG 202 057
ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057
ETSI EG 202 057
ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057

ETSI EG 202 057
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 9/2010. (III. 31.) IRM rendelete
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés d) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és
rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § j) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 17. §-a a következõ (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A harmadik ország által kiállított vezetõi engedély honosítása során az engedély-nyilvántartásba és a kiadásra
kerülõ magyar vezetõi engedélybe be kell jegyezni a vezetõi engedély honosításának tényét, valamint a kérelmezõ
által benyújtott vezetõi engedélyt kiadó államot. A nyilvántartásba és a kiadásra kerülõ vezetõi engedélybe
a bejegyzés a 7. számú melléklet 70. kódjának, valamint a kiadó állam – az országok és igazgatási egységeik nevének
kódjaira vonatkozó MSZ EN ISO 3166–1 nemzeti szabványban meghatározott – háromjegyû betûkódjának
(a továbbiakban: országkód) alkalmazásával történik.
(8) A honosított vezetõi engedély cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során kiadásra kerülõ vezetõi engedélybe is
be kell jegyezni a (7) bekezdés szerinti kódokat.
(9) Ha egy másik EGT-állam által kiadott – a 7. számú mellékletben meghatározott 70. kódot és a kiadó harmadik állam
országkódját tartalmazó – vezetõi engedély jogosultja szokásos tartózkodási helyét Magyarországra helyezi át,
a vezetõi engedély kiadására irányuló eljárásban az e rendeletben meghatározott, eredeti vezetõi engedélyt kiadó
harmadik ország tekintetében alkalmazandó szabályokat kell alkalmazni, és a (7) bekezdés szerint kell eljárni.”

2. §

(1) Az R. 24. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A jármûvezetésre jogosító okmányok a következõ határidõig jogosítanak vezetésre:)
„c) nemzeti kategóriában – a „TR” és „V” kategória kivételével – a vezetõi engedély érvényességi idõpontjáig, de
legfeljebb a vezetõi engedély kiállítását követõ tíz évig.”
(2) Az R. 24. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vezetõi engedély kiállítása során annak érvényességét az ügyfél kérelmére úgy kell meghatározni, hogy
a lejáratának idõpontja megegyezzen a 4. számú melléklet C. pontja szerinti vezetõi engedély 11. sorában feltüntetett
kategória érvényesség idõpontjával.”

3. §

Az R. 78. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Új forgalmi engedélyt kell kiállítani
a) a 13. számú melléklet C. pontja szerinti forgalmi engedély harmonizált közösségi kódokkal jelölt adatainak
változása, valamint a forgalmi engedély hátoldalán a címke vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely
betelte esetén;
b) a 13. számú melléklet A. pontja szerinti forgalmi engedéllyel kapcsolatos közlekedési igazgatási ügyintézés során
a jármû forgalomból történõ kivonására irányuló eljárás kivételével;
c) a 13. számú melléklet B. pontja szerinti forgalmi engedélyek esetében, a „Mûszaki lap” elsõ oldalán,
az „Üzembentartói lap” vagy a „Bejelentõ lap” elsõ oldalán szereplõ adatok változása esetén az üzembentartó
(tulajdonos) lakcímének (székhelyének, telephelyének) változására vonatkozó adatai kivételével, továbbá a forgalmi
engedély hátoldalán a címke vagy a hivatalos feljegyzések részére fenntartott hely betelte esetén.”
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4. §

Az R. 88. § (1) bekezdése a következõ i)–k) pontokkal egészül ki:
[A közlekedési igazgatási hatóság – a kivonási okot észlelõ hatóság értesítése alapján – a jármû forgalomból történõ
kivonását hivatalból rendeli el a 84. § (1) és (9) bekezdéseiben meghatározott esetekben, továbbá, ha]
„i) a közlekedési hatóság mûszaki vizsgálatra történõ berendelésre vonatkozó jogerõs határozatában foglaltaknak
határidõben nem tettek eleget,
j) a közlekedési hatóság a jármû mûszaki alkalmatlanságát állapítja meg, vagy
k) a közlekedési hatóság a jármûvet a forgalomban való részvételre véglegesen alkalmatlannak minõsíti és
forgalomban tartását megtiltja.”

5. §

(1) Az R. 89. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[A jármûvet a hivatalból indult eljárás során a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával – az f) pontban és
a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a következõ idõtartamra kell ideiglenesen kivonni a forgalomból:]
„a) a 84. § (1) bekezdés a)–c) és g) pontja és a 88. § (1) bekezdés g), h) és j) pontja esetén a jármû mûszaki
alkalmasságának igazolásáig,
b) a 84. § (1) bekezdés f) és h) pontja, továbbá a 88. § (1) bekezdés a), f) és i) pontja esetén a kötelezettség
teljesítésének igazolásáig,”
(2) Az R. 89. §-a a következõ (4) és (5) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) A jármûvet a 88. § (1) bekezdés k) pontja esetén a bontási átvételi igazolás bemutatásáig kell ideiglenesen kivonni
a forgalomból.
(5) A forgalomból – a 88. § (1) bekezdés k) pontja alapján – kivont jármû ismételten nem helyezhetõ forgalomba.”

6. §

Az R. „Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 102/A. §-sal egészül ki:
„102/A. § A 9/2010. (III. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 1. és 3. §-a által megállapított 17. § (7)–(9) bekezdést
és 78. § (4) bekezdést a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.”

7. §

(1) Az R. 23. §-ában az „– az országnevek kódjaira vonatkozó nemzeti szabvány (MSZ EN 23 166)
alkalmazásával – háromjegyû betûkód” szövegrész helyébe az „az országkód” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti az R. 20. § (6) bekezdése, és 44. § (2) bekezdés e) pontja.

8. §

Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

9. §

E rendelet 1. §-a a vezetõi engedélyekrõl szóló, 2006. december 20-i 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 11. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 10/2010. (III. 31.) IRM rendelete
a szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabályairól szóló
46/2001. (XII. 27.) BM rendelet módosításáról
A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és
rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A szabad vízen való tartózkodás alapvetõ szabályairól szóló 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
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„(1) A Balatonon, a Velencei-tavon, a Tisza-tavon és a Fertõ tavon minden év április elsejétõl október
harmincegyedikéig vihar-elõrejelzõ és viharjelzõ szolgálat mûködik. A vihar-elõrejelzõ rendszer technikai
elõkészítését, fejlesztését, létrehozását, valamint mûködtetését az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság végzi.”
2. §

Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 11/2010. (III. 31.) IRM rendelete
a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosítása
és a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény miatt szükséges
egyes büntetõjogi tárgyú rendeletek módosításáról
A Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény kihirdetésérõl szóló 1994. évi
XX. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2–10. §, 31–33. §, 39. §, 43. § (1) bekezdés b) és c) pontja és a 43. § (2) bekezdés a)–c), e)–f) pontja tekintetében a legfõbb ügyész
egyetértésével a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11–28. §, 43. § (3) bekezdés d) pontja és 43. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 604. § (2) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 29. § és 34. § tekintetében a Be. 604. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 30. §, 38. § és 43. § (1) bekezdés f) pontja tekintetében a Be. 604. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 35–37. § és 43. § (1) bekezdés e) pontja tekintetében a Be. 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 39. § és 43. § (2) bekezdés f) pontja tekintetében a Be. 604. § (2) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 40–42. § tekintetében a bûnügyi nyilvántartási rendszerrõl, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bûnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról
szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló
9/1995. (III. 8.) IM rendelet módosítása
1. §

Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 8.) IM rendelet
[a továbbiakban: 9/1995. (III. 8.) IM rendelet] a következõ alcímmel és 8/A. §-sal egészül ki:

„Értelmezõ rendelkezés
8/A. § E rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó szabályok a részben felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtandó részére is alkalmazandók.”

2. A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása
2. §

A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet
[a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] 1. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó szabályok a részben felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtandó részére is alkalmazandók.”
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3. §

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a bíróság felhívására az elítélt az illetékes megyei (fõvárosi) intézet hivatali idejében jelentkezik, az intézet]
„a) haladéktalanul megkéri az illetékes bíróságtól a bírói értesítést, az ítéletkiadmányt, a foglalkozásról eltiltásról,
jármûvezetéstõl eltiltásról, kiutasításról, illetve mellékbüntetésrõl szóló értesítést;”

4. §

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 42. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A biztonsági csoportba való besorolásnál)
„a) az elkövetett bûncselekményt (annak jellegét és körülményeit), a szabadságvesztés idõtartamát és végrehajtási
fokozatát, a részben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélés tényét, a szabadságvesztésbõl még le nem töltött idõt,
a feltételes szabadságra bocsátás esedékességének az idõpontját,”
(kell figyelembe venni.)

5. §

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 196. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az elítélt részérõl gyógyintézetben, illetve szociális, vagy hajléktalan ellátó intézményben való ellátás vagy
elhelyezés igénye merül fel, az intézet ennek érdekében az igény felmerülésekor haladéktalanul megteszi a szükséges
intézkedéseket. A pártfogó felügyelõ tájékozódik az intézet e körben tett korábbi intézkedéseirõl, és felveszi
a kapcsolatot az ellátást nyújtó intézményekkel az elítélt felvétele érdekében.”

6. §

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 202. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének letöltése után az elítélt lakóhelye
(tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelõi szolgálatot is értesíteni kell, ha az elítélt pártfogó felügyeletét
rendelték el.”

7. §

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 203. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe az alábbi alcím és rendelkezés lép:

„A szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltással, jármûvezetéstõl eltiltással, kiutasítással,
közügyektõl eltiltással és kitiltással kapcsolatos rendelkezések
203. § (1) A szabadítás napján a foglalkozástól eltiltásról, jármûvezetéstõl eltiltásról, közügyektõl eltiltásról vagy
kitiltásról kiállított II. jelzésû értesítõlapot meg kell küldeni:
a) közügyektõl eltiltás és foglalkozástól eltiltás esetén az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti
rendõrkapitányságnak,
b) kitiltás esetén az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti rendõrkapitányságnak, továbbá
a kitiltással érintett helység szerint illetékes rendõrkapitányságnak,
c) jármûvezetéstõl eltiltás esetén az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes
körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõjének.
(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésen fel kell tüntetni a szabadulás napját és jogcímét és a foglalkozástól eltiltásba,
jármûvezetéstõl eltiltásba, közügyektõl eltiltásba vagy kitiltásba beszámítható vagy nem beszámítható idõket.
(3) Ha a fogva tartott a szabadságvesztést követõen elõzetes letartóztatás, pénzbüntetést vagy közérdekû munkát
helyettesítõ szabadságvesztés végrehajtása miatt marad fogva, az intézet a szabadságvesztés letöltése után
haladéktalanul megküldi az (1) bekezdésben meghatározott illetékes hatóságnak az értesítést és a végrehajtandó
foglalkozástól eltiltásról, jármûvezetéstõl eltiltásról, közügyektõl eltiltásról vagy kitiltásról szóló II. jelzésû értesítõlapot.
(4) Ha a szabadságvesztésbõl szabadult elítéltnél a kegyelem a foglalkozástól eltiltásra, jármûvezetéstõl eltiltásra,
közügyektõl eltiltásra vagy kitiltásra is kiterjed, az értesítésen ezt is fel kell tüntetni.
(5) Ha az elítélt összbüntetésbõl szabadul, az intézet a végrehajtásra kerülõ foglalkozástól eltiltást, jármûvezetéstõl
eltiltást, közügyektõl eltiltást vagy kitiltást tartalmazó II. jelzésû értesítõlapot megküldi az (1) bekezdésében megjelölt
hatóságoknak.
(6) Ha összbüntetésbe foglalásnak nincs helye, vagy arra más okból nem került sor, a szabadításkor a foglalkozástól
eltiltásról, jármûvezetéstõl eltiltásról, közügyektõl eltiltásról vagy kitiltásról kiállított értesítõlapot meg kell küldeni
az (1) bekezdésben felsorolt hatóságoknak.
(7) Ha a foglalkozástól eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, közügyektõl eltiltás vagy kitiltás hatálya alatt álló elítélt
feltételes szabadságát megszüntetik vagy a kegyelembõl felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelik,
errõl a befogadó intézet értesíti az illetékes rendõrkapitányságot, illetve jegyzõt. Az értesítésen fel kell tüntetni
az elítélt személyi adatait, a büntetés nemét, tartamát, azon szabadságvesztés adatait, amelybõl az elítélt feltételes
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szabadságra bocsátással vagy kegyelemmel szabadult, az új befogadás alapjául szolgáló bírósági határozat adatait.
Az értesítést annak a hatóságnak kell megküldeni, amelynek az (1) bekezdés alapján az értesítõlapot továbbították.”
8. §

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 204. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
(Az igazolás)
„j) részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a felfüggesztett rész lejártának napját
(tartalmazza.)

9. §

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 244. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az elõzetes letartóztatás tartama alatt a pártfogó felügyelõ jogszabályban meghatározott feladatai végrehajtása
érdekében az elõzetes letartóztatottal a rendelkezési jogkör gyakorlójának külön engedélye és felügyelete nélkül
tarthat kapcsolatot.”

3. A szabadságvesztés kezdõ és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet
módosítása
10. §

A szabadságvesztés kezdõ és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet [a továbbiakban:
17/1997. (V. 9.) IM rendelet] a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § E rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó szabályok a részben felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtandó részére is alkalmazandók.”

4. A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló
feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása
11. §

A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló
9/2002. (IV. 9.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet] 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Ha a tanács elnöke az ügydöntõ határozatában részletfizetést [Btk. 51. § (4) bekezdés] vagy az ügydöntõ határozat
kihirdetése után nyomban elõterjesztett kérelemre halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, ezt a büntetõ
határozatról kiállított értesítõlap e célra szolgáló rovatában, illetve „Megjegyzés” rovatában – a halasztás tartamának,
a részletfizetésre vonatkozó adatoknak a megjelölésével – feltünteti.”

12. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki, egyidejûleg az i) és j) pont jelölésre j) és
k) pontra módosul:
„i) ha a bíróság olyan terheltet ítél szabadságvesztésre, akivel szemben a korábban részben felfüggesztett
szabadságvesztés felfüggesztett részének végrehajtását nem lehet elrendelni [Btk. 91. § (2) bek.], a részben
felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezését és a határozat számát,”

13. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szabadságvesztést kiszabó jogerõs ítéletrõl az értesítõlapot akkor is ki kell állítani, ha az elítélt által elõzetes fogva
tartásban, illetõleg házi õrizetben eltöltött idõvel a bíróság a szabadságvesztést vagy a részben felfüggesztett
szabadságvesztés végrehajtandó részét teljes egészében kitöltöttnek vette. Ebben az esetben a tanács elnöke
az értesítõlapon bírói rendelvényt nem ad ki. Az értesítõlapon feltünteti, hogy az elítéltet az elõzetes fogva tartásból
honnan szabadították.”

14. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 12. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (2) és (3) bekezdésben, valamint a 11. §-ban írt rendelkezéseket a foglalkozástól eltiltásról, jármûvezetéstõl
eltiltásról, kiutasításról és mellékbüntetésekrõl kiállított értesítõlap megküldésénél is alkalmazni kell.
(6) A kezelõiroda a gyûjtõjegyzékben feltünteti a határozatkiadmány és a foglalkozásról eltiltásról, jármûvezetéstõl
eltiltásról, kiutasításról és mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlap, valamint a fiatalkorú elítéltre vonatkozó egyéb iratok
megküldését.”
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A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a következõ alcímmel és 52/A. §-sal egészül ki:

„Értelmezõ rendelkezés
52/A. § A 11–17. §-ban és a 19. § (5) bekezdésében a végrehajtandó szabadságvesztésre vonatkozó szabály a részben
felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részére, a felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó szabály pedig
a részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részére is alkalmazandó.”
16. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 63. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A pártfogó felügyelõ a kiválasztott munkahellyel egyezteti, hogy mely idõponttól, milyen közérdekû munkára van
igénye, szándékáról a munkahelyet írásban nyilatkoztatja. A pártfogó felügyelõ az elítéltet meghallgatja a tartózkodási
helye, a munkahelye, az egészségi állapota és a szakképzettsége tekintetében. Az elítélt meghallgatásáról a pártfogó
felügyelõ jegyzõkönyvet készít, amely tartalmazza a személyes adatoknak a munkahelyhez történõ
továbbíthatóságára vonatkozó elítélti hozzájárulást is. Ha az elítélt önként nem hajlandó a büntetés letöltésére,
a pártfogó felügyelõ kezdeményezi a bv. ügyésznél a szabadságvesztésre történõ átváltoztatást, errõl tájékoztatja
a bv. bírót.

17. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 77. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a tanács elnöke az ügydöntõ határozatában részletfizetést [Btk. 51. § (4) bekezdés] vagy az ügydöntõ határozat
kihirdetése után nyomban elõterjesztett kérelemre a pénzbüntetés megfizetésére halasztást vagy részletfizetést
engedélyezett, a BGH az (1) bekezdésben írt felhívásban a tanács elnöke által meghatározott idõpontot vagy
idõpontokat jelöli meg a befizetés határidejéül.”

18. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 93. §-t követõen a következõ IV/A. és IV/B. Fejezettel egészül ki:

„IV/A. Fejezet
A FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS ÉS A JÁRMÛVEZETÉSTÕL ELTILTÁS VÉGREHAJTÁSA
A foglalkozástól eltiltásról és a jármûvezetéstõl eltiltásról kiállított értesítõlap tartalma
93/A. § (1) A bíróság a foglalkozástól eltiltásról és a jármûvezetéstõl eltiltásról külön értesítõlapot állít ki.
(2) Az értesítõlapnak a 3. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott
adatokon felül tartalmaznia kell a foglalkozástól eltiltás és a jármûvezetéstõl eltiltás lejáratának napját is, ha azt
a bíróság
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel teljes
egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésekor szabadlábon van,
b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt
az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre
emelkedésekor szabadlábon van,
c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,
d) önálló büntetésként alkalmazta.
(3) Az értesítõlapon a (2) bekezdésben írtakon kívül fel kell tüntetni
a) a foglalkozás gyakorlásához vagy a jármûvezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezést,
b) a jármûvezetéstõl eltiltásnál annak a jármûfajtának és jármûkategóriának a megjelölését, amelyre az eltiltás
vonatkozik.
Az elõzetes fogva tartással, házi õrizettel kitöltöttnek vett vagy felfüggesztett szabadságvesztés vagy más büntetés
mellett, vagy önállóan kiszabott foglalkozástól eltiltás és jármûvezetéstõl eltiltás
93/B. § (1) A bíróság az értesítõlapot egy példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha a foglalkozástól eltiltást
vagy jármûvezetéstõl eltiltást
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel teljes
egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésekor szabadlábon van,
b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt
az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre
emelkedésekor szabadlábon van,
c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,
d) önálló büntetésként alkalmazta.
(2) A bíróság a foglalkozástól eltiltásról kiállított értesítõlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes rendõrkapitányságnak.
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(3) A bíróság a jármûvezetéstõl eltiltásról kiállított értesítõlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerint illetékes körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzõjének.
Végrehajtandó és részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltás és jármûvezetéstõl
eltiltás
93/C. § (1) A bíróság az értesítõlapot – büntetésenként külön-külön – két példányban állítja ki, ha a foglalkozástól
eltiltást vagy jármûvezetéstõl eltiltást olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,
a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,
b) amelynek a végrehajtását részben függesztette fel,
c) amelyet az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerõre
emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.
(2) A bíróság az értesítõlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el.
(3) A bíróság az I. és a II. jelzésû értesítõlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg.
(4) Ha a bíróság az elítéltet a foglalkozás gyakorlásától, a jármûvezetéstõl végleges hatállyal eltiltotta, a I. jelzésû
foglalkozástól eltiltásról vagy jármûvezetéstõl eltiltásról kiállított értesítõlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti
hatóságnak küldi meg, és a bv. csoportnak csak II. jelzésû foglalkozástól eltiltásról vagy jármûvezetéstõl eltiltásról
kiállított értesítõlapot küld.
93/D. § (1) A bv. elõadó a II. jelzésû foglalkozástól eltiltásról vagy jármûvezetéstõl eltiltásról kiállított értesítõlapot
a szabadságvesztésrõl szóló értesítõlappal, valamint az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek – vagy
az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi – és az értesítõlapon feljegyzi az ítélet jogerõre emelkedésétõl
a szabadságvesztés megkezdéséig a foglalkozástól eltiltás vagy jármûvezetéstõl eltiltás tartamába beszámítható idõt.
(2) Ha a bíróság a fogva levõ terheltre vonatkozó szabadságvesztésrõl szóló értesítõlapot közvetlenül a bv. intézetnek
adta át, a bv. elõadó a II. jelzésû foglalkozástól eltiltásról vagy jármûvezetéstõl eltiltásról kiállított értesítõlapot
az (1) bekezdésben írt feljegyzés nélkül haladéktalanul adja át a bv. intézetnek.
(3) A bv. elõadó a I. jelzésû foglalkozástól eltiltásról vagy jármûvezetéstõl eltiltásról kiállított értesítõlapot a 93/B. § (2)
vagy (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.
(4) Az elítélt szabadításával egyidejûleg a bv. intézet a II. jelzésû foglalkozástól eltiltásról vagy jármûvezetéstõl
eltiltásról kiállított értesítõlapot – a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követõen – a 93/B. § (2) vagy
(3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.
Foglalkozástól eltiltás és jármûvezetéstõl eltiltás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén
93/E. § (1) Olyan szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú foglalkozástól
eltiltásokat vagy jármûvezetéstõl eltiltásokat szabtak ki, a bíróság az összbüntetésrõl kiállított értesítõlapon megjelöli,
hogy a foglalkozástól eltiltások vagy jármûvezetéstõl eltiltások közül melyiket kell végrehajtani.
(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a foglalkozástól eltiltásról vagy jármûvezetéstõl eltiltásról újabb értesítõlapot nem
kell kiállítani.
(3) Ha a bíróság az összbüntetésrõl kiállított értesítõlapon megjelölte, hogy a foglalkozástól eltiltások vagy
jármûvezetéstõl eltiltások közül melyiket kell végrehajtani, a bv. elõadó – amennyiben ez szükséges – a bv. intézettõl
megkéri a II. jelzésû foglalkozástól eltiltásról vagy jármûvezetéstõl eltiltásról kiállított értesítõlapot, és a végrehajtásra
kerülõ foglalkozástól eltiltásra vagy jármûvezetéstõl eltiltásra vonatkozó II. jelzésû értesítõlapra feljegyzi azt
az összbüntetési ítéletet, amelynek alapján a foglalkozástól eltiltást vagy jármûvezetéstõl eltiltást végre kell hajtani.
(4) A bv. elõadó a végrehajtásra nem kerülõ foglalkozástól eltiltásra vagy jármûvezetéstõl eltiltásra vonatkozó
II. jelzésû értesítõlapra feljegyzi, hogy a foglalkozástól eltiltást vagy jármûvezetéstõl eltiltást milyen összbüntetési
ítélet alapján nem kell végrehajtani.
(5) A bv. elõadó az összbüntetésrõl kiállított értesítõlappal együtt a végrehajtásra kerülõ foglalkozástól eltiltásra vagy
jármûvezetéstõl eltiltásra vonatkozó II. jelzésû értesítõlapot a bv. intézetnek, a végre nem hajtandó foglalkozástól
eltiltásra vagy jármûvezetéstõl eltiltásra vonatkozó II. jelzésû értesítõlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdésében
megjelölt hatóságnak küldi meg.
Foglalkozástól eltiltás és jármûvezetéstõl eltiltás végrehajtása pénzbüntetés vagy közérdekû munka átváltoztatása és
felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén
93/F. § (1) Az a bíróság, amely a pénzbüntetést vagy a közérdekû munkát szabadságvesztésre változtatta át vagy
a próbaidõre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelte, a foglalkozástól eltiltásról, illetve
a jármûvezetéstõl eltiltásról – két példányban – II. jelzéssel, /A és /B megkülönböztetéssel értesítõlapot állít ki, feltéve,
hogy a foglalkozástól eltiltás, illetve a jármûvezetéstõl eltiltás tartama még nem telt le. Ha a bíróság az elítéltet
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a foglalkozás gyakorlásától, illetve a jármûvezetéstõl végleges hatállyal tiltotta el, II. jelzésû értesítõlapot kiállítani nem
kell.
(2) A bíróság a II. jelzésû értesítõlap mindkét példányán feltünteti, hogy a pénzbüntetést vagy a közérdekû munkát
milyen tartamú szabadságvesztésre változtatta át vagy, hogy a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását
elrendelte. Megjelöli továbbá, hogy korábban a I. jelzésû foglalkozástól eltiltásról vagy a jármûvezetéstõl eltiltásról
kiállított értesítõlapot hová küldte meg.
(3) A II. jelzésû értesítõlapokat a bíróság a bv. csoportnak küldi meg. A bv. elõadó a II/A. jelzésû értesítõlapot megküldi
annak a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti hatóságnak, amelynek a I. jelzésû értesítõlapot megküldték. A II/B. lapot
a 93/D. § (1) bekezdés alkalmazásával a bv. intézetnek küldi meg.
(4) Ha az elítélt a pénzbüntetést az azt helyettesítõ szabadságvesztés foganatba vétele elõtt megfizeti, a bv. elõadó
ennek feltüntetésével a II. (A és B) jelzésû értesítõlapokat irattárba helyezi.
(5) A terhelt szabadításával egyidejûleg, vagy ha a pénzbüntetést az azt helyettesítõ szabadságvesztés foganatba
vétele után fizetik meg, a bv. intézet – a beszámításra vonatkozó adatok feltüntetését követõen – a II/B. jelzésû
értesítõlapot a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti illetékes hatóságnak küldi meg.
Eljárás jármûvezetéstõl eltiltás utólagos beszámítása esetén
93/G. § Ha a bíróság a Be. 564. §-a alapján a jármûvezetéstõl eltiltás idõtartamába való beszámításról utólag határoz, új
értesítõlapot kell kiállítani, és valamennyi hatóságnak és szervnek meg kell küldeni, ahová korábban a jármûvezetéstõl
eltiltásról kiállított értesítõlapot megküldték.
Mentesítés végleges hatályú foglalkozástól eltiltás vagy jármûvezetéstõl eltiltás alól
93/H. § Ha a bíróság a foglalkozástól, a jármûvezetéstõl véglegesen eltiltott elítéltet a Be. 565. §-a szerinti eljárásban
mentesíti, errõl a 93/B. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti illetékes hatóságokat határozatának jogerõs kiadmányával
értesíti.

IV/B. Fejezet
A KIUTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSA
A kiutasításról kiállított értesítõlap tartalma
93/I. § (1) A bíróság a kiutasításról külön értesítõlapot állít ki.
(2) Az értesítõlapnak a 3. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott
adatokon felül tartalmaznia kell kiutasítás lejáratának napját is, ha azt a bíróság
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel teljes
egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésekor szabadlábon van,
b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt
az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre
emelkedésekor szabadlábon van,
c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,
d) önálló büntetésként alkalmazta.
Az elõzetes fogva tartással, házi õrizettel kitöltöttnek vett vagy felfüggesztett szabadságvesztés vagy más büntetés
mellett, vagy önállóan kiszabott kiutasítás
93/J. § (1) A bíróság az értesítõlapot egy példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha a kiutasítást
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel teljes
egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésekor szabadlábon van,
b) olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt
az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre
emelkedésekor szabadlábon van,
c) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta,
d) önálló büntetésként alkalmazta.
(2) A bíróság a kiutasításról kiállított értesítõlapot megküldi – a jogerõs és végrehajthatósági záradékkal, eredeti bírói
aláírással ellátott határozatának két példányát egyidejûleg mellékelve – a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
bíróság székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: területi idegenrendészeti hatóság).
93/K. § (1) A 93/J. § (1) bekezdése szerint alkalmazott kiutasítás esetén a bíróság rendelkezik a terheltnek az illetékes
területi idegenrendészeti hatósághoz történõ elõállítása iránt [Be. 596. § (8) bek.] a terhelt lakóhelye vagy tartózkodási
helye, ennek hiányában a bíróság székhelye szerint illetékes rendõrkapitányság útján és a kiutasításról kiállított
értesítõlapot, valamint a jogerõs és végrehajthatósági záradékkal, eredeti bírói aláírással ellátott határozatát két
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példányban – amennyiben az írásba foglalásra késõbb kerül sor, a határozat rendelkezõ részét – az elõállítást
foganatosító rendõrnek adja át.
(2) A 93/J. § (1) bekezdése szerint alkalmazott kiutasítás esetén, ha a terheltet az ügydöntõ határozat meghozatalakor
a tárgyalásra a rendõrség útján elõállították, a bíróság az (1) bekezdés szerinti értesítõlapot és határozatát két
példányban az elõállító rendõrnek adja át, és egyúttal rendelkezik a terheltnek a bíróság székhelye szerint illetékes
területi idegenrendészeti hatósághoz történõ elõállítása iránt [Be. 596. § (8) bek.]. Ha a terheltet a bv. intézetbõl
állították elõ, a bíróság az (1) bekezdés szerint jár el.
(3) Ha a bíróság a kiutasítást önálló büntetésként alkalmazta, a kiutasításról kiállított értesítõlap „Megjegyzés”
rovatában ezt feltünteti.
(4) Ha az érdemi határozatban a bíróság a kiutasított terheltet bûnügyi költség megfizetésére kötelezte, az értesítõlap
„Megjegyzés” rovatában ezt feltünteti.
(5) Ha a bíróság a kiutasítás végrehajtását a terhelt kikísérésével (kitoloncolás) rendelte el, az értesítõlap „Megjegyzés”
rovatában ezt feltünteti.
(6) A bv. bíró a kiutasítás végrehajthatósága (Bv. tvr. 12. §) tárgyában hozott jogerõs határozatát megküldi az illetékes
területi idegenrendészeti hatóságnak.
Végrehajtandó és részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás
93/L. § (1) A bíróság az értesítõlapot két példányban állítja ki, ha a kiutasítást olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,
a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,
b) amelynek a végrehajtását részben függesztette fel,
c) amelyet az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerõre
emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.
(2) A bíróság az értesítõlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el.
(3) A bíróság az I. és a II. jelzésû értesítõlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg.
(4) Ha a bíróság az elítéltet végleges hatállyal kiutasította, a I. jelzésû értesítõlapot a területi idegenrendészeti
hatóságnak küldi meg, és a bv. csoportnak csak II. jelzésû kiutasításról kiállított értesítõlapot küld.
93/M. § (1) A bv. elõadó a II. jelzésû kiutasításról kiállított értesítõlapot a szabadságvesztésrõl szóló értesítõlappal,
valamint az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi.
(2) Ha a bíróság a fogva levõ terheltre vonatkozó szabadságvesztésrõl szóló értesítõlapot közvetlenül a bv. intézetnek
adta át, a bv. elõadó a II. jelzésû kiutasításról kiállított értesítõlapot haladéktalanul adja át a bv. intézetnek.
(3) A bv. elõadó a I. jelzésû kiutasításról kiállított értesítõlapot a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.
(4) A bv. elõadó a I. jelzésû kiutasításról kiállított értesítõlapon feljegyzi, hogy az elítéltnek a szabadságvesztés
megkezdésére szóló felhívása milyen idõpontra történt vagy azt, hogy az elítélt a szabadságvesztést tölti.
93/N. § (1) Az elítélt szabadításával egyidejûleg a bv. intézet a II. jelzésû kiutasításról kiállított értesítõlapot a területi
idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.
(2) A bv. intézet a II. jelzésû kiutasításról kiállított értesítõlapot az elítélt várható szabadulása napját harminc nappal
megelõzõen megküldi az ügydöntõ határozatot hozó bíróság székhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti
hatóságnak. Ha a várható szabadulásig már nincs harminc nap, vagy a várható szabadulás idõpontja ezt követõen
megváltozik, a bv. intézet errõl haladéktalanul értesíti az illetékes területi idegenrendészeti hatóságot.
Kiutasítás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén
93/O. § (1) Olyan szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú kiutasításokat
szabtak ki, a bíróság az összbüntetésrõl kiállított értesítõlapon megjelöli, hogy a kiutasítások közül melyiket kell
végrehajtani.
(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a kiutasításról újabb értesítõlapot nem kell kiállítani.
(3) Ha a bíróság az összbüntetésrõl kiállított értesítõlapon megjelölte, hogy a kiutasítások közül melyiket kell
végrehajtani, a bv. elõadó – amennyiben ez szükséges – a bv. intézettõl megkéri a II. jelzésû kiutasításról kiállított
értesítõlapot, és a végrehajtásra kerülõ kiutasításra vonatkozó II. jelzésû értesítõlapra feljegyzi azt az összbüntetési
ítéletet, amelynek alapján a kiutasítást végre kell hajtani.
(4) A bv. elõadó a végrehajtásra nem kerülõ kiutasításra vonatkozó II. jelzésû értesítõlapra feljegyzi, hogy a kiutasítást
milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell végrehajtani.
(5) A bv. elõadó az összbüntetésrõl kiállított értesítõlappal együtt a végrehajtásra kerülõ kiutasításra vonatkozó
II. jelzésû értesítõlapot a bv. intézetnek, a végre nem hajtandó kiutasításra vonatkozó II. jelzésû értesítõlapot a területi
idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.
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Mentesítés a végleges hatályú kiutasítás alól
93/P. § Ha a bíróság a végleges hatállyal kiutasított elítéltet a Be. 565. §-a szerinti eljárásban mentesíti, errõl a területi
idegenrendészeti hatóságot határozatának jogerõs kiadmányával értesíti.”
19. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet V. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„V. Fejezet
A MELLÉKBÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA
A mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlap tartalma
94. § (1) A bíróság a közügyektõl eltiltásról és a kitiltásról külön értesítõlapot állít ki.
(2) Az értesítõlapnak a 3. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében meghatározott
adatokon felül tartalmaznia kell a közügyektõl eltiltás és a kitiltás lejáratának napját is, ha
a) azt a bíróság olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel
teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésekor szabadlábon van,
b) a kitiltást olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt
az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre
emelkedésekor szabadlábon van,
c) a kitiltást felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta.
Az elõzetes fogva tartással, házi õrizettel kitöltöttnek vett vagy felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazott
mellékbüntetés
95. § (1) A bíróság az értesítõlapot egy példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha
a) a mellékbüntetést olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az elõzetes fogva tartással, illetve házi
õrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre emelkedésekor szabadlábon van,
b) a kitiltást olyan részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta, amely esetében a végrehajtandó részt
az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerõre
emelkedésekor szabadlábon van,
c) a kitiltást felfüggesztett szabadságvesztés mellett alkalmazta,
(2) A bíróság a mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes rendõrkapitányságnak, valamint ha kitiltást alkalmazott, a kitiltással érintett helység szerint
illetékes rendõrkapitányságnak is.
(3) A bíróság, az (1) bekezdés a) pontja esetén, ha közügyektõl eltiltást alkalmazott és a lefolytatott bizonyítás alapján
tudomására jutott, hogy az elítélt hivatalos személy, népképviseleti szerv testületének tagja, társadalmi szervezet,
köztestület, közalapítvány tisztségviselõje, belföldi kitüntetéssel vagy külföldi kitüntetés viselésére vonatkozóan
engedéllyel rendelkezik, valamennyi, a közügyektõl eltiltás által érintett szervezetet illetõen külön-külön, III-as
számozástól kezdõdõen mellékbüntetési értesítõlapot állít ki, és megküldi
a) a hivatalos személy munkáltatójának,
b) a népképviseleti szerv testületének,
c) annak a társadalmi szervezetnek, köztestületnek, közalapítványnak, amely szervezetben az elítélt tisztséget visel,
d) a belföldi kitüntetés adományozására, illetve a külföldi kitüntetés viselésének engedélyezésére jogosítvánnyal
rendelkezõ személy hivatalának.
(4) Ha katonai rendfokozattal rendelkezõ elítélttel szemben nem katonai büntetõeljárásban alkalmaztak közügyektõl
eltiltást, a mellékbüntetésrõl kiállított – és a soron következõ római számmal ellátott – értesítõlapot
a) hadköteles személy esetén az elítélt lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokságnak,
b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, illetve a Magyar Honvédség hivatásos és
szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó elítélt esetén az állományilletékes
parancsnoknak
kell megküldeni.
Végrehajtandó és részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett kiszabott mellékbüntetés
96. § (1) A bíróság az értesítõlapot – mellékbüntetésenként külön-külön – két példányban állítja ki, ha
a mellékbüntetést olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,
a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,
b) amelynek a végrehajtását részben függesztette fel,
c) amelyet az elõzetes fogva tartással, illetve házi õrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerõre
emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.
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(2) A bíróság az értesítõlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el.
(3) A bíróság az I. és a II. jelzésû értesítõlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg.
97. § (1) A bv. elõadó a II. jelzésû mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlapot a szabadságvesztésrõl szóló értesítõlappal,
valamint az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek – vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi – és
az értesítõlapon feljegyzi az ítélet jogerõre emelkedésétõl a szabadságvesztés megkezdéséig a mellékbüntetés
tartamába beszámítható idõt.
(2) Ha a bíróság a fogva levõ terheltre vonatkozó szabadságvesztésrõl szóló értesítõlapot közvetlenül a bv. intézetnek
adta át, a bv. elõadó a II. jelzésû mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlapot az (1) bekezdésben írt feljegyzés nélkül
haladéktalanul adja át a bv. intézetnek.
(3) A bv. elõadó az I. jelzésû mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlapot a 95. § (2) bekezdésben megjelölt hatóságnak
küldi meg.
(4) Ha a 95. § (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint a közügyektõl eltiltással kapcsolatosan külön mellékbüntetési
értesítõlapot kell kiállítani, a bíróság a – III-as számozástól a soron következõ római számmal
ellátott – mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlapot a 95. § (3) és (4) bekezdésben megjelölt személynek, szervnek,
szervezetnek küldi meg.
(5) Kitiltás esetén a bv. elõadó az I. jelzésû mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlapon feljegyzi, hogy az elítéltnek
a szabadságvesztés megkezdésére szóló felhívása milyen idõpontra történt vagy azt, hogy az elítélt
a szabadságvesztést tölti.
(6) Az elítélt szabadításával egyidejûleg a bv. intézet a II. jelzésû mellékbüntetési értesítõlapot – a beszámításra
vonatkozó adatok kitöltését követõen – a 95. § (2) bekezdésben megjelölt hatóságnak küldi meg.
Mellékbüntetés végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén
98. § (1) Olyan büntetések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú mellékbüntetéseket
szabtak ki, a bíróság az összbüntetésrõl kiállított értesítõlapon megjelöli, hogy a mellékbüntetések közül melyiket kell
végrehajtani.
(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a mellékbüntetésrõl újabb értesítõlapot nem kell kiállítani.
(3) Ha a bíróság az összbüntetésrõl kiállított értesítõlapon megjelölte, hogy a mellékbüntetések közül melyiket kell
végrehajtani, a bv. elõadó – amennyiben ez szükséges – a bv. intézettõl megkéri a II. jelzésû mellékbüntetési
értesítõlapot, és a végrehajtásra kerülõ mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésû értesítõlapra feljegyzi azt
az összbüntetési ítéletet, amelynek alapján a mellékbüntetést végre kell hajtani.
(4) A bv. elõadó a végrehajtásra nem kerülõ mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésû értesítõlapra feljegyzi, hogy
a mellékbüntetést milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell végrehajtani.
(5) A bv. elõadó az összbüntetésrõl kiállított értesítõlappal együtt a végrehajtásra kerülõ mellékbüntetésre vonatkozó
II. jelzésû értesítõlapot a bv. intézetnek, a végre nem hajtandó mellékbüntetésre vonatkozó II. jelzésû értesítõlapot
a 95. § (2) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.
Kitiltás végrehajtása felfüggesztett szabadságvesztés elrendelése esetén
99. § (1) Az a bíróság, amely a próbaidõre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendelte el, a kitiltásról – két
példányban – II. jelzéssel, /A és /B megkülönböztetéssel mellékbüntetési értesítõlapot állít ki, feltéve, hogy a kitiltás
tartama még nem telt le.
(2) A bíróság a II. jelzésû mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlap mindkét példányán feltünteti, hogy a felfüggesztett
szabadságvesztés végrehajtását rendelte el. Megjelöli továbbá, hogy korábban az I. jelzésû mellékbüntetési
értesítõlapot hová küldte meg.
(3) A II. jelzésû mellékbüntetési értesítõlapokat a bíróság a bv. csoportnak küldi meg. A bv. elõadó a II/A. jelzésû
mellékbüntetési értesítõlapot megküldi annak a 95. § (2) bekezdése szerinti hatóságnak, amelynek az I. jelzésû
értesítõlapot megküldték. A II/B. lapot a 97. § (1) bekezdés alkalmazásával a bv. intézetnek küldi meg.”
20. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 107. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„107. § (1) Ha a köztársasági elnök az elítélt büntetését kegyelembõl egészben vagy részben elengedte, vagy
a szabadságvesztés végrehajtását egészben vagy részben próbaidõre felfüggesztette, az elsõ fokon eljárt bíróság
haladéktalanul értesíti a bv. csoportot, illetve a BGH-t a szükséges intézkedések megtétele érdekében, valamint azokat
a hatóságokat, személyeket, szerveket, szervezeteket, amelyeknek a bíróság a foglalkozásról eltiltásról,
jármûvezetéstõl eltiltásról, kiutasításról vagy mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlapot közvetlenül megküldte.”
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21. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 108. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„108. § (1) Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtására annak megkezdése elõtt kegyelemben részesült, a bv.
elõadó II. jelzésû foglalkozásról eltiltásról, jármûvezetéstõl eltiltásról, kiutasításról vagy mellékbüntetésrõl kiállított
értesítõlapon a kegyelem tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével és a büntetés lejártának napjával feltünteti, és
a foglalkozásról eltiltásról, jármûvezetéstõl eltiltásról, kiutasításról vagy mellékbüntetésrõl kiállított értesítõlapot
a 95. § (2) bekezdésében meghatározott, valamennyi érintett hatóságnak megküldi.
(2) Ha a kegyelem a szabadságvesztés mellett más büntetést is érint, a bv. elõadó a kegyelemmel érintett, II. jelzésû
értesítõlapra ezt is feljegyzi.
(3) Ha a bv. elõadó a kegyelem gyakorlásáról szóló értesítés megérkezése elõtt a kegyelemmel érintett, I. jelzésû
értesítõlapot a 93/B. § (2) és (3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. § (2) bekezdésében meghatározott,
valamennyi érintett hatóságnak még nem küldte meg,
a) ha a kegyelem más büntetés elengedésére is kiterjed, a kegyelemmel érintett értesítõlapokat – a kegyelem
feltüntetésével – irattárba helyezi,
b) ha más büntetés elengedésére nem került sor, de a szabadságvesztést kegyelembõl közérdekû munkára vagy
pénzbüntetésre változtatták át vagy a végrehajtását próbaidõre felfüggesztették, a kegyelemmel érintett, I. jelzésû
értesítõlapot I–II. jelzéssel látja el, és a 93/B. § (2)–(3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. §
(2) bekezdésében meghatározott, valamennyi érintett hatóságnak megküldi; a kegyelemmel érintett, II. jelzésû
értesítõlapot – a kegyelem feltüntetésével – irattárba helyezi.
(4) Ha a bíróság arról értesíti a bv. csoportot, hogy a kegyelem a hatályát vesztette, a bv. elõadó ennek feltüntetésével
az irattárba helyezett értesítõlapot az általános szabályok szerint megküldi az érintett hatóságnak, szervnek.”

22. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 109. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„109. § (1) Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása során részesül kegyelemben, szabadításával egyidejûleg a bv.
intézet a kegyelemmel érintett, II. jelzésû értesítõlapon a kegyelem tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével és
a foglalkozásról eltiltás, jármûvezetéstõl eltiltás, kiutasítás vagy mellékbüntetés leteltének napjával, továbbá
e büntetések végrehajtását befolyásoló tényekkel és ezek fennállásának idõtartamával feltünteti – a beszámításra
vonatkozó adatok kitöltését követõen –, és a 93/B. § (2)–(3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében vagy 95. §
(2) bekezdésében megjelölt érintett hatóságnak küldi meg.
(2) Ha a kegyelem más büntetésre is kiterjed, a bv. intézet a kegyelemmel érintett, II. jelzésû értesítõlapon a kegyelem
tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével feltünteti, és megküldi a 93/B. § (2)–(3) bekezdésben, 93/J. §
(2) bekezdésében vagy 95. § (2) bekezdésében megjelölt érintett hatóságoknak.”

23. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 110. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az értesítõlap tartalmazza a 3. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott adatokat, – ideértve
a b) pontban meghatározott bûncselekmény büntetési tételének felsõ határát is, – a bírói rendelvényt és az ideiglenes
kényszergyógykezelés kezdetének a napját.”

24. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 115. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„115. § (1) A bíróság a Btk. 72. § (6) bekezdése vagy a Btk. 91. § (6) bekezdése, fiatalkorú esetében a Btk. 119. §-a alapján
próbára bocsátás vagy egészben vagy részben felfüggesztett szabadságvesztés mellett elrendelt – ideértve a pártfogó
felügyelet utólagos elrendelését is (Be. 567. §) – pártfogó felügyeletrõl két példányban állít ki értesítõlapot.”

25. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a következõ 125/A. §-sal egészül ki:
„125/A. § (1) A bv. bíró az illetékes ügyész indítványára soron kívül dönt a nem visszaesõ pártfogolt pártfogó
felügyeletének a megszüntetésérõl, vagy az indítvány elutasításáról, ha a pártfogó felügyelet fele része, de legalább
két év eltelt és annak szükségessége már nem áll fenn [Btk. 82. § (3) bekezdés].
(2) A bv. bíró döntése elõtt a pártfogoltat meghallgatja, a pártfogó felügyelõt meghallgathatja, a meghallgatásról
az illetékes ügyészt értesíti.
(3) A bv. bíró a határozatát megküldi az elítéltnek, az ügyésznek és a végrehajtásra illetékes pártfogó felügyelõi
szolgálatnak.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 48. szám

12471

26. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 132. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A bv. bíró jogerõs határozatát a fiatalkorú lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelõi
szolgálatnak és annak az intézetnek küldi meg, ahol a javítóintézeti nevelést végrehajtják.”

27. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 155. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közügyektõl eltiltásról, a katonai büntetésrõl vagy mellékbüntetésrõl szóló külön értesítõlapot a katona volt
állományilletékes parancsnokának akkor is meg kell küldeni, ha az elítélt szolgálati viszonya a büntetõeljárás jogerõs
befejezése elõtt megszûnt.”

28. §

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. A bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésérõl szóló
14/2003. (VI. 19.) IM rendelet módosítása
29. §

A bírósági eljárásban az eljárási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésérõl szóló 14/2003.
(VI. 19.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az eljárási cselekményrõl készített felvételrõl – átjátszás útján – az iratmegismerési joggal rendelkezõ eljárási
résztvevõk indítványára, az általuk biztosított adathordozóra a bíróság másolatot készít. A minõsített adatot
tartalmazó felvétel másolására és a másolat kezelésére a Be.-nek a minõsített adat megismerésére vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.”

6. A büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények parancsnoki
nyomozásáról szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet módosítása
30. §

A büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról
szóló 16/2003. (VI. 20.) IM rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A terhelt és védõje a nyomozás minõsített adatot tartalmazó irataiba a Be. rendelkezései szerint jogosult
betekinteni. Az ilyen tartalmú iratokról másolat készítésére, továbbá a minõsített adatot tartalmazó irat kézbesítésére
a Be. rendelkezései alkalmazandók.”

7. A Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl, valamint ehhez kapcsolódóan egyes
igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása
31. §

A Pártfogó Felügyelõi Szolgálat tevékenységérõl, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri
rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet [a továbbiakban: 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet] 3. §
(3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(A terheltre vonatkozóan a pártfogó felügyelõi vélemény rögzíti)
„h) a hozzátartozók közötti erõszakra, vagy veszélyeztetettségre utaló tények leírását, az azok megszüntetése
érdekében tett, vagy javasolt intézkedések bemutatását.”

32. §

A 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet a 24. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pártfogó felügyelõ javaslatot tesz a családvédelmi koordinációért felelõs szervnek, ha a hozzátartozók közötti
erõszak veszélyét észleli a pártfogó felügyelet végrehajtása során.”

33. §

A 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 41. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„41. § (1) A pártfogó felügyelõ akkor is segítséget nyújt az elítéltnek, ha azt az elítélt a szabadulás után egy éven belül
kéri.
(2) A szabaduló személyt indokolt esetben a Pártfogó Felügyelõi Szolgálat segélyben részesítheti.”
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8. A tárgyalás zártcélú távközlõ hálózat útján történõ megtartásáról szóló 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet
módosítása
34. §

A tárgyalás zártcélú távközlõ hálózat útján történõ megtartásáról szóló 22/2003. (VI. 25.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A felvétel lejátszásakor biztosítani kell, hogy a felvételt illetéktelen személy ne ismerhesse meg, a tartalmát ne
változtathassa meg, ne semmisíthesse meg vagy ne másolhassa le. A minõsített adatot tartalmazó felvétel lejátszására
a Be.-nek a minõsített adat megismerésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

9. A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és
a nyomozási cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló
23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet módosítása
35. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási
cselekmények jegyzõkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes
rendelet [a továbbiakban: 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet] 14. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe
a következõ rendelkezés és alcím lép:

„A Be. 70/C. §-ához
(A minõsített adat megismerése)
14. § (1) Minõsített adatot tartalmazó irat kézbesítése elõtt a címzettet írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy
a minõsített adatok védelmérõl szóló jogszabályban meghatározott feltételek megtartását miként tudja biztosítani.
(2) Minõsített adatot tartalmazó adathordozó akkor kézbesíthetõ, ha az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
biztonsági vezetõje igazolja, hogy a címzettnél a minõsített adatok védelméhez szükséges személyi, fizikai,
adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek biztosítottak.
(3) Ha a címzettnél a minõsített adat védelme nem biztosított, akkor minõsített adatot nem tartalmazó kivonatot kell
a címzettnek kézbesíteni.”
36. §

A 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet 19. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„19. § (4) Ha a tényállás alapján az ügyben a közvetítõi eljárás törvényi feltételei fennállnak, a sértett tanút részletesen
tájékoztatni kell a közvetítõi eljárás szabályairól és lehetõségérõl. A tájékoztatás tartalmát és tényét, valamint a sértett
erre tett észrevételét a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.”

37. §

A 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet 121. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„121. § (3) Ha a tényállás alapján az ügyben a közvetítõi eljárás törvényi feltételei fennállnak, a gyanúsítottat
részletesen tájékoztatni kell a közvetítõi eljárás szabályairól és lehetõségérõl. A tájékoztatás tartalmát és tényét,
valamint a gyanúsított erre tett észrevételét a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.”

10. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól
és a bûncselekmények parancsnoki nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet
módosítása
38. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katonai nyomozó hatóságairól és a bûncselekmények parancsnoki
nyomozásáról szóló 25/2003. (VI. 24.) BM-IM együttes rendelet [a továbbiakban: 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes
rendelet] 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A terhelt és védõje a nyomozás minõsített adatot tartalmazó irataiba a Be. rendelkezései szerint jogosult
betekinteni. Az ilyen tartalmú iratokról másolat készítésére, továbbá a minõsített adatot tartalmazó irat kézbesítésére
a Be. szabályai az alkalmazandók.”
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11. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról,
valamint az Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet feladatairól, mûködésérõl szóló
36/2003. (X. 3.) IM rendelet módosítása
39. §

A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az Igazságügyi Megfigyelõ
és Elmegyógyító Intézet feladatairól, mûködésérõl szóló 36/2003. (X. 3.) IM rendelet [a továbbiakban: 36/2003. (X. 3.)
IM rendelet] a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Ha a kényszergyógykezelés Btk. 74. § (3) bekezdése szerinti tartama lejárt, de a bíróság megállapította,
hogy a beteg további gyógykezelése szükséges, az IMEI az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 200. §-ában
foglaltak szerint jár el. Az IMEI a bírósági határozatról, valamint a bíróság által – a fõigazgató fõorvos javaslata
alapján – kijelölt pszichiátriai intézményrõl értesíti a 14. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket. Az IMEI
a bírósági határozatot, valamint a beteg egészségügyi és egyéb adatait tartalmazó dokumentációjának másolatát
a kijelölt pszichiátriai intézménynek adja át.
(2) Ha a kényszergyógykezelés tartamának lejárta után a beteg további gyógykezelése nem indokolt, az IMEI
a 14. §-ban foglaltak szerint jár el.”

12. A bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartási részére történõ adatközlés szabályairól szóló
20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása
40. §

A bûnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történõ adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.)
IRM rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 15. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A bíróság a bûntettesek nyilvántartása részére közli)
„h) a 7. számú adatlapon az alapügyben eljárt bíróság megnevezését és határozatának számát, valamint
a pénzbüntetés szabadságvesztésre való átváltoztatásáról szóló határozat számát és keltét, az eljáró bíróság
megnevezését és az így meghatározott szabadságvesztés mértékét,
i) a 8. számú adatlapon az eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát, a pénzbüntetés megfizetésének
napját, ha a terhelt a pénzbüntetést megfizette,”

41. §

A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A büntetés-végrehajtási intézet az (1) bekezdésben meghatározott adatokat közli a bûnügyi nyilvántartó szervvel
közérdekû munka és pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés esetén is.”

42. §

A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

13. Szövegcserés módosító rendelkezések és hatályon kívül helyezõ rendelkezések
43. §

(1) A
a)

b)

c)
d)

9/1995. (III. 8.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében a „büntetõeljárásról szóló 1973. évi I. törvény (Be.) 394/B. §-ban”
szövegrész helyébe a „nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény IV. Fejezet 2. Címében”
szöveg,
6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 16/A. §-ában az „50.” szövegrész helyébe az „53.” szöveg, 222. § (3) bekezdés
a) pontjában a „mellékbüntetésre” szövegrész helyébe a „büntetésre” szöveg, 222. § (3) bekezdés b) pontjában
a „mellékbüntetést” szövegrész helyébe a „büntetést”szöveg,
17/1997. (V. 9.) IM rendelet 18. §-ában a „bûntettesek nyilvántartását kezelõ” szövegrész helyébe a „bûnügyi
nyilvántartó” szöveg,
9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 4. § (5) bekezdésében a „bv. csoportnak” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási
csoportnak” szöveg, a „bv. csoport” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtási csoport” szöveg, 9. §
(2) bekezdés h) pontjában a „[Btk. 89. § (5) bek.]” szövegrész helyébe a „[Btk. 91. § (2) bek.]” szöveg, 64. §
(1) bekezdés b) pontjában a „büntetést megkezdeni” szövegrész helybe a „munkahelyen megjelenni” szöveg,
93. §-ában az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szöveg helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
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a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet 78. §-ában az „államtitkot, szolgálati titkot tartalmazó adatokat”
szövegrész helyébe a „minõsített adatot” szöveg
a 25/2003. (VI. 24.) BM–IM együttes rendelet 28. §-ában az „államtitkot, illetve szolgálati titkot képezõ” szövegrész
helyébe a „minõsített” szöveg, 29. §-ában az „államtitkot vagy szolgálati titkot” szövegrész helyébe a „minõsített
adatot” szöveg

lép.
(2) Hatályát veszti
a) a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 18. § (2) bekezdés a) pontja, 69. § (4) bekezdés b) pontja, 173. § (1) bekezdés
b) pontja, 174. §-a,177. §-a és 188/A. §-a,
b) a 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 10. § (1) bekezdés utolsó mondata,
c) a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 24. § (4) bekezdése, 27. § (1) bekezdés
második mondata, és 28. § (3) bekezdése,
d) a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 39. §-át megelõzõ alcímben a „vagy pénzmellékbüntetés” szöveg, 39. § bevezetõ
részében a „vagy pénzmellékbüntetésnek” szöveg, 39. § b) pontjában a „(pénzmellékbüntetést)” szöveg,
IV. Fejezetének címében az „A PÉNZMELLÉKBÜNTETÉS,” szöveg, 63. § (3) bekezdése, 73. § (1) bekezdés
a) pontjában az „és a pénzmellékbüntetésrõl” szöveg, 73. § (6) bekezdésében a „, a pénzmellékbüntetést” szöveg,
74. § (1) bekezdésében az „annak végrehajtását a bíróság felfüggesztette, vagy” szöveg, 74. § (3) bekezdése, 77. §-t
megelõzõ alcímében az „és a pénzmellékbüntetés” szöveg, a 77. § (1) bekezdésében az „és pénzmellékbüntetés
(a továbbiakban együtt: pénzbüntetés)” szöveg, 82. § (4) bekezdése és a VII. Fejezet II. Címe,
e) a 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 28. § (1) bekezdés a) pont 7. alpontjában a „felnõttkorú,” szöveg, 28. § (1) bekezdés
b) pont 1. alpontjában a „feltételes szabadság mellett elrendelt” szöveg,
f) a 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 1. § b) pontjában a „kényszergyógyítását is elrendelték, illetve” szöveg, 3. §
(2) bekezdés e) pontjában az „a kényszergyógyításra utalt, továbbá” szöveg, 28. § (1) bekezdés a) pontja és 29. §
a) pontja.
(3) Hatályát veszti a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 9. § (3) bekezdése.

14. Záró rendelkezések
44. §

(1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. április 1-jén lép hatályba és 2011. január 2-án a hatályát
veszti.
(2) Az 1–28. §, 31–33. §, 39–42. §, 43. § (1) bekezdés a)–d) pontja és (2) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba.
(3) A 43. § (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Forgács Imre s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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1. melléklet a 11/2010. (III. 31.) IRM rendelethez
„Melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez

................................................. Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
........................../20......./........ szám
ÉRTESÍTÉS
A(z) ........................................................................... [Btk. ............ § (......) bekezdés] miatt - ....................................................................
ellen indított ügyben értesítem, hogy a Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság .........................................................................
.................................. terhelt .................................................................................... állampolgár
(aki ..............................................................-n, 19…….... napján született ........................................................................................ anyja
neve: ............................................., .............................................................................. lakos)
előzetes letartóztatását
a 20..... év ....................... hó ........ napján kelt ..................................... /20......../........ számú, illetőleg a(z) .............................................
....................................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság a 20....... .év ...................... hó ....... napján kelt
....................................... /20........./......... számú végzésével
- elrendelte
- fenntartotta
- megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el
- óvadék megfizetése mellett megszüntette.
a 20............................................................................. napján kelt ....................................... számú határozatával felülvizsgálta (Be.
132. §). A vádlott előzetes letartóztatását - meghosszabbította - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra
helyezését rendelte el. Az előzetes letartóztatás
- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott
szabadságvesztés tartamáig,
- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,
- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig
tarthat.
A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső - fiatalkorú.
A bíróság a terheltet a 20..... év .... hó ........ napján kelt ..../20..../.... számú ítéletével, illetve a .... bíróság/ítélőtábla, mint
másodfokú bíróság a 20.......... év ................... hó ...... napján kelt ....../20...../...... számú ítéletével ..............................................
miatt nem jogerősen ................................... büntetésre ítélte, amelybe a terhelt által
........... év...................................... hó ....... napjától .......... év ............................ hó ..... napjáig
és az ......... év ............................ hó ........ napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
előzetes fogva tartásban, illetőleg a
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig
házi őrizetben töltött időt oly módon, hogy egy napi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel
meg, beszámította.
A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: ......................... [Btk. ........ § (........) bekezdés]
A terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható [Btk. ....... § (........) bekezdés].
A terhelt a szabadságvesztés büntetés .......................................... részének kiállása után bocsátható feltételes
szabadságra [Btk........... § (.....) bekezdés].
Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani [Be. 141. §
(2) bekezdés].
A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását
- javítóintézetben;
- büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.
Az óvadék megállapításáról ...................................................... bíróság határozott jogerősen.
Rendelkezés az előzetesen letartóztatott fokozott őrzéséről, levelezése és látogatása ellenőrzéséről; és attól való
eltiltásáról, hogy csomagot kapjon; távbeszélő használatának engedélyezéséről, elkülönítéséről. [9/2002. (IV. 9.) IM
rendelet 136. §]
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Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozni szükséges, annak módja:
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet,
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Az előzetesen letartóztatott más személlyel
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet,
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet,
- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Megjegyzés:
Ügyészi szám: .................................................
Az előzetesen letartóztatottat befogadás végett a(z) ................................................................ .........................................
.................................... Büntetés-végrehajtási Intézetnek adtam át.
A terhelt a ...................................................................................... Bíróság előtt folyamatban volt - levő .................................... számú
büntetőügyben előzetes letartóztatásban, illetőleg házi őrizetben van - szabadságvesztést tölt.
A házi őrizetet a ............................................ rendőrkapitányság foganatosítja.
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
a rendőrkapitányság vezetője!
a javítóintézet igazgatója!
az előzetes letartóztatás foganatosítása
a terhelt szabadlábra helyezése végett!
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján

................................................
a tanács elnöke - bíró
203.

Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

MAGYAR KÖZLÖNY
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ÉRTESÍTÉS
lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről
A terhelt családi és utóneve
(születési családi
és utónév is)

Születési helye
és ideje

Anyja neve

Foglalkozás

Munkahelye

A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:
............................................................................................................................................................................................
város .......................................... irányítószám, .................................................................... utca (tér) ............ házszám.
Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:
................................................................................ Bíróság ......................./20......../........... számú végzése
20....... évi .......................................... hó ..... nap
.................................................................. Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság ...................../20......../........... számú végzése
mint másodfokú bíróság
20........ évi .......................................................... hó ........ nap
A lakhelyelhagyási tilalom
- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,
- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig,
- a másodfokú eljárás befejezéséig,
- az eljárás jogerős befejezéséig
tarthat.
Ha a bíróság a Be. 137. §-ának (9) bekezdése alapján a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásáról határoz, az 20...... év
............... hónap ................. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott
határozatig tarthat.
A terhelt hetenként/havonta a ................................................................................ rendőrségen köteles jelentkezni.
A lakhelyelhagyási tilalom megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az
ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság telefonszáma:
.........................................
......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.
.......................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének
206.

Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.
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..................................................................................................................
Bíróság/Ítélőtábla
ÉRTESÍTÉS
házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről
A terhelt családi és utóneve
(születési családi
és utónév is)

Születési helye
és ideje

Anyja neve

Foglalkozás

Munkahelye

A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:
.............................................................................................................................................................................................
város .......................................... irányítószám, .................................................................... utca (tér) ............ házszám.
Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte:
......................................................................... Bíróság/Ítélőtábla ..................../20......../........... számú végzése
20....... évi ........................................... hó ..... nap
............................................................. Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság .........................../20......../........... számú végzése
mint másodfokú bíróság
20........ évi .......................................................... hó ........ nap
- A bíróság a terhelt házi őrizetét elrendeli. A terhelt nem hagyhatja el a
................................................................................................................................................................................
alatt lévő lakást, kizárólag
................................................................................................................................................................... céljából
.................................................................... időben .................................................................................................
távolságra, úticélra.
- A bíróság a terhelt házi őrizetét fenntartja
- A bíróság a terhelt házi őrizetét megszünteti
A házi őrizet
- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,
- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás
alapján - a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,
- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős
ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,
- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős
ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat.
Ha a bíróság házi őrizet fenntartásáról határoz [Be. 138. § (3) bek.], az 20...... év ............... hónap ................. napjáig, de
legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat.
A házi őrizet előírásának a megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is
ellenőrizze.
A házi őrizet megszegéséről a ........................................ /20.........................../..................... számra hivatkozással az
ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság telefonszáma:
............................................
......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.
.......................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének
206/a.

Értesítés házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.

MAGYAR KÖZLÖNY
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................................................. Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
.................................................................... miatt............................................................... ellen
indított büntetőügyben a bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság értesíti az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító
Intézetet, hogy
a 20........ évi ...................... hó ...... napján kelt
............................/................./sz. végzésével
......................................................./...............................-n, 19.......................................
évi ......................................... hó ..... napján született, anyja neve: ...................................
.......................................................... lakóhelye: ....................................................../
ideiglenes kényszergyógykezelését elrendelte - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el.
Az ideiglenes kényszergyógykezelés az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig/az
elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig/a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának
meghozataláig/az eljárás jogerős befejezéséig tart, és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell
végrehajtani.
Ha a bíróság a Be. 145. §-ának (2) bekezdése alapján az ideiglenes kényszergyógykezelés idejét meghosszabbítja, az
20...... év ....................... hónap .......... napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott
határozatig tarthat.
Lássa...........................................................főigazgató főorvosa
Az ideiglenes kényszergyógykezelést hajtsa végre - szüntesse meg.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
P. H.

...................................................
a tanács elnöke - bíró
Megjegyzés:
A terhelt 20..... évi .................... hó ..... napja óta ideiglenes kényszergyógykezelésben van.
A bíróság a vádlottat a 20....... évi .................... hó ..... napján kelt ................./.........../.....számú nem jogerős ítéletével
felmentette, végzésével az előzetes letartóztatását/házi őrizetét megszüntette.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.

...................................................
a tanács elnöke – bíró
289.

Értesítés az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról és megszüntetéséről.
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ÉRTESÍTÉS
a kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről
Az elítélt családi
és utóneve
(születési családi
és utónév is)

Születési helye
és ideje

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése
...........................................
bíróság

.........................................
megyei bíróság

Lakóhelye
(tartózkodási helye
postai irányítószámmal)

Anyja neve

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte
....................................../20......./......... sz. ítélete - végzése
20................... évi ..................................... hó ............. nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
............................................
megyei bíróság

.........................................
Ítélőtábla

20................... évi ..................................... hó ............. nap
..................................../20......../.......... sz. ítélete - végzése
20.................... évi .................................... hó ............. nap

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
Legfelsőbb Bíróság

20................... évi ..................................... hó ............. nap
...................................../20......./.......... sz. ítélete - végzése
20................... évi ..................................... hó ............. nap

.................................................................................................................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság 20....... évi
........................ hó ........ napján jogerőre emelkedett ................../20......../.............. számú határozatával rendelte el a
kényszergyógykezelést.
A cselekmény Btk. szerinti megnevezése és büntetési
tételének felső határa

A cselekmény elkövetésének helye és ideje

Lássa ............................................................................
főigazgató főorvosa

A beteg 20............. évi ............................... hó ....... napjától
ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll.

Az ítélet - végzés - jogerős és végrehajtható.
A kényszergyógykezelést hajtsa végre - a
kényszergyógykezelést szüntesse meg!

A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdését
20..... évi .......................... hó ..... napjáig elhalasztotta.
..........................., 20........évi..........................hó........nap

..........................., 20....... .évi ........................ hó ........ nap

290.

P. H.

P. H.

..............................................................
a tanács elnöke - bíró

.............................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Értesítés kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről.

MAGYAR KÖZLÖNY
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.............................................................................................. Bíróság
ÉRTESÍTÉS
előzetes fogva tartás, házi őrizet utólagos beszámításáról
Az elítélt családi
és utóneve
(születési családi
és utónév is)

Születési helye
és ideje

Anyja neve

Lakóhelye
letartóztatása előtt

Az ügyben eljárt, de az előzetes fogva tartás, illetőleg házi őrizet beszámításáról nem vagy nem a törvénynek
megfelelően rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:
.............................................
Bíróság

.............................................
Bíróság

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

.............................................
Megyei Bíróság

.............................................
Ítélőtábla

20.............. évi .............................. hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

Legfelsőbb Bíróság

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
............................................../20.........../............. sz. ítélete.

..................................... szabadságvesztés
..................................... közérdekű munka
..................................... pénzbüntetés
Az előzetes fogva tartás, illetőleg házi őrizet utólagos beszámításáról rendelkező bíróság megnevezése,
határozatának kelte, száma és a beszámítás mérve:
20.............. évi .............................. hó ............. napján kelt
.............................................
.............................................
.........................................../20.........../............. sz. végzése.
Bíróság
Bíróság
Az előzetes fogva tartás, illetőleg házi őrizet
utólagos beszámításánál érintett büntetés:

.............................................
Megyei Bíróság

.............................................
Ítélőtábla

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
.........................................../20.........../............. sz. végzése.
20................... évi ..................................... hó ............. nap

Legfelsőbb Bíróság

20............. évi ............................... hó ............. napján kelt
.........................................../20.........../............. sz. végzése.
*/ A bíróság az ......... évi ................................... hó ............ napjától ....... évi .......................................... hó ..... napjáig
és az ............ évi ................................................. hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig
és az ............ évi ................................................. hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig
és az ............ évi ................................................. hó .......... napjától ......... évi ......................................... hó ...... napjáig
előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött időt - eltöltött időre figyelemmel:
1. A kiszabott szabadságvesztésbe beszámította, illetve a kiszabott szabadságvesztést teljes egészében
kitöltöttnek vette
2. A kiszabott közérdekű munkából - munkát ....................... órát kitöltöttnek vett - teljes egészében kitöltöttnek
vette
A bíróság a házi őrizetet akként számította be, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napig terjedő
házi őrizetben töltött idő felel meg.
3. A kiszabott pénzbüntetést ..........................................., azaz .................................................... Ft erejéig
- teljes egészében lerovottnak nyilvánította.
......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján
.......................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
A */jel után a nem kívánt szövegrész törlendő!
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Az előzetes fogva tartás, illetőleg a házi őrizet utólagos beszámítása jogerős és végrehajtható.
......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján
.......................................................................................
a tanács elnöke - bíró
Megjegyzés

309.

Értesítés előzetes fogva tartás, házi őrizet utólagos beszámításáról.
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................................................. Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
közérdekű munka jogerős kiszabásáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Iskolai végzettsége

Szakképzettség

A közérdekű munka jellege:
Az ügyben eljárt bíróság megnevezése
........................................
........................................
Bíróság
Bíróság

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte
....................................................................... sz. ítélete
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett
........................................
........................................
Megyei Bíróság
Ítélőtábla

20..... évi ..................................................... hó ........... nap
........................................................................... határozata
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett:

20..... évi ..................................................... hó ........... nap

Legfelsőbb Bíróság

...................................................................... sz. határozata
20..... évi ..................................................... hó ........... nap
BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)

Megnevezése
és minősítése

Helye és
ideje

A közérdekű munka időtartama (számmal és betűvel):
Büntetések:
.................................................................................................................
.......................................................................
..........................................................................................

Intézkedések:
..............................................................................................
.............................................................................................
..............................................................................................

Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső
A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a
20............ évi ......................................... hó ........ napjától;
20............ évi ......................................... hó ........ napjától;
20............ évi ......................................... hó ........ napjától;
előzetes fogva tartásban, illetőleg

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig
20............ évi .......................................... hó ........ napjáig
20............ évi .......................................... hó ........ napjáig

a
20............ évi ......................................... hó ........ napjától;
20............ évi ......................................... hó ........ napjától;
20............ évi ......................................... hó ........ napjától;
házi őrizetben eltöltött időt beszámította.

20............ évi .......................................... hó ........ napjáig
20............ évi .......................................... hó ........ napjáig
20............ évi .......................................... hó ........ napjáig
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Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
Az elítélt a büntetés tartózkodási helyén való végrehajtását kéri!
Tartózkodási helye:
............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap.
...........................................................................
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző
Az elítélt a közérdekű munka megkezdésére
20..... évi ....................................... hó ......... napjáig halasztást kapott.
............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap.
...........................................................................
bíró - bírósági ügyintéző
Megjegyzés:

313/c.

Értesítés közérdekű munka jogerős kiszabásáról.

•
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ÉRTESÍTÉS
a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról
..................................................................................... elítéltet, aki ..............................-n,
19..... évi ..................... hó ..... napján született,
anyja neve: ......................................................
lakóhelye: ........................................................
a ............................................................. Bíróság a 20..... évi .................... hó ..... napján kelt
.................../20...../..... számú, illetve a ........................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság, mint másodfokú bíróság a
20.......évi................hó.....napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével, illetve az Ítélőtábla/Legfelsőbb
Bíróság, mint harmadfokú bíróság 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével végzésével ...................... miatt jogerősen ............/....../ napi tétel, összesen ......................... Ft pénzbüntetésre ítélte.
A pénzbüntetést a ................................. BGH Pb.........../20......... tételszám alatt előírta.
Az elítélt a pénzbüntetést - nem - csak részben - fizette meg.
A jogerős határozat a pénzbüntetés egynapi tételének összegét ............/............... forintban állapította meg.
Egynapi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép.
Ezért a bíróság a 20..... évi ................................ hó ..... napján kelt ...................../20...../..... számú végzésével a meg nem
fizetett pénzbüntetést................................/................................. nap fogházban/börtönben/fegyházban végrehajtandó
szabadságvesztésre változtatta át.
A bíróság az előzetes fogva tartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idővel ..................... napi tételt figyelembe vett.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.

...................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Lássa:
A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az átváltoztató végzés végrehajtandó.
A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést hajtsa végre!
A szabadságvesztésből az időközben történt ........................................ forint befizetésre figyelemmel ........................................
............................ napot hajtson végre.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.

...................................................
a tanács elnöke - bíró

320.

Értesítés a pénzbüntetés átváltoztatásáról.
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................................................. Bíróság/Ítélőtábla
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
A(z) ................................................................................................... bűntette (vétsége) miatt .......................................................................
............................................................... ellen a .......................................... Rendőr(fő)kapitányságon ............. szám alatt indított
bűnügyben értesítem, hogy a bíróság ........................................................................................................................................... terhelt,
......................................................... állampolgár (aki .............................................................-n, 19.......... évi ........................................... hó
............ napján született, anyja neve: ........................................................................ lakos)
előzetes letartóztatását

a 20........ évi ........................... hó ......... napján kelt ............................./20......../........... számú, illetőleg a
.................................................... Bíróság/Ítélőtábla a 20..... évi ........................ hó..... napján kelt ...................../20......../..... számú
végzésével - az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb ......... év .............
hó ..... napjáig
- elrendelte,
- meghosszabbította.
A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső
A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását javítóintézetben - büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani.
Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. [Be. 141. §
(2) bek.]
Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozni szükséges, annak módja:
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Az előzetesen letartóztatott más személlyel
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet
- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bek. b) pont].
Megjegyzés:
Ügyészi szám: ..............................................................................................
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.
...................................................
bíró
Rendőrkapitányság vezetőjének
Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának
Javítóintézet igazgatójának
Az előzetes letartóztatás végrehajtása végett.
905.

Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása előtt.
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.......................................................................................... Bíróság/Ítélőtábla/
........................../20......./........szám
ÉRTESÍTÉS
az előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt
A .................................................................................................................................... miatt
........................................................................................................................................ ellen
a................................................ Rendőr(fő)kapitányságon ............................................... szám alatt indított büntetőügyben
értesítem,
hogy
a
bíróság
a
.....................................................
gyanúsítottal
szemben,
aki
........................................................................
született,
anyja
neve:.............................................................
lakóhelye:
..............................................................
Őrizetbevétel napja: ............................................................. a 20........ év............................... hó ..... napján kelt ........./20......./......
számú, illetőleg a ............................................................... Bíróság/Ítélőtábla a 20..... év .................. hó ..... napján kelt
...................../20........./..... számú végzésével az ............... év ........................... hó ........ napján elrendelt
előzetes letartóztatását
megszüntette/óvadék letétele mellett megszüntette

és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését.
Ügyészi szám: .........................................................................................................................
Lássa rendőrkapitányság vezetője/a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka.
A szabadlábra helyezést foganatosítsa.
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján.

...................................................
a tanács elnöke - bíró
Az óvadék megállapításáról .................................................. bíróság határozott jogerősen.

905/a.

Értesítés előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt.
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................................................ Bíróság/Ítélőtábla
.............................../20......./........ szám

ÉRTESÍTÉS
elmeállapot megfigyeléséről a vádirat benyújtása előtt
........................................................................................................................................................................................................................... miatt
....................................................................................................... ellen indított büntetőügyben a bíróság értesíti az Igazságügyi
Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy a
20............. év ................................ hó ..... napján kelt
……......../20....../..... számú végzésével
................................................................ - aki ...........................................................
............................................................................................ született,
anyja neve: ........................................................................................
.............................................................................. szám alatti lakos
............................................................................................ bv. intézetben/rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő,
gyanúsított elmeállapotának a megfigyelését egyhónapi időtartamra elrendelte/további egy hónappal
meghosszabbította.
Ügyészi szám: ...............................................
Lássa Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Főigazgató Főorvosa.
Az elmeállapot megfigyelését hajtsa végre.
........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján.

................................................
bíró - bírósági ügyintéző

905/b.

Értesítés elmeállapot megfigyeléséről.
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ÉRTESÍTÉS
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése
.........................................
.........................................
bíróság
megyei bíróság

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.........................................
.........................................
megyei bíróság
ítélőtábla
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
Legfelsőbb Bíróság

.........................................../20........./........... számú ítélete
20.................... évi ................................... hó ............. nap
20.................... évi .................................... hó ............. nap
...................................../20........./........... számú határozata
20................... évi .................................... hó ............. nap

20.................. évi ..................................... hó ............. nap
...................................../20........./........... számú határozata
20.................... évi .................................... hó ............. nap
A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
Megnevezése
Helye és
és minősítése
ideje
A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):
A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(A törvényhely pontos megjelölésével):
A részben felfüggesztett szabadságvesztés
végrehajtandó részének tartama (számmal és betűvel):
Az elítélt csak a büntetés kétharmad
részének kiállása után bocsátható
Büntetések:
feltételes szabadságra.
.............................................................................................
A feltételes Az elítélt csak a büntetés háromnegyed
.............................................................................................
szabadságra részének kiállása után bocsátható
.............................................................................................
vonatkozó
feltételes szabadságra.
rendelkeMellékbüntetések:
zések
.............................................................................................
.............................................................................................
Az elítélt csak a büntetés négyötöd
részének kiállása után bocsátható
.............................................................................................
feltételes szabadságra.
Az elítélt a büntetés fele részének kiállása Intézkedések:
után bocsátható feltételes szabadságra.
.............................................................................................
..............................................................................................
Az elítélt a részben felfüggesztett
szabadságvesztés végrehajtandó részéből .............................................................................................
nem bocsátható feltételes szabadságra a
Btk. 90. § (3) bekezdése alapján
Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső
A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe – ideértve a részben felfüggesztett szabadságvesztést is – az
.......... évi ................................................ hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi ........................................... hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi ........................................... hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .......................................... hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
előzetes fogva tartásban, illetőleg
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a
20.......... évi ............................................ hó ........ napjától
20............ évi .......................................... hó ........ napjáig
20.......... évi ............................................ hó ........ napjától
20............ évi .......................................... hó ........ napjáig
20.......... évi ............................................ hó ........ napjától
20............ évi .......................................... hó ........ napjáig
házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi őrizet felel
meg
beszámította.
A bíróság megállapította, hogy az elítélt az előzetes fogva tartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idő
beszámításával a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét kitöltötte: igen/nem
Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
.............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.
.........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
Az ítélet jogerős és – a fel nem függesztett részében –
20........... év ................................ hó....... napjáig
végrehajtható.
halasztást kapott.
A szabadságvesztést hajtsa végre.
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a
halasztást meghosszabbította.
........................, 20..... év .................................. hó ......... nap
..................., 20..... év ........................... hó ............ nap
P. H.
P. H.
.........................................................................
.........................................................................
a tanács elnöke - bíró
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor
került:
Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:
Megjegyzés:

Csak a részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részének elrendelése esetén töltendő ki!
A felfüggesztett rész végrehajtását elrendelő bíróság
Az elrendelő bíróság határozatának száma és kelte
..................../20................/............................ számú ítélete
.........................................
.........................................
bíróság
megyei bíróság
20..... évi ..................................................... hó ........... nap
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
20..... évi ..................................................... hó ........... nap
.........................................
.........................................
..................../20................/....................... számú határozata
megyei bíróság
Ítélőtábla
20..... évi .................................................. hó ........... nap
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
20..... évi .................................................. hó ........... nap
Legfelsőbb Bíróság
...................../20................./.................... számú határozata
20..... évi ................................................... hó ........... nap
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Az elítélt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét a(z)
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az ítélet jogerős és végrehajtható.
A szabadságvesztés hátralévő részét hajtsa végre.

.................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap
P. H.
...........................................................................
a tanács elnöke - bíró
332.

(intézetben) töltötte.
Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........... év ............................... hó ....... napjáig halasztást
kapott.
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a
halasztást meghosszabbította.
....................., 20.....év............................hó.........nap
P. H.
...........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző

Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről
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FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!
ÉRTESÍTÉS
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése
.........................................
.........................................
bíróság
megyei bíróság

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte
..................../20................/............................ számú ítélete

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.........................................
.........................................
megyei bíróság
Ítélőtábla

20..... évi ..................................................... hó ........... nap
20..... évi ..................................................... hó ........... nap

..................../20............./............................. számú határozata
20..... évi ..................................................... hó ........... nap
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
20..... évi ..................................................... hó ........... nap
Legfelsőbb Bíróság
...................../20................./........................ számú határozata
20..... évi ..................................................... hó ........... nap
BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
megnevezése
helye és
és minősítése
ideje
A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):
A szabadságvesztés végrehajtási fokozata
(a törvényhely pontos megjelölésével):
A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés:
Büntetések:
Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.
..............................................................................................
A törvényhely pontos megjelölése:
.............................................................................................
Mellékbüntetések:
..............................................................................................
..............................................................................................
Intézkedések:
...............................................................................................
...............................................................................................
Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső
A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az
............ évi ............................................. hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .............................................. hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .......................................... hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .................................................... hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
előzetes fogva tartásban, illetőleg
a
............ évi .......................................... hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .......................................... hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi ....................................... hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
............ évi .......................................... hó ........ napjától
............ évi .......................................... hó ........ napjáig
házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel
meg, beszámította.
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Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján.
...........................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
Az ítélet jogerős és végrehajtható.
20........... év ............................... hó ....... napjáig halasztást
A szabadságvesztést hajtsa végre.
kapott.
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a
halasztást meghosszabbította.
.................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap
....................., 20.....év............................hó.........nap
P. H.
P. H.
...........................................................................
...........................................................................
a tanács elnöke - bíró
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
A büntetőeljárás során óvadék letételére sor került:
Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése:
Megjegyzés:

333.

Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt.
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ÉRTESÍTÉS
javítóintézeti nevelés jogerős kiszabásáról
Születési helye és ideje

Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése
.............................................
.............................................
bíróság
megyei bíróság

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte
.................../20............./............................ számú ítélete

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
...........................................
.............................................
.............................................
megyei bíróság
Ítélőtábla

20..... évi ................................................. hó ........... nap
20..... évi ................................................ hó ........... nap
..................../20................/..................... számú határozata

20..... évi .................................................... hó ........... nap
20..... évi ................................................. hó ........... nap
..................../20.............../...................... számú határozata
20..... évi .................................................. hó ........... nap
BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG)
helye és ideje

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
Legfelsőbb Bíróság

Megnevezése
és minősítése
A javítóintézeti nevelés időtartama (számmal és
betűvel):

Intézkedések:
.........................................................................................
.......................................................................................

A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe az
............ évi ............................................. hó ........ napjától
............ évi............................................. hó ........ napjáig
............ évi ............................................. hó ........ napjától
............ évi ............................................ hó ........ napjáig
............ évi ............................................. hó ........ napjától
............ évi ......................................... hó ........ napjáig
............ évi ........................................... hó ........ napjától
............ évi ......................................... hó ........ napjáig
előzetes fogva tartásban eltöltött időt beszámította.
Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................, 20 ..... évi .............................................. hó ..... napján.
...............................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Lássa a javítónevelő intézet igazgatója!
Az elítélt a javítóintézeti nevelés megkezdésére
Az ítélet jogerős és végrehajtható.
20........... év ................................ hó ....... napjáig halasztást
A javítóintézeti nevelést hajtsa végre.
kapott.
..................., 20..... év ................................. hó ......... nap
.................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap
P. H.
P. H.
...............................................................................
...............................................................................
bíró
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Megjegyzés:

333/a.

Értesítés jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelésről.
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•
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ÉRTESÍTÉS
összbüntetés jogerős megállapításáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése
..........................................
..........................................
bíróság
megyei bíróság

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte
..................../20.................../..................... számú ítélete

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
..........................................
..........................................
megyei bíróság
Ítélőtábla
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
Legfelsőbb Bíróság

20..... évi ................................................... hó ........... nap
20..... évi ................................................. hó ........... nap
................../20.............../....................... számú határozata
20..... évi .............................................. hó ........... nap
20..... évi ............................................... hó ........... nap
.................../20.........../...................... számú határozata
20..... évi ............................................... hó ........... nap

Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
(számmal és betűvel)
A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés
(a törvényhely pontos megjelölésével)
Az elítélt visszaeső
Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.
különös visszaeső
többszörös
A feltételes
Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása
visszaeső
szabadságra
után bocsátható feltételes szabadságra.
erőszakos
vonatkozó
Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása
többszörös
rendelkezés
után bocsátható feltételes szabadságra.
visszaeső
Az elítélt a büntetés fele részének kiállása
után bocsátható feltételes szabadságra.
Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a
mellékbüntetésekre, valamint az előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására
vonatkozó rendelkezéseket - nem érinti.
Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül – a vagyonelkobzás mellett –
csak a.......................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. kell végrehajtani.
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Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító ítélet
összbüntetésbe foglalta
Az alapügyben eljárt bíróság
A bűncselekmény (bűntett, vétség)
A kiszabott büntetés
megnevezése,
megnevezése
határozatának száma és kelte
................................................
Szabadságvesztés:
Bíróság
......... év ...................... hó ......... nap
…….. évi ................ hó ....... napján kelt
Büntetések:
........................./........./....... számú ítélete
............................................................
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
............................................................
........... évi ..................... hó ......... napján
Mellékbüntetések:
........................ a másodfokú bíróság
............................................................
........... évi ................ hó ....... napján kelt
............................................................
.................../......../.......számú határozata
Intézkedések:
A másodfokú bíróság határozata
............................................................
jogerőre
............................................................
emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata
................................................
Szabadságvesztés:
Bíróság
......... év ...................... hó ......... nap
........... évi ................ hó ....... napján kelt
Büntetések:
........................./........./....... számú ítélete
.............................................................
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.............................................................
........... évi ..................... hó ......... napján
Mellékbüntetések:
........................ a másodfokú bíróság
............................................................
........... évi ................ hó ....... napján kelt
............................................................
.................../......../.......számú határozata
Intézkedések:
A másodfokú bíróság határozata
............................................................
jogerőre
............................................................
emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata
................................................
Szabadságvesztés:
Bíróság
......... év ..................... hó ......... nap
........... évi ................ hó ....... napján kelt
Büntetések:
........................./........./....... számú ítélete
.............................................................
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.............................................................
........... évi ..................... hó ......... napján
Mellékbüntetések:
........................ a másodfokú bíróság
............................................................
........... évi ................ hó ....... napján kelt
............................................................
.................../......../.......számú határozata
Intézkedések:
A másodfokú bíróság határozata
............................................................
jogerőre
............................................................
emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata
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................................................
Szabadságvesztés:
Bíróság
........ év ........................ hó ......... nap
........... évi ................ hó ....... napján kelt
Büntetések:
........................./........./....... számú ítélete
............................................................
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
............................................................
........... évi ..................... hó ......... napján
Mellékbüntetések:
........................ a másodfokú bíróság
............................................................
........... évi ................ hó ....... napján kelt
............................................................
.................../......../.......számú határozata
Intézkedések:
A másodfokú bíróság határozata
............................................................
jogerőre
............................................................
emelkedett ........... évi
..................... hó ......... napján
........................ a harmadfokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján kelt
.................../......../....... számú határozata
........................................................, 20........... évi ............................................................. hó ............. napján.
.............................................................................
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
Az összbüntetésként kiszabott jogerős
20........ év ............................................. hó ................ napjáig
szabadságvesztést hajtsa végre!
halasztást kapott:
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a
halasztást meghosszabbította.
............................., 20.....év.....................hó.......napján
........................, 20..... év .......................... hó ........ napján
.............................................................................
.............................................................................
bíró
bíró - bírósági ügyintéző
Megjegyzés:

334.

Értesítés összbüntetés jogerős megállapításáról.
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FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ!
ÉRTESÍTÉS
összbüntetés jogerős megállapításáról
Az elítélt családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása
letartóztatása előtt

Lakóhelye
(postai irányítószámmal)

Az ügyben eljárt bíróság megnevezése
.............................................
.............................................
bíróság
megyei bíróság

Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte
....................../20.............../........................... számú ítélete

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.............................................
.............................................
megyei bíróság
Ítélőtábla
A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:
Legfelsőbb Bíróság

20..... évi ................................................... hó ........... nap
20..... évi ................................................... hó ........... nap
...................../20............./....................... számú határozata
20..... évi .................................................... hó ........... nap
20..... évi .................................................... hó ........... nap
..................../20............../...................... számú határozata
20..... évi .................................................... hó ........... nap

Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés
(számmal és betűvel)
A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés
(a törvényhely pontos megjelölésével)
A törvényhely pontos megjelölése: Az elítélt visszaeső - különös
A feltételes szabadságra vonatkozó
rendelkezés:
visszaeső - többszörös visszaeső Az elítélt nem bocsátható feltételes
erőszakos többszörös visszaeső
szabadságra.
Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a
mellékbüntetésekre, intézkedésekre, valamint az előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő
beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - nem érinti.
Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül - a vagyonelkobzás - mellett csak a .....................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
kell végrehajtani.
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Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító
ítélet összbüntetésbe foglalta
Az alapügyben eljárt bíróság
A bűncselekmény
A kiszabott büntetés
megnevezése, határozatának száma és
(bűntett, vétség) megnevezése
kelte
.......................................
Szabadságvesztés:
Bíróság
............ év ....................... hó ......... nap
.......... évi ............... hó ....... napján
Büntetések:
kelt
............................................................
........................./........./....... számú
............................................................
ítélete
Mellékbüntetések:
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.............................................................
........... évi ................... hó ......... napján
.............................................................
........................ a másodfokú bíróság
Intézkedések:
........... évi ................... hó ....... napján
.............................................................
kelt
.............................................................
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
....................... a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
............../......../....... számú
határozata
.......................................
Szabadságvesztés:
Bíróság
............ év ....................... hó ......... nap
........... évi ................ hó ....... napján
Büntetések:
kelt
............................................................
........................./........./....... számú
............................................................
ítélete
Mellékbüntetések:
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.............................................................
........... évi ................... hó ......... napján
.............................................................
........................ a másodfokú bíróság
Intézkedések:
........... évi ................... hó ....... napján
.............................................................
kelt
.............................................................
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
.......................................
Szabadságvesztés:
Bíróság
............ év ....................... hó ......... nap
........... évi ................ hó ....... napján
Büntetések:
kelt
............................................................
........................./........./....... számú
............................................................
ítélete
Mellékbüntetések:
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
.............................................................
........... évi ................... hó ......... napján
.............................................................
........................ a másodfokú bíróság
Intézkedések:
........... évi ................... hó ....... napján
.............................................................
kelt
.............................................................
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
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.......................................
Bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
........................./........./....... számú
ítélete
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a másodfokú bíróság
........... évi ................... hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata
A másodfokú bíróság határozata
jogerőre emelkedett
........... évi ................... hó ......... napján
........................ a harmad fokú bíróság
........... évi ................ hó ....... napján
kelt
.................../......../....... számú
határozata

Szabadságvesztés:
............ év ....................... hó ......... nap
Büntetések:
............................................................
............................................................
Mellékbüntetések:
.............................................................
.............................................................
Intézkedések:
.............................................................
.............................................................

........................................................, 20........... évi .............................................................. hó ............. napján.
...................................................................
tanács elnöke - bíró bírósági ügyintéző
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az összbüntetésként kiszabott jogerős
szabadságvesztést hajtsa végre.

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére
20........ év ............................................. hó ................ napjáig
halasztást kapott.
A bíróság 20........... év ............................... hó ....... napjáig a
halasztást meghosszabbította.

.........................., 20..... év ..................... hó ....... napján ............................., 20..... év .......................... hó ........ napján
................................................................
bíró

................................................................
bíró - bírósági ügyintéző

Megjegyzés:

335.

Értesítés összbüntetés kiszabásáról olyan esetben, amikor a feltételes szabadság kizárt.

•

2010. évi 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

12501

2010. évi 48. szám

......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
foglalkozástól eltiltásról
Az elítélt családi és utóneve
Születési helye
Születési ideje
Anyjának születési, családi és
utóneve
Lakóhelye (postai
irányítószámmal)

Foglalkozása
Az ügyben eljárt bíróság
megnevezése, határozatának
kelte és száma

jogerő napja
336/a.

város
község
................. év ......................................................... hó .............. nap

..................................................................................................................................
város
....................................................................................................................................
község
...................... kerület ........................................................................ utca
............................ szám
Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám
Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám
Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Értesítés foglalkozástól eltiltásról.

Szabadságvesztés
Foglalkozástól eltiltás

az eltiltott foglalkozás megnevezése:
...........................................................................................................................
az eltiltás időtartama:
.............................................................................................................................
a foglalkozás újbóli gyakorlásához szükséges jártasság igazolására vonatkozó
rendelkezés:
...............................................................................................................................
.............................................................................................................................
A foglalkozástól eltiltás lejártának napja:
..............................................................................................................................................................................................
Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap
P. H.
................................................................
A tanács elnöke - bíró
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A foglalkozástól eltiltás
tartamába

Beszámítható idő

•

20........... év ............................ hó ....... nap
20........... év ............................ hó ....... nap

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap
P. H.
......................................................................
bv. irodavezető

336/a.

Értesítés foglalkozástól eltiltásról
A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.
C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap
Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

A büntetés megkezdése előtt és 20................ év .................................................................. hó .................. nap
alatt a foglalkozástól eltiltásba
20................ év .................................................................. hó .................. nap
beszámítható időtartam
20................ év .................................................................. hó .................. nap
Jegyzet:

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap
P. H.
......................................................................
bv. nyilvántartó vezetője
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......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
járművezetéstől eltiltásról
Az elítélt családi és utóneve
Születési helye
Születési ideje
Anyjának születési, családi és
utóneve
Lakóhelye (postai
irányítószámmal)

Foglalkozása
Az ügyben eljárt bíróság
megnevezése, határozatának
kelte és száma

jogerő napja

336/b.

város
község
................. év ......................................................... hó .............. nap

..................................................................................................................................
város
....................................................................................................................................
község
...................... kerület ........................................................................ utca
............................ szám
Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám
Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám
Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Értesítés járművezetéstől eltiltásról

Szabadságvesztés
Járművezetéstől eltiltás

Az eltiltás milyen fajta járműre vonatkozik:
....................................................................................................................................
az eltiltás időtartama:
....................................................................................................................................
a járművezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

A járművezetéstől eltiltás
tartamába beszámítható idő
A járművezetéstől eltiltás lejártának napja:
..............................................................................................................................................................................................

Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap
P. H.
................................................................
A tanács elnöke - bíró
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A járművezetéstől eltiltás
tartamába

Beszámítható idő

•

20........... év ............................ hó ....... nap
20........... év ............................ hó ....... nap

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap
P. H.
......................................................................
bv. irodavezető

336/b.

Értesítés járművezetéstől eltiltásról
A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.
C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap
Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

A büntetés megkezdése előtt és 20................ év .................................................................. hó .................. nap
alatt a járművezetéstől eltiltásba 20................ év .................................................................. hó .................. nap
beszámítható időtartam
20................ év .................................................................. hó .................. nap
Jegyzet:

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap
P. H.
......................................................................
bv. nyilvántartó vezetője
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......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
kiutasításról
Az elítélt családi és utóneve
Állampolgársága
Születési helye
Születési ideje
Anyjának születési, családi és
utóneve
Magyarországi lakó- vagy
tartózkodási helye (postai
irányítószámmal)

Foglalkozása
Az ügyben eljárt bíróság
megnevezése, határozatának
kelte és száma

jogerő napja

316.

város
község
................. év ......................................................... hó .............. nap

..................................................................................................................................
város
....................................................................................................................................
község
...................... kerület ........................................................................ utca
............................ szám
Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám
Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám
Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Értesítés kiutasításról

Szabadságvesztés
Kiutasították-e

igen/nem
végleges /........................... év

A kiutasítás lejártának napja:
..............................................................................................................................................................................................
Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap
P. H.
................................................................
A tanács elnöke - bíró
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Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap
P. H.
......................................................................
bv. irodavezető

316.

Értesítés kiutasításról
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......................................... jelzésű
ÉRTESÍTÉS
mellékbüntetésekről
Az elítélt családi és utóneve
Születési helye
Születési ideje
Anyjának születési, családi és
utóneve
Lakóhelye (postai
irányítószámmal)

Foglalkozása
Az ügyben eljárt bíróság
megnevezése, határozatának
kelte és száma

jogerő napja

336.

város
község
................. év ......................................................... hó .............. nap

..................................................................................................................................
város
....................................................................................................................................
község
...................... kerület ........................................................................ utca
............................ szám
Első fokú ...................................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám
Másodfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám
Harmadfokú ...............................................................................................................
............................ évi ...................................... hó .............. nap
.................................................../20.................../............... szám

Mellékbüntetési értesítő.

Szabadságvesztés
Közügyektől eltiltás időtartama
Kitiltás

..................... év ............................................................................. hó ............... nap
...................................................................................................................................
A mellékbüntetés lejártának napja:
..............................................................................................................................................................................................
Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap
P. H.
................................................................
A tanács elnöke - bíró
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A mellékbüntetés tartamába

Beszámítható idő

20........... év ............................ hó ....... nap
20........... év ............................ hó ....... nap

Megjegyzés:

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap
P. H.
......................................................................
bv. irodavezető

336.

Mellékbüntetési értesítő.
A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.
C)

Az elítélt szabadulásának
módja és időpontja

•

Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap
Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap

A büntetés megkezdése előtt és 20................ év .................................................................. hó .................. nap
alatt a mellékbüntetésbe
20................ év .................................................................. hó .................. nap
beszámítható időtartam
20................ év .................................................................. hó .................. nap
Jegyzet:

Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap
P. H.
......................................................................
bv. nyilvántartó vezetője
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........................................................................................................ Bíróság
ÉRTESÍTÉS
pártfogó felügyelet elrendeléséről
A pártfogó felügyelet alá
helyezett
családi és utóneve
(születési családi és utónév is)

Születési helye és ideje

Anyja neve

Foglalkozása

Lakóhelye

Munkahelye

Családi állapota

Gyermekeinek száma, kora

Keresete, jövedelme, vagyona

Az első fokon eljárt bíróság megnevezése: ...................................................................................................................
Bíróság
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap
A másodfokon eljárt bíróság megnevezése: .......................................................................................... Bíróság /
Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
A harmadfokon eljárt bíróság megnevezése: ....................................................................................................... Bíróság
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap
A határozat jogerős és a pártfogó felügyelet tekintetében végrehajtható
20................ évi ................................................ hó .................... napján
A bűncselekmény
Megnevezése
Helye, ideje
és minősítése
és rövid leírása
Próbára bocsátás esetén a próbaidő tartama:
.............................................................................................................................................................................................
A kiszabott szabadságvesztés tartama:
.............................................................................................................................................................................................
A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének és felfüggesztett részének tartama:
Végrehajtandó rész:……………………………………. Felfüggesztett rész: .........................................
A szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje:
.............................................................................................................................................................................................
A kiszabott büntetések, mellékbüntetések és alkalmazott egyéb intézkedések:
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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A bíróság által megállapított külön magatartási szabályok:
.............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
............................................, 20........... évi ..................................................... hó .................... napján.
......................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
Megjegyzés:

............................................... előírási tételszám: ....................../...................

342.

Értesítés pártfogó felügyelet elrendeléséről.

•
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Egységes értesítés pénzbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során lefoglalt dolog
elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi költségről, az elővezetés, a terhelt
elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával
felmerült költségéről és nem szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról
Az elítélt (a rendbírságra
kötelezett) neve
(a születési név is)

Születési helye, éve,
hónapja és napja

Anyja neve

Lakóhelye, tartózkodási
helye
(postai irányítószámmal)

Munkahelye neve és címe
(postai irányítószámmal)

Foglalkozása

Keresete

Vagyona

Az elítéltet fogva tartó bv. intézet
Az első fokon eljárt bíróság
megnevezése, határozatának 20............. évi ...................................................... hó .................. nap
kelte és száma:
....................../20................./............... sz.
Ha első fokon jogerős, a jogerő 20.............. évi ..................................................... hó .................. nap
napja:
A másodfokú határozatot hozó ..............................................................................................................................................
bíróság megnevezése,
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
határozatának kelte és száma ....................../20................./............... sz.
20.............. évi ..................................................... hó .................. nap
Ha másodfokon jogerős, a
jogerő napja
A jogerős határozatot hozó
.........................................................................................................................................
bíróság megnevezése,
20............. évi ...................................................... hó .................. nap
határozatának kelte és száma ....................../20................./............... sz.
Felfüggesztve
Részben felfüggesztve
A kiszabott
Nincs felfüggesztve
szabadságvesztés
A kiszabott pénzbüntetés
összege: ........................................................................ forint Előz. fogva tartás, illetőleg
a napi tétel száma: ................................................................. házi őrizet beszámítása:
egy napi tétel összege ............................................... forint ............................. nap, azaz
................................... forint
................................................................................................................................... forint
Az eddig felmerült bűnügyi
költségből az elítéltet terheli
................................................................................................................................... forint
Az eddig felmerült bűnügyi
költségből a magánvádlót/
pótmagánvádlót terheli
A pénzbüntetés esetén
Részletfizetés: 20........-tól .............. havi ................................................ forint részlet/hó
engedélyezett
Halasztás: 20.........................................-ig
A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli ........................................................................................................................... Ft erejéig
1. ...................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19......................................................... napján ......................................................................................... született,
anyja neve: .........................................................................................................................................................................
2. ..................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19....................................................... napján ........................................................................................... született,
anyja neve: .........................................................................................................................................................................
3. ..................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19....................................................... napján ........................................................................................... született,
anyja neve: .........................................................................................................................................................................
4. ..................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19...................................................... napján ............................................................................................ született,
anyja neve: .........................................................................................................................................................................
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5. .................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19.................................................. napján ............................................................................................... született,
anyja neve: ........................................................................................................................................................................
6. .................................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost,
aki 19.................................................. napján .......................................................................................... született,
anyja neve: ....................................................................................................................................................................
Vagyonelkobzás:

Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:
..........................................................................................................................................................................................
határozatának kelte és száma: 20........ évi ...................... hó .......... nap .......... szám.
A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:
...........................................................................................................................................................................................
végrehajtói irodai ügyszám:
...........................................................................................................................................................................................
A kiszabott rendbírság ............................................................... Ft, azaz
..................................................................................................................................................................................... Ft
A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől
intézkedik.
A büntetőeljárás során felmerült elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság,
ügyész,
illetőleg nyomozó hatóság elé állítás költsége, illetőleg a polgári költsége, illetőleg a polgári eljárás során felmerült
elővezetési költség: ........................................................................................................................................................ Ft,
azaz ..................................................................................................................................................................... Ft.
Elkobzott bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kiadni rendelt bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Kiadni rendelt, de
visszatartandó bűnjel(ek)

Nyilvántartási szám

Tárolási hely(ük)

Kinek (név, lakóhely)
(postai irányítószámmal)

Az értesítés kiállításának helye és időpontja:
................., 20...... évi ............... hó ..... napján.
P. H.
Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény
Megjegyzés:
....................................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
317.

Egységes értesítés.
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Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról,
katonai büntetésről és mellékbüntetésről
........................................../20...................../................ szám
................................................................... Parancsnokának
...................................................................
Értesítem, hogy az állományába tartozó ....................................................-t (aki ..................................-n 19............ évi
................................... hó ............. napján született, anyja neve: ..................................) a ................................ Bíróság /
Katonai tanácsa az ............................................. napján kelt ..................................... számú végzésével - ítéletével
................................-t (Btk. ...............................) miatt ................. (..................) évi és ............... (....................) hónapi
................ szabadságvesztésre, ...................... (....................................................) forint pénzbüntetésre, valamint
- közügyektől eltiltásra,
- lefokozásra,
- szolgálati viszony megszüntetésre,
- rendfokozatban visszavetésre,
- várakozási idő meghosszabbításra ítélte.
A közügyektől eltiltás - az alacsonyabb rendfokozatban eltöltendő idő - a várakozási idő meghosszabbításának
tartama:
................................................................ Az ítélet jogerős. Kérem a közügyektől eltiltás - a ...............................................
katonai büntetés illetve mellékbüntetés végrehajtását.
Melléklet: .............................................
.............................................
.........................................., 20................ évi ................................................ hó ............. napján.

..................................................................
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző
Megjegyzés: A nem kívánt rész törlendő!

336/a.

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról, katonai büntetésről és mellékbüntetésről.
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Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról
........................................................................................... elítéltet, aki .....................................................................-n,
19............................. évi ............................................................................................ hó ................. napján született,
anyja neve: .......................................................................................................................................................................
lakóhelye: ..........................................................................................................................................................................
a ..................................................... Ügyészség / Bíróság / Ítélőtábla a 20.......... évi .......................... hó ...... napján kelt
........../20............./............. számú, a ................................................... Ügyészség / Bíróság, Ítélőtábla, Legfelsőbb
Bíróság, mint másodfokú bíróság a 20.......... évi ................... hó ...... napján kelt ........../20............./............. számú, a
..........................................., illetve az Ítélőtábla/ a Legfelsőbb Bíróság a 20............ évi .................................. hó
........... napján jogerőre emelkedett ................................................/20...................../................... számú végzésével
............................................................................ miatt jogerősen ......................................................................... Ft
rendbírság megfizetésére kötelezte.
A rendbírságot a ......................................................... BGH Rb ........................./20................. tételszám alatt előírta.
A terhelt a rendbírságot - nem - csak részben - fizette meg.
A jogerős határozat szerint a rendbírságot meg nem fizetése esetén .............................................. forintonként egy-egy
napi elzárásra kell átváltoztatni.
Ezért a bíróság a 20 ................. évi ........................................................ hó ................... napján kelt
............../20............../....... számú végzésével a meg nem fizetett rendbírságot ...................../..................../ nap elzárásra
változtatta át.
.........................................., 20.................. évi ................................................ hó ............ napján.

.............................................................
a tanács elnöke - bírósági ügyintéző

320/a.

Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról.

Lássa:
A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!
Az átváltoztató végzés végrehajtandó.
A rendbírság helyébe lépő elzárást hajtsa végre!
Az elzárásból az időközben történt ................................................................................. forint befizetésre figyelemmel
..................................................... napot hajtson végre.
............................................................................., 20.................. évi ................................................ hó ............. napján.

........................................................
a tanács elnöke - bíró
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Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről
Az elítélt családi
és utóneve (születési
családi és utónév is)

Születési helye
és ideje

Anyja neve

Foglalkozása

Munkahelye

Az elítélt lakóhelye / tartózkodási helye:
................................................................................................................................ (város)
........................................ (irányítószám), .......................................................... utca (tér) ...............................
házszám.
A határozatot hozó bíróság / ítélőtábla megnevezése, határozatának száma és kelte:
.............................................................. Bíróság / Ítélőtábla .................................../20..................../............ számú
végzése
20........... évi ......................................... hó ..................... nap
A bíróság határozata szerint az elítélt engedély nélkül nem hagyhatja el
............................................................................................................................ területét / körzetét.
A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés a szabadságvesztés megkezdéséig tart.
Az elítélt ..................................................... rendőrségen a következők szerint köteles jelentkezni [Be. 596. § (5) bek.]
A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés megszegéséről
a ..................................../20.................../.............. számra
hivatkozással a határozatot hozó bíróságot / ítélőtáblát kell haladéktalanul értesíteni.
............................................, 20............... évi ............................................................. hó ....................... napján.
.............................................................................
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző
................................................................................................................................................. Rendőrkapitányság Parancsnokának

206/b.

Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről.
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..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20....................../................... szám
A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.

Idézés büntetés-végrehajtási ügyben

A pártfogó felügyelet végrehajtása végett ..............................................................................
..................................................................................................................................... ellen
indított büntetés-végrehajtási ügyben a bíróság hivatalos helyiségébe
(.................................................. utca ................. házszám ............. emelet .......... ajtószám)

20..... évi ..................................... hó ............ napján ................. órára

meghallgatásra megidézem.
Figyelmeztetem, hogy
ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül eltávozik,
illetőleg önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, elővezetése rendelhető el, amelynek
költségeként kilométerenként ............................................... Ft-ot, de legkevesebb .............................. Ft-ot kell megfizetnie.
Ha a határnapot önhibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított nyolc napon belül igazolási kérelmet
terjeszthet elő.

........................................., 20 ............. évi .......................................... hó ............. napján.
Címzett: ......................................................
........................................................................

...................................................................
büntetés-végrehajtási bíró

A kiadmány hiteléül:

.......................................................................
tisztviselő – ügykezelő
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IRM tölti ki

Előzményi irat száma: ............................................................
Kapcsolódó irat száma: ..........................................................
..................................................................................................................................... Bíróság
Ügyszám: .........................................................................................................................................................................................................
Név: ....................................................................................................................................................................................................................
Születési családi és utónév: ........................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .........................................................................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................................................................................................
Családi állapota: ........................................................................................................................................................................................... .
Eltartásában élő gyermek(ek) száma(i): .................................................................................................................................................
Életkora(i): ........................................................................................................................................................................................................
Lakóhely (irányítószám): .............................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .........................................................................................................................................................................................
I. Az első fokú eljárás adatai: ......................................................................................................................................................................
Csak eljárási kegyelmi kérelem esetén töltendő ki.
1. Az Ügyészség megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................
2. A vádirat
száma:
(vádindítvány)
..............................................................................................
kelte:
..............................................................................................
3. A vád tárgyává tett bűncselekmény(ek) megnevezése, minősítése:
.............................................................................................................................................................................................
3. Az első fokú bíróság megnevezése: ...................................................................................................................................................
Az elsőfokú ítélet/végzés (összbüntetés) száma:................................................................................................................................
kelte: ............................................ jogerő kelte:.............................................................................................................................................
4. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ................................................................................................................................................
A kiszabott (megállapított) büntetés:
- büntetés: .......................................................................................................................................................................................................
- mellékbüntetés: ..........................................................................................................................................................................................
- intézkedés: ................................................................................................................................................................................................... .
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II. A másodfokú eljárás adatai:
5. A másodfokú bíróság megnevezése: .................................................................................................................................................
A másodfokú bíróság határozatának száma: .......................................................................................................................................
kelte: ................................................................................................................
6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
A kiszabott (megállapított) - büntetés: ..................................................................................................................................................
- mellékbüntetés: ......................................................................
- intézkedés: ................................................................................
III. A harmadfokú eljárás adatai:
5. A harmadfokú bíróság határozatának száma: ................................................................................................................................
kelte: ..............................................................................................................
6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................. .
A kiszabott (megállapított) - büntetés: ..................................................................................................................................................
- mellékbüntetés: .....................................................................
- intézkedés: ..............................................................................
IV. Büntetés-végrehajtási adatok:.
1. Előzetes fogva tartásban volt:
.......... év .................... hó .......... naptól
.......... év .................... hó .......... napig
2. A büntetését tölti:
..................................................................................................................... Bv. Intézetben
.......... év .................... hó .......... nap óta
3. A feltételes szabadság esedékességének időpontja:
.......... év .................... hó .......... nap
4. A büntetés kitöltésének időpontja:
.......... év .................... hó .......... nap
5. a) Halasztást kapott a büntetés végrehajtásának megkezdésére:
.......... év .................... hó .......... napjáig
b) A halasztó végzés száma: ................
kelte: ................
6. A büntetés(ek) vagy mellékbüntetés(ek) leteltének időpontja(i):
................................. ....... év .................... hó .......... nap
................................. ....... év .................... hó .......... nap

2010. évi 48. szám
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V. A kérelemmel kapcsolatos adatok:
1. A kérelmező(k) neve/címe: ....................................................................................................................................................................
A meghatalmazott védő neve/címe: ................................................................................................................................................. .
2. A kérelem a bírósághoz érkezett: .......... év ................... hó .......... nap
A kérelem sorszáma:.................................................................................................................................................................................
3. A kérelem célja: .........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Indokai: ............................................................................................................................................................................................................ .
..............................................................................................................................................................................................................................
4. A kérelemmel felterjesztett iratok felsorolása:
- vádirat (vádindítvány)
- ügydöntő határozat(ok)
- bv. intézet értékelő véleménye
- nyílt rendőri információ
- környezettanulmány
- munkáltatói vélemény
- orvosi igazolások, igazságügyi orvosszakértői vélemény
- anyakönyvi kivonat
- egyéb:
VI. Az összbüntetési ítélet alapítéleteinek adatai:
Az alapítéletek adatai (bíróság, ügyszám, a határozat kelte, a bűncselekmények megnevezése, az elkövetési
időpontja, a büntetés):

Kelt: .............................................................

.......................................................................
a tanács elnöke - bíró
293. Egységes kegyelmi felterjesztőlap.
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..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20.................../...................... szám

Közlöm, hogy .......................................................... terhelt ellen .............................. szám alatt a ...............................................
....................................................................... Bíróságon indított büntetőügyben a .................................................................
Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság által ...................................... szám alatt ............. év ........................................... hó .............. napján
kiállított értesítés szerint ................................................................. terhelttel szemben kiszabott .........................................................
évi ............................................. hónapi szabadságvesztés végrehajtását ............................................... tételszám alatt előírtam.
Kérem, hogy az iratoknak a ................................................................ Ítélőtáblától/Legfelsőbb Bíróságtól való megérkezte
után a szükséges határozatkiadmányokat és a végrehajtáshoz szükséges egyéb iratokat a fenti számra hivatkozva
szíveskedjék megküldeni.

........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.

................................................
büntetés-végrehajtási bíró
................................................................ Bíróságnak

307. Szabadságvesztés előírási tételszámának közlése, ha a határozat az Ítélőtábla, illetőleg a Legfelsőbb
Bíróság előtt emelkedett jogerőre.

MAGYAR KÖZLÖNY
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..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20..................../..................... szám

FELHÍVÁS

A
.....................................
Bíróságnak
az
...............
év
..............................
hó
............
napján
kelt
................................/20.............../............... számú, a ........................................................... Bíróságnak/Ítélőtáblának/Legfelsőbb
Bíróságnak, mint másodfokú bíróságnak a 20 ............ év ............................ hó ............... napján kelt
....................../20.........../............ számú, illetve az Ítélőtábla / Legfelsőbb Bíróság, mint harmadfokú közérdekű munkát
kiszabó ítélete, illetve a Megyei (Fővárosi) Bíróság bv. bírójának.........számú végzése alapján

Felhívom

............................................................................................ (születési név:………………………………………….) elítéltet (aki
................-n
19.......
évi
.............................
hó
............
napján
született,
anyja
neve:
.........................................................................................),
hogy
a
közérdekű
munka
megkezdése
végett
............................................................................
napján
a
kijelölt
munkahely
.................................................................................................................... (..................................................................................) igazgatójánál vezetőjénél - munkaügyi osztályán személyesen jelentkezzék.
Ha ennek a felhívásnak alapos ok nélkül nem tesz eleget, magát a közérdekű munka büntetés-végrehajtása alól
kivonja, vagy a munkafegyelmet súlyosan sértő magatartást tanúsít, a bíróság a közérdekű munkát, illetőleg a
munkának e körülmények bekövetkezésekor még hátralévő részét szabadságvesztésre változtatja át.

........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.

................................................
büntetés-végrehajtási bíró
Címzett: ......................................................
........................................................................

314/b. Felhívás a közérdekű munka megkezdésére.
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..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20....................../................... szám

Közlöm, hogy .................................. vádlottat (aki .......-n 19...... évi ................. hó ...... napján született, anyja neve:
..................................................., lakása: .................................................) a ....................................... Bíróság a 20......... év
................................... hó ............ napján kelt ...................../20............./............. számú ítéletével, a másodfokon eljárt
................................... Bíróság/Ítélőtábla/Legfelsőbb Bíróság, illetőleg a harmadfokon eljárt Ítélőtábla/Legfelsőbb
Bíróság a 20............. év ................................................................ hó ................ napján kelt ............................./20............./..............
számú ítéletével, illetve a Megyei (Fővárosi) bíróság bv. bírójának .......................................... számú végzésével jogerősen
................ óra közérdekű munkára ítélte.
A bíróság a közérdekű munka végrehajtásának helyéül .............................................................
..............................................................................(.................................................................
..........................................................................................) munkahelyet jelölte ki.
Az elítéltet a mai napon felhívtam, hogy 20.........évi........................................hó..........napján a kijelölt munkahelyen a
közérdekű munka megkezdésére jelentkezzék.
A kiszabott közérdekű munkából a bíróság az elítélt által 20........ évi ...................................... hó ............ napjától
............................ évi .................................. hó............. napjáig előzetes fogva tartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött
idővel ................ óra közérdekű munkát kitöltöttnek vett.
A közérdekű munka végrehajtását a ............................................................................ Megyei Igazságügyi Hivatal Pártfogó
Felügyelői Szolgálata ellenőrzi.
Kérem, hogy a közérdekű munka kijelölt napon való megkezdését a ................................................. Megyei Igazságügyi
Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálatával közölje.
A közérdekű munkát kiszabó ítélet(ek) egy (egy) kiadmányát, valamint a közérdekű munka végrehajtásával
kapcsolatos tájékoztatót csatoltan megküldöm.
A tájékoztató megküldését mellőzöm, mert azt .......................................................................... elítélt ügyében Kmv
............................................................. szám alatt már megküldtem.
Az elítélt jogaira és kötelezettségeire az 1979. évi 11. számú tvr. 60-67/A. §-aiban írtak irányadók. A közérdekű
munka végrehajtásáért a munkáltató szerv vezetője felelős.

........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.

................................................
büntetés-végrehajtási bíró
...................................................... Igazgatójának (Vezetőjének)
..................................................................................................

315/a.

Munkáltató vezetőjének értesítése közérdekű munkáról.
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..................................................................... Megyei Bíróság Büntetés-végrehajtási Csoportja
..................................../20...................../.................... szám

A bíróság felhívja ..................................................................................................... elítéltet (aki ....................................-n 19.......... évi
...................................... hó ................. napján született, anyja neve: ..........................................................), hogy a
........................................... Bíróság a ................../20................/................ számú ítéletével, a .............................................. Bíróság
mint másodfokú bíróság/Ítélőtábla, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság a .........../20............./............. számú határozatával
......................................................................... miatt jogerősen kiszabott ..................................................... szabadságvesztésének
(részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részének) megkezdése végett ...........................................
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben
(............................................ település ................................ utca ............... szám .......... emelet .......... ajtó) 20........ évi
........................................ hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék.
A jelentkezés elmulasztása esetén a bíróság az elővezetés iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés
.................................................... Ft kilométerenként, de legkevesebb ................................................ Ft.
.................................., 20........ évi ..................... hó .......... napján.

................................................
büntetés-végrehajtási bíró
Címzett: ............................................
.............................................................

FIGYELMEZTETÉS
1. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban.
2. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági
bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló
okmányainak másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más
ellátásban vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az
ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést.
3. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, önborotva, fogápoló szerek,
mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték,
vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan
engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban.
A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt
költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti.
4. Ha olyan kiskorú gyermeke, vagy más Ön által gondozott személy van, aki a szabadságvesztés végrehajtása alatt
felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva a büntetés-végrehajtási csoportnál - a
gyermek nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével - minél előbb jelentse be.
5. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.

321.

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére.
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.................................................................. Bíróság
büntetés-végrehajtási irodája
Jegyzék
a szabadságvesztés végrehajtására 20..... év ...................... hó ....... napjáig behívott elítéltekről
Sorszám

Szvn.t.
szám

Az elítélt családi
és utóneve
(születési családi
és utónév is)

Születési év, hely,
anyja neve

A szabadságvesztés
(részben felfüggesztett
szabadságvesztés
végrehajtandó részének)
mértéke, fokozata és a
jelentkezés napja

Kérem a fent felsoroltak befogadását.

........................................, 20............ évi ................................... hó .......... napján.

................................................
büntetés-végrehajtási bíró
331. Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekről.

Megjegyzés

•
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Nyilvántartólap közérdekű munkára ítéltről
Az elítélt neve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakóhelye:

A végrehajtásra kijelölt munkahely:

Meghatározott munka:

Kijelölt új munkahely:

Meghatározott új munka:

.......................................................................................................................................................................................-t a
................................................................................................................................................. Bíróság a 20................... évi
................................................. hó ........................ napján kelt B. .................../20................/............... számú ítéletével, a
.................................................................................................. Bíróság/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, illetőleg a
Legfelsőbb Bíróság a 20........ évi ................................. hó ......... napján
kelt Bf. ................./20.........../............... számú határozatával ...................................... miatt .................... óra
közérdekű munkára ítélte, melyet.................................................. munkakörben kell eltölteni. Egy napi közérdekű
munkának hat óra munkavégzés felel meg.
A határozat 20.......... évi ....................................... hó ..................................... napján jogerőre emelkedett és végrehajtható.
A bíróság az elítélt által előzetes fogva tartásban eltöltött idővel .............................................................. óra közérdekű
munkát kitöltöttnek vett.
A közérdekű munka megkezdésének ideje:
A büntetés befejezésének várható ideje:
................... évi ....................................... hó .......... nap
A büntetés befejező időpontjának változásai:
1.
2.
3.
4.
5.

.......... év .............. hó ....... nap
.......... év ............ hó ....... nap
.......... év ............ hó ....... nap
.......... év ............... hó ....... nap
.......... év ........... hó ....... nap

Hiányzások, szabadság stb.
Mettől
Meddig
Összesen
Naptári hó, nap
hó
nap

6..
7.
8.
9.
10.

.................. évi ..................................... hó ............ nap

.......... év .................... hó ....... nap
.......... év .................... hó ....... nap
.......... év .................... hó ....... nap
.......... év .................... hó ....... nap
.......... év .................... hó ....... nap

Hiányzások, szabadság stb.
Mettől
Meddig
Összesen
Naptári hó, nap
hó
nap

Intézkedések:
Feljegyzés a közérdekű munkára ítéltről, tapasztalatok:
Megjegyzés:
339. Nyilvántartó-lap közérdekű munkára ítéltről.

11.
12.
13.
14.
15.

.......... év ................ hó ....... nap
.......... év ............... hó ....... nap
.......... év ................ hó ....... nap
.......... év .............. hó ....... nap
.......... év ............. hó ....... nap

Hiányzások, szabadság stb.
Mettől
Meddig
Összesen
Naptári hó, nap
hó
nap
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A pártfogó felügyelet kezdő és lejárati napja
Az érkezés
ideje
(hó, nap)

Ügyszám

1

2

Az eljáró pártfogó neve

A párt
fogolt
neve
(születési
név is)
születési éve,
anyja
neve

Próbára bocsátott

Felfüggesztett szabadságvesz-tésre ítélt

Rész-ben
felfüggesztett szabadságvesztésre
ítélt

Vádhalasztás

Feltételes
szabadságra
bocsátott

Szabadságvesztés
kitöltése után

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

A pártfogó felügyelet befejezésének ideje

13

14

Utóiratok
feltüntetése

Szabálysértés
kezdeményezésére
vonatkozó
adatok

A pártfogó
felügyelet
tartamának
meghoszszabbítása

Az
iratok
hollétére vonatkozó bejegyzések

A pártfogó
felügyelet
eredményesen
eltelt

Áttétel

Újabb
bűncselekmény
elkövetése
miatt

Magatartási
szabályok
megsértése
miatt

Egyéb

Megjegyzés

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Áthozat

Összesen

351.

A pártfogó felügyelet alá helyezettek ügykönyve.

„
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2. melléklet a 11/2010. (III. 31.) IRM rendelethez
„1. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

1. számú adatlap
ADATKÖZLÉS A BÜNTETŐELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRŐL
(megalapozott gyanú közlése, eljárás felfüggesztése, eljárás folytatása, új eljárás lefolytatása, eljárás
megszüntetése)
Ƒ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
1.2. Családi és utónév: ...................................................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév: .................................................................................................................................................................
1.4. Előző családi és utónév: ........................................................................................................................................................................
1.5. Születési hely: ............................................................................................................................. és idő: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................................................................................
1.7. Neme: Ƒ férfi Ƒ nő

1.8. Állampolgárság: .............................................. Előző állampolgárság: ......................................

1.9. Lakóhely: ...................................................................................................................................................................................................
2. A bűncselekmény adatai:
Kód és megnevezés

Btk. szerinti
minősítés

Rendbeliség

Elkövetési
hely

Elkövetési idő

ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................

3. Értesítés mintavételről
3.1. arcképmás egyedi
azonosító

3.2. belső azonosító kód ujjés tenyérnyomathoz

3.3. belső azonosító kód
DNS-mintához
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4. Megalapozott gyanú közlésének adatai:
4.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................................................................................................................................................................................................
4.2. A büntetőügy iktatószáma: ......................................................................................................................................................
4.3. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
5. A büntetőeljárás felfüggesztésére vonatkozó adatok:
5.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................................................................................................................................................................................................
5.2. Az eljárásban hozott határozat száma: ............................................................... és kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
5.3. Az eljárás felfüggesztésének oka: ..........................................................................................................................................
5.4. A felfüggesztés időtartama: ƑƑƑƑ.ƑƑ.ƑƑ-tól ƑƑƑƑ.ƑƑ.ƑƑ-ig
5.5. Az alapügyben eljárt szerv megnevezése: .............................................. határozatának száma: ..............................
6. A Ƒ büntetőeljárás folytatására vagy
az Ƒ új eljárás (perújítási nyomozás vagy perújítás elrendelése) indítására vonatkozó adatok:
6.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
...................................................................................................................................................................................................................
6.2. Az eljárásban hozott határozat száma: ..............................................................................................................................
6.3. Az eljárás folytatásának vagy új eljárás indításának időpontja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
6.4. Alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljárt szerv kódja és megnevezése:
ƑƑƑƑƑƑƑ ..............................................................................................................................................................................................
6.5. Az alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljáró szerv határozatának száma:
................................................................................................................
7. A nyomozás megszüntetésére vonatkozó adatok:
7.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
...................................................................................................................................................................................................................
7.2. Az eljárásban hozott határozat száma:
...................................................................................................................................................................................................................
7.3. A nyomozás megszüntetésének napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
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2. számú adatlap
ADATKÖZLÉS VÁDEMELÉSRŐL VAGY VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSÁRÓL
Ƒ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
1.2. Családi és utónév: .............................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév: ...........................................................................................................................................
1.4. Előző családi és utónév: ..................................................................................................................................................
1.5. Születési hely: ............................................................................................................. idő: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve: .............................................................................................................................
1.7. Neme: Ƒ férfi Ƒ nő

1.8. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: ...............................

1.9. Lakóhely: ...............................................................................................................................................................................
2. Megalapozott gyanú közlésével kapcsolatos adatok:
2.1. A megalapozott gyanút közlő szerv kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
........................................................................................................................................................................................
2.2. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.3. A büntetőügy iktatószáma: .........................................................................................................................................
3. A vád tárgyává tett bűncselekmény adatai:
Kód és megnevezés

Btk.
szerinti
minősítés

Rendbeliség

Elkövetési
hely

Elkövetési idő

ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
.....................................

4. Vádemelés adatai:
4.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
...........................................................................................................................................................................................
4.2. A vádirat száma: ........................................................................................................................................................
4.3. A vádemelés időpontja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.4. A vádirat kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
5. Vádemelés elhalasztása adatai:
5.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
.......................................................................................................................................................................................
5.2. A vádemelés elhalasztása leteltének napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
5.3. Az eljárásban hozott határozat száma: ................................................................. kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
5.4. A vádemelés elhalasztásának oka: .............................................................................................................................
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
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3. számú adatlap
ADATKÖZLÉS ÜGYÉSZI MEGROVÁS ALKALMAZÁSÁRÓL

Ƒ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
1.2. Családi és utónév: ...........................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév: ..........................................................................................................................................
1.4. Előző családi és utónév: .................................................................................................................................................
1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve: ............................................................................................................................
1.7. Neme: Ƒ férfi Ƒ nő

1.8. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság: ......................

1.9. Lakóhely: ..............................................................................................................................................................................
2. Az eljáró ügyészség, adatai és az ügy alapadatai:
2.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
..............................................................................................................................................................................................................
2.2. Határozatának száma: .............................................................................................. kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.3. Büntetőeljárást indító szerv megnevezése: ................................................................................................................
határozatának száma: ....................................................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3. Bűncselekményi adatok:
Megnevezés

Btk.
szerinti
minősítés

Az elkövetési
helye
és ideje

Rb.

Elkövetői
vagy
elkövetési alakzat

............................../
..............................

............................../
..............................

Ƒ

............................../
...............................

............................../
...............................

Ƒ

............................../
...............................

............................../
...............................

Ƒ

............................../
...............................

............................../
...............................

Ƒ

............................../
...............................

............................../
...............................

Ƒ

............................../
...............................

............................../
...............................

Ƒ

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése:
Nyilvántartási ideje: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap

Bűnszerv.
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4. számú adatlap
ADATKÖZLÉS JOGERŐS BÍRÓI DÖNTÉSEKRŐL

Ƒ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
1.2. Családi és utónév: ......................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév: .....................................................................................................................................
1.4. Előző családi és utónév: ............................................................................................................................................
1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve: ........................................................................................................................
1.7. Neme: Ƒ férfi Ƒ nő

1.8. Állampolgárság: .......................................... Előző állampolgárság: ........................

1.9. Lakóhely: ..................................................................................................................................................................
2. A határozat és az eljáró szerv adatai:
2.1. Az eljárás eredménye: Ƒ elítélés
Ƒ felmentés Ƒ megszüntetés
2.2. Ha rendkívüli jogorvoslatra került sor: Ƒ perújítás Ƒ felülvizsgálat Ƒ jogorvoslat a törvényesség érdekében
2.3. Jogerőre emelkedésének napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.4. Első fokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében első fokon) eljárt bíróság
megnevezése:
........................................................................................................................................................................................
határozatának száma:......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.5. Másodfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében másodfokon) eljárt bíróság
megnevezése:
.........................................................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.6. Harmadfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében harmadfokon) eljárt bíróság
megnevezése:
.................................................................................................................................................................................
határozatának száma: ......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.7. Vádiratot benyújtó ügyészség kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
.......................................................................................................................................................................................
vádirat száma: ........................................................................ kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.8. Rendkívüli perorvoslat vagy jogorvoslat esetén az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság
megnevezése:
......................................................................................................................................................................................
határozatának száma: .......................................................... jogerőre emelkedésének napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.9. Ƒ A terhelt fiatalkorú
2.10. A terhelt Ƒ nem visszaeső Ƒ visszaeső Ƒ különös visszaeső Ƒ többszörös visszaeső Ƒ erőszakos többszörös
visszaeső
2.11. Az érintett előzetes mentesítésben részesült: Ƒ igen
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3. Bűncselekményi adatok:
Megnevezés

Btk.
szerinti
minősítés

4. Szankció adatai:
4.1. A büntetés kiszabását a bíróság mellőzte: Ƒ igen
4.2. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS
Mértéke
Neme

Rb.

Az elkövetés
helye
és ideje

Elkövetői
vagy
elkövetési alakzat

........................../
...........................

........................../
...........................

Ƒ

........................../
...........................

........................../
...........................

Ƒ

........................../
...........................

........................../
...........................

Ƒ

........................../
...........................

........................../
...........................

Ƒ

Vh. fokozata

•

2010. évi 48. szám

Bűnszerv.

Foglalkozás/Járműkategória

4.3. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE/ RÉSZBEN FELFÜGGESZTÉSE
4.3.1 Vh. felfüggesztve ……… évre
4.3.2.1. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a végrehajtandó rész tartama: ….év …… hónap
4.3.2.2. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő tartama: ….év …… hónap
4.4. MELLÉKBÜNTETÉS
Neme

Mértéke

kitiltás helye

4.5. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS
Mértéke
Neme

4.6. Önállóan alkalmazott, határozott idejű kiutasítás leteltének napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.7. A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az
.......... évi ............................................. hó ........ napjától
.......... évi ............................................. hó ........ napjáig
.......... évi ............................................. hó ........ napjától
.......... évi ............................................. hó ........ napjáig
.......... évi ............................................. hó ........ napjától
.......... évi ............................................. hó ........ napjáig
.......... évi ............................................. hó ........ napjától
.......... évi ............................................. hó ........ napjáig
előzetes fogva tartásban, illetőleg
.......... évi ............................................. hó ........ napjától
.......... évi ............................................. hó ........ napjáig
.......... évi ............................................. hó ........ napjától
.......... évi ............................................. hó ........ napjáig
.......... évi ............................................. hó ........ napjától
.......... évi ............................................. hó ........ napjáig
.......... évi ............................................. hó ........ napjától
.......... évi ............................................. hó ........ napjáig
házi őrizetben eltöltött időt, oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel
meg beszámította.
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4.8. Felfüggesztett szabadságvesztés, illetve részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett része
végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen kiszabó bíróság
megnevezése: ............................................................................................................................................................................................
határozatának száma: ........................................................................ kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.9. Próbára bocsátás megszüntetése esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:
...........................................................................................................................................................................................................................
határozatának száma: ............................................................... jogerőre emelkedésének napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.10. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:
...........................................................................................................................................................................................................................
határozatának száma: ............................................................... jogerőre emelkedésének napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:
Ƒ Hatályon kívül helyezve: ...................................................
........................................................................................................
Ƒ Büntetés átváltoztatása:
............................................................................................
............................................................................................

Ƒ Végrehajtását elrendelte: ....................................
.............................................................................................
Egyéb: .............................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Büntetését letöltötte:

Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Mentesítés várható időpontja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Büntetés nyilvántartási ideje: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Mellékbüntetés nyilvántartási ideje: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Intézkedés nyilvántartási ideje: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
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5. számú adatlap
ADATKÖZLÉS ÖSSZBÜNTETÉSI ÍTÉLETRŐL, EGYSÉGES INTÉZKEDÉS ELRENDELÉSÉRŐL

Ƒ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
1.2. Családi és utónév: .......................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév: ......................................................................................................................................
1.4. Előző családi és utónév: ............................................................................................................................................
1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve: .......................................................................................................................
1.7. Neme: Ƒ férfi Ƒ nő

1.8. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság: .............................

1.9. Lakóhely: .........................................................................................................................................................................
2. A határozat és az eljáró szerv adatai:
2.1. Jogerőre emelkedésének napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.2. Első fokon eljárt bíróság megnevezése: .....................................................................................................................
határozatának száma:......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
2.3. Másodfokon eljárt bíróság megnevezése: ..................................................................................................................
határozatának száma: ......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.4. A terhelt fiatalkorú Ƒ
3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma:
Bíróság megnevezése: ........................................................................................................................................................
határozatának száma:......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Bíróság megnevezése: ........................................................................................................................................................
határozatának száma:......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Bíróság megnevezése: ........................................................................................................................................................
határozatának száma:......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
4. Szankció adatai:
4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS
Neme

Mértéke

Vh. Fokozata

Foglalkozás/Járműkategória

4.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE/ RÉSZBENI FELFÜGGESZTÉS
4.2.1 Vh. felfüggesztve ……… évre
4.2.2.1. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a végrehajtandó rész tartama: ….év …… hónap
4.2.2.2. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő tartama: ….év …… hónap
4.3. MELLÉKBÜNTETÉS
Neme

Mértéke

kitiltás helye
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4.4. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS
Mértéke
Neme

4.5. Az előzetes fogvatartás során kitöltött büntetések:
...........................................................................................................................
Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:
Ƒ Hatályon kívül helyezve: ...........................................................................
.................................................................................................................................
Büntetését letöltötte:
Egyéb: ..................................................................................................................
..................................................................................................................................
Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
Mentesítés várható időpontja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
Büntetés nyilvántartási ideje: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Mellékbüntetés nyilvántartási ideje: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Intézkedés nyilvántartási ideje: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
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6. számú adatlap
ADATKÖZLÉS KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYÉNEK ELISMERÉSÉRŐL

Ƒ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
1.2. Családi és utónév: .....................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév: .......................................................................................................................................
1.4. Előző családi és utónév: ...........................................................................................................................................
1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................
1.7. Neme: Ƒ férfi Ƒ nő

1.8. Állampolgárság: .................................... Előző állampolgárság: ............................

1.9. Lakóhely: ..................................................................................................................................................................
2. A határozat és az eljáró szerv adatai:
2.1. A külföldi ítélet jogerőre emelkedésének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.2. Külföldi bíróság(ok) adatai:
megnevezése: ................................................................................................................................................................
határozatának száma:......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
megnevezése: .....................................................................................................................................................................
határozatának száma:......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
megnevezése: ................................................................................................................................................................
határozatának száma:......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.3. A jogerős elismerő határozatot hozó bíróság megnevezése:
....................................................................................................................................................................................
határozatának száma:......................................................................... kelte: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
jogerőre emelkedésének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.4. A terhelt fiatalkorú Ƒ
3. Bűncselekményi adatok:
Megnevezés

Btk.
szerinti
minősítés

Rb.

Az elkövetés
helye
és ideje
............................../
...............................
............................../
...............................
............................../
...............................
............................../
...............................
............................../
...............................
............................../
...............................
............................../
...............................

Elkövetői
vagy
elkövetési alakzat
............................../
...............................
............................../
...............................
............................../
...............................
............................../
...............................
............................../
...............................
............................../
...............................
............................../
...............................

Bűnszerv.
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
Ƒ
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4. Szankció adatai:
4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS
Neme

Mértéke

Vh. fokozata

Foglalkozás/Járműkategória

4.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE/ RÉSZBENI FELFÜGGESZTÉS
4.2.1 Vh. felfüggesztve ……… évre
4.2.2.1. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a végrehajtandó rész tartama: ….év …… hónap
4.2.2.2. Részben felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő tartama: ….év …… hónap
4.2. MELLÉKBÜNTETÉS
Neme

Mértéke

kitiltás helye

4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS
Mértéke
Neme

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései:
Ƒ Hatályon kívül helyezve: .........................................................
..........................................................................................
Ƒ Büntetés átváltoztatása:
.........................................................................................
.........................................................................................

Ƒ Végrehajtását elrendelte:
.......................................................................................
.......................................................................................
Egyéb: ........................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
........................................................................................

Büntetését letöltötte:
Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
Mentesítés várható időpontja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
Büntetés nyilvántartási ideje: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Mellékbüntetés nyilvántartási ideje: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
Intézkedés nyilvántartási ideje: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap
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7. számú adatlap
ADATKÖZLÉS KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSBAN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

Ƒ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
1.2. Családi és utónév: .................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév: ................................................................................................................................
1.4. Előző családi és utónév: .......................................................................................................................................
1.5. Születési hely: .............................................................................................. idő: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................................................
1.7. Neme: Ƒ férfi vagy Ƒ nő 1.8. Állampolgárság: ......................... Előző állampolgárság: .......................
1.9. Lakóhely: ....................................................................................................................................................................
2. A különleges eljárás tárgya:
Ƒ próbára bocsátás meghosszabbítása
Ƒ elévülés megállapítása
Ƒ szabadságvesztés utólagos elrendelése
Ƒ bírósági mentesítés

Ƒ pártfogó felügyelet változása
Ƒ pénzbüntetés vagy közérdekű munka átváltoztatás

3. Az eljáró bíróság adatai és az ügy alapadatai:
3.1. Az első fokon eljáró bíróság megnevezése: ............................................................................................................
határozatának száma: .............................................................................................. kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
Jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: ...........................................................................................................
határozatának száma: .............................................................................................. kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
jogerőre emelkedés napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.2. Alapügyben első fokon eljárt bíróság megnevezése: .............................................................................................
határozatának száma: ............................................................................................. kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
Az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: ...................................................................................
határozatának száma: .............................................................................................. kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
jogerőre emelkedés napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4. A különleges eljárásra vonatkozó adatok:
4.1. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátás leteltének napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.2. Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése vagy meghosszabbítása esetén a pártfogó felügyelet
kezdőnapja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap és letelte ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.3. Ƒ büntetés vagy Ƒ mellékbüntetés végrehajthatóságának elévülése esetén
az elévülés napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.4. A pénzbüntetés vagy a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatása során megállapított
szabadságvesztés időtartama: .............................................................................................................................................
4.5. A mentesítés várható időpontja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
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8. számú adatlap
ADATKÖZLÉS VÉGREHAJTÁSI ADATOKRÓL

Ƒ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
1.2. Családi és utónév: ....................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév: ...................................................................................................................................
1.4. Előző családi és utónév: ............................................................................................................................................
1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................
1.7. Neme: Ƒ férfi vagy Ƒ nő 1.8. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: ................................
1.9. Lakóhely: .......................................................................................................................................................
2. Az eljáró szerv adatai és az ügy alapadatai:
2.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
..................................................................................................................................................................................
2.2. Határozatot hozó bíróság megnevezése: ............................................................................................................
határozatának száma: ................................................................ jogerőre emelkedése: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
2.3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése: .............................................................................................................
határozatának száma: ....................................................................... jogerőre emelkedése: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.

3. Szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó adatok:
3.1. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata:
Ƒ fegyház
Ƒ börtön
Ƒ fogház
Ƒ FK börtön
Ƒ FK fogház
3.2. A bíróság az elítélt szabadságvesztését részben felfüggesztette ͘
3.3. A befogadás napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.4. A szabadságvesztés büntetés kezdő napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.5. A szabadságvesztés büntetés utolsó napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.6. A szabadon bocsátás napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.7. Feltételes szabadságra bocsátás napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.8. Feltételes szabadság leteltének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.9. Feltételes szabadság megszüntetésének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.10. Feltételes szabadságra bocsátás mellett pártfogó felügyelet alkalmazása: Ƒ igen
3.11. A részben felfüggesztett szabadságvesztésből
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
próbaidőre bocsátás napja:
3.12. A részben felfüggesztett szabadságvesztés
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
próbaideje leteltének napja:
3.13. Szabadságvesztés félbeszakítása: Ƒ határozott vagy Ƒ határozatlan tartamú
3.14. Félbeszakítás kezdő napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.15. Határozott tartamú félbeszakítás leteltének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.16. Határozott tartamú félbeszakítás meghosszabbított ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
leteltének napja:
3.17. Az elítélt halálának időpontja, ha büntetésƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
végrehajtási intézetben halt meg:
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4. Javítóintézeti nevelés végrehajtására vonatkozó adatok:
4.1. A befogadás napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.2. A javítóintézeti nevelés kezdő napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.3. Ideiglenes elbocsátás napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.4. Ideiglenes elbocsátás leteltének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.5. Ideiglenes elbocsátás megszüntetésének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.6. Elbocsátás napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
5. Kényszergyógykezelés végrehajtására vonatkozó adatok:
5.1. Kényszergyógykezelés megszüntetésének napja: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
6. Egyes büntetések végrehajtására vonatkozó adatok:
6.1. A pénzbüntetés megfizetésének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
6.2. A közérdekű munka teljesítésének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
6.3.1. Foglalkozástól eltiltás: Ƒ határozott vagy Ƒ határozatlan tartamú
6.3.2. Határozott tartamú foglalkozástól eltiltás leteltének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
6.4.1. Járművezetéstől eltiltás: Ƒ határozott vagy Ƒ határozatlan tartamú
6.4.2. Határozott tartamú járművezetéstől eltiltás leteltének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
6.5.1. Szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás: Ƒ határozott vagy Ƒ határozatlan tartamú
6.5.2. Szabadságvesztés mellett kiszabott határozott tartamú
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
kiutasítás leteltének napja
7. Egyes mellékbüntetések végrehajtására vonatkozó adatok:
7.1. A közügyektől eltiltás leteltének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
7.2. A kitiltás leteltének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
7.3 A meghatározott helyről történő kitiltás helye
8. Értesítés mintavételről
8.1. arcképmás egyedi azonosító

8.2. belső azonosító kód ujj- és
tenyérnyomathoz

8.3. belső azonosító kód DNSmintához

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője
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9. számú adatlap
ADATKÖZLÉS KÉNYSZERINTÉZKEDÉS TÁRGYÁBAN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL

Ƒ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE
1. Terhelt személyazonosító adatai:
1.1. Személyi azonosító: ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
1.2. Családi és utónév: ...........................................................................................................................................................
1.3. Születési családi és utónév: .........................................................................................................................................
1.4. Előző családi és utónév: ................................................................................................................................................
1.5. Születési hely: ........................................................................................................... idő: ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
1.6. Anyja születési családi és utóneve: ...........................................................................................................................
1.7. Neme: Ƒ férfi vagy Ƒ nő 1.8. Állampolgárság: ............................ Előző állampolgárság: ............................
1.9. Lakóhely: .............................................................................................................................................................................
2. Az elrendelő határozat szerinti bűncselekmény adatai:
Btk. szerinti
Kód és megnevezés
minősítés
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ
ƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑƑ

Rendbeliség

Elkövetési hely

Elkövetési idő

3. A kényszerintézkedés elrendelésének adatai:
3.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: ....................................................................................................
3.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.3 A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
3.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa:
Ƒ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS
Ƒ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM
Ƒ HÁZI ŐRIZET
Ƒ TÁVOLTARTÁS
Ƒ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
Ƒ ÓVADÉK

4. A kényszerintézkedés meghosszabbításának vagy fenntartásának adatai:
4.1.1. A bíróság megnevezése: ....................................................................................................................................
4.1.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.2. A meghosszabbított vagy fenntartott kényszerintézkedés adatai:
4.1.1. A bíróság megnevezése: .........................................................................................................................................
4.1.2. határozatának száma: .................................................................. és kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
4.4. A kényszerintézkedés típusa:
Ƒ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS
Ƒ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM
Ƒ HÁZI ŐRIZET
Ƒ TÁVOLTARTÁS
Ƒ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
Ƒ ÓVADÉK
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5. A kényszerintézkedés megszüntetésének adatai:
5.1.1. Az megszüntető szerv kódja és megnevezése: ƑƑƑƑƑƑƑ
.......................................................................................................................................................................................
5.1.2. határozatának száma: .......................................................................... és kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
5.1.3. A kényszerintézkedés megszüntetésének napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
5.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai:
5.2.1. A bíróság megnevezése: ...............................................................................................................................
5.2.2. határozatának száma: ............................................................... és kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
5.3. A kényszerintézkedés típusa:
Ƒ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS
Ƒ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM
Ƒ HÁZI ŐRIZET
Ƒ TÁVOLTARTÁS
Ƒ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
Ƒ ÓVADÉK

6. Korábbi kényszerintézkedés megszüntetésének és újabb kényszerintézkedés elrendelésének együttes
alkalmazása:
6.1. Az újabb kényszerintézkedés elrendelésének adatai:
6.1.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: .......................................................................................................................
6.1.2. határozatának száma: ........................................................................ és kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
6.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
6.1.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa:
Ƒ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS
Ƒ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM
Ƒ HÁZI ŐRIZET
Ƒ TÁVOLTARTÁS
Ƒ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
Ƒ ÓVADÉK
6.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai:
6.2.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: ................................................................................................................
6.2.2. határozatának száma: ........................................................................... és kelte:
ƑƑƑƑ év ƑƑ hó ƑƑ nap.
6.2.3. A kényszerintézkedés típusa:
Ƒ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS
Ƒ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM
Ƒ HÁZI ŐRIZET
Ƒ TÁVOLTARTÁS
Ƒ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS
Ƒ ÓVADÉK

Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap.
P. H.
........................................................
Az eljáró szerv képviselője”
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A pénzügyminiszter és a honvédelmi miniszter 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelete
egyes, katonai célú felhasználással kapcsolatos jövedéki rendelkezések részletes szabályairól
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (3) bekezdés
a), b) és c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § b) pontjában, valamint a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. §-ában meghatározott feladatkörünkben eljárva – a következõket
rendeljük el:
1. §

E rendelet hatálya az üzemanyagnak és az egyéb jövedéki terméknek a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 13. § (1) bekezdés f) pontja,
valamint az üzemanyagnak a Jöt. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti beszerzésére, nyilvántartására és elszámolására,
valamint a Jöt. 106. § (11) bekezdésében elõírt nyilvántartás-vezetésre terjed ki.

2. §

E rendelet alkalmazásában:
egyéb jövedéki termék: a Jöt. 3. § (2) bekezdés b)–g) pontjában megjelölt jövedéki termék,
feljogosított szervezet: az Észak-atlanti Szerzõdés részes államainak és az 1995. évi CII. törvényben kihirdetett
Békepartnerség más részt vevõ államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erõi és polgári állománya,
keretengedélyes: a Honvédelmi Minisztériumnak a Jöt. 53. § (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásában
keretengedélyre jogosult, keretengedéllyel rendelkezõ, a vám- és határforgalmi feladatok végrehajtásáért felelõs
szervezeti egysége,
üzemanyag: a 2710 11 31, a 2710 11 41, a 2710 11 45, a 2710 11 49, a 2710 19 21, a 2710 19 41, a 2710 19 45 és
a 2710 19 49 vámtarifaszámú ásványolajtermék,
üzemanyag petróleum: a 2710 19 21 vámtarifaszám alá tartozó ásványolajtermék.

1.
2.
3.

4.
5.
3. §

(1) A Jöt. 13. § (1) bekezdés f) pontja szerinti adómentességi nyilatkozatot az 1. melléklet szerinti adattartalommal kell
a feljogosított szervezetnek kiállítania.
(2) A feljogosított szervezet a kitárolást követõ 30 napon belül köteles az adómentességi nyilatkozatot az adóraktár
engedélyesének átadni.
(3) Az adómentességi nyilatkozat kiállítható egy okmányon több kitárolásra vagy a kitárolások felsorolását
az adómentességi nyilatkozat szerinti adattartalommal részletezõ összesítõnek az okmányhoz csatolásával.
(4) Abban az esetben, ha a feljogosított szervezet – az általa kiállított adómentességi nyilatkozat ellenére – az (1) bekezdés
szerinti beszerzése tekintetében jogosulatlanul részesült adómentességben, köteles a részére fel nem számított
jövedéki adót a vámhatóságnak megfizetni. Adómegfizetési kötelezettsége az adómentességre való
jogosulatlanságát megalapozó ok, körülmény, egyéb feltétel beálltától esedékes.

4. §

(1) A keretengedélyes az üzemanyag petróleum beszerzésérõl, tárolásáról és készletérõl a 2. melléklet szerinti, az egyéb
üzemanyag esetében a 3. melléklet szerinti adattartalommal, a keretengedélyben az adómentes felhasználás
helyeként engedélyezett helyenként (a továbbiakban: telephely) a vámhatóság által elfogadott és hitelesített külön
nyomtatványon folyamatosan nyilvántartást vezet, melynek adatait havonta összesíteni kell.
(2) A keretengedélyes adómentes célra történt felhasználásként
a) az üzemanyag petróleum esetében
aa) a Magyar Honvédség (a továbbiakban: MH) kötelékébe tartozó légi jármûbe való kiszolgálást a Honvédelmi
Minisztérium és az MH vonatkozó belsõ rendelkezéseinek és a vonatkozó jövedéki elõírásoknak
megfelelõen,
ab) a feljogosított szervezet kötelékébe tartozó légi jármûbe való kiszolgálást a kölcsönös logisztikai
segítségnyújtás NATO szabványos elõírásairól szóló STANAG 2034 „ANNEX A” melléklet szerinti,
szabályszerûen kitöltött feltöltési bizonylattal (a továbbiakban: feltöltési bizonylat),
b) az a) pontban nem említett üzemanyagok esetében feltöltési bizonylattal és a külföldi fegyveres erõk
magyarországi csapatmozgására kiadott engedéllyel
dokumentálva számolhatja el.

12544

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 48. szám

5. §

(1) A keretengedélyesnek az üzemanyag telephelyek közötti áttárolását a Vám- és Pénzügyõrség szervezetérõl, valamint
egyes szervek kijelölésérõl szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerinti vámszervhez
(a továbbiakban: hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatal) az áttárolással egyidejûleg be kell jelentenie.
(2) A keretengedélyesnek a hatósági felügyeletet ellátó vám- és pénzügyõri hivatalhoz
a) a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gb) és gc) alpontja szerinti üzemanyagtöltõ pont (a továbbiakban:
üzemanyagtöltõ pont) kiszolgálását végzõ telephelyet (a továbbiakban: kijelölt telephely), az üzemanyagtöltõ
pontra történõ kiszállítást megelõzõen,
b) az üzemanyagtöltõ pontra történõ kiszállítást, a kiszállítással egyidejûleg
be kell jelentenie.
(3) Az üzemanyagnak az üzemanyagtöltõ pontra való kitárolását és visszatárolását a kijelölt telephely technikai
készletmozgásaként kell a 4. § (1) bekezdés szerinti nyilvántartásokban kimutatni.
(4) Az üzemanyagnak a kijelölt telephely és az üzemanyagtöltõ pont közötti szállítása a kijelölt telephely által, az MH
vonatkozó belsõ rendelkezéseinek megfelelõen kiállított belsõ bizonylattal (a továbbiakban: szállítási bizonylat)
történhet.
(5) Az üzemanyagtöltõ ponton a mérésügyi szerv által hitelesített átfolyás mérõt kell használni.

6. §

A nemzetközi szerzõdés vagy nemzetközi szerzõdésen alapuló kötelezettségvállalás alapján az ország területén
tartózkodó, gyakorlatozó vagy átvonuló külföldi fegyveres erõk ellátására kijelölt szervezet (a továbbiakban: kijelölt
szervezet) a jövedéki termékek e tevékenységgel összefüggõ jövedéki engedélyes kereskedelme esetén olyan
nyilvántartást vezet, amelynek alapján a vámhatóság kérésére bármely idõszakra vonatkozóan rendelkezésre tudja
bocsátani
a) szállítónkénti bontásban a beszerzett jövedéki termékekrõl a szállító által kiállított számla számának, kiállítása
idõpontjának, a jövedéki termék megnevezésének, beszerzett mennyiségének és
b) vevõnkénti (külföldi fegyveres erõk) bontásban a továbbadott jövedéki termékrõl kiállított számla számának,
kiállítása idõpontjának
adatait.

7. §

Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

8. §

(1) Hatályát veszti a katonai lajstromjelû légi jármûben felhasznált üzemanyag petróleum, illetve az Észak-atlanti
Szerzõdés tagállamainak és a Békepartnerség más részt vevõ államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erõi és
polgári állománya által felhasznált üzemanyagok adómentes beszerzésének, nyilvántartásának és elszámolásának,
az ilyen célra kitárolt üzemanyag utáni felfüggesztett adó-megállapítási és adófizetési kötelezettség alóli végleges
mentesülés részletes szabályairól, valamint a külföldi államok fegyveres erõinek ellátását végzõ szervezet jövedéki
nyilvántartásának vezetésére vonatkozó elõírásokról szóló 8/2008. (III. 31.) PM–HM együttes rendelet.
(2) E § (1) bekezdése 2010. április 2-án hatályát veszti. E bekezdés 2010. április 3-án hatályát veszti.
Dr. Oszkó Péter s. k.,

Dr. Szekeres Imre s. k.,

pénzügyminiszter

honvédelmi miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

•

12545

2010. évi 48. szám

1. melléklet a 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez
Nyilvántartási szám:
Print number:

NYILATKOZAT
DECLARATION
Nyilatkozatot kiadmányozó
NATO/PFP tagállam fegyveres erõi
Issuing organisation of Armed
Forces of
NATO/PFP member state

Megnevezése:
Denomination:
Címe:
Address:

Aláíró neve:
Name of signatory:
Beosztása:
Title/post:

Adóraktár-engedélyes

Neve:
Name:
Címe:
Address:

Adószáma/jövedéki engedély száma:
Tax number/excise number:

e-TKO sorszáma:
Serial number of e-AD:

Kitárolás idõpontja:
Date of dispatch:

Jövedéki termék megnevezése:
Name of excise product:

Jövedéki termék vámtarifaszáma:*
(CN Code):

Mennyiségi egység:*
Unit of measurement:

Mennyiség:*
Quantity:

Supplier

Kijelentem, hogy a fenti sorszámú e-TKO adatai a valóságnak megfelelnek, és egyúttal igazolom, hogy az e-TKO-n
szereplõ
a) üzemanyag a NATO/PFP tagállamok fegyveres erõi és polgári állománya hivatalos tevékenységével
összefüggésben,
b) egyéb jövedéki termék a NATO tagállamok fegyveres erõinek és polgári állományának kizárólagos
kiszolgálására létesített étterem, kantin részére
került beszerzésre.
I declare that the data of to the above numbered e-AD comply with real facts and hereby certify that
a) the motor fuel concerned has been acquired in connection with the official activity of the Armed Forces and
civilian personnel of NATO/PFP member states.
b) the excise product (other than motor fuel) has been acquired for the messes or canteens established
exclusively to supply the Armed Forces and civilian personnel of NATO member states.
P. H./Stamp
Dátum/Date

..........................................................
Kiadmányozó aláírása
Signature of issuer

* Az e-TKO megfelelõ rovataival egyezõen kitöltve. To be filled in in compliance with the relevant boxes of the e-AD.
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2. melléklet a 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez
Az üzemanyag petróleum adómentes beszerzésének és felhasználásának nyilvántartása
(A mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva)
1.

Nyitókészlet.

2.
2.1.

Növekedés
beszerzett, betárolt mennyiség; a szállító, az MH raktárának, telephelyének, megnevezése; a beszerzés, betárolás
idõpontja,
üzemanyagtöltõ pontra betárolt mennyiség, az üzemanyagtöltõ pont megnevezése, átvétel (betárolás) idõpontja,
szállítási bizonylat sorszáma,
a repülési tevékenységhez való felhasználásra alkalmatlan, lefejtett (leszívott) mennyiség, a készletrevétel (visszavétel)
idõpontja.

2.2.*
2.3.

3.
3.1.
3.1.1.

3.5.
3.6.

Csökkenés
az MH kötelékébe tartozó légi jármûbe történõ,
a 3.1.2.–3.1.3. alpontba nem tartozó kiadás (mennyiség, idõpont, felhasználó légi jármû azonosítása, feltöltési
bizonylat sorszáma),
a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti kiadás üzemanyagtöltõ pontról (mennyiség, idõpont, betároló
repülõcsapat azonosítása),
a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti kiadás üzemanyagtöltõ pontról (mennyiség, idõpont, betároló
repülõcsapat azonosítása),
a feljogosított szervezet kötelékébe tartozó légi jármûbe történõ,
a 3.2.2. alpontba nem tartozó kiadás (mennyiség, idõpont, felhasználó légi jármû azonosítása, feltöltési bizonylat
sorszáma),
üzemanyagtöltõ pontról a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, felhasználó
légi jármû azonosítása, feltöltési bizonylat sorszáma),
a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, e-TKO sorszáma),
üzemanyagtöltõ pontra kiszállítás (mennyiség, idõpont, üzemanyagtöltõ pont megnevezése, szállítási bizonylat
sorszáma),
a keretengedélyes másik adómentes telephelyére való átadás (mennyiség, idõpont, e-TKO sorszáma),
igazolt megsemmisülés, megsemmisítés (mennyiség, idõpont).

4.

Zárókészlet.

3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.*

* A kijelölt telephely technikai készletmozgásaként nyilvántartásba vett készletnövekedések és készletcsökkenések.
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3. melléklet a 12/2010. (III. 31.) PM–HM együttes rendelethez
Az üzemanyag (kivéve üzemanyag petróleum) adómentes beszerzésének és felhasználásának
nyilvántartása
(Termékenként, a mennyiség literben, 15 °C-ra átszámítva)
1.

Nyitókészlet.

2.
2.1.

Növekedés
beszerzett, betárolt mennyiség; a szállító, az MH raktárának, telephelyének megnevezése; a beszerzés, betárolás
idõpontja,
üzemanyagtöltõ pontra betárolt mennyiség, az üzemanyagtöltõ pont megnevezése, átvétel (betárolás) idõpontja,
szállítási bizonylat sorszáma.

2.2.*

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

3.4.
3.5.

Csökkenés
a feljogosított szervezetnek történõ,
a 3.1.2. alpontba nem tartozó kiadás (mennyiség, idõpont, feltöltési bizonylat sorszáma),
üzemanyagtöltõ pontról a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont gc) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, feltöltési
bizonylat sorszáma),
a Jöt. 11. § (1) bekezdés g) pont ga) alpontja szerinti kiadás (mennyiség, idõpont, e-TKO sorszáma),
üzemanyagtöltõ pontra kiszállítás (mennyiség, idõpont, üzemanyagtöltõ pont megnevezése, szállítási bizonylat
sorszáma),
a keretengedélyes másik adómentes telephelyére való átadás (mennyiség, idõpont, e-TKO sorszáma),
igazolt megsemmisülés, megsemmisítés (mennyiség, idõpont).

4.

Zárókészlet.

3.2.
3.3.*

* A kijelölt telephely technikai készletmozgásaként nyilvántartásba vett készletnövekedések és készletcsökkenések.
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Határozatok Tára

A Kormány 1079/2010. (III. 31.) Korm. határozata
a fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról,
illetve a 2008. évi központi költségvetés általános tartalékát érintõ egyes intézkedésekrõl szóló
2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat módosításáról
1. A fejezetek egyensúlyi tartalékának és a központi egyensúlyi tartalék felhasználásáról, illetve a 2008. évi központi
költségvetés általános tartalékát érintõ egyes intézkedésekrõl szóló 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat
(a továbbiakban: H.) 27. pontjának felvezetõ szövegében a „védõnõi szolgálat” szövegrész helyébe az „ideiglenes
védõnõi szolgálat” szöveg, a 27. pont a) alpontjában a „védõnõi szolgálat” szövegrész helyébe az „ideiglenes védõnõi
szolgálat” szöveg, a 27. pont b) alpontjában a „védõnõi szolgálat” szövegrész helyébe az „ideiglenes védõnõi szolgálat”
szöveg, a 4. számú mellékletében a „Penyige község ravatalozója és temetõje felújításának, valamint védõnõi szolgálat
épülete korszerûsítésének támogatása” szövegrész helyébe a „Penyige község ravatalozója és temetõje felújításának,
valamint ideiglenes védõnõi szolgálat épülete korszerûsítésének támogatása” szöveg, a 28. pont b) alpontjában
a „szombathelyi színház tervezett új épülete kialakításának, továbbá ideiglenes játszóhely-épülete átalakításának,
a mûködtetéshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása II. ütemének munkálataira” szövegrész helyébe
a „szombathelyi színház tervezett új épülete kialakításának, továbbá ideiglenes játszóhely-épülete átalakításának,
a mûködtetéshez szükséges eszközök beszerzésének támogatása II. ütemének munkálataira, valamint ideiglenes
mûködési feltételek biztosítására és az épület elõtti képzõmûvészeti alkotás elhelyezésére” szöveg lép.
2. A H. alapján e határozat hatálybalépését megelõzõen tett kötelezettségvállalások az elszámolás keretében figyelembe
vehetõk.
3. E határozat a közzétételt követõ napon lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1080/2010. (III. 31.) Korm. határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között
a honvédelem terén folytatott együttmûködésrõl szóló megállapodás szövegének
végleges megállapítására adott felhatalmazásról
A Kormány
1. egyetért a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a honvédelem terén folytatott
együttmûködésrõl szóló megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a honvédelmi minisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott
szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges megállapítására;
3. felhívja a külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
4. jóváhagyja a Megállapodás kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét, és elrendeli a Megállapodás végleges
szövegének megállapítását követõen annak a Magyar Közlönyben történõ kihirdetését.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1081/2010. (III. 31.) Korm. határozata
az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
2.1.3. „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése” címû
2010. évi pályázatával összefüggõ többletkapacitások elõzetes befogadásáról,
valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2008. évi pályázataival összefüggésben
befogadott többletkapacitásokról
1. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Kormány
a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2.1.3. „Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése”
címû 2010. évi konstrukcióra Várpalota Város Önkormányzata által benyújtott pályázattal összefüggésben a következõ
elõzetes többletkapacitás-befogadást hagyja jóvá azzal, hogy a többletkapacitás-befogadás finanszírozási igénye nem
haladhatja meg a Kormány által jóváhagyott 2011., 2012. és 2013. évi költségvetési keretszámokat:
Várpalota Város Önkormányzata (Palotahosp Kft.)
Heti szakorvosi
óraszám

Heti nem szakorvosi
óraszám

Általános belgyógyászat

0

0

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

0

0

Gasztroenterológia

–5

0

Általános sebészet

–7

0

Általános szülészet-nõgyógyászat

4

0

Szakma megnevezése

Terhesgondozás (orvosi)

2

0

–12

0

Aneszteziológia

2

0

Fájdalom terápia – *sze*

2

0

Nefrológia

0

0

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

10

0

Általános röntgendiagnosztika

0

0

Ultrahang-diagnosztika

–8

0

Nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika – *sze*

4

0

Általános kórbonctan és kórszövettan

0

0

Általános pszichológia

0

4

Logopédia

0

4

Összesen

–8

8

Várpalota Város Önkormányzata (Palotahosp Kft.)
Ellátási forma megnevezése

Nappali ellátás (aktív)
Nappali ellátás (krónikus)
Egynapos sebészet
Otthoni szakápolás
Hospice ellátás (1,7 szorzó)
ápolás
krónikus belgyógyászat
Összesen

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

Ápolási nap/hó

Krónikus ágy

540
300
648
500

1188

500

300

30
–15
–15
0

2. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 11. § (2) bekezdés a) pontja alapján
a Kormány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos 2008. évi
konstrukcióira benyújtott pályázatokkal összefüggésben a következõ többletkapacitásokat hagyta jóvá azzal, hogy
a többletkapacitás-befogadás 2011. évtõl belépõ finanszírozási igénye nem haladhatja meg a Kormány által
jóváhagyott 2011. évi költségvetési törvényben rendelkezésre álló források, a befogadással összefüggésben
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felszabaduló kapacitások finanszírozásának, valamint a finanszírozási szabályok módosításának eredményeként
felszabaduló források együttes összegét:
2.1. TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése
2.1.1. Létavértes Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat
Általános sebészet
Általános szülészet-nõgyógyászat
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Általános szemészet
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Általános neurológia
Ortopédia
Urológia
Reumatológia és fizioterápia
Pszichiátria
Tüdõgyógyászat
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)
Általános laboratóriumi diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahang-diagnosztika
Általános fizioterápia-gyógytorna
Gyógytorna
Gyógymasszázs
Összesen
Ellátási forma megnevezése

Nappali ellátás
Hospice
Otthoni szakápolás

Heti szakorvosi óraszám

Heti nem szakorvosi óraszám

20
20
16
6
12
22
8
10
8
6
12
12
10
8

200

20
25
15
20
20
20
120

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

15
15

200
0
520

2.1.2. Polgár Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi óraszám

Általános belgyógyászat

24

Általános sebészet

20

Általános szülészet-nõgyógyászat

12

Terhesgondozás (orvosi)

8

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

8

Általános fül-orr-gégegyógyászat

12

Általános szemészet

20

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

12

Általános neurológia

8

Ortopédia

6

Urológia

6

Reumatológia és fizioterápia

12

Pszichiátria

12

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

10

Általános laboratóriumi diagnosztika

Heti nem szakorvosi óraszám

20

Általános röntgendiagnosztika

15

20

Ultrahang-diagnosztika

15

20
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Szakma megnevezése

Heti szakorvosi óraszám

Heti nem szakorvosi óraszám

Általános fizioterápia-gyógytorna

20

Gyógytorna

20

Gyógymasszázs

20

Összesen
Ellátási forma megnevezése

Nappali ellátás
Hospice
Otthoni szakápolás

200

120

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

180
0
300

2.1.3. Vámospércs Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat
Általános sebészet
Általános szülészet-nõgyógyászat
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Általános szemészet
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Általános neurológia
Ortopédia
Urológia
Reumatológia és fizioterápia
Pszichiátria
Tüdõgyógyászat
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)
Általános laboratóriumi diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahang-diagnosztika
Általános fizioterápia-gyógytorna
Gyógytorna
Gyógymasszázs
Összesen
Ellátási forma megnevezése

Nappali ellátás
Hospice
Otthoni szakápolás

Heti szakorvosi óraszám

Heti nem szakorvosi óraszám

24
20
16
6
12
18
8
12
4
6
12
12
6
14

200

20
20
20
20
20
20
120

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

15
15

200
0
400

2.1.4. Baktalórántháza Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Heti szakorvosi óraszám

Általános belgyógyászat

18

Endokrinológia, anyagcsere és diabetológia

6

Gasztroenterológia

6

Általános sebészet

12

Általános traumatológia

12

Általános szülészet-nõgyógyászat

16

Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat

14

Általános fül-orr-gégegyógyászat

12

Általános szemészet

16

Általános bõr- és nemibeteg-ellátás

8

Heti nem szakorvosi óraszám
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Szakma megnevezése

Heti szakorvosi óraszám

Általános neurológia

12

Ortopédia

6

Urológia

8

Reumatológia és fizioterápia

14

Pszichiátria

12

Tüdõgyógyászat

12

Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)

16

•
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Heti nem szakorvosi óraszám

Általános laboratóriumi diagnosztika

20

Általános röntgendiagnosztika

20

Ultrahang-diagnosztika

20

Általános fizioterápia-gyógytorna

40

Gyógytorna

12

Gyógymasszázs

8

Összesen

200
Ellátási forma megnevezése

120

Súlyszám/év

Nappali ellátás
Hospice
Otthoni szakápolás

Vizitszám/hó

150
0
400

2.1.5. Szentlõrinc Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat
Általános sebészet
Általános traumatológia
Általános szülészet-nõgyógyászat
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Általános szemészet
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Általános neurológia
Ortopédia
Urológia
Reumatológia és fizioterápia
Pszichiátria
Tüdõgyógyászat
Általános laboratóriumi diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahang-diagnosztika
Általános fizioterápia-gyógytorna
Gyógytorna
Összesen
Ellátási forma megnevezése

Nappali ellátás
Hospice
Otthoni szakápolás

Heti szakorvosi óraszám

30
20
5
10
5
15
15
8
10
4
10
25
15
8
0

Heti nem szakorvosi óraszám

0
25

20

200

55
25
105

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

0
30
200
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2.1.6. Tét Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat
Belgyógyászati kardiológia
Általános sebészet
Általános szülészet-nõgyógyászat
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Általános szemészet
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Általános neurológia
Urológia
Reumatológia és fizioterápia
Pszichiátria
Általános laboratóriumi diagnosztika
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahang-diagnosztika
Általános fizioterápia-gyógytorna
Gyógytorna
Gyógymasszázs
Összesen
Ellátási forma megnevezése

Nappali ellátás
Hospice
Otthoni szakápolás

Heti szakorvosi óraszám

Heti nem szakorvosi óraszám

30
5
25
20
10
10
15
10
10
15
20
15
20
15
15

200

40
20
20
115

Súlyszám/év

Vizitszám/hó

144
0
420

2.1.7. Aba Nagyközség Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat
Általános sebészet
Általános szülészet-nõgyógyászat
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Általános szemészet
Általános bõr- és nemibeteg-ellátás
Általános neurológia
Ortopédia
Urológia
Reumatológia és fizioterápia
Pszichiátria
Pszichiátriai gondozás
Tüdõgyógyászat
Általános laboratóriumi diagnosztika
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahang-diagnosztika
Általános fizioterápia-gyógytorna
Gyógytorna
Összesen

Heti szakorvosi óraszám

24
28
24
20
8
12
8
8
12
8
12
8
8
8

Heti nem szakorvosi óraszám

16
20

12

200

16
24
28
16
120
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Súlyszám/év

Nappali ellátás
Hospice
Otthoni szakápolás
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Vizitszám/hó

200
0
300

2.2. TIOP 2.1.3. Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése
2.2.1. Zirc Város Önkormányzata
Szakma megnevezése

Általános belgyógyászat
Gasztroenterológia
Általános sebészet
Általános traumatológia
Általános szülészet-nõgyógyászat
Terhesgondozás (orvosi)
Általános csecsemõ- és gyermekgyógyászat
Általános fül-orr-gégegyógyászat
Általános szemészet
Általános neurológia
Urológia
Reumatológia és fizioterápia
Aneszteziológia
Mozgásszervi rehabilitáció (rehabilitációs szakorvos
javallata szerint)
Belgyógyászati rehabilitáció
Általános kardiológia (szakorvosi szakképesítéssel)
Általános röntgendiagnosztika
Ultrahang-diagnosztika
Általános fizioterápia-gyógytorna
Összesen
Ellátási forma megnevezése

Nappali ellátás
Hospice
Egynapos sebészet
Otthoni szakápolás
Kúraszerû ellátás

Súlyszám/év

Heti szakorvosi óraszám

Heti nem szakorvosi óraszám

0
0
0
0
0
4
12
10
6
2
12
2
10
12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
14
0
0
0
84

0
0
0
0
24
24
Vizitszám/hó

Ápolási nap/hó

192
0
0
0
0

3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1082/2010. (III. 31.) Korm. határozata
az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíj létrehozásáról, valamint a Nemzeti Tehetség Program
végrehajtásának 2009–2010. évi cselekvési programjáról szóló
1120/2009. (VII. 23.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíj létrehozása érdekében a következõ határozatot hozza:
1. A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, alap- és középfokú oktatási
intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató, kiemelkedõ tehetségû
tanulók tehetséggondozásának támogatása érdekében a Nemzeti Tehetség Program forrásai terhére az Oktatásért
Közalapítvány bevonásával Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíj elnevezéssel ösztöndíjrendszert kell kialakítani.
Felelõs:
oktatási és kulturális miniszter
Határidõ az ösztöndíjrendszer kialakítására:
2010. április 30.
Határidõ a pályázat megjelentetésére:
2010. május 30.
2. Az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíjhoz kapcsolódóan az Oktatási és Kulturális Minisztérium minden
tárgyévben, saját költségvetési kerete terhére elkülönített forrásból, évente egy alkalommal támogatást biztosít
az Ady-ösztöndíjasok magyarországi táborának megrendezéséhez, amely résztvevõit a határon túli tehetségsegítõ
szervezetek delegálják a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény pedagógusokat és
oktatókat érintõ rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 206/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet alapján létrehozott
Határon Túli Magyar Oktatási Tanácsban részt vevõ képviselõik útján az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján
közzétett nyilvános felhívást követõen.
Felelõs:
oktatási és kulturális miniszter
Határidõ:
2010. december 31.
3. A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009–2010. évi cselekvési programjáról szóló 1120/2009. (VII. 23.)
Korm. határozat Mellékletének IV. „A tehetségsegítõ programok integrált rendszerének létrehozása” alcím IV. 3. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„IV. 3. Támogatni kell a határon túli magyarság tehetségsegítõ szervezeteivel együttmûködésben kidolgozott
programok, és ennek keretében az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíjrendszer megvalósítását.
Felelõs:
oktatási és kulturális miniszter
Határidõ:
2010. december 31.
Indikátor: Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíjrendszer, és kilenc további támogatott program évente”
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 27/2010. (III. 31.) ME határozata
szakállamtitkár megbízatásának megszûnésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény 58. § b) pontja, valamint 59. §-ának (1)–(2) bekezdése alapján megállapítom, hogy
dr. Kovács Miklósnak, az Önkormányzati Minisztérium szakállamtitkárának e megbízatása
2010. március 31-ei hatállyal – lemondásával –
megszûnik.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 28/2010. (III. 31.) ME határozata
szakállamtitkár felmentésérõl
A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 60. §
(2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva
dr. Székely Juditot,
a Szociális és Munkaügyi Minisztérium szakállamtitkárát e tisztségébõl
– 2010. május 31-i hatállyal –
felmentem.
Bajnai Gordon s. k.,
miniszterelnök

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Miniszterelnöki Hivatal
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a
http://kozlony.magyarorszag.hu honlapon érhetõ el. Felelõs kiadó: dr. Tordai Csaba.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.

