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II. Törvények

2011. évi CCI. törvény
egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról*

1. A Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó, részvénytársasági alapon

mûködõ pénzintézetek magyar tulajdonban levõ részvényeinek állami tulajdonbavételérõl szóló

1947. évi XXX. törvény hatályon kívül helyezése

1. § Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzintézeti Központ I. kúriájába tartozó, részvénytársasági alapon

mûködõ pénzintézetek magyar tulajdonban levõ részvényeinek állami tulajdonbavételérõl szóló 1947. évi

XXX. törvény.

2. Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökítésérõl szóló

1948. évi XXIII. törvény módosítása

2. § Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc emlékének megörökítésérõl szóló 1948. évi XXIII. törvény

preambulumában az „A Magyar Köztársaság Országgyûlése” szövegrész helyébe az „Az Országgyûlés” szöveg lép.

3. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

3. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény a 155/A. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezése, továbbá a Kúria eljárásának kezdeményezése önkormányzati

rendelet felülvizsgálata iránt

155/B. § (1) A bíróság az Alkotmánybíróságnak a jogszabály, jogszabályi rendelkezés, közjogi szervezetszabályozó

eszköz vagy jogegységi határozat alaptörvény-ellenességének megállapítására, továbbá nemzetközi szerzõdésbe

ütközésének megállapítására irányuló eljárását az Alkotmánybíróságról szóló törvényben foglalt szabályok szerint

hivatalból vagy kérelemre kezdeményezheti.

(2) A bíróság (1) bekezdés szerinti eljárását az a fél vagy beavatkozó kezdeményezheti, aki szerint a folyamatban lévõ

ügyében alkalmazandó jogszabály alaptörvény-ellenes vagy nemzetközi szerzõdésbe ütközik.

(3) Az Alkotmánybíróság eljárásának kezdeményezésérõl a bíróság végzéssel határoz, egyidejûleg a per tárgyalását

felfüggeszti.

(4) Az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezõ és az eljárást felfüggesztõ végzés, valamint az Alkotmánybíróság

eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem elutasítása ellen nincs helye külön fellebbezésnek.

155/C. § (1) A bíróság a Kúriának az önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó nemperes eljárását a

bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló törvényben foglalt szabályok szerint hivatalból vagy kérelemre

kezdeményezheti.

(2) A bíróság (1) bekezdés szerinti eljárását az a fél vagy beavatkozó kezdeményezheti, aki szerint a folyamatban lévõ

ügyében alkalmazandó önkormányzati rendelet jogszabályba ütközik.

(3) A Kúria eljárásának kezdeményezésérõl a bíróság végzéssel határoz, egyidejûleg a per tárgyalását felfüggeszti.

(4) A Kúria eljárását kezdeményezõ és az eljárást felfüggesztõ végzés, valamint a Kúria eljárásának kezdeményezésére

irányuló kérelem elutasítása ellen nincs helye külön fellebbezésnek.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 310. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bíróság az alperes elmeállapotának vizsgálatára, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

11/A. §-ában meghatározott kérdés megítélésére igazságügyi elmeorvosszakértõt rendel ki. Az elmeorvosszakértõ

kirendelése csak a 309. § (3) bekezdésében meghatározott okból mellõzhetõ. Ha a szakértõi vizsgálattal kapcsolatban

az alperes hosszabb ideig tartó megfigyelésére van szükség, vagy az alperes a szakértõi vizsgálaton ismételt idézés

ellenére sem jelenik meg, a bíróság elrendelheti az alperes megfelelõ fekvõbeteg-gyógyintézetben való – legfeljebb

harminc nap idõtartamú – elhelyezését. Az erre vonatkozó határozat ellen külön fellebbezésnek van helye.”

(3) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 311. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gondnokság alá helyezés, valamint a választójogból való kizárás hatálya a gondnokság alá helyezésrõl

rendelkezõ ítélet jogerõre emelkedését követõ napon kezdõdik. Az ítélet mindenkivel szemben hatályos.”

(4) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 311. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A gondnokság alá helyezést, valamint a választójogból való kizárást be kell vezetni a gondnokoltakról a bíróság

által vezetett névjegyzékbe. Cselekvõképességet korlátozó gondnokság alá helyezés esetén a névjegyzékben fel kell

tüntetni, ha a bíróság csak egyes ügycsoportok tekintetében korlátozta a gondnokság alá helyezett személy

cselekvõképességét. Ha az ítélet errõl rendelkezik, a névjegyzéknek tartalmaznia kell a gondnokság alá helyezés

felülvizsgálatának bíróság által megállapított idõpontját is. A névjegyzék adatairól csak azok kaphatnak felvilágosítást,

akik az ehhez fûzõdõ jogi érdeküket igazolják.”

(5) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 312. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A gondnokság alá helyezés megszüntetése, cselekvõképességet korlátozó gondnokság esetén azon

ügycsoportok módosítása, amelyek vonatkozásában a bíróság a gondnokolt cselekvõképességét korlátozta,

a cselekvõképességet korlátozó gondnokság cselekvõképességet kizáró gondnoksággá változtatása,

a cselekvõképességet kizáró gondnokság cselekvõképességet korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása,

a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése iránt a keresetet az ellen kell

megindítani, akinek keresete folytán a bíróság a gondnokságot elrendelte, ha pedig a gondnokság megszüntetését

vagy módosítását, a választójogból való kizárást vagy a választójogból való kizárás megszüntetését az kéri,

a gondnokolt ellen. Ha az, akinek keresete folytán a bíróság a gondnokságot elrendelte, meghalt vagy ismeretlen

helyen, illetve külföldön tartózkodik, a keresetet a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani.”

(6) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 312. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a bíróság a gondnokság alá helyezést módosítja, megszünteti, a választójogból kizár, vagy a választójogból való

kizárást megszünteti, a gondnokoltak névjegyzékében az alperesre vonatkozó adatokat az ítéletnek megfelelõen

módosítani kell.

(5) A gondnokság alá helyezés hatályában való fenntartása, módosítása, megszüntetése, a választójogból való kizárás,

a választójogból való kizárás megszüntetése, valamint a gondnokság alá helyezés kötelezõ felülvizsgálata iránt

indított perben a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül teljes költségmentesség (84. §) illeti meg.”

(7) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XXIV. Fejezetének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Az alkotmányjogi panasz esetén követendõ eljárás”

(8) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XXIV. Fejezete a következõ 359/B. §-sal és 359/C. §-sal egészül ki:

„359/B. § (1) Ha a fél az Alkotmánybíróságról szóló törvényben foglaltak szerint alkotmányjogi panaszt terjeszt elõ, azt

az elsõfokú bíróság haladéktalanul továbbítja az Alkotmánybírósághoz.

(2) Ha a bíróság a 213. § (2) bekezdése alapján részítéletet hozott és a fél alkotmányjogi panaszt terjesztett elõ, a

bíróság a részítélettel el nem bírált kereseti kérelem, illetve keresetrész tárgyalását – ha az ügy körülményei indokolják

– az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig felfüggesztheti.

(3) Ha a bíróság a 213. § (3) bekezdése alapján közbensõ ítéletet hozott és a fél alkotmányjogi panaszt terjesztett elõ,

a bíróság a per tárgyalását a követelés összegére (mennyiségére) vonatkozóan – ha az ügy körülményei indokolják – az

Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig felfüggesztheti.

(4) A felfüggesztést rendelõ bírósági határozat ellen külön fellebbezésnek van helye; a bíróság e határozatot maga is

megváltoztathatja.

359/C. § (1) Az elsõ fokon eljárt bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott határozat végrehajtását az

Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig felfüggesztheti, e határozat ellen külön fellebbezésnek van helye.

(2) Az elsõ fokon eljárt bíróság az alkotmányjogi panaszban támadott határozat végrehajtását az Alkotmánybíróság

eljárásának befejezéséig felfüggeszti, ha az Alkotmánybíróság erre hívja fel a bíróságot. E határozat ellen

fellebbezésnek nincs helye.

(3) A bíróság a felfüggesztésrõl szóló jogerõs végzést megküldi az Alkotmánybíróságnak.”
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(9) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 360. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„360. § Ha az Alkotmánybíróság

a) alkotmányjogi panasz eljárásban a jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést megsemmisíti, és ezért az – az

Alkotmánybíróság eltérõ döntése hiányában – az Alkotmánybíróság eljárására okot adó ügyben nem alkalmazható,

vagy

b) megállapítja a bírói döntés alaptörvény-ellenességét és a bírósági határozatot megsemmisíti,

az alkotmányjogi panasz orvoslásának eljárási eszközét – az Alkotmánybíróság határozata alapján és a vonatkozó

eljárási szabályok megfelelõ alkalmazásával – a Kúria állapítja meg.”

(10) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 361. §-a a következõ c) és d) ponttal egészül ki:

(A Legfelsõbb Bíróság az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében az alábbiak szerint határoz:)

„c) ha az Alkotmánybíróság a bíróság határozatát megsemmisítette, az Alkotmánybíróság határozatából következõen

– a d) pontban foglalt kivétellel – az elsõ vagy a másodfokon eljárt bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára

utasítja, vagy a felülvizsgálati kérelem tárgyában új határozat hozatalát rendeli el;

d) ha az Alkotmánybíróság a bíróság határozatának megsemmisítése esetén a bírósági határozattal felülvizsgált más

hatóság által hozott döntést is megsemmisítette, a megsemmisített döntést hozó hatóságot értesíti a szükséges

intézkedések megtétele érdekében az Alkotmánybíróság határozatának egyidejû megküldése mellett, és errõl

a panasz indítványozóját is tájékoztatja.”

(11) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 362. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az eljárás a 361. § a) és b) pontjában meghatározott esetben az indítványozó – az Alkotmánybíróság határozatának

részére történõ kézbesítésétõl számított harminc napon belül elõterjeszthetõ – kérelmére, a 361. § c) és d) pontjában

meghatározott esetben hivatalból indul. A 361. § c) és d) pontjában meghatározott esetben az elsõfokú határozatot

hozó bíróság az Alkotmánybíróság döntését az ügy irataival együtt haladéktalanul felterjeszti a Kúriához. A Kúria

nemperes eljárásban határoz.”

4. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

a) 262/A. §-ában a „ , ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak a konkrét esetben

történõ alkalmazhatósága visszamenõleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak” szövegrész helyébe az

„a 361. § a) pontja szerinti esetben” szöveg,

b) 326. § (6) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 361. § nyitó szövegrészében, 362. § (2) és (3) bekezdésében és 363. § (2) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság”

szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg,

d) 361. § b) pontjában az „alkotmányellenes” szövegrész helyébe az „alaptörvény-ellenes” szöveg

lép.

5. § Hatályát veszti a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 212. § (2) bekezdése.

4. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló

1952. évi 22. törvényerejû rendelet módosítása

6. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény hatálybaléptetésérõl, végrehajtásáról szóló 1952. évi

22. törvényerejû rendelet a következõ 22. §-sal egészül ki:

„22. § A Pp.-nek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított rendelkezéseit az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi

CCI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ gondnokság alá helyezési eljárásokban, valamint felülvizsgálati

eljárásokban is alkalmazni kell.”

5. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

7. § A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság

Alkotmányának” szövegrész helyébe az „az Alaptörvénynek” szöveg lép.
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6. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény módosítása

8. § A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény „A cselekvõképesség korlátozása és kizárása gondnokság alá

helyezéssel” alcíme a következõ 15/B. §-sal egészül ki:

„15/B. § A bíróságnak a cselekvõképességet korlátozó gondnokság alá helyezést kimondó, a cselekvõképességet

kizáró gondnokság alá helyezést kimondó, valamint a felülvizsgálati eljárás alapján hozott ítéletében rendelkeznie kell

a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 11/A. §-ában meghatározott kérdésrõl.”

9. § A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény

a) 1. § (2) bekezdésében az „A törvény” szövegrész helyébe az „E törvény” szöveg, az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében az „az Alkotmányban elismert valamennyi” szövegrész helyébe a „valamennyi” szöveg,

c) 8. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságban minden” szövegrész helyébe a „Minden” szöveg,

d) 74/A. § (4) bekezdésében a „megyei bíróság, illetõleg a Fõvárosi Bíróság (a továbbiakban együtt:” szövegrész

helyébe a „törvényszék (a továbbiakban:” szöveg

lép.

7. A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló

1960. évi 11. törvényerejû rendelet módosítása

10. § A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet a következõ

8. §-sal egészül ki:

„8. § (1) A Ptk.-nak az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított 15/B. §-át az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény

hatálybalépésekor folyamatban lévõ gondnokság alá helyezési eljárásokban, valamint felülvizsgálati eljárásokban is

alkalmazni kell.

(2) Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény hatálybalépésekor

gondnokság alá helyezés hatálya alatt álló személy esetén a Ptk.-nak az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ

módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított 15/B. §-át a Ptk. 14/A. §-a vagy 15. § (5) bekezdése szerinti

felülvizsgálat, illetve a Ptk. 21. §-a szerinti per során kell elõször alkalmazni.”

8. A polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejû rendelet módosítása

11. § A polgári perrendtartás módosításáról szóló 1972. évi 26. törvényerejû rendelet 64. § (3) bekezdésében

a „járásbíróságot, mint gazdasági bíróságot” szövegrész helyébe a „helyi bíróságot” szöveg, a „megyei és a Legfelsõbb

Bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék és a Kúria” szöveg lép.

9. Az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény módosítása

12. § Az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény 10/C. § (5) bekezdésében a „megyei bíróságnak” szövegrész helyébe

a „törvényszéknek” szöveg lép.

10. A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegérõl szóló

1977. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejû rendelet

módosítása

13. § A Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegérõl szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépésérõl és

végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejû rendelet 5. § f) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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11. A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosítása

14. § (1) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(A közügyektõl eltiltott)

„a) nem rendelkezik választójoggal, valamint nem vehet részt népszavazásban és népi kezdeményezésben,”

(2) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 211. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„211. § Aki a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó választás, népszavazás népi kezdeményezés vagy

európai polgári kezdeményezés során

a) a jelölési eljárás szabályait megszegve erõszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy anyagi juttatással szerez

ajánlást,

b) népszavazás kezdeményezése, népi kezdeményezés vagy európai polgári kezdeményezés érdekében erõszakkal,

fenyegetéssel, megtévesztéssel vagy anyagi juttatással szerez aláírást,

c) jogosultság nélkül szavaz,

d) jogosulatlanul aláír, hamis adatokat tüntet fel,

e) arra jogosultat a választásban, a népszavazásban, a népi kezdeményezésben vagy az európai polgári

kezdeményezésben akadályoz, vagy erõszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, illetve anyagi juttatással befolyásolni

törekszik,

f) megsérti a választás vagy a népszavazás titkosságát,

g) meghamisítja a választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés vagy az európai polgári kezdeményezés

eredményét,

bûntettet követ el és három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.”

(3) A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 211. §-át megelõzõ alcímének címe helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„A választás, a népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári kezdeményezés rendje elleni

bûncselekmény”

12. A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet módosítása

15. § A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében és 60. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróságon” szövegrész helyébe

a „törvényszéken” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

c) 6. § (4) bekezdésében, 68. § (1) bekezdésében, 87. § (1) bekezdésében, és 118/A. § (7) bekezdésében a „megyei

(fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

d) 60. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróságot” szövegrész helyébe a „törvényszéket” szöveg

lép.

13. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet módosítása

16. § A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet

a) 41/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon”

szöveg,

b) 74. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, a „megyei

bíróság (Budapesten a Fõvárosi Bíróság)” szövegrész helyébe a „törvényszék (Budapesten a Fõvárosi

Törvényszék)” szöveg,

c) 74. § (2) bekezdés c) pontjában a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg

lép.
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14. Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû

rendelet módosítása

17. § (1) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet 25. §

(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a feltett kérdésre mindkét házasuló egybehangzó igennel válaszolt, az anyakönyvvezetõ a következõ

kijelentést teszi: „Megállapítom, hogy (itt megnevezendõ a feleség és a férj a házasságkötés utáni nevén) a családjogi

törvény értelmében házastársak.”

(2) Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet A születési

név megváltoztatása alcíme a következõ 28/B. §-sal egészül ki:

„28/B. § Csak különös méltánylást érdemlõ okból engedélyezhetõ újabb névváltoztatás az elõzõ névváltoztatás

hatályba lépésétõl számított 5 éven belül.”

15. A jogtanácsosi tevékenységrõl szóló 1983. évi 3. törvényerejû rendelet módosítása

18. § A jogtanácsosi tevékenységrõl szóló 1983. évi 3. törvényerejû rendelet 3. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi)

bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

16. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása

19. § (1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény a következõ 19/A. §-sal egészül ki:

„19/A. § (1) Személygépkocsival közúti személyszállítási szolgáltatás személytaxi-szolgáltatásként vagy

személygépkocsis személyszállító szolgáltatásként végezhetõ.

(2) A helyi önkormányzat – a fõváros esetében a fõvárosi önkormányzat – rendeletében e törvény keretei között a

közigazgatási területén végzett személytaxi szolgáltatató mûködését – ideértve a személyszállítási-szolgáltatást

közvetítõ és szervezõ szolgálat mûködését is – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott feltételekhez kötheti.

(3) A helyi önkormányzat (2) bekezdés szerinti rendelete a helyi sajátosságok figyelembevételével a személytaxi

szolgáltatónak a környezet és a lakosság egészségének védelme, az utasforgalom biztonságos és magas színvonalon

történõ ellátása, a tevékenység szabályozott keretek közötti folytatásának biztosítása érdekében

a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló jogszabályban meghatározottak mellett

további, a jármûvek külsõ megjelenésére, környezetvédelmi besorolására és méretére vonatkozó feltételeket

állapíthat meg.

(4) A személytaxi szolgáltatást közvetítõ és szervezõ szolgálat mûködése körében a helyi önkormányzat (2) bekezdés

szerinti rendelete meghatározhatja a tevékenység folytatásához szükséges infokommunikációs eszközök alapvetõ

mûszaki sajátosságait, további feltételként köztartozás-mentességet és a tevékenység folytatásához szükséges

mértékû tõkeerõt írhat elõ.

(5) Ha a helyi önkormányzat – a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat – a (3) és (4) bekezdés szerint feltételeket

állapított meg, a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló rendeletben

meghatározott tevékenységi engedély kiadását megelõzõen a helyi önkormányzat vagy az általa megbízott

közlekedésszervezõ elõzetesen igazolja a feltételek teljesülését.”

(2) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, a fõváros esetében a fõvárosi önkormányzat

képviselõ-testülete, hogy a személytaxi és a személygépkocsival végzett személyszállítási szolgáltatás folytatásának,

a személyszállítási szolgáltatást közvetítõ és szervezõ szolgálat mûködésének – a Kormány rendeletében

meghatározott feltételeken túli – mûszaki, személyi és pénzügyi alkalmassági feltételeit, valamint a település területén

lévõ taxiállomások igénybevételének rendjét rendeletben határozza meg.”

20. § A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény

a) 2. § (1) bekezdésében, 20. § (7) bekezdés a) pontjában, 47. § 18. pontjában és 48. § (3) bekezdés a) pont

12. alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 2. § (2) és (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az

„ , illetõleg” szövegrész helyébe az „és” szöveg,

c) 20. § (11) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
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d) 44/A. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság tekintetében” szövegrész helyébe a „Magyarországon”

szöveg

lép.

17. A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló 1988. évi XXIV. törvény módosítása

21. § A külföldiek magyarországi befektetéseirõl szóló 1988. évi XXIV. törvény

a) 2. § c) pontjában, 3. § (1) bekezdésében és 3/A. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 39. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságra” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg

lép.

18. A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény módosítása

22. § A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény preambulumában az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény”

szöveg lép.

23. § Hatályát veszti a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 1. §-a.

19. A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény módosítása

24. § A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „Alkotmányba” szövegrész helyébe az

„Alaptörvénybe” szöveg lép.

20. A pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

25. § (1) A pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 2. §-a a következõ (2)–(6) bekezdéssel egészül

ki:

„(2) Pártnak csak természetes személy lehet a tagja.

(3) Párt alapítója és tisztségviselõje csak olyan személy lehet, aki az országgyûlési képviselõk választásán vagy a helyi

önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán választható.

(4) A párt tagja a párt szervei által hozott határozat ellen csak az egyesülési jogról szóló törvény és a Polgári

törvénykönyv egyesületekre vonatkozó rendelkezései, vagy e törvény megsértése esetén indíthat pert.

(5) A párt törvénysértése esetén az ügyész keresetet indít a párt ellen.

(6) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló

2011. évi CLXXV. törvény 11. § (3), (6) és (7) bekezdésének a civil szervezetekre irányadó rendelkezését a pártra is

alkalmazni kell.”

(2) A pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény a következõ 12. §-sal egészül ki:

„12. § Az I-IV. Fejezet, az V. Fejezet, a 15. §, a 16. § és az 1–3. számú melléklet az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése

alapján sarkalatosnak minõsül.”

26. § A pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény

a) 1. §-ában az „a egyesületekre” szövegrész helyébe az „az egyesületekre” szöveg,

b) 3. § (4) bekezdésében az „a egyesület” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdésében az „az állami költségvetésbõl” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésbõl” szöveg,

d) 4. § (4) bekezdésében az „az állami költségvetésnek” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésnek” szöveg,

e) 5. § (1) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, 10. § (3) bekezdésében az „állami költségvetési” szövegrész helyébe

a „költségvetési” szöveg,

f) 5. § (2) bekezdésében az „Az állami költségvetésbõl” szövegrész helyébe az „A központi költségvetésrõl szóló

törvényben” szöveg,

g) 5. § (4) bekezdésében az „az állami költségvetésrõl” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésrõl” szöveg,

h) 9. § (3) bekezdésében az „a egyesületek” szövegrész helyébe az „az egyesületek” szöveg,
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i) 9/A. § (4) bekezdésében az „az állami költségvetésben” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésrõl szóló

törvényben” szöveg,

j) 16. §-ában az „a egyesület” szövegrész helyébe az „az egyesület” szöveg,

k) 1. számú melléklet Bevételek alcím 2. pontjában az „Állami költségvetésbõl” szövegrész helyébe a „Központi

költségvetésbõl” szöveg,

l) 2. számú melléklet 36. pontjában az „az állami költségvetéssel” szövegrész helyébe az „a központi költségvetéssel”

szöveg

lép.

27. § Hatályát veszti a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény 14. §-a és 18. §-a.

21. Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosítása

28. § Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény preambuluma helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„Az Országgyûlés az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése alapján a következõ törvényt

alkotja:”

29. § Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény a 23. §-t követõen a következõ III/A. fejezettel

egészül ki:

„III/A. Fejezet

A képviselõi megbízatás megszûnése

23/A. § (1) A képviselõ az Országgyûlés elnökéhez benyújtott írásbeli nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról.

(2) A képviselõ képviselõi megbízatása a lemondás benyújtásával szûnik meg. A lemondás érvényességéhez elfogadó

nyilatkozat nem szükséges.

(3) Az Országgyûlés elnöke a képviselõ lemondásáról haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlést.

23/B. § Az Országgyûlés a képviselõ megválasztásához szükséges feltételek fenn nem állásáról bármely képviselõ

írásbeli indítványára – a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló bizottság véleményének kikérése után

– az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül határoz.

23/C. § (1) A képviselõ megbízatása az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés f) pontja alapján akkor szûnik meg, ha

a képviselõ egy éven keresztül nem vesz részt az Országgyûlés határozatainak meghozatalában.

(2) Az Országgyûlés annak megállapításáról, hogy a képviselõ egy éven keresztül nem vett részt az Országgyûlés

munkájában bármely képviselõ írásbeli indítványára – a Mentelmi, összeférhetetlenségi és mandátumvizsgáló

bizottság véleményének kikérése után – az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül határoz.”

30. § Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény a következõ 25. §-sal egészül ki:

„25. § E szakasz kivételével e törvény az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”

31. § Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény

a) 8. § (3) bekezdésében az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,

b) 9. § a) pontjában az „állampolgári jogok országgyûlési” szövegrész helyébe az „alapvetõ jogok” szöveg,

c) 22. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság Országgyûlésének” szövegrész helyébe az „az Országgyûlés”

szöveg

lép.

32. § (1) Hatályát veszti az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény

a) 2. § (1) bekezdésében az „Alkotmányban és e törvényben írt” szövegrész,

b) 9. §-ában az „– az Alkotmány 20. §-ának (5) bekezdésében foglalt eseteken túlmenõen –” szövegrész.

(2) Hatályát veszti az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 17. § a), b) és d) pontja és 24. §

(2) bekezdése.
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22. Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény módosítása

33. § (1) Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény a következõ 10/A–10/J. §-sal egészül ki:

„10/A. § Az Országgyûlés elnöke tiszteletdíjának az összege megegyezik a miniszter alapilletményének 2,5-szeresével.

10/B. § (1) Az Országgyûlés elnöke – hivatalos és magánprogramokra is kiterjedõen – a védett személyek és a kijelölt

létesítmények védelmérõl szóló jogszabályban foglaltak szerint személyi védelemre jogosult.

(2) Az Országgyûlés elnöke rezidencia használatára jogosult, amelyet köteles igénybe venni.

(3) Az Országgyûlés elnöke – személyi, illetve hivatali célra – két személygépkocsi használatára jogosult.

(4) Az Országgyûlés elnöke jogosult rádiótelefon- és internethasználatra, valamint kormányzati célú hírközlõ hálózat

használatára.

(5) Az Országgyûlés elnöke – a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény és az Országgyûlés Hivatala

megállapodása szerint – valamennyi egészségügyi ellátást térítésmentesen vehet igénybe.

(6) Az Országgyûlés elnöke, valamint a vele együtt üdülõ házastársa, élettársa, gyermeke, gyermekének házastársa,

szülõje és unokája – térítési díj ellenében – jogosult a Kormány központi üdülõjének használatára. A térítési díj a

szállás- és étkezési költséget, valamint az üdülési szolgáltatások díját foglalja magában.

10/C. § (1) Az Országgyûlés elnöke hivatalos külföldi kiküldetése idején kíséretre, az állami vezetõk tekintetében

irányadó napidíjra és költségtérítésre, valamint – szükség esetén – különjáratú légi utazásra jogosult.

(2) Ha a külföldre utazás menetrendszerû repülõgéppel, illetve vonattal történik, az Országgyûlés elnöke elsõ osztályt

vagy ennek megfelelõ utazási komfortfokozatot vehet igénybe.

(3) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott juttatások és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat

a külpolitikáért felelõs miniszter látja el.

(4) Az Országgyûlés elnöke külföldre utazás és külföldrõl történõ hazautazás esetén, illetve hivatalos külföldi

küldöttség fogadása, kísérése céljából jogosult a repülõtéri kormányváró helyiségek használatára.

10/D. § (1) Az Országgyûlés elnöke a közéletben történõ részvétele, így közcélú felajánlások, adományozások céljából

– a központi költségvetésrõl szóló törvényben az Országgyûlés fejezeten belül, külön soron tervezett – elõirányzat

feletti rendelkezésre jogosult.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható

közcélú felajánlás, adomány.

(3) Nem részesíthetõ az (1) bekezdés szerinti elõirányzatból közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi

támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat az Országgyûlés elnökének elõzetes írásos kötelezettségvállalása alapján,

a kedvezményezettel kötött külön szerzõdés nélkül felhasználható.

(5) Az Országgyûlés Hivatala a honlapján az Országgyûlés elnökének (4) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásától

számított tizenöt napon belül közzéteszi az (1) bekezdés szerinti elõirányzatból nyújtott közcélú felajánlás, adomány

kedvezményezettjének nevét, a közcélú felajánlás, adomány célját és összegét.

10/E. § Az Országgyûlés elnökének a halála esetén házastársát, ennek hiányában élettársát (a továbbiakban együtt:

özvegy) – özvegy hiányában örökösét, több örökös esetén örököseit – egy összegben az Országgyûlés elnöke hathavi

tiszteletdíjának megfelelõ összegû juttatás illeti meg.

10/F. § (1) Az Országgyûlés elnöke a részére járó juttatások igénybevételéhez szükséges adatokat, valamint az adatok

megváltozását haladéktalanul közli az érintett szervvel.

(2) Az Országgyûlés elnöke a jogalap nélkül felvett juttatást az erre irányuló felhívás kézhezvételétõl számított

15 napon belül visszafizeti.

(3) Az Országgyûlés elnökét megilletõ juttatások igénybevételével kapcsolatban felmerült költségeket – törvény

eltérõ rendelkezése hiányában – a központi költségvetés Országgyûlés fejezete fedezi.

10/G. § Ha az Országgyûlés elnökének megbízatása megszûnt, jogosult az e megbízatására utaló elnevezést használni.

10/H. § (1) Az Országgyûlés volt elnöke, ha e tisztségét legalább két évig betöltötte és megbízatása az Országgyûlés

megbízatásának megszûnése miatt szûnt meg, további hat hónapon – lemondása esetén három hónapon – keresztül

a havi tiszteletdíjának megfelelõ összegû juttatásra jogosult, amely nem önálló tevékenységbõl származó

jövedelemnek minõsül.

(2) Ha az Országgyûlés elnökének megbízatása az (1) bekezdésben meghatározott okokból két évnél hamarabb szûnt

meg, de legalább egy évig a tisztségét betöltötte, az (1) bekezdésben megjelölt juttatás felére jogosult.
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10/I. § (1) Az Országgyûlés volt elnökét – a megbízatása megszûnését követõen annyi ideig, ameddig e tisztségét

betöltötte – személyes gépkocsihasználat illeti meg, amelyhez személygépkocsit és gépjármûvezetõt a rendõrség

biztosít.

(2) Az Országgyûlés volt elnökét – a megbízatása megszûnését követõen annyi ideig, ameddig e tisztségét betöltötte –

kétfõs titkárság alkalmazása illeti meg, amelyhez az Országgyûlés Hivatala helyiséget biztosít. A titkárság

alkalmazásának személyi és dologi feltételeit az Országgyûlés Hivatala biztosítja.

10/J. § (1) Az Országgyûlés volt elnökére a 10/F. §-ban foglaltakat alkalmazni kell.

(2) Az Országgyûlés volt elnökét nem illetik meg az ebben az alcímben meghatározott jogosultságok és juttatások, ha

megbízatása az Alaptörvény 4. cikk (3) bekezdés c) vagy e) pontja alapján szûnt meg.

(3) Az Országgyûlés volt elnöke az ebben az alcímben meghatározott juttatásokra mindaddig nem jogosult, amíg

a megbízatásának megszûnését követõen vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének nem tesz eleget.”

(2) Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény a következõ 13. §-sal egészül ki:

„13. § E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

(a továbbiakban: Módtv2.) megállapított rendelkezéseit az Országgyûlésnek a Módtv2. hatálybalépésekor hivatalban

lévõ elnökére és az Országgyûlésnek a Módtv2. hatálybalépését megelõzõen hivatalban volt elnökére is alkalmazni

kell azzal, hogy az Országgyûlés a Módtv2. hatálybalépését megelõzõen hivatalban volt elnöke a köztársasági elnök, a

miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a Legfelsõbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és

juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény 24. § (1) bekezdése és 22. § (1) bekezdése szerinti juttatásra akkor jogosult,

ha a Módtv2. hatálybalépéséig az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a juttatást kérelmezte.”

(3) Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény a következõ 14. §-sal egészül ki:

„14. § E törvény 1–5/A. §-a, 6. § (1), (4)–(8) bekezdése, 7–10. §-a, 10/A–10/F. §-a, 12. §-a és 13. §-a az Alaptörvény 4. cikk

(5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”

34. § Az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 1. § (7) bekezdésében a „Magyar Köztársaság

Országgyûlésének Házszabálya” szövegrész helyébe a „Házszabály” szöveg lép.

23. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

35. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 45. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A helyi népi kezdeményezésben az vehet részt, aki a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek

választásán választó.”

(2) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény a következõ 117. §-sal egészül ki:

„117. § E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított 45. § (1) bekezdését a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

36. § A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

a) 33/A. § (5) bekezdésében a „fõvárosi, megyei bíróságtól” szövegrész helyébe a „törvényszéktõl” szöveg,

b) 33/A. § (7) bekezdésében a „fõvárosi, megyei bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél” szöveg,

c) 33/C. § (1) bekezdésében a „megyei, fõvárosi bírósághoz” szövegrész helyébe a „törvényszékhez” szöveg,

d) 46. § (3) bekezdés a) pontjában a „képviselõ-testület hatáskörébe” szövegrész helyébe a „képviselõ-testület

feladat- és hatáskörébe” szöveg,

e) 56. § (6) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.

24. Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosítása

37. § (1) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 1. § (2) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:

(A törvény hatálya nem terjed ki:)

„j) az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényben, valamint a vasúti közlekedésrõl

szóló törvényben meghatározott helyi és helyközi közösségi közlekedési szolgáltatások áraira.”

(2) Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény melléklet I. Legmagasabb ár, pont B) Szolgáltatások alpontja

alatti táblázat 1–4. sora hatályát veszti.
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25. A Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló 1991. évi VIII. törvény hatályon kívül helyezése

38. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság állami ünnepérõl szóló 1991. évi VIII. törvény.

26. Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény módosítása

39. § (1) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 2. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, valamint a honvédelemért felelõs miniszter

vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok közegészségügyi-járványügyi feladatainak ellátását – az

egészségügyi államigazgatási szerv szakmai irányelveinek betartásával és vele együttmûködve – a Magyar Honvédség

kijelölt szerve végzi.”

(2) Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) jelölje ki az egészségügyi államigazgatási szervet vagy szerveket,

b) jelölje ki a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelõs miniszter

vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok és a rendvédelmi szervek – ide nem értve a büntetés-végrehajtási

szervezetnek a fogvatartottak elhelyezésére és foglalkoztatására létrehozott büntetés-végrehajtási szerveit –

vonatkozásában a közegészségügyi-járványügyi feladatokat ellátó szervet vagy szerveket.”

40. § Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységrõl szóló 1991. évi XI. törvény

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában az „a honvédelemért felelõs miniszter alárendeltségébe, közvetlen irányítása,

fenntartói irányítása és közvetlen felügyelete alá tartozó szervezetek, a Magyar Honvédség katonai szervezetei”

szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelõs

miniszter vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok” szöveg,

b) 15. § (6) bekezdésében az „a Magyar Honvédség” szövegrész helyébe az „a Magyar Honvédség, a Katonai

Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelõs miniszter vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok”

szöveg

lép.

27. A Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok, illetõleg azok

állományába tartozó személyek által okozott károk megtérítése iránti igények bírósági úton történõ

érvényesítésérõl szóló 1991. évi XXX. törvény módosítása

41. § A Magyar Köztársaság területén ideiglenesen tartózkodott szovjet csapatok, illetõleg azok állományába tartozó

személyek által okozott károk megtérítése iránti igények bírósági úton történõ érvényesítésérõl szóló 1991. évi XXX.

törvény 3. §-ában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész

helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg lép.

28. A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló

1991. évi XXXII. törvény módosítása

42. § A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1991. évi XXXII. törvény

a) preambulumában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg, a „megalkotott”

szövegrész helyébe a „szóló” szöveg, az „egyházaknak az 1990. évi IV. törvényben említett tevékenységük”

szövegrész helyébe az „egyházak tevékenységének” szöveg,

b) 13. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságnak, illetõleg a Fõvárosi Bíróságnak” szövegrész helyébe a

„törvényszéknek” szöveg

lép.
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29. A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása

43. § A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 38. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság”

szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

30. A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról szóló

1991. évi XXXIX. törvény módosítása

44. § A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 24. §

(2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

31. A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módosítása

45. § (1) A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 20. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az érintett egy vagy több területi kamara elnökségének javaslatára a miniszter a közjegyzõket – beleegyezésükkel

– pályázat kiírása nélkül kölcsönösen áthelyezheti. Nincs helye kölcsönös áthelyezésnek a közjegyzõ kinevezését

követõ 3 éven belül és a közjegyzõre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének napját megelõzõ 5 éven belül.”

(2) A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 21. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az eskü szövege az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü

szövegébõl és az annak zárómondatát megelõzõ következõ szövegbõl áll: „Hivatásom gyakorlása során szakmai

kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint teljesítem.””

(3) A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 21. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ

tisztség megnevezése az eskü tétele során az esküt tevõ személyétõl függõen: közjegyzõ, közjegyzõhelyettes.”

(4) A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 22. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A közjegyzõi szolgálat megszûnik:)

„d) a közjegyzõre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének, vagy”

(napján.)

(5) A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 79. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„79. § A fegyelmi bíróság tagjai és a vizsgálóbiztosok mûködésük megkezdése elõtt a törvényszék elnöke elõtt a 21. §

(2) bekezdés szerint esküt tesznek. Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt

eskü szövegében szereplõ tisztség megnevezése az eskü tétele során az esküt tevõ személyétõl függõen: fegyelmi

bíró, vizsgálóbiztos.”

(6) A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény Átmeneti rendelkezések alcíme a következõ 177. §-sal egészül ki:

„177. § (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított 20. § (2) bekezdését az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi

CCI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ áthelyezési eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A közjegyzõre irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2014. január 1-jét megelõzõen betöltõ közjegyzõ szolgálata

2013. december 31-én szûnik meg.”

(7) A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy – a 12. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – rendelettel állapítsa meg:)

„j) a közjegyzõi pályázati eljárás részletes szabályait, és a közjegyzõi kinevezéshez készített kamarai javaslatban

szereplõ pályázati rangsor kialakítása során figyelembe vehetõ szempontokat és azokhoz rendelhetõ pontszámokat.”

46. § A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény

a) 17. § (1) bekezdés c) pontjában és 31/B. § (5) bekezdés c) pontjában a „választójoggal rendelkezik” szövegrész

helyébe az „az országgyûlési képviselõk választásán választható” szöveg,

b) 22. § (3) bekezdés a) pontjában a „vagy választójogát elvesztette” szövegrész helyébe az „elvesztette, vagy az

országgyûlési képviselõk választásán már nem választható” szöveg,

c) 24. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy a választójog elvesztésének idõpontjától kezdõdõen” szövegrész helyébe

az „elvesztésének idõpontjától, vagy attól az idõponttól kezdõdõen, amelytõl az országgyûlési képviselõk

választásán nem választható” szöveg,

d) 39. §-ában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
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e) 49/A. § (6) bekezdés b) pontjában a „vagy választójogát elveszítette” szövegrész helyébe az „elvesztette, vagy az

országgyûlési képviselõk választásán már nem választható” szöveg,

f) 53. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területi kamarái” szövegrész helyébe az „a területi kamarák”

szöveg

lép.

47. § A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény

a) 5. § (2) bekezdésében a „megyei bíróságtól” szövegrész helyébe a „törvényszéktõl” szöveg,

b) 31/D. § (4) bekezdésében a „megyei bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg,

c) 39. § a) pontjában a „Fõvárosi, a Komárom-Esztergom, a Nógrád és a Pest Megyei Bíróság” szövegrész helyébe

a „Fõvárosi, a Tatabányai, a Balassagyarmati és a Budapest Környéki Törvényszék” szöveg,

d) 39. § b) pontjában a „Gyõr-Moson-Sopron, a Vas, a Veszprém és a Zala Megyei Bíróság” szövegrész helyébe

a „Gyõri, a Szombathelyi, a Veszprémi és a Zalaegerszegi Törvényszék” szöveg,

e) 39. § c) pontjában a „Borsod-Abaúj-Zemplén, a Hajdú-Bihar, a Heves és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság”

szövegrész helyébe a „Miskolci, a Debreceni, az Egri és a Nyíregyházi Törvényszék” szöveg,

f) 39. § d) pontjában a „Baranya, a Fejér, a Somogy és a Tolna Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Pécsi,

a Székesfehérvári, a Kaposvári és a Szekszárdi Törvényszék” szöveg,

g) 39. § e) pontjában a „Bács-Kiskun, a Békés, a Csongrád és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság” szövegrész

helyébe a „Kecskeméti, a Gyulai, a Szegedi és a Szolnoki Törvényszék” szöveg,

h) 66. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

i) 69. § (2) bekezdésében a „fõvárosi, megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

j) 69. § (5) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

k) 76. § (2) bekezdésében a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken” szöveg, a „Legfelsõbb

Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián” szöveg,

l) 77. § (1) bekezdésében a „megyei bírósághoz” szövegrész helyébe a „törvényszékhez” szöveg, a „Legfelsõbb

Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Kúriához” szöveg,

m) 77. § (2) bekezdésében a „megyei” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

n) 78. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, a „Legfelsõbb Bíróság”

szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg,

o) 80. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg, a „Legfelsõbb

Bíróságnak” szövegrész helyébe a „Kúriának” szöveg,

p) 82. § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg,

q) 85. §-ában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

r) 100. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, a „Legfelsõbb Bíróságon”

szövegrész helyébe a „Kúrián” szöveg,

s) 105. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg,

t) 106. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

u) 116. § (4) bekezdésében a „megyei bíróságtól” szövegrész helyébe a „törvényszéktõl” szöveg,

v) 157. §-ában a „megyei bíróságtól (Fõvárosi Bíróságtól)” szövegrész helyébe a „törvényszéktõl” szöveg,

w) 169. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság és a megyei bíróságok” szövegrész helyébe a „törvényszékek” szöveg,

x) 169. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi, megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

y) 183. § b) pontjában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal

elnöke” szöveg

lép.

32. A mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény módosítása

48. § A mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész

helyébe a „Magyarországot” szöveg lép.

49. § Hatályát veszti a mérésügyrõl szóló 1991. évi XLV. törvény 1. §-ában az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész.
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33. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

50. § A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény

a) 6. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság (a továbbiakban: bíróság)” szövegrész helyébe a „megyei

(fõvárosi) törvényszék (a továbbiakban: bíróság)” szöveg,

b) 6. § (2) bekezdésében, 49/A. § (5) bekezdésében, 49/B. § (7) bekezdésében, 49/D. § (1) bekezdésében, 59. § (3) és

(4) bekezdésében, 60. § (5) és (6) bekezdésében, valamint 85. § (8) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész

helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

c) 6/D. §-ában a „Fõvárosi Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszékhez” szöveg,

d) 27/A. § (6) bekezdésében a „minden ítélõtáblának, megyei bíróságnak, illetve a Fõvárosi Bíróságnak” szövegrész

helyébe a „minden ítélõtáblának és törvényszéknek” szöveg,

e) 59. § (2) és (5) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrészek helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg

lép.

34. A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló

1992. évi II. törvény módosítása

51. § (1) A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény

21. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a szövetkezet nem ért egyet a fórum észrevételével, a felek az észrevétel közlésétõl számított nyolc napon belül

megkísérlik az egyezség létrehozását. A megkötött egyezséget meg kell küldeni jóváhagyás végett a kárpótlási

hatósághoz.

(4) Ha a (3) bekezdésben említett egyezség nem jött létre, a szövetkezet az egyezségkötésre nyitva álló határidõ utolsó

napjától számított nyolc napon belül a tervezetet és az észrevételeket a kárpótlási hatóságnak megküldi.

(5) A kárpótlási hatóság az észrevételek alapján a (4) bekezdés szerinti dokumentumok benyújtásától számított tizenöt

napon belül határozatot hoz, amelyben

a) helybenhagyja a szövetkezet által készített tervezetet, vagy

b) megállapítja, hogy a tervezet sérti a Kpt. és e törvény földkijelölésre vonatkozó szabályait, és megfelelõ határidõ

kitûzésével a szövetkezetet a törvénysértés megszüntetésére kötelezi.”

(2) A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény

21. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A határozat ellen a szövetkezet, illetve a fórum vagy a részarány-földtulajdonosok képviselõje nyújthat be

fellebbezést az igazságügyért felelõs miniszterhez. Ha az igazságügyért felelõs miniszter jogerõs határozatának

bírósági felülvizsgálását kérik, a bíróság a határozatot megváltoztathatja.”

(3) A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény

23. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szövetkezet a földkijelölés egyeztetett (megállapított) tervezetét a kárpótlási hatóságnak, továbbá az

ingatlanügyi hatóságnak haladéktalanul megküldi.”

52. § A szövetkezetekrõl szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépésérõl és az átmeneti szabályokról szóló 1992. évi II. törvény

a) 14. § (3) bekezdésében az „illetékes földhivatal” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi hatóság” szöveg,

b) 21. § (2) és (8) bekezdésében az „a földhivatal” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóság” szöveg,

c) 22. §-ában az „a földhivatalt” szövegrész helyébe az „az ingatlanügyi hatóságot” szöveg,

d) 23. § (2) bekezdésében az „A földhivatal” szövegrész helyébe az „Az ingatlanügyi hatóság” szöveg

lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 40957



35. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása

53. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az eskü szövege a következõ:

„Én (a köztisztviselõ neve) becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak

Alaptörvényéhez hû leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet

javára gyakorolom.

(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint:)

Isten engem úgy segéljen!””

54. § A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

a) preambulumában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében a „Hivatalának vezetõje” szövegrész helyébe a „fõtitkára” szöveg

lép.

55. §

Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény

a) 1. § (3) bekezdésében a „, valamint az Alkotmánybíróság Hivatalának helyettes vezetõje” szövegrész,

b) 6. § (1) bekezdésében az „Az Alkotmánybíróság Hivatalának köztisztviselõi felett a munkáltatói jogokat az

Alkotmánybíróság elnöke gyakorolja.” szövegrész,

c) 1. számú melléklet 3. pontjában az „a kormányprogramban,” szövegrész.

36. Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló

1992. évi XXXII. törvény módosítása

56. § (1) Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény

14. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alapján benyújtott kárpótlási kérelmek elbírálására az 1991. évi XXV. törvény 10–12. §-ában foglaltak az

irányadók a következõ eltérésekkel:)

„a) a jogosult 2012. március 30-ig kezdeményezett bírósági eljárásban hozott, elítélését törvénysértõvé vagy semmissé

nyilvánító jogerõs bírósági határozat kézbesítését követõ 4 hónapon belül a kárpótlási hatósághoz kárpótlás iránti

kérelmet nyújthat be; a határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye;”

(2) Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény

Eljárási szabályok alcíme a következõ 14/B. §-sal egészül ki:

„14/B. § (1) Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, a kárpótlási hatóság a döntését

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hirdetményi kézbesítésre

vonatkozó szabályai szerint közli.

(2) Ha az eljárás során az ügyfél az eljárás jogerõs befejezése elõtt elhunyt, a jogutódlásra a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jogutódlásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

57. § Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 1992. évi XXXII. törvény 14. §

d) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a

„Fõvárosi Törvényszék” szöveg lép.

37. A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény módosítása

58. § A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény 6. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság,

illetve a Fõvárosi Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság)” szövegrész helyébe a „törvényszék (a továbbiakban:

bíróság)” szöveg lép.
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38. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról szóló

1992. évi LI. törvény módosítása

59. § A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány javára felajánlott vagyonról szóló 1992. évi LI. törvény a következõ 2/A. §-sal

egészül ki:

„2/A. § A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott

Erzsébet-utalvány kibocsátásával a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnál keletkezõ, a ráfordításokkal csökkentett

bevételt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány szociális üdültetési célokra, ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyújtására,

illetve egyéb szociális programok végrehajtására használhatja fel.”

39. A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény módosítása

60. § (1) A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kérelmet – a rendelkezésre álló bizonyítékokkal és esetleges további bizonyítási indítványokkal együtt –

a kárpótlási hatóság által rendszeresített formanyomtatványon a kárpótlási hatósághoz 2012. március 30-ig lehet

benyújtani. A határidõ elmulasztása jogvesztéssel jár, a mulasztás miatt igazolásnak nincs helye.”

(2) A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény 6. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kérelmezõ nem jogosult a kárpótlási hatósággal elektronikus úton kapcsolatot tartani.”

(3) A nemzeti gondozásról szóló 1992. évi LII. törvény Eljárási szabályok alcíme a következõ 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, a kárpótlási hatóság a döntését

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hirdetményi kézbesítésre

vonatkozó szabályai szerint közli.”

40. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

módosítása

61. § A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény

a) preambulumában az „Alkotmánynak” szövegrész helyébe az „Alaptörvénynek” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 4. § (2a) bekezdés a) és b) pontjában, 9. § (2) bekezdés g) pont gb) alpontjában

és 26. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 21. § p) pontjában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági

Hivatal elnöke” szöveg,

d) 26. § (2) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

e) 26. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

f) 28. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „illetõleg”

szövegrész helyébe a „vagy” szöveg

lép.

41. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban

a felülvizsgálati eljárás megteremtésérõl szóló 1992. évi LXVIII. törvény módosítása

62. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvényben és az ehhez kapcsolódó jogszabályokban a felülvizsgálati

eljárás megteremtésérõl szóló 1992. évi LXVIII. törvény

a) 28. § (4) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 29. § (3) bekezdésében a „megyei bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg, a „Legfelsõbb

Bíróság” szövegrészek helyébe a „Kúria” szöveg

lép.
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42. A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

63. § (1) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 9/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9/C. § (1) A mezõgazdasági igazgatási szerv a még kiadatlan részaránytulajdonok vonatkozásában a

részarány-tulajdonosok nyilvántartott AK értékei alapján nyilvános sorsolással állapítja meg a részarány-földtulajdon

fedezetéül szolgáló földrészletet. A mezõgazdasági igazgatási szerv a sorsolásról jegyzõkönyvet készít.

(2) A sorsolást a helyrajzi számok növekvõ sorrendjében kell végrehajtani.

(3) A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással

a sorsolás lebonyolítását követõ 48 órán belül kifogást nyújthat be a mezõgazdasági igazgatási szervhez.

(4) Ha a sorsolás lebonyolítása ellen kifogás nem érkezett, illetve a kifogással kapcsolatos jogorvoslati eljárás jogerõsen

befejezõdött, a mezõgazdasági igazgatási szerv a sorsolási jegyzõkönyvet megküldi a földrészlet fekvése szerint

illetékes ingatlanügyi hatóságnak.

(5) A központi költségvetés terhére – a 12/E. § (2) bekezdése, a 12/G. § (2) bekezdése, a 12/H. § (1)–(6) bekezdése és az

e törvény felhatalmazása alapján kiadott, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok

megszüntetésének részletes szabályairól szóló rendelet szerint – gondoskodni kell az érintett földrészlet

elõkészítésérõl, a megosztás kiindulási helyének és az osztás irányának a meghatározásáról.

A részaránytulajdonosokat a földrészlet meghatározott részéhez kell rendelni.

(6) A kialakítandó új, önálló földrészletek 3000 m2-nél kisebb területûek nem lehetnek. Az 1994. július 27-éig hatályban

volt jogszabályok alapján zártkertnek minõsült területen a kialakítandó önálló földrészlet legkisebb területe 1500 m2

lehet.

(7) Az ingatlanügyi hatóság a 12/H. § (1) bekezdése szerinti egyezséget tartalmazó okiratot vagy a sorsolási

jegyzõkönyvet, továbbá az elkészített változási vázrajzot és az egyéb munkarészeket megküldi a mezõgazdasági

igazgatási szerv részére, amely ezek alapján meghozza az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmas földkiadási

határozatot.

(8) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést, illetve a (7) bekezdés szerinti határozat jogerõssé válását követõen

gondoskodni kell a keletkezõ új földrészletek kitûzésérõl, és azok helyszíni birtokbaadásáról. A birtokbaadásról

jegyzõkönyvet kell készíteni.”

(2) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/F. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„12/F. § (1) Ha a földkiadási eljárás eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megilletõ

tulajdoni hányadokat az ingatlan-nyilvántartásba jogerõsen bejegyezték, bármely tulajdonostárs kezdeményezheti az

ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg. Az önálló

ingatlan kialakítása iránti kérelmet legkésõbb 2012. június 1-jéig lehet benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz.

E határidõ elmulasztása esetén a közös tulajdon megszüntetésére a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határidõig azon tulajdonostársak is benyújthatják önálló ingatlan kialakítása iránti

kérelmüket, akik a 12/H. § (8) bekezdése alapján a visszamaradó földrészleten tulajdonközösségben maradtak.

(3) Az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan közös tulajdonként bejegyzett ingatlanok esetében a megosztások

költségeit – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állam viseli.

(4) Soron kívüli eljárás abban az esetben folytatható le, ha az eljárás költségeit a soronkívüliséget igénylõ, kérelmezõ

tulajdonostárs magára vállalja. A soron kívüli eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.”

(3) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény a következõ 12/G. §-sal egészül ki:

„12/G. § (1) Az önálló ingatlan kialakítására vonatkozó kérelmet írásban az ingatlanügyi hatóság által erre

rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A kérelmet több tulajdonostárs együttesen is benyújthatja, és

kérhetik az önálló ingatlan osztatlan közös tulajdonban történõ kiadását.

(2) A kérelem alapján az ingatlanügyi hatóság meghatározza a megosztás kiindulási helyét és irányát figyelemmel a

talajvédelmi szempontokra és a kialakult helyszíni használatra. A megosztás módját, kiindulási helyét és irányát

meghatározó határozatot az ingatlanügyi hatóság és a település polgármesteri hivatalának hirdetõtábláján nyolc

napra történõ kifüggesztéssel kell az érintettekkel közölni. Ezen idõtartamon belül a döntés ellen fellebbezésnek van

helye.”

(4) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény a következõ 12/H. §-sal egészül ki:

„12/H. § (1) A kérelmezõ tulajdonostársak közötti egyezség hiányában az adott földrészlet vonatkozásában a kiosztás

sorrendjét sorsolással kell megállapítani. Az egyezségnek vagy a kisorsolt sorrendnek megfelelõen

a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduknak megfelelõen a földrészlet meghatározott részéhez kell rendelni.

(2) A sorsolást az ingatlanügyi hatóság által létrehozott sorsolási bizottság bonyolítja le.
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(3) A sorsolás során a 9/C. § (3) bekezdését kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a sorsolás ellen az ingatlanügyi

hatóságnál kifogás nyújtható be.

(4) Az önálló földrészlet kialakítására a 9/C. § (6) bekezdését kell alkalmazni.

(5) A földrészlet megosztást követõen az egyes tulajdoni hányadokra vonatkozó, illetve azokat terhelõ, az

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények – a keletkezõ önálló földrészletekre történõ –

visszajegyzésérõl az ingatlanügyi hatóság gondoskodik.

(6) Ha törvény úgy rendelkezik, a megosztási vázrajzot – határidõ kitûzésével – ellenjegyzésre közölni kell az

ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog jogosultjával. Ha a jogosult az ellenjegyzést határidõben nem teljesíti, úgy azt

megadottnak kell tekinteni.

(7) Az ingatlanügyi hatóság a sorsolást követõen az elkészített változási vázrajz, valamint a sorsolási jegyzõkönyv vagy

az egyezségi okirat alapján a tulajdonjogot bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba.

(8) Akik önálló földrészlet kialakítását nem kérték a visszamaradó földrészleten tulajdonközösségben maradnak.

(9) Az önálló ingatlanná alakításról szóló határozatok közlésére az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt kell

alkalmazni.”

(5) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egységes eljárás érdekében a részarány földkiadás során keletkezett

osztatlan közös tulajdonok megszüntetésének részletes szabályait, továbbá a 12/F. § (4) bekezdésében meghatározott

soronkívüli eljárás szabályait rendeletben állapítsa meg.”

(6) A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény a következõ 18. §-sal egészül ki:

„18. § E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított 12/H. § (5) és (6) bekezdése az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011.

évi CCI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ eljárásban csak akkor alkalmazhatóak, ha a 12/G. § (2) bekezdése

szerinti határozat az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény

hatálybalépéséig nem emelkedett jogerõre.”

64. § A földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény

a) 4. § (2) bekezdésében a „Ptk.” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény

(a továbbiakban: Ptk)” szöveg, a „pont” szövegrész helyébe a „pontja” szöveg,

b) 12/E. § (2) bekezdésében az „az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló 1996. évi LIV. törvény” szövegrész helyébe az

„az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény” szöveg

lép.

65. § Hatályát veszti a földrendezõ és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 5/B. §-a, 9. § (1) bekezdése és 12/E.

§ (1) bekezdésében a „ , s az – a tulajdonostársak nagy számánál vagy más körülménynél fogva – nem várható”

szövegrész.

43. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

66. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül

ki:

„(2a) Felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel

egyetértésben rendeletben szabályozza a mûködési engedélyezési eljárásban a szakmai program véleményezéséért a

módszertani intézményeknek fizetendõ szakértõi díj mértékét.”

67. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

a) preambulumában az „az Alkotmányban meghatározott” szövegrész helyébe az „a” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében, valamint 3. § (3) bekezdés a) és b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

c) 3. § (1)–(3) bekezdésében az „A törvény” szövegrész helyébe az „E törvény” szöveg

lép.
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44. A termékfelelõsségrõl szóló 1993. évi X. törvény módosítása

68. § A termékfelelõsségrõl szóló 1993. évi X. törvény 14. § (2) bekezdés b) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

45. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

69. § A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény

a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala” szövegrész helyébe az „Országos

Bírósági Hivatal elnöke” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés j) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

46. A behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló

1993. évi XLIX. törvény módosítása

70. § A behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény

a) 4. § (1) bekezdés c) pontjában és 7. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 7. § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

47. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosítása

71. § (1) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az állampolgárság megváltoztatásához fûzõdõ jogot nem lehet önkényesen korlátozni.”

(2) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 7. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az állampolgársági eskü szövege:

Én, ...................... esküszöm, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hû állampolgára leszek, az

Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erõmhöz mérten megvédem,

képességeimnek megfelelõen szolgálom. Isten engem úgy segéljen.”

(3) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 7. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az állampolgársági fogadalom szövege:

Én, ...................... fogadom, hogy Magyarországot hazámnak tekintem. Magyarországnak hû állampolgára leszek, az

Alaptörvényt és a jogszabályokat tiszteletben tartom és megtartom. Hazámat erõmhöz mérten megvédem,

képességeimnek megfelelõen szolgálom.”

(4) A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény a 25. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

26. § E törvény 1. § (1) és (2) bekezdése, 1. § (4) bekezdése, 2–4. §-a, 4/A. § (2) bekezdése, 5. §-a, 5/A. § (1) bekezdése,

7. § (2) és (3) bekezdése, 8. § (1) és (2) bekezdése, 8. § (4) bekezdése, 9. § (1) és (4) bekezdése, 23. §-a és 25. §-a az

Alaptörvény G) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”

72. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény

a) preambulumában a „Magyar Köztársasághoz” szövegrész helyébe „Magyarországhoz” szöveg, az „érdekében,”

szövegrész helyébe az „érdekében, a természetes személy akaratszabadságának tiszteletben tartása mellett, a

család állampolgársága egységének elõsegítése érdekében és a hontalanság eseteinek csökkentése céljából,”

szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az „aki e törvény erejénél fogva” szövegrész helyébe az „aki az Alaptörvény vagy e törvény

erejénél fogva” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe „Magyarország” szöveg,

e) 4. § (7) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe „Magyarországnak” szöveg,

f) 5/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Elnökéhez” szövegrész helyébe a „köztársasági elnökhöz” szöveg,
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g) 5/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság Kormányának 7970/1946. ME rendelete” szövegrész

helyébe a „7970/1946. ME rendelet” szöveg,

h) 5/A. § (3) bekezdésében, 8. § (3) bekezdésében, 9. § (2) bekezdésében, 11. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi

Bíróságtól” szövegrészek helyébe a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szöveg,

i) 6. § (1) és (2) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 12. §-ában, 15. § (1) és (4) bekezdésében az „illetõleg”

szövegrész helyébe az „illetve” szöveg

lép.

73. § (1) Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 1. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 3. § (1) bekezdése.

48. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

1993. évi LXXVIII. törvény módosítása

74. § (1) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

LXXVIII. törvény 11/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11/A. § (1) A bérbeadó az épületre, az abban lévõ lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó,

jogszabályban meghatározott energiahatékonysági tanúsítványt vagy annak másolatát a szerzõdés megkötését

megelõzõen köteles az új bérlõnek bemutatni, és azt a szerzõdés megkötésével egyidejûleg az új bérlõ részére átadni.

(2) Az új bérlõ a bérbeadóhoz intézett írásbeli nyilatkozatával ismeri el az energiahatékonysági tanúsítvány

(1) bekezdés szerinti

a) bemutatását annak megtekintésekor,

b) átvételét a szerzõdés megkötésekor.

(3) Ha a bérbeadásra kínálás médiában megjelenõ kereskedelmi közlemény alapján történik, a bérbeadónak

gondoskodnia kell a rendelkezésre álló energiahatékonysági tanúsítványban feltüntetett

energiahatékonyság-mutató kereskedelmi közleményben történõ közzétételérõl is.”

(2) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány tagja, hogy az általa vezetett minisztériummal, a felügyelete vagy irányítása alá

tartozó központi költségvetési szervekkel közszolgálati jogviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló más

jogviszonyban álló személyek elhelyezéséhez szükséges állami lakásokra és helyiségekre, továbbá a bérlõkijelölési és

a bérlõkiválasztási jog gyakorlására – e törvény keretei között – rendeletben határozza meg

a) a bérlõk körét és a bérbeadás feltételeit, ideértve az életvitelszerû bentlakás szabályait és a lakás rendeltetésszerû

használatának ellenõrzését is;

b) az állami lakásra és helyiségre a szerzõdés megkötésekor a Ptk. rendelkezéseinek megfelelõ óvadék kikötésének

lehetõségét és feltételeit;

c) a bérlõtársi jogviszony létesítésének feltételeit;

d) a lakáshasználati díj emelésének mértékét és feltételeit;

e) a bérlõ által befogadható személyek körét és a befogadás feltételeit;

f) a tartási szerzõdéshez való hozzájárulás feltételeit;

g) a lakás és helyiség bérleti jogának cseréjéhez és a helyiség bérleti jogának átruházásához történõ hozzájárulás

feltételeit;

h) a lakásban visszamaradó személy elhelyezésére történõ kötelezettségvállalás feltételeit;

i) a bérlõ halála esetén a lakásra és helyiségre (ideértve a bérlõkijelölési joggal érintett lakást is) vonatkozó bérleti jog

folytatásának lehetõségét, továbbá a jogfolytatásra jogosultak körét és a joggyakorlás feltételeit,;

j) a lakás és helyiség albérletbe adásához való hozzájárulás feltételeit;

k) a lakás és helyiség lakbérének mértékét és a lakbér megállapításának feltételeit;

l) a lakás és helyiség (ideértve a bérlõkijelölési joggal érintett helyiség) elidegenítéséhez való hozzájárulás feltételeit.”

(3) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII.

törvény a következõ 95. §-sal egészül ki:

„95. § (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi … törvénnyel

megállapított 11/A. §-át – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a 2012. június 1. napját követõen kötött bérleti

szerzõdés és közzétett kereskedelmi közlemény tekintetében kell alkalmazni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 40963



(2) Az épületben lévõ lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiség esetében e törvénynek az egyes törvények

Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított 11/A. § (1) és (2) bekezdését a

2015. december 31–ét követõen kötött bérleti szerzõdés tekintetében kell alkalmazni.”

(4) A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

LXXVIII. törvény a következõ 96. §-sal egészül ki:

„96. § E törvény 11/A. §-a az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti

és tanácsi irányelv 12. cikk (2) és (4) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”

75. § A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi

LXXVIII. törvény

a) 3. § (5) bekezdésében az „állami lakásra” szövegrész helyébe az „állam tulajdonában lévõ lakásra (a továbbiakban:

állami lakás)” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés f) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

76. § Hatályát veszti a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló

1993. évi LXXVIII. törvény 3. § (2) bekezdésében az „– az állam tulajdonában lévõ lakás (a továbbiakban: állami lakás)

esetén a Kormány rendelete –” szövegrész.

49. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása

77. § (1) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 19. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Azt, akit munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban pedagógus-munkakörben foglalkoztatnak, továbbá

akit pedagógus-munkakörbõl helyeztek nyugállományba – ideértve azt is, aki legkésõbb a munkaviszony,

közalkalmazotti jogviszony megszûnését követõ naptól kezdõdõen korhatár elõtti ellátásban részesül –, megilleti az

a jog, hogy az állam, illetve a helyi önkormányzat által fenntartott könyvtárakat, múzeumokat és más kiállító termeket

jogszabályban meghatározott kedvezmények igénybevételével látogassa. A pedagógus a pedagógusigazolvány

felmutatásával igazolhatja azt is, hogy jogosult igénybe venni a pedagógusok részére biztosított más

kedvezményeket. A pedagógusigazolvány közokirat.”

(2) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 81. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) Ha az egyházi jogi személy a Kormánnyal a közoktatási feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött,

vagy a közoktatási feladatok ellátására nemzetközi szerzõdés alapján jogosult – a (13) bekezdésben meghatározott

intézményátadás kivételével –, a fenntartásában mûködõ nevelési-oktatási intézmény tekintetében

– a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes községi, városi, megyei jogú városi, fõvárosi kerületi

önkormányzat részére megküldött – egyoldalú nyilatkozatával vállalhatja az önkormányzati feladatellátásban való

közremûködést. A nyilatkozatnak a (3) bekezdés a)–d) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia, elkészítésénél az

(5) bekezdésben, teljesítésénél a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A települési önkormányzat a

nyilatkozatot három munkanapon belül megküldi a megyei fenntartó, fõvárosi kerület esetén a fõvárosi

önkormányzat részére. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi

CXXIV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kiegészítõ támogatásról a központi

költségvetés terhére kell gondoskodni, a nyilatkozat megküldését követõen induló tanítási évtõl kezdõdõen.”

(3) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 108. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(11) A Magyarország területén tartózkodó menedékes gyermeke nevelése, oktatása céljából az oktatásért felelõs

miniszter – az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter egyetértésével – ideiglenes mûködési

engedély kiadásával engedélyezheti nevelési-oktatási intézmény mûködését az (1) és (2) bekezdésben meghatározott

feltételek hiányában is. Az ideiglenes mûködési engedély egy évre szól és több alkalommal is meghosszabbítható. Az

ideiglenes mûködési engedély iránti kérelmet az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter nyújtja be.

Az ideiglenes mûködési engedély kiadásával egyidejûleg a nevelési-oktatási intézményt nyilvántartásba kell venni. Az

ideiglenes mûködési engedélyben az oktatásért felelõs miniszter tudomásul veszi, hogy az ideiglenes menedéket

élvezõk Magyarország területén gyermekeik részére megszervezték az óvodai nevelést vagy iskolai oktatást. Az

ideiglenes mûködési engedély nem jelenti annak elismerését, hogy a nevelési-oktatási intézmény megfelel az olyan

ország elõírásainak, ahonnan az ideiglenes menedéket élvezõk Magyarország területére érkeztek, továbbá nem jelenti

az iskola által kiállított bizonyítványnak Magyarország részérõl történõ elismerését.”
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(4) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az egyházi jogi személy által fenntartott közoktatási intézmény után járó költségvetési hozzájárulás

meghatározásánál e törvény rendelkezései mellett figyelembe kell venni a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,

valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény és az Eftv. rendelkezéseit is.”

(5) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklet az „A közoktatás információs rendszere” alcím

3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. A közoktatási információs iroda azonosító számot ad ki annak, akit pedagógus-munkakörben, illetve nevelõ- és

oktatómunkát közvetlenül segítõ alkalmazotti munkakörben, pedagógiai elõadó vagy pedagógiai szakértõ

munkakörben alkalmaznak. Egy személynek – többes foglalkoztatási jogviszony esetén is – csak egy azonosító száma

lehet, ennek biztosítása érdekében a közoktatás információs rendszerének és a felsõoktatás információs rendszerének

az adatállománya összekapcsolható.”

(6) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklet az „A közoktatás információs rendszere” alcím

5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„5. A közoktatási információs iroda azonosító számot ad ki annak, aki tanulói jogviszonyt létesített. Egy személynek

csak egy azonosító száma lehet.”

(7) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklet az „A közoktatás információs rendszere” alcím 6.

pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. A közoktatás információs rendszere tartalmazza a tanulói nyilvántartást. A tanulói nyilvántartás tartalmazza a

tanuló nevét, születési helyét és idejét, azonosító számát, anyja nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét,

állampolgárságát, diákigazolványának számát, valamint az érintett nevelési-oktatási intézmény adatait. A tanulói

nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás jogszerû

igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának

ellenõrzésére hivatott részére és a felsõoktatás információs rendszere részére annak biztosítása érdekében, hogy

a nyilvántartott tanulók egy azonosító számmal rendelkezzenek. A tanulói nyilvántartásból személyes adat

a tankötelezettség megállapítása céljából a tanuló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõnek,

a fõváros esetében a fõjegyzõnek, valamint a fõvárosi, megyei kormányhivatalnak továbbítható. A tanulói

nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszûnésére vonatkozó bejelentéstõl számított öt évig lehet kezelni,

kivéve, ha ez alatt az idõ alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.”

(8) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklet az „A közoktatás információs rendszere” alcíme

a következõ 8. ponttal egészül ki:

„8. A közoktatás információs rendszerének kezelõje a közoktatás információs rendszerében nyilvántartott személyek

természetes személyazonosító adatait és lakcímét azonosítás céljából elektronikus úton megküldi a személyiadat- és

lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást követõen a személyiadat- és lakcímnyilvántartás

központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából megküld a közoktatás információs rendszere

kezelõjének. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított természetes személy természetes

személyazonosító adatainak és lakcímének a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban bekövetkezett változásáról a

kapcsolati kódon értesíti a közoktatás információs rendszere kezelõjét. A közoktatás információs rendszerének

kezelõje az e pont szerint tudomására jutott adatváltozást a közoktatás információs rendszerében a közoktatási

intézmény egyidejû értesítésével hivatalból vezeti át.”

(9) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklet „A pedagógusigazolvány” alcíme helyébe

a következõ alcím lép:

„A pedagógusigazolvány

1. A pedagógusigazolvány tartalmazza a pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját, a jogosult nevét, születési helyét

és idejét, lakcímét és aláírását. A pedagógusigazolvány tartalmazza továbbá a jogosult fényképét, azonosító számát,

munkáltatója nevét és címét, valamint a pedagógusigazolvány lejáratának idõpontját és az érvényességére vonatkozó

adatot. A közoktatási információs iroda a pedagógusigazolvány elkészítése körében tudomására jutott személyes

adatot a pedagógusigazolvány hatályának megszûnését követõ öt évig kezelheti.

2. A pedagógusigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenõrzésre alkalmas eszközzel ellátott igazolvány.

3. A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai elõadó és pedagógiai szakértõi munkakörben, a gyermek-

és ifjúságvédelmi felelõs, a szabadidõ-szervezõ és a pedagógiai felügyelõ munkakörben általa foglalkoztatott részére

annak kérelmére pedagógusigazolvány kiadását kezdeményezi a közoktatási információs irodánál.

A pedagógusigazolvány elkészítésérõl a közoktatási információs iroda gondoskodik, amelyet az adatfeldolgozó útján

küld meg a jogosult részére.
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4. A pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a munkáltató

elektronikus úton terjeszti elõ a pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban

meghatározott más eljárási cselekményeket. A közoktatási információs iroda az eljárás során – ha jogszabály másként

nem rendelkezik – elektronikus úton tart kapcsolatot a munkáltatóval.

5. A pedagógusigazolvány igénylésének további szabályait jogszabály határozza meg.

6. A közoktatási információs iroda a pedagógusigazolvány igényléséhez és elõállításához szükséges személyes

adatokat, a pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát, valamint

a jogosultság ellenõrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minõsülõ adatot

tartalmazó nyilvántartást vezet.”

(10) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú melléklet „A diákigazolvány” alcíme helyébe a következõ alcím

lép:

„A diákigazolvány

1. A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét és a

14. életévét betöltött tanuló esetében az aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét,

azonosító számát, az iskola nevét és címét, a diákigazolvány lejáratának idõpontját, az érvényességére vonatkozó

adatot és típusának megjelölését. A közoktatási információs iroda a diákigazolvány elkészítése körében tudomására

jutott személyes adatot a diákigazolvány hatályának megszûnését követõ öt évig kezelheti.

2. A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenõrzésre alkalmas eszközzel ellátott igazolvány.

3. Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a közoktatási információs irodánál.

A diákigazolvány elkészítésérõl a közoktatási információs iroda gondoskodik, amelyet az adatfeldolgozó útján küld

meg a jogosult részére.

4. A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a közoktatási

intézmény elektronikus úton terjeszti elõ a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban

meghatározott más eljárási cselekményeket. A közoktatási információs iroda az eljárás során – ha jogszabály másként

nem rendelkezik – elektronikus úton tart kapcsolatot a közoktatási intézménnyel.

5. A diákigazolvány igénylésének további szabályait jogszabály határozza meg.

6. A közoktatási információs iroda a diákigazolvány igényléséhez és elõállításához szükséges személyes adatokat, a

közoktatási intézmény adatait, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát,

valamint a jogosultság ellenõrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minõsülõ

adatot tartalmazó nyilvántartást vezet.”

78. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény

a) 6. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

b) 9. § (10) bekezdésében, 72. § (1) bekezdésében, 110. § (1) bekezdés c) pontjában és 110. § (3) bekezdésében az

„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 17. § (3) bekezdés d) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

d) 40. § (7) bekezdésében, 108. § (1) és (8) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a

„Magyarország” szöveg,

e) 72. § (1) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,

f) 77. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai” szövegrész helyébe

a „Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény” szöveg,

g) 77. § (3) bekezdésében és 81. § (6) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének” szövegrész

helyébe a „Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény” szöveg,

h) 95. § (10) bekezdésében a „miniszter az Alkotmányban, illetve törvényben meghatározott rendkívüli idõszak

esetén határozatban” szövegrész helyébe a „miniszter törvényben meghatározott rendkívüli idõszak esetén, ha

különleges jogrend kihirdetésére nem kerül sor, határozatban” szöveg,

i) 118. § (9) bekezdésében az „egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételeirõl szóló törvény” szövegrész helyett az

„Eftv.” szöveg,

j) 2. számú mellékletében az „A gyermekek, tanulók adatai” rész 1. pont a) alpontjában a „Magyar Köztársaság

területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.
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79. § (1) Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény preambulumában a „Magyar Köztársaság

Alkotmányában meghatározott” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 93. § (4) bekezdése.

50. A Magyar Köztársaság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai között, Genfben,

1993. március 29-én aláírt szabadkereskedelmi megállapodás kihirdetésérõl szóló

1993. évi LXXXIII. törvény módosítása

80. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagállamai között, Genfben, 1993.

március 29-én aláírt szabadkereskedelmi megállapodás kihirdetésérõl szóló 1993. évi LXXXIII. törvény 3. §

(2) bekezdése.

51. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1993. évi XCVI. törvény módosítása

81. § Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1993. évi XCVI. törvény 23/A. §-ában a „megyei bíróságon” szövegrész

helyébe a „törvényszéken” szöveg lép.

52. A kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejérõl és az állampolgárok tulajdonában

igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról szóló

1994. évi II. törvény módosítása

82. § A kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejérõl és az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott

károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi II. törvény a következõ 2. §-sal

egészül ki:

„2. § (1) Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, a kárpótlási hatóság a döntését a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hirdetményi kézbesítésre vonatkozó

szabályai szerint közli.

(2) Ha az eljárás során az ügyfél az eljárás jogerõs befejezése elõtt elhunyt, a jogutódlásra a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jogutódlásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

53. Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok módosításáról szóló

1994. évi VII. törvény módosítása

83. § Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi jogszabályok módosításáról szóló 1994. évi VII. törvény preambulumában az

„A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

54. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

84. § (1) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 138. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,(1) Ha a végrehajtható okirat tartalmazza az ingatlan adatait, a végrehajtó a végrehajtási költség megelõlegezését

– ideértve az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának a végrehajtónak történõ megfizetését –

követõ 3 munkanapon belül lefoglalja az ingatlant. Ha a végrehajtást kérõ a végrehajtási kérelemben úgy rendelkezett,

hogy az adós ingatlanát is vonják végrehajtás alá, vagy az adós ingatlanának végrehajtás alá vonását nem zárta ki, de a

végrehajtási kérelemben az ingatlan adatait nem jelölte meg, a végrehajtó a végrehajtási költség elõlegezését és az

ingatlan adatainak beszerzését, valamint az ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjának

a végrehajtónak történõ megfizetését követõ 3 munkanapon belül intézkedik az ingatlan lefoglalása iránt.”

(2) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 225. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A végrehajtó a hivatalos iratain, névtábláján és bélyegzõjén jogosult az állami címer használatára.”

(3) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 238. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az eskü szövege az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü

szövegébõl és az annak zárómondatát megelõzõ következõ szövegbõl áll: „Hivatásom gyakorlása során szakmai

kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint teljesítem.””
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(4) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 238. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki

„(3) Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ

tisztség megnevezése az eskü tétele során: önálló bírósági végrehajtó.”

(5) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 239. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(A végrehajtói szolgálat megszûnik)

„d) a végrehajtóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésének, vagy”

(napján.)

(6) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 240/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„240/A. § (1) Ha a végrehajtó szolgálata megszûnik, kinevezésének érvénytelenségét állapították meg vagy

helyettesítésére tartóst helyettest rendeltek ki, a végrehajtó, illetve a végrehajtási iratokat, nyilvántartásokat, ezek

megõrzésére szolgáló számítástechnikai eszközöket (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: végrehajtási iratok)

birtokló személy a 240. §-ban meghatározott idõponttól számított 15 napon belül a szolgálatba lépõ új végrehajtó

vagy a tartós helyettes részére átadja a folyamatban lévõ és befejezett végrehajtási ügyek iratait, a végrehajtási ügyek

nyilvántartásait tartalmazó iratokat, valamint a végrehajtási ügyek és nyilvántartások számítógépes adathordozón

rögzített adatait tartalmazó eszközöket, amelyeket az átvételre jogosult köteles átvenni.

(2) A végrehajtói állásra kirendelt tartós helyettesnek rendelkezési joga van a helyettesített végrehajtó letéti számlája

felett. Ha a tartós helyettes saját iroda mûködtetésével látja el a helyettesítést, a végrehajtói letéti számla tulajdonosa

átadhatja a letéti számlán kezelt pénzösszeget a tartós helyettesnek, ha pedig a megüresedett végrehajtói álláshelyre

új végrehajtót neveztek ki, a letéti számlán kezelt összegeket átadja a szolgálatba lépõ végrehajtónak.

(3) A végrehajtási iratokat birtokló személy köteles lehetõvé tenni az átvevõ személy számára azt, hogy az átadás

céljából a végrehajtó irodájába belépjen, valamint iratait és nyilvántartásait megvizsgálja. A végrehajtási iratokat

átvevõ személy az átvételt igazolja.

(4) A végrehajtási iratokat birtokló személy vagy az átvételre jogosult személy kérelmére a végrehajtási iratokat

a kamara veszi át és haladéktalanul gondoskodik az átvételre jogosult személy részére történõ átadásáról.

(5) A kamara a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

(a továbbiakban: Ket.) szerinti hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi a végrehajtási iratok átadásának megtörténtét.

A végrehajtási iratokat birtokló személy köteles lehetõvé tenni a helyszíni ellenõrzést lefolytató személy számára azt,

hogy az ellenõrzés elvégzése céljából a végrehajtó irodájába belépjen, valamint iratait és nyilvántartásait

megvizsgálja.

(6) Ha a végrehajtási iratokat birtokló személy az (5) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tesz eleget, a végrehajtó

irodája a helyszíni ellenõrzés lefolytatása céljából, a végrehajtási iratok mielõbbi átadásának érdekében – a Ket. 57/B. §

(4) és (5) bekezdésének alkalmazásával – felnyitható.”

(7) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 240/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„240/E. § Végrehajtó-helyettesként az mûködhet, akit a kamara az önálló bírósági végrehajtó-helyettesek

nyilvántartásába felvett, és a 238. § (2) bekezdése szerinti esküt letette. Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és

fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ tisztség megnevezése az eskü tétele során: önálló

bírósági végrehajtó-helyettes. A kamara a nyilvántartásba való felvételét kérõ személyt meghallgatja.”

(8) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 241. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Önálló bírósági végrehajtójelöltként (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: végrehajtójelölt) az járhat el, akit a

kamara a végrehajtójelöltek nyilvántartásába felvett, és a 238. § (2) bekezdése szerinti esküt letette. Az egyes közjogi

tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ tisztség megnevezése az

eskü tétele során: önálló bírósági végrehajtójelölt. A kamara a nyilvántartásba való felvételét kérõ személyt

meghallgatja.”

(9) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 245. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A végrehajtó-helyettes a tartós helyettesként történõ kirendelése esetén a végrehajtó hatáskörében teljes

jogkörrel és önálló felelõsséggel jár el, a mûködésének megkezdésekor a kamara elnöke elõtt esküt tesz, és igazolja

felelõsségbiztosításának fennállását. Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben

foglalt eskü szövegében szereplõ tisztség megnevezése az eskü tétele során: tartós helyettesként kirendelt

végrehajtó-helyettes.”

(10) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 245. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A tartós helyettes gondoskodik a végrehajtó irodájának zavartalan mûködésérõl, a mûködési költségeket kifizeti, a

számláit kezeli, a végrehajtó alkalmazottjai felett a munkáltatói jogokat gyakorolja. Ha a tartós helyettest
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megüresedett álláshelyre rendelték ki, vagy nem született megállapodás a helyettesített végrehajtóval a helyettesített

végrehajtó irodájának további mûködtetésérõl, a tartós helyettes a végrehajtási ügyek ellátását saját irodája útján

végezheti; ebben az esetben be kell jelentenie a kamarához a számla-szerzõdéseit és a hivatali helyiségének címét.”

(11) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 245. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a végrehajtói állásra több tartós helyettes kerül kirendelésre, a kirendelésrõl szóló okiratban meg kell határozni

a tartós helyettesek között érvényesülõ ügyelosztási szabályokat.”

(12) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 248. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A helyettest a tényleges helyettesítés tartama alatt a helyettesített végrehajtótól díjazás illeti meg, amelynek

összegét megállapodás hiányában a kamara állapítja meg. A megüresedett végrehajtói állásra kirendelt tartós

helyettest, valamint a helyettesítést saját irodája útján ellátó tartós helyettest a végrehajtói tevékenységbõl eredõ

bevétel illeti meg.”

(13) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 250/A. § (5) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:

(A végrehajtók helyettesítésére kirendelt tartós helyettesek névjegyzéke a következõ adatokat tartalmazza:)

„b) – saját iroda mûködtetésével ellátott helyettesítés esetén – a végrehajtói letéti számla száma, a számlát vezetõ

hitelintézet neve, valamint a tartós helyettes irodájának és kézbesítési irodájának címe, több tartós helyettes

kirendelése esetén a tartós helyettesre vonatkozó ügyelosztási szabályok,”

(14) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 254/H. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni – az e §-ban foglalt

eltérésekkel – a következõ ügyekben:)

„d) a végrehajtói tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt a 239/A. § szerint lefolytatott hatósági ellenõrzés és a

240/A. § (5) bekezdése alapján a végrehajtási iratok átadásának megtörténtére vonatkozóan lefolytatott hatósági

ellenõrzés [az a)–d) pont a továbbiakban együtt: kamarai hatósági eljárás].”

(15) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 256. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A törvényszéki végrehajtót a törvényszék elnöke nevezi ki határozatlan idõre, meghatározott törvényszékre; a

kinevezésre a 233. § megfelelõen irányadó. A törvényszéki végrehajtó a 238. § (2) bekezdése szerinti esküt a

kinevezését követõ egy hónapon belül a törvényszék elnöke elõtt teszi le. Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és

fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ tisztség megnevezése az eskü tétele során:

törvényszéki végrehajtó.”

(16) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 256. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A törvényszéki végrehajtó szolgálati viszonyának megszûnésére a 239. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontját, valamint

(2)–(4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a szolgálat megszûnését és a kinevezés érvénytelenségét a törvényszék

elnöke állapítja meg, és menti fel a törvényszéki végrehajtót végrehajtói szolgálata alól. A törvényszéki végrehajtó

szolgálata a törvényszéki végrehajtó 65. életévének betöltése napján megszûnik.”

(17) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 256/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A törvényszéki végrehajtó-helyettes a törvényszéknél szolgálati viszonyban álló bírósági tisztviselõ, akit a

törvényszék elnöke pályázat alapján nevez ki. A kinevezésre a 240/F. § (1)–(4) bekezdése, az eskütételre a 256. §

(2) bekezdése megfelelõen irányadó azzal, hogy az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló

törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ tisztség megnevezése az eskü tétele során: törvényszéki

végrehajtó-helyettes.”

(18) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 257. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A törvényszéki végrehajtójelölt kinevezésére a 241. § (2) bekezdése, eskütételére a 256. § (2) bekezdése

megfelelõen irányadó azzal, hogy az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt

eskü szövegében szereplõ tisztség megnevezése az eskü tétele során: törvényszéki végrehajtójelölt.”

(19) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 263. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A végrehajtási ügyintézõt a törvényszék elnöke pályázat útján nevezi ki, a kinevezésre a 233. § (1) bekezdés a)–e)

pontját és (2)–(4) bekezdését, valamint a 234. § (2) bekezdését, az eskütételre a 256. § (2) bekezdését kell alkalmazni

azzal, hogy a végrehajtási ügyintézõnek végrehajtási ügyintézõi vizsgát kell tennie a végrehajtási ügyintézõi

ismeretekbõl. Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében

szereplõ tisztség megnevezése az eskü tétele során: végrehajtási ügyintézõ.”

(20) A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény Átmeneti rendelkezések alcíme a következõ 306. §-sal egészül ki:

„306. § Az önálló bírósági végrehajtóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2014. január 1-jét megelõzõen betöltõ

önálló bírósági végrehajtó szolgálata 2013. december 31-én szûnik meg.”
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85. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

a) 233. § (1) bekezdés d) pontjában és 240/F. § (1) bekezdés d) pontjában a „választójoggal rendelkezik” szövegrész

helyébe az „az országgyûlési képviselõk választásán választható” szöveg,

b) 239. § (3) bekezdés a) pontjában a „vagy választójogát elvesztette” szövegrész helyébe az „elvesztette, vagy az

országgyûlési képviselõk választásán már nem választható” szöveg,

c) 240. § b) pontjában a „vagy választójog elvesztésének idõpontjától kezdõdõen” szövegrész helyébe az

„elvesztésének idõpontjától, vagy attól az idõponttól kezdõdõen, amelytõl az országgyûlési képviselõk

választásán nem választható” szöveg,

d) 240/C. § (1) bekezdésében és 254/H. § (1) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól

szóló törvény” szövegrész helyébe a „Ket.” szöveg

lép.

86. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

a) 16. § c) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 16. § d) pontjában a „megyei bíróság, illetõleg Fõvárosi Bíróság (a továbbiakban: megyei bíróság)” szövegrész

helyébe a „törvényszék” szöveg,

c) 16. § e)–j) és l) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

d) 23/B. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, 23/B. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék” szöveg,

e) 28. § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróságra” szövegrész helyébe a „Kúriára” szöveg,

f) 34. § (5) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

g) 47/A. § (5) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

h) 57/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki” szöveg,

i) 57/A. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki” szöveg,

j) 101. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságot” szövegrész helyébe a „törvényszéket” szöveg,

k) 210/F. § (6) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

l) 224/A. § b) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

m) 225. § (1) bekezdés b) pontjában a „fõvárosi bírósági és a megyei bírósági (a továbbiakban együtt: megyei

bírósági)” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

n) 225. § (1) bekezdés d) pontjában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

o) 225. § (3) bekezdésében az „önálló” szövegrész helyébe az „önálló bírósági” szöveg, a „megyei bírósági”

szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

p) 225. § (6) bekezdésben a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, a „megyei bíróságra a

megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszékre a törvényszéki” szöveg, a „fõvárosi bírósági” szövegrész

helyébe a „fõvárosi törvényszéki” szöveg,

q) 229. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg, a „megyei bíróság”

szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

r) 229. § (4) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

s) 230. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

t) 230. § (5) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg, a „megyei bíróság”

szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

u) 230. § (6) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg, az „Országos

Igazságszolgáltatási Tanácsot” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnökét” szöveg,

v) 253/D. § (4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

w) 253/E. § (3) bekezdésében a „(megyei bírósági végrehajtó)” szövegrész helyébe a „(törvényszéki végrehajtó)”

szöveg,

x) 254/D. § (4) bekezdésében a „megyei bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg,

y) XX. Fejezetének címében a „MEGYEI BÍRÓSÁGI” szövegrész helyébe a „TÖRVÉNYSZÉKI” szöveg,

z) 255. §-át megelõzõ alcímének címében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg

lép.
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87. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

a) 255. § nyitó szövegrészében a „fõvárosi bírósági, illetõleg a megyei bírósági végrehajtó (a továbbiakban: megyei

bírósági végrehajtó)” szövegrész helyébe a „törvényszéki végrehajtó” szöveg,

b) 255. § d) pontjában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanácsot, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács

Hivatalát” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnökét, az Országos Bírósági Hivatalt” szöveg,

c) 255/A. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg, a „megyei

bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg, a „fõvárosi bírósági” szövegrész helyébe a „fõvárosi

törvényszéki” szöveg,

d) 255/A. § (2) bekezdésében a „Pest megyei bírósági” szövegrész helyébe a „Budapest környéki törvényszéki”

szöveg, a „fõvárosi bírósági” szövegrész helyébe a „fõvárosi törvényszéki” szöveg,

e) 256. §-t megelõzõ alcím címében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

f) 256. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg, a „megyei bíróságnál”

szövegrész helyébe a „törvényszéknél” szöveg,

g) 256. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki” szöveg, a „megyei bíróság”

szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg, a „megyei bíróságra” szövegrész helyébe a „törvényszékre” szöveg,

h) 256. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki” szöveg, a „megyei bíróság”

szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

i) 256/A. §-t megelõzõ alcím címében a „Megyei bírósági” szövegrész helyébe a „Törvényszéki” szöveg,

j) 256/A. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg, a „megyei bíróságnál”

szövegrész helyébe a „törvényszéknél” szöveg, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

k) 256/A. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

l) 257. §-t megelõzõ alcím címében a „Megyei bírósági” szövegrész helyébe a „Törvényszéki” szöveg,

m) 257. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg, a „megyei bíróságnál”

szövegrész helyébe a „törvényszéknél” szöveg, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

n) 257. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

o) 258. §-t megelõzõ alcím címében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

p) 258. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, a „megyei bírósági”

szövegrészek helyébe a „törvényszéki” szöveg,

q) 258. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

r) 259. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

s) 259. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki” szöveg,

t) 263. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél” szöveg,

u) 263. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

v) 263. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

w) 274. § (1) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg,

x) 278. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

y) 287. § (1) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg, a „megyei bíróság”

szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.

88. § A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

a) 293. § (3) bekezdésében, 294. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 296. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg,

c) 300. §-ában a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki” szöveg,

d) 307. § (2) bekezdés h) pontjában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg

lép.

55. A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

89. § (1) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/B. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,(2) Aki termõföldet használ, s annak területe – a földrészletek számától függetlenül – az egy hektárt meghaladja,

köteles a használatot annak megkezdésétõl számított harminc napon belül az ingatlanügyi hatósághoz

nyilvántartásba vétel céljából – a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott
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formanyomtatványon (a továbbiakban: bejelentési adatlap) – bejelenteni. Ha a használó nem a tulajdonos, illetve

haszonélvezet fennállása esetén nem a haszonélvezõ, a bejelentési adatlapot a földhasználó mellett a tulajdonosnak,

illetve a haszonélvezõnek is alá kell írnia.

(3) Ha a földhasználat olyan szerzõdés alapján keletkezett, amelynek érvényességéhez jogszabály alapján kötelezõ

írásba foglalás szükséges, a (2) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bejelentési adatlapot a használatba

adónak nem kell aláírnia, de a bejelentési adatlaphoz a szerzõdés egy eredeti példányát vagy annak közjegyzõ által

hitelesített másolatát mellékelni kell.”

(2) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/C. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,(3) Az ingatlanügyi hatóság az általa vezetett földhasználati nyilvántartásból díjfizetés ellenében papír alapon vagy

elektronikus úton a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott, a 25/B. §

(1) bekezdésében foglalt adatokat is tartalmazó földhasználati lapot szolgáltat.”

(3) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/C. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A földhasználati nyilvántartásból díjmentes

a) a hatóság megkeresésére annak hivatalból indított eljárásához

b) a közérdekû bejelentés és panasz elbírálásához, továbbá

c) bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közjegyzõ és bírósági végrehajtó részére jogszabályban meghatározott

feladatai ellátásához

szükséges adatszolgáltatás.”

(4) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/D. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elsõ fokon kérelemre indult eljárásért – ha e törvény másként nem rendelkezik – 6 000 forint összegû díjat kell

fizetni. Ha a földhasználati bejelentés vagy a törlési kérelem 20 vagy annál több földrészletre vonatkozik, az eljárás díja

12 000 forint.”

(5) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/E. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A díjat kérelemre indult eljárásban – az (1a) bekezdésben meghatározott eset kivételével – a földhasználati

nyilvántartási eljárás lefolytatását kérelmezõ földhasználónak kell megfizetnie.”

(6) A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény 25/E. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a földhasználat nyilvántartásból való törlését a használatba adó kéri, a díjat a használatba adónak kell

megfizetnie.”

90. § A termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény

a) 8/C. § (6) bekezdésében a „Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozása tárgyában kötött

nemzetközi” szövegrész helyébe a „2003. évi uniós csatlakozási” szöveg,

b) 88/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló nemzetközi”

szövegrész helyébe a „2003. évi uniós csatlakozási” szöveg

lép.

56. A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény módosítása

91. § A választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény

a) 51. §-ában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 52. §-ában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész

helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg

lép.

57. A diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, az 1961. évi április hó 18. napján kelt szerzõdésben biztosított

kiváltságoknak, mentességeknek és könnyítéseknek az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet

intézményeire, tisztségviselõire és alkalmazottaira, a részt vevõ államok képviselõire és az EBEÉ missziók

tagjaira való kiterjesztésérõl szóló 1994. évi LXXXV. törvény módosítása

92. § A diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, az 1961. évi április hó 18. napján kelt szerzõdésben biztosított kiváltságoknak,

mentességeknek és könnyítéseknek az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet intézményeire,

tisztségviselõire és alkalmazottaira, a részt vevõ államok képviselõire és az EBEÉ missziók tagjaira való kiterjesztésérõl
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szóló 1994. évi LXXXV. törvény preambulumában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.

58. A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény módosítása

93. § A hegyközségekrõl szóló 1994. évi CII. törvény 10. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságnál” szövegrész helyébe

a „törvényszéknél” szöveg lép.

59. A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény módosítása

94. § A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény

a) preambulumában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 5. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

60. A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

95. § (1) A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az eskü szövege az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü

szövegébõl és az annak zárómondatát megelõzõ következõ szövegbõl áll: „Hivatásom gyakorlása során szakmai

kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint teljesítem.”

(2) A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 3. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ

tisztség megnevezése az eskü tétele során: szabadalmi ügyvivõ.”

96. § A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény

a) 2. § (3) bekezdés a) pontjában, 27/A. § (1) bekezdésében, 27/B. § (1) bekezdésében, 27/D. § (1) bekezdés

b) pontjában, 27/E. § (1) bekezdés b) pontjában és 27/F. § (7) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 24/G. § (1) bekezdésében, 33/A. §-ában és 35. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe

a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

c) 27. § (1) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg

lép.

61. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

97. § A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény

a) 86. § (1) bekezdésében, 87. §-ában és 101. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi

Törvényszék” szöveg,

b) 104. § (1) és (4) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

c) 104. § (10) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságnál” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéknél” szöveg,

a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

d) 104. § (17) bekezdésében a „megyei bíróság (Fõvárosi Bíróság)” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.
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62. A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a szociálpolitika terén történõ

együttmûködés tárgyában Budapesten, 1960. január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetésérõl szóló

1960. évi 13. törvényerejû rendelet hatályon kívül helyezésérõl és az egyezmény egyes rendelkezései által

érintett, meghatározott személyek további ellátásának biztosításáról szóló átmeneti rendelkezésekrõl

szóló 1995. évi LI. törvény módosítása

98. § A Magyar Népköztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság között a szociálpolitika terén történõ

együttmûködés tárgyában Budapesten, 1960. január hó 30. napján kötött egyezmény kihirdetésérõl szóló 1960. évi

13. törvényerejû rendelet hatályon kívül helyezésérõl és az egyezmény egyes rendelkezései által érintett,

meghatározott személyek további ellátásának biztosításáról szóló átmeneti rendelkezésekrõl szóló 1995. évi

LI. törvény 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

63. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítása

99. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a következõ 96. §-sal egészül ki:

„96. § A védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szerveknek – a környezetvédelmi,

természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló rendeletben

meghatározott tevékenységek esetében – nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.”

100. § A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény

a) preambulumában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,

b) 4. § 33. pontjában és 11. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

c) 58. § (7) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.

101. § Hatályát veszti a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 40. § (4) bekezdésében az „az

ország társadalmi-gazdasági tervének [Alkotmány 19. § (3) bek. c) pont] meghatározása,” szövegrész.

64. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása

102. § A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a következõ 31/A. §-sal egészül ki:

„31/A. § A vízügyi igazgatási szerveknek – a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági

eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló rendeletben meghatározott tevékenységek esetében – nem kell

igazgatási szolgáltatási díjat fizetni.”

65. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény

módosítása

103. § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény 17. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Országos Levéltár központi általános levéltár. Illetékességi körébe tartozik a köztársasági elnöknek és

hivatalának, az Országgyûlésnek és hivatalának, továbbá az Alapvetõ Jogok Biztosa Hivatalának, az

Alkotmánybíróságnak, a miniszterelnöknek, a 19. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel a központi

államigazgatási szerveknek, valamint – a központi államigazgatási szervek területi szervei, a rendõrség, a hivatásos

katasztrófavédelmi szerv és a büntetés-végrehajtási szervezet kivételével – a központi államigazgatási szervek

közvetlen felügyelete és irányítása alatt mûködõ egyéb állami szerveknek, a Kúriának, a Legfõbb Ügyészségnek, az

Állami Számvevõszéknek, a Magyar Nemzeti Banknak, valamint mindezen szervek jogelõdeinek levéltári anyaga,

továbbá minden, levéltárral nem rendelkezõ országos köztestület és közalapítvány levéltári anyaga.”
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104. § A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény

a) 10. § (2) bekezdés b) pontjában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács” szövegrész helyébe az „Országos

Bírósági Hivatal elnöke” szöveg,

b) 19. § (5) bekezdésében a „vagy az autonóm államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „ , az autonóm

államigazgatási szerv vagy az önálló szabályozó szerv” szöveg,

c) 35/A. § (3) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala” szövegrész helyébe az „Országos

Bírósági Hivatal elnöke” szöveg

lép.

105. § Hatályát veszti a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérõl szóló 1995. évi LXVI. törvény

10. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész.

66. Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának

törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történõ végrehajtásáról szóló

1995. évi LXVII. törvény módosítása

106. § Az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe

iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történõ végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény 7. §-ában

a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

67. A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

107. § A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény

a) preambulumában és 63. §-ában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 3/B. § (1) bekezdésében, 3/C. § (1) bekezdésében, 3/E. § (2) bekezdésében, 12. §

(1) és (5) bekezdésében, 23. § (1) és (5) bekezdésében, 23/B. § (1) bekezdésében, 27/B. § (6) bekezdésében, 68. §

(3) bekezdésében, 72. §-ában, 74. § (1) bekezdés c) pontjában és 74. § (2) bekezdés u) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 1. § (2) bekezdésében, 61/A. § (3) bekezdés a) pontjában és 74. § (1) bekezdés x) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 27/A. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében és 27/A. § (1) bekezdés k) pontjában az „a Magyar

Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

e) 61/A. § (3) bekezdés h) pontjában az „a Magyar Köztársaságban az ellenõrzött légtéren kívül (a repülõtéri körzetek

kivételével) mûködõ” szövegrész helyébe az „– a repülõtéri körzetek kivételével – az ellenõrzött légtéren kívül

Magyarország légterében” szöveg,

f) 64. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén, illetve a magyar légtérben légi jármûvet külön”

szövegrész helyébe a „Magyarország területén vagy légterében légi jármûvet” szöveg

lép.

68. Az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény módosítása

108. § Az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény

a) 5. § (2) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

b) 48/F. § (4) bekezdésében és 49/B. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe

a „törvényszék” szöveg

lép.

69. A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi

CXIX. törvény módosítása

109. § Hatályát veszti a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi

CXIX. törvény preambulumában a „– kiindulva abból, hogy az Alkotmány szerint a Magyar Köztársaság biztosítja a

személyes adatok védelméhez való jogot, valamint a tudományos kutatás szabadságát, a szabad véleménynyilvánítás
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és a piacgazdaság feltételeit; figyelembe véve a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról

szóló 1992. évi LXIII. törvény, az Európa Tanács 108. számú Egyezményét a személyiségnek személyes adatok

automatikus kezelésével kapcsolatos védelmérõl, valamint az Európa Tanács Ajánlásait –” szövegrész.

70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény hatályon kívül helyezése

110. § Hatályát veszti a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény.

71. A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló

1996. évi XX. törvény módosítása

111. § A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi

XX. törvény

a) 34. § (1) bekezdésében a „népszavazási kezdeményezés, népi kezdeményezés” szövegrész helyébe

a „népszavazási kezdeményezés, népi kezdeményezés, európai polgári kezdeményezés” szöveg,

b) 36. § d) pontjában a „népszavazási kezdeményezést, népi kezdeményezést” szövegrész helyébe a „népszavazási

kezdeményezést, népi kezdeményezést, európai polgári kezdeményezést” szöveg

lép.

112. § Hatályát veszti a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló

1996. évi XX. törvény 36. § f) pontjában az „ , a munkacsoportnak” szövegrész.

72. A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény módosítása

113. § A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény

a) 7. § m) pontjában az „a Magyar Köztársaság nemzeti” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

b) 23/D. § (6) bekezdésében a „megyei bíróság (Fõvárosi Bíróság)” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.

73. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

114. § A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 9. § (3) bekezdés a) pontjában az „ezek hozzátartozója [a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló

1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pont]” szövegrész helyébe az „ezek, a Polgári Törvénykönyvrõl

szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § b) pontja szerinti hozzátartozója” szöveg

lép.

74. A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

módosítása

115. § A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (1) bekezdés

g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:)

„g) a tûzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervet, a piacfelügyeleti bírság mértékét,

továbbá a tûzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági eljárás és a piacfelügyeleti bírság részletes szabályait;”

116. § A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény

a) preambulumában az „Alkotmányból” szövegrész helyébe az „Alaptörvénybõl” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében az „A törvény” szövegrész helyébe az „E törvény” szöveg, 1. § (1) bekezdés a)–c) pontjában

az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 44. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.
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75. A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény módosítása

117. § A nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló 1996. évi XXXVIII. törvény

a) 18. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságnak” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéknek” szöveg,

b) 18. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

c) 19. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrészek helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

d) 19. § (2) bekezdésében, 20. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, 22. § (1) bekezdésében és (2) bekezdése

nyitó szövegrészében, 23. § (1) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében, 30. § (1) bekezdésében és 55. §-ában

a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

e) 46. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságnak” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéknek” szöveg,

f) 53. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságot” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéket” szöveg

lép.

76. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló

1996. évi XLIII. törvény módosítása

118. § Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény

24. § (1) bekezdésében az „és népi kezdeményezésen a lakóhelyén” szövegrész.

77. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

119. § A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 42. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe

a „törvényszék” szöveg lép.

78. A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

120. § A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (4) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrészek

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

79. A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

121. § A vad védelmérõl, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 1. § (1) bekezdésében és

61. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

80. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

módosítása

122. § A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 27. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 43/F. §-ában, 43/H. § (11) bekezdésében, 65/A. § (3) bekezdésében, 65/B. § (5) bekezdésében, 82. §

(3) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

d) 85. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság (Fõvárosi Bíróság)” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

e) 88. § (4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg,

f) 88. § (8) bekezdésében az „ , amelyet a megyei bíróság (Fõvárosi Bíróság) nemperes eljárásban bírál el.” szövegrész

helyébe az „ . Ez az eljárás a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely a kérelmet nemperes eljárásban bírálja el.”

szöveg

lép.
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81. A tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény

módosítása

123. § A tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 26. §

(4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

82. Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény

módosítása

124. § (1) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 5. § (4) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az ingatlanon – a tulajdonjog átruházása esetén – a tulajdonjog megszerzésétõl számított tizenöt évig

elidegenítési és terhelési tilalom keletkezik.”

(2) Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény a következõ 14. §-sal

egészül ki:

„14. § Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított 5. §

(4) bekezdését az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény

hatálybalépésekor fennálló elidegenítési és terhelési tilalom tekintetében is alkalmazni kell.”

125. § Hatályát veszti az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezésérõl szóló 1996. évi LXV. törvény 5. §

(5), (6) és (8) bekezdése.

83. A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény módosítása

126. § A földmérési és térképészeti tevékenységrõl szóló 1996. évi LXXVI. törvény 7. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül

ki:

„(1a) Az ingatlan-nyilvántartási térképrõl elektronikus formában szolgáltatott másolat olyan elektronikus okirat,

amelyet hitelesítési záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv fokozott

biztonságú elektronikus intézményi aláírással és idõbélyegzõvel hitelesített.”

84. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat

igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény módosítása

127. § (1) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Teljes személyes díjmentességben részesül:)

„b) az egyház, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

jogállásáról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett belsõ egyházi jogi személy;”

(2) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 31. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolat

lekérdezése, ha az igazolhatóan birtok-összevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt indított eljáráshoz

szükséges.”

(3) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,(1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a tulajdonilap-másolat kiállítása

iránti kérelmet elutasító döntés az ügyfél hátrányára jogszabálysértõnek bizonyult.”

(4) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,(2) A jelzálogjog bejegyzése, valamint – ide nem értve a jelzálogjog törlését – a bejegyzés módosítása iránti eljárás díja

változással érintett ingatlanonként 12 600 forint.”
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(5) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/A. §-a a következõ (9a) bekezdéssel egészül ki:

,,(9a) Az ingatlan közigazgatási címének közterület-név változás miatt történõ átvezetése iránti megkeresés alapján

indult eljárás díja közterületenként 2 600 forint.”

(6) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/B. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül:)

„e) az egyház, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

jogállásáról szóló törvény szerint nyilvántartásba vett belsõ egyházi jogi személy;”

(7) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/B. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díja alól teljes személyes díjmentességben részesül:)

,,k) az Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamainak és az Észak-atlanti

Szerzõdés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a

Magyar Köztársaság által történõ végrehajtásáról szóló törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vevõ

államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erõi – ideértve az azok alkalmazásában álló nem magyar

állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévõ és polgári állományú személyeket is – kizárólag a szolgálati

kötelezettségükkel összefüggõ ingatlanügyek tekintetében.”

(8) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 32/D. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,32/D. § Ha az ingatlanügyi hatóságnál ugyanazon ingatlanra vonatkozóan a kérelmezõ többféle, egymástól

különbözõ típusú jog vagy tény keletkezésének, módosulásának vagy megszüntetésének a bejegyzését, feljegyzését,

vagy a bejegyzett ilyen jog vagy feljegyzett ilyen tény törlését egy eljárásban kéri, a díjat csak egyszer, a legmagasabb

díjtételnek megfelelõ összegben kell megfizetni.”

(9) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény HARMADIK RÉSZE a következõ 32/G. §-sal egészül ki:

,,32/G. § Az Inytv. 75. § (1) bekezdése szerinti TAKARNET engedélyezési eljárásért 3 000 forint összegû díjat kell

megfizetni.”

(10) Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 33. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,(7) Felhatalmazást kap a földügyért felelõs miniszter, hogy a díj és az elektronikus adatszolgáltatási díj megfizetésére,

kezelésére, nyilvántartására és felhasználására, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalon belüli elszámolásra

vonatkozó részletes szabályokat a fõvárosi, megyei kormányhivatal irányítására kijelölt miniszterrel és az

adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben, rendeletben állapítsa meg.”

128. § Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap másolat igazgatási

szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény

a) 28. § (1) bekezdésében a „kiállított” szövegrész helyébe a „kiállított papír alapú” szöveg,

b) 29. § (2) bekezdésében az „az eljárás megindításával” szövegrész helyébe az „a kérelem elõterjesztésével” szöveg,

az „átutalási megbízással” szövegrész helyébe a „készpénz-átutalási megbízással vagy átutalási megbízással”

szöveg,

c) 29. § (3) bekezdésében az „átutalási megbízással” szövegrész helyébe a „készpénz-átutalási megbízással vagy

átutalási megbízással” szöveg, az „okiratot” szövegrész helyébe a „bizonylatot” szöveg,

d) 31. § (1) bekezdés a) pontjában az „eljáráshoz” szövegrész helyébe az „eljárás lefolytatásához” szöveg,

e) 31. § (1) bekezdés f) pont fa) alpontjában a „közigazgatási” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági” szöveg,

f) 32/B. § (2) és (3) bekezdésében a ,,naptári évben” szövegrész helyébe az ,,adóévben” szöveg,

g) 32/E. § (3), (6) és (13) bekezdésében az „okiratot” szövegrész helyébe a „bizonylatot” szöveg,

h) 32/E. § (9) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,

i) 32/F. § (2) bekezdésében az „okiratok” szövegrész helyébe a „bizonylatok” szöveg

lép.
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85. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

129. § A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény

a) 128/C. § (4) bekezdésében „a megyei (fõvárosi) bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg,

b) 177. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg

lép.

86. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

130. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a lakástakarékpénztárak e törvényben meghatározott tevékenységére és

annak felügyeletére.”

131. § A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény

a) 12. § (1) bekezdés b) pontjában és 24. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a

„Magyarország” szöveg,

b) 21. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 21. §

(2) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

87. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény módosítása

132. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény

a) 3. §-ában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 17. § (2) bekezdés 16. pontjában az „a Magyar Köztársaság országhatárán” szövegrész helyébe az „az

országhatáron” szöveg,

c) 17. § (2) bekezdés 17. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 60. § (1) bekezdésében az „amikor a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „amikor a Magyarország” szöveg,

az „atomkár a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „atomkár Magyarország” szöveg,

e) 65. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

f) 65. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

88. A Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak

végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény módosítása

133. § A Párizsi Békeszerzõdésrõl szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi

X. törvény

a) 1. § (2) bekezdésében az „az Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal (a továbbiakban: OKKH)” szövegrész

helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében az „az OKKH” szövegrész helyébe az „a kárpótlási hatóság” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében az „a nyugdíjfolyósító szerv és az OKKH-nak” szövegrész helyébe az „a nyugdíjfolyósító

szervnek és a kárpótlási hatóságnak” szöveg

lép.

89. A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

134. § A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény

a) 76/H. § (1) és (2) bekezdésében, 78. § (1) és (2) bekezdésben, 93. §-ában a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a

„Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

b) 95. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrészek helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

c) 95. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,
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d) 95. § (10) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságnál” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéknél” szöveg,

a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

e) 95. § (15) bekezdésében a „megyei bíróság (Fõvárosi Bíróság)” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.

90. Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi

XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény módosítása

135. § Az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény

módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény Eljárási szabályok alcíme a következõ 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. § (1) Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, a kárpótlási hatóság a döntését

aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hirdetményi kézbesítésre

vonatkozó szabályai szerint közli.

(2) Ha az eljárás során az ügyfél az eljárás jogerõs befejezése elõtt elhunyt, a jogutódlásra a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jogutódlásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

136. § Hatályát veszti az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi

XXXII. törvény módosításáról szóló 1997. évi XXIX. törvény 7. § (2) bekezdésének második mondata.

91. A jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

137. § A jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló 1997. évi XXX. törvény

a) 1. §-ában a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

b) 11. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

92. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

138. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §-a a következõ (4) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben

szabályozza a mûködési engedélyezési eljárásban a szakmai program véleményezéséért a módszertani

intézményeknek fizetendõ szakértõi díj mértékét.”

139. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

a) preambulumában és 5. § h) pontjában az „a Magyar Köztársaság Alkotmányában” szövegrész helyébe az „az

Alaptörvényben” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a)–c) pontjában, valamint 4. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

c) 4. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „a Magyarország” szöveg,

d) 4. § (3) és (4) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 5. § a) pontjában a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl” szövegrész helyébe a „Polgári

Törvénykönyvrõl” szöveg

lép.

93. A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény módosítása

140. § A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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94. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása

141. § Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény

a) 16. § (3) bekezdésében az „Az igazságügyi szakértõ, a” szövegrész helyébe az „A” szöveg,

b) 24. § (1) bekezdésében a „6 hónap” szövegrész helyébe a „3 hónap” szöveg,

c) 24. § (2) bekezdésében a „3 hónap” szövegrész helyébe a „2 hónap” szöveg,

d) 124. § (1) bekezdésében a „85. §-át, 87/A. §-át” szövegrész helyébe a „85. §-át, 85/A. § (1) és (2) bekezdését, 87/A.

§-át” szöveg

lép.

95. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

142. § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény preambulumában az „a Magyar

Köztársaság Alkotmányának 70/D. §-ának (2) bekezdése, illetve a környezet védelmének általános szabályairól szóló

1995. évi LIII. törvény alapján a” szövegrész helyébe az „a” szöveg lép.

96. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások

fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

143. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetérõl szóló

1997. évi LXXX. törvény 84. § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg lép.

97. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

144. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

a) 16. § (1) bekezdésében a „fõvárosi, megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 39. § (3) bekezdésében a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken” szöveg

lép.

98. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény módosítása

145. § (1) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény preambuluma helyébe a következõ szöveg lép:

„Az Országgyûlés a választójog gyakorlása, a választási eljárás, a népszavazási eljárás, a népi kezdeményezési és az

európai polgári kezdeményezési eljárás demokratikus lefolytatásának biztosítása érdekében a következõ törvényt

alkotja:”

(2) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény a következõ III/A. Fejezettel egészül ki:

„III/A. FEJEZET

A VÁLASZTÓJOGBÓL VALÓ KIZÁRÁS A BELÁTÁSI KÉPESSÉG KORLÁTOZOTTSÁGA MIATT

11/A. § (1) A választójogból való kizárás kérdésérõl a bíróság a cselekvõképességet korlátozó gondnokság alá

helyezést kimondó, a cselekvõképességet kizáró gondnokság alá helyezést kimondó, valamint a gondnokság alá

helyezés felülvizsgálatára irányuló eljárás alapján hozott ítéletében dönt.

(2) A bíróság azt a nagykorú személyt zárja ki a választójogból, akinek a választójog gyakorlásához szükséges belátási

képessége

a) pszichés állapota, szellemi fogyatkozása vagy szenvedélybetegsége miatt tartósan vagy idõszakonként

visszatérõen nagymértékben csökkent, vagy

b) pszichés állapota vagy szellemi fogyatkozása miatt tartósan teljes mértékben hiányzik.

(3) Ha a bíróság a nagykorú személyt a választójogból kizárja, a gondnokság alá helyezett személy az Alaptörvény

XXIII. cikk (6) bekezdése alapján nem választó és nem választható.

(4) Ha a bíróság a nagykorú személyt a választójogból nem zárja ki, a gondnokság alá helyezett személy az Alaptörvény

XXIII. cikke alapján választó és választható, e jogait személyesen gyakorolja, e jogok gyakorlásával kapcsolatosan

önállóan érvényes jognyilatkozatot tehet.
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(5) A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint a gondnokság alá helyezés

megszüntetése iránt keresetindításra jogosultak kérhetik a nagykorú személy választójogból való kizárását, illetve

a gondnokság alá helyezett nagykorú személy választójogból való kizárásának megszüntetését.”

(3) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A választójog megállapítása céljából az a)–c) pontban megjelölt szervek a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya

alá tartozó, választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok (2) bekezdés szerinti adataiban bekövetkezett változásokat

folyamatosan közlik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ központi szervvel, az alábbiak

szerint:]

„a) a gondnoksági ügyben eljáró gyámhivatal a belátási képességének korlátozottsága miatt a választójogból kizárt

személyekrõl,”

(4) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 17. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti közlés tartalmazza a polgár:]

„c) választójogból való kizárásának okát, kezdetét és megszûnésének várható idõpontját.”

(5) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 28. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Országos Választási Bizottság tagjai az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény

szerint, más választási bizottság tagjai az illetékes polgármester, fõvárosi fõpolgármester, megyei közgyûlés elnöke

elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesznek.”

(6) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 36. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A választási iroda vezetõje a felettes választási iroda vezetõje elõtt, a választási iroda tagja és az Országos Választási

Iroda vezetõje megbízásakor a megbízó elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény

szerinti szöveggel esküt tesz.”

(7) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 130. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„130. § (1) Az Országos Választási Bizottságnak az aláírásgyûjtõ ív, illetve a konkrét kérdés hitelesítésével kapcsolatos

döntése elleni kifogást a határozat közzétételét követõ tizenöt napon belül lehet – a Kúriához címezve – az Országos

Választási Bizottsághoz benyújtani.

(2) A Kúria a kifogást soron kívül bírálja el. A Kúria az Országos Választási Bizottság határozatát helybenhagyja, vagy azt

megsemmisíti, és az Országos Választási Bizottságot új eljárásra utasítja.”

(8) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény Második Része a következõ XVI/A. Fejezettel egészül ki:

„XVI/A. FEJEZET

AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉS

148/B. § (1) Az európai polgári kezdeményezésre a 48. §-t és a X. Fejezetet kell alkalmazni.

(2) Az online gyûjtési rendszer megfelelõségérõl szóló igazolás kiállítása, a támogató nyilatkozatok ellenõrzése és az

érvényes támogató nyilatkozatok számát tartalmazó igazolás kiállítása az Országos Választási Bizottság hatáskörébe

tartozik.

(3) Az aláírások ellenõrzése során meg kell vizsgálni, hogy a támogató nyilatkozat formailag elfogadható-e, azonosítani

kell a támogató nyilatkozatot aláíró polgárt, meg kell állapítani, hogy nagykorú magyar állampolgár-e, valamint meg

kell állapítani az érvényes támogató nyilatkozatok számát.

(4) A támogató nyilatkozatot aláíró polgár azonosítását az aláírásgyûjtõ íven feltüntetett adatainak a személyiadat- és

lakcímnyilvántartás, valamint szükség esetén az úti okmány nyilvántartás vagy a személyazonosító igazolvány

nyilvántartás adataival való összevetésével kell elvégezni.

(5) Az aláírások ellenõrzése során a szervezõk képviselõje jelen lehet.”

(9) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény a 150. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

151. § E törvény I-III. Fejezete, IV-XI. Fejezete, XII-XII/B. Fejezete, 149. § a)–h) és k)–r) pontja, 153. §-a, 154. §-a, 156. §

(2) bekezdése, 2–8/A. számú melléklete és 11. számú melléklete az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk

(1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”

(10) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény a következõ 155. §-sal és 156. §-sal egészül ki:

„155. § (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított 11/A. § (1) és (2) bekezdését az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló

2011. évi CCI. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ gondnokság alá helyezési eljárásokban, valamint

felülvizsgálati eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény hatálybalépésekor

gondnokság alá helyezés hatálya alatt álló személy esetén e törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel
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összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított 11/A. § (1) és (2) bekezdését a Ptk. 14/A. §-a

vagy 15. § (5) bekezdése szerinti felülvizsgálat, illetve a Ptk. 21. §-a szerinti per során kell elõször alkalmazni.

(3) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított 11/A. § (4) bekezdését az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi

CCI. törvény hatálybalépésekor gondnokság alá helyezés hatálya alatt álló személy esetén is alkalmazni kell.

156. § (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a folyamatban lévõ népszavazási és népi

kezdeményezéssel kapcsolatos ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított rendelkezéseinek hatálybalépését megelõzõen benyújtott népszavazási kezdeményezés és népi

kezdeményezés hitelesítésére a benyújtásakor hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.”

(11) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 171. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A XVI/A. Fejezet a polgári kezdeményezésrõl szóló 2011. február 16-ai 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet 15. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

146. § A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény

a) 2. § g) pontjában a „kezdeményezésre” szövegrész helyébe a „kezdeményezésre és az európai polgári

kezdeményezésre” szöveg,

b) 83. § (7) bekezdésében a „megyei, fõvárosi bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg, a „Legfelsõbb

Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg,

c) 99/D. § (2) bekezdés f) pontjában és 99/L. § (3) bekezdés f) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész

helyébe a „Magyarországon” szöveg,

d) 118. § (1) bekezdésében az „az Alkotmánybíróság” szövegrész helyébe az „a Kúria” szöveg,

e) 118/A. § (2) bekezdésében az „az Alkotmány 28/E. §-ában megállapított” szövegrész helyébe az „az országos

népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 3. § (3) bekezdésében meghatározott”

szöveg,

f) 131. §-ában az „a 130. § (1) és (3) bekezdésének” szövegrész helyébe az „a 130. §” szöveg,

g) 146. § (1) bekezdésében és 146. § (2) bekezdésében a „megyei bírósághoz” szövegrész helyébe

a „törvényszékhez” szöveg,

h) 149. § i) pontjában a „, valamint népi kezdeményezés” szövegrész helyébe a „ , népi kezdeményezés, valamint

európai polgári kezdeményezés” szöveg,

i) 149. § r) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

147. § Hatályát veszti a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 1. számú melléklete.

99. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló

1997. évi CXXIV. törvény módosítása

148. § Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi CXXIV. törvény preambuluma

helyébe a következõ szöveg lép:

„Az Országgyûlés

– elismerve a magyarországi egyházaknak a nemzet életében és érdekében kifejtett évezredes munkálkodását,

– tudatában a vallásos meggyõzõdés jelentõségének a magyar társadalomban,

– figyelembe véve, hogy a magyarországi egyházakat 1945 után jogfosztó intézkedések sújtották,

– szem elõtt tartva állam és egyház elválasztásának, de a közösségi célok érdekében történõ együttmûködés

követelményét,

a következõ törvényt alkotja:”
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100. A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló

1997. évi CXXXII. törvény módosítása

149. § A külföldi székhelyû vállalkozások magyarországi fióktelepeirõl és kereskedelmi képviseleteirõl szóló 1997. évi

CXXXII. törvény

a) preambulumában, 17. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 2. § a) pontjában az „a Magyar Köztársaság államterületén” szövegrész helyébe a „Magyarország területén”

szöveg,

c) 9. § (2) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 19. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

e) 20. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságtól” szövegrész helyébe a „törvényszéktõl” szöveg,

f) 23. § (3) bekezdésében és 30. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársasággal” szövegrész helyébe a

„Magyarországgal” szöveg

lép.

101. A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló

1997. évi CXXXV. törvény módosítása

150. § A helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló 1997. évi CXXXV. törvény preambulumában az

„Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg lép.

102. Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló

1997. évi CXXXVI. törvény módosítása

151. § Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokról szóló 1997. évi CXXXVI. törvény 1. § (4) bekezdésében a „Magyar

Köztársaság éves költségvetésérõl” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl” szöveg lép.

103. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló

1997. évi CXL. törvény módosítása

152. § Hatályát veszti a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi

CXL. törvény 43. § (2) bekezdése és 2. számú melléklete.

104. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

153. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhetõ, azt bárki megtekintheti, arról

feljegyzést készíthet, hiteles másolatot kérhet.”

(2) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 4. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A tulajdoni lapról a következõ papír alapú másolatok állíthatók ki, valamint – az e törvényben meghatározottak

szerint – elektronikus dokumentumként a következõ másolatok szolgáltathatók:

a) teljes másolat, amely valamennyi bejegyzést szó szerint tartalmaz,

b) szemle, amely kizárólag a – másolat kiállításának, illetve elektronikus úton történõ lekérdezésének idõpontjában –

fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint.

(2b) A tulajdoni lap tartalma – a (2a) bekezdésben foglaltakon túl, e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri

rendeletben foglaltak szerinti – részadat-szolgáltatás formájában is megismerhetõ.”

(3) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak

államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.”
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(4) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére,

módosítására, illetve törlésére, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban

bekövetkezett változások átvezetésére irányuló közigazgatási hatósági eljárás.”

(5) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 26. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az eljáró hatóság – ideértve a bíróságot, közjegyzõt, bírósági végrehajtót is – bejegyezhetõ jogra, feljegyezhetõ

tényre, illetve az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult és az ingatlan adataiban bekövetkezett változásokra

vonatkozó, végrehajtható határozata alapján megkeresi az ingatlanügyi hatóságot az átvezetés iránt.

A vagyonszerzést létrehozó, megállapító hatósági határozatot két eredeti példányban kell az ingatlanügyi hatóság

részére megküldeni.”

(6) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének (cégnevének) és

lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a megváltozását az ingatlanügyi hatóság az érdekelt bejelentése vagy

megkeresés alapján vezeti át az ingatlan-nyilvántartásban.”

(7) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Hivatalból vezeti át – az (5) bekezdésben és a 28. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az ingatlanügyi

hatóság

a) az ingatlan (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatában, továbbá a földrészlet mûvelési ágában – ide nem

értve a mûvelés alól kivett területet – és a föld minõségében bekövetkezett, helyszíni ellenõrzés alapján megállapított,

b) a hatósági nyilvántartásból, különösen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból vagy a cégnyilvántartásból

történõ adatátvétellel a jogosult adatában bekövetkezett

azon változásokat, amelyeket eljárása során észlel.”

(8) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az ingatlan adataiban hatósági határozattal, a település közigazgatási, belterületi határának, továbbá a közterület

nevének módosításával kapcsolatban bekövetkezett változások átvezetése iránt az errõl szóló döntést hozó szerv

keresi meg az ingatlanügyi hatóságot.”

(9) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(Az okiratnak – ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson – tartalmaznia kell:)

,,f) az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedõ – feltétlen és visszavonhatatlan –

nyilatkozatát,”

(10) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 39. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetése esetén – a (3) és (4) bekezdéstõl eltérõen – az ingatlanügyi hatóság

a díj megfizetésére irányuló hiánypótlási felhívást bocsát ki a (3) és (4) bekezdés szerinti döntés meghozatalát

megelõzõen, de legkésõbb a kérelem benyújtását követõ tizenöt napon belül.”

(11) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 52. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A döntést a jogi képviselõvel eljáró ügyfél részére – a kérelmet elutasító határozat, valamint az eljárást

megszüntetõ végzés kivételével – a jogi képviselõje útján kell kézbesíteni.”

(12) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 52/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A határozatot az ingatlan közigazgatási címének közterület-név változás miatt történõ átvezetése iránti eljárásban

a megkeresõ részére a (3) bekezdésben foglaltak szerint, az 52. § (1) és (2) bekezdés szerinti jogosultak részére

hirdetményi úton kell kézbesíteni.”

(13) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„(5) Tulajdoni lapról másolatot meghatározott formában lehet kiadni. Ha a hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatása

elektronikus dokumentumként történik, e tényre a hitelesítési záradékban utalni kell.

(6) A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolat olyan elektronikus okirat, amelyet hitelesítési

záradékkal láttak el, és amelyet a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv fokozott biztonságú elektronikus

intézményi aláírással és idõbélyegzõvel hitelesített. Az ilyen módon hitelesített tulajdoni lap kizárólag elektronikus

formában rendelkezik a 69. § szerinti tanúsító erõvel.”

(14) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat a 69. § szerinti tanúsító erõvel nem

rendelkezik, hivatalos célra nem használható, kizárólag tájékoztatásul szolgál.”
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(15) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 74. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

,,(1) Az ingatlanügyi hatóság

a) a 72–73/A. § hatálya alá tartozó személyek számára szerzõdés alapján biztosítja;

b) az a) pontba nem tartozó személyek számára szerzõdés alapján biztosíthatja

a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait.”

(16) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 75. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

,,(1a) Az ingatlanügyi hatóság az (1) bekezdés szerinti határozatában állapítja meg a kérelmezõ által – a kérelemben

megjelölt jogszabályok alapján – igénybe vehetõ díjmentességek körét.”

(17) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 75. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

,,(2a) A naplónak minden esetben tartalmazza a lekérdezés idõpontját, a lekérdezést végzõ személy nevét,

a lekérdezett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám), díjmentes lekérdezés esetén a lekérdezés

célját, valamint a díjmentességet megalapozó jogszabályi rendelkezésre való hivatkozást.”

(18) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg az ingatlan-nyilvántartás tartalmára, részeire,

módjára, az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére és az ingatlan adataiban bekövetkezett

változások vezetésére, a jogorvoslatokra és a különleges eljárásokra, valamint az ingatlan-nyilvántartásból történõ

adatszolgáltatásra és részadat-szolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat.”

(19) Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a részadat-szolgáltatás igénybevételére jogosultak körére, díjának

mértékére, valamint annak az ingatlanügyi hatóságok és a földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv közötti

megosztására, a díjfizetés és a díj visszatérítésének módjára vonatkozó szabályokat a fõvárosi, megyei kormányhivatal

irányítására kijelölt miniszterrel és az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.”

154. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény

a) 9. § (2) bekezdésében a ,,szervezet” szövegrész helyébe a ,,szerv” szöveg,

b) 17. § (3) bekezdésében a ,,fenntartással történõ” szövegrész helyébe a ,,fenntartással történt” szöveg,

c) 25. § (3) bekezdésében az ,,elektronikus kapcsolattartás” szövegrész helyébe az ,,elektronikus kapcsolattartás,

valamint az elektronikus ügyintézés” szöveg,

d) 26. § (1) bekezdésében a ,,bejegyezni” szövegrész helyébe az ,,átvezetni” szöveg,

e) 37. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg,

f) 61. §-ában a „legfelsõbb bírósági” szövegrész helyébe a „kúriai” szöveg,

g) 68. § (1) bekezdésében a „4. § (2) bekezdés” szövegrész helyébe a „4. § (2a) bekezdése”szöveg,

h) 72. § (1) bekezdés a) pontjában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala” szövegrész helyébe az

„Országos Bírósági Hivatal elnöke” szöveg,

i) 73/A. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken” szöveg,

a „megyei (fõvárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

j) 73/A. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg, a „megyei

(fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.

105. A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl

szóló 1997. évi CXLII. törvény módosítása

155. § (1) A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi

CXLII. törvény 7. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tulajdonba adott ingatlant – a (2) bekezdés és a 22. § (2) bekezdése alapján tulajdonba adott ingatlan kivételével

– a tulajdonjog megszerzésétõl számított tizenöt éven belül nem lehet elidegeníteni és megterhelni. Az elidegenítési

és terhelési tilalmat az ingatlan-nyilvántartásba az MNV Zrt. javára be kell jegyezni.”

(2) A társadalmi szervezetek által használt állami tulajdonú ingatlanok jogi helyzetének rendezésérõl szóló 1997. évi

CXLII. törvény a következõ 23. §-sal egészül ki:

„23. § Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított 7. §

(1) bekezdését az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény

hatálybalépésekor fennálló elidegenítési és terhelési tilalom tekintetében is alkalmazni kell.”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 40987



106. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása

156. § Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. § (3) bekezdésében és 187/B. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi

Bíróságnál” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéknél” szöveg lép.

107. A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

157. § A fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény

a) 14. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 34. § (3) és (4) bekezdésében a „megyei bíróságtól” szövegrész helyébe a „törvényszéktõl” szöveg,

c) 43/A. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

108. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló

1997. évi CLVIII. törvény hatályon kívül helyezése

158. § Hatályát veszti a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 1997.

évi CLVIII. törvény.

109. Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény módosítása

159. § (1) Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény a következõ 1. §-sal egészül ki:

„1. § (1) Országos népi kezdeményezést legalább 50 000 választópolgár nyújthat be. Az országos népi kezdeményezés

arra irányulhat, hogy az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdést az Országgyûlés tûzze a napirendjére. Az

országos népi kezdeményezésben megfogalmazott kérdést az Országgyûlés köteles megtárgyalni.

(2) Országos népi kezdeményezésben az vehet részt, aki az országgyûlési képviselõk választásán választó.”

(2) Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 3. §-a a következõ (3) és

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Népszavazás kitûzésére irányuló állampolgári kezdeményezés támogatására négy hónapig lehet aláírást gyûjteni.

(4) Népi kezdeményezés támogatására két hónapig lehet aláírást gyûjteni.”

(3) Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 8. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„8. § Az érvényes és eredményes népszavazással hozott döntés az Országgyûlésre a népszavazás megtartásától – ha a

népszavazás törvényalkotási kötelezettséget keletkeztet, a törvény megalkotásától – számított három évig kötelezõ.

Az Országgyûlés köteles a népszavazás döntésének haladéktalanul eleget tenni.”

(4) Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 9. § (1) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(1) A mérlegelés alapján elrendelendõ (a továbbiakban: fakultatív) népszavazás elrendelésére irányuló

kezdeményezést a köztársasági elnök, illetve a Kormány az Országos Választási Bizottság elnökéhez nyújthatja be.”

(5) Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény 14. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az Országgyûlésnek a népszavazás elrendelésérõl szóló határozata tartalmazza a népszavazásra bocsátott konkrét

kérdést, továbbá rendelkezik a népszavazás költségvetésérõl.”

(6) Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény a következõ 22. §-sal egészül ki:

„22. § (1) E törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel

megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

160. § Az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény

a) preambulumában az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében az „az Alkotmány 28/E. §-ában” szövegrész helyébe az „a 3. § (3) vagy (4) bekezdésében”

szöveg,

c) 5. §-ában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben vagy e törvényben” szöveg,

d) 9. § (2) bekezdésében az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,
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e) 10. § a) pontjában a „hatáskörébe” szövegrész helyébe a „feladat- és hatáskörébe” szöveg,

f) 10. § d) pontjában az „eredményes országos népszavazást” szövegrész helyébe az „érvényes és eredményes

országos népszavazást” szöveg

lép.

110. A „Gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról,

illetõleg megsemmisítésérõl” szóló Egyezmény megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló

1998. évi X. törvény módosítása

161. § A „Gyalogsági aknák alkalmazásának, felhalmozásának, gyártásának és átadásának betiltásáról, illetõleg

megsemmisítésérõl” szóló Egyezmény megerõsítésérõl és kihirdetésérõl szóló 1998. évi X. törvény 1. § b) pontjában az

„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

111. Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény módosítása

162. § (1) Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az eskü szövege az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü

szövegébõl és az annak zárómondatát megelõzõ következõ szövegbõl áll: „Hivatásom gyakorlása során szakmai

kötelességeimet lelkiismeretesen és a legjobb tudásom szerint, ügyfelem érdekében eljárva teljesítem.””

(2) Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 16. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ

tisztség megnevezése az eskü tétele során az esküt tevõ személyétõl függõen: ügyvéd, ügyvédjelölt.”

163. § Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény

a) 2. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 60. § (5) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

c) IX. Fejezet címében az „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg,

d) 89/A. § (1) bekezdésében, 89/B. § (1) bekezdésében, 89/C. § (2) bekezdésében, 89/F. § (1) bekezdés b) pontjában

és 89/L. § (2) és (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 89/L. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

f) 102. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság és a megyei bíróságok” szövegrész helyébe a „törvényszékek” szöveg,

g) 104. § (4) bekezdésében, 123. § (1) bekezdésében a „megyei bírósághoz (Fõvárosi Bírósághoz)” szövegrész

helyébe a „törvényszékhez” szöveg

lép.

112. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

164. § (1) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Magyarország területét minden magyar állampolgár és az országban jogszerûen tartózkodó külföldi szabadon

elhagyhatja, ide értve a külföldi letelepedés szándékával történõ kiutazást is. A külföldre utazás joga törvényben

meghatározottak szerint gyakorolható, illetve korlátozható.

(2) A magyar állampolgárt az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése alapján megilletõ hazatérés joga nem tagadható

meg, nem korlátozható, feltételhez nem köthetõ.”

(2) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A hivatalos útlevél jogosítottja köteles az útlevelét rendeltetésszerûen használni. A hivatalos útlevél

rendeltetésszerû használatának ellenõrzését és az útlevél kezelését az utazást elrendelõ, illetve az útlevél kiadására

javaslatot tevõ szerv – az európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, továbbá házastársa, gyermeke [12. §

(1) bekezdés f) pont] diplomata-útlevele esetében az Országgyûlés Hivatala – végzi.”

(3) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 14. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Kizárólag utazásának idõtartamára érvényes szolgálati útlevelet kaphat az a személy, akinek az útlevéllel történõ

ellátását – rendkívül indokolt esetben a személy vonatkozásában feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter

javaslatára – az útlevélhatóság engedélyezi.”
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(4) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 20. § (1) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:

(Érvénytelen az úti okmány, ha)

„b) az arra való jogosultság megszûnt;”

(5) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény III. Fejezete a következõ 21. §-sal egészül ki:

„21. § A 20. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okból érvénytelenné vált hivatalos útlevelet az útlevélhatóság

az útlevél visszavonását elrendelõ határozatában elveszettnek nyilvánítja és errõl a Kormány által kijelölt központi

útiokmány-nyilvántartó szervet (a továbbiakban: központi adatkezelõ szerv) haladéktalanul értesíti.”

(6) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény IV. Fejezete következõ 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § (1) Az útlevélhatóság erre irányuló kérelemre a magánútlevelet, a második magánútlevelet, a szolgálati

útlevelet, valamint a hajós szolgálati útlevelet soron kívüli, a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet

sürgõsségi vagy azonnali eljárás keretében adja ki. A magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati útlevél,

valamint a hajós szolgálati útlevél soron kívüli, valamint a magánútlevél és a második magánútlevél sürgõsségi, illetve

azonnali eljárásban történõ kiadásának eljárási szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

(2) A magánútlevél, valamint a második magánútlevél soron kívüli, azonnali, illetve sürgõsségi eljárásban történõ

kiadásáért az ügyfél az illetékekrõl szóló törvényben meghatározott illetéken felül igazgatási szolgáltatási pótdíjat

köteles fizetni.”

(7) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26. § (1) Az útlevélhatóság a kérelmezõ személyi és lakcímadatai azonosításához, illetve utazási jogosultsága

megállapításához adatokat vehet át

a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából,

b) a központi adatkezelõ szervtõl a 16. § (2) bekezdés és a 24. § alapján kezelt adatokból, valamint

c) közvetlenül vagy a központi adatkezelõ szerv útján a bûnügyi nyilvántartásból, a rendõrség központi személy-,

tárgy- és gépjármû-körözési nyilvántartó rendszerébõl és a büntetés-végrehajtás központi nyilvántartásából, valamint

a menekültügyi hatóságtól.

(2) Hivatalos útlevelek esetében

a) az utazást elrendelõ, illetve az útlevél kiadására javaslatot tevõ szerv értesíti az útlevélhatóságot, hogy a hivatalos

útlevél használatára jogosult személy jogosultsága megszûnt,

b) az útlevélhatóság adatot kérhet a 11. § (3) bekezdésében meghatározott szervtõl.”

(8) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 27. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A központi adatkezelõ szerv haladéktalanul a Schengeni Információs Rendszerbe továbbítja annak az útlevélnek

az adatait, amelynek elvesztését – ideértve a 21. § szerint elveszettnek nyilvánított hivatalos útlevelet is –,

eltulajdonítását, megsemmisülését, illetve találását bejelentették és ezt a tényt a központi útiokmány-nyilvántartásba

bejegyezték.”

(9) A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[Felhatalmazást kap a külföldre utazás szabályozásáért felelõs miniszter – a b) és a d) pont tekintetében a külpolitikáért

felelõs miniszterrel, a c) pont tekintetében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásért felelõs miniszterrel egyetértésben –,

hogy rendeletben határozza meg]

„f) az e-közigazgatásért felelõs miniszterrel, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának

biztosításáért felelõs miniszterrel, valamint az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a magánútlevél,

valamint a második magánútlevél soron kívüli, sürgõsségi, valamint azonnali kiadásáért fizetendõ igazgatási

szolgáltatási pótdíj összegét és fizetendõ igazgatási szolgáltatási pótdíj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával,

visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.”

165. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény

a) preambulumában az „a Magyar Köztársaság Alkotmányában” szövegrész helyébe az „az Alaptörvényben” szöveg,

b) 4. § b) pontjában az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg

c) 4. § b) pontjában, 10. § (4) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés b) és c) pontjában és 41. § (2) bekezdés b) pontjában

az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg,

e) 12. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

f) 14. § (1) bekezdés a) pontjában a „központi államigazgatási szerveknél a Köztársasági Elnök Hivatalánál”

szövegrész helyébe a „központi államigazgatási szerveknél, a Köztársasági Elnöki Hivatalnál” szöveg,

g) 16. § (1) bekezdésében az „A 18. §-ban foglalt kivétellel nem utazhat” szövegrész helyébe a „Nem utazhat” szöveg,
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h) 24. §-ában a „Kormány által kijelölt központi útiokmány-nyilvántartó szerv (a továbbiakban: központi adatkezelõ

szerv)” szövegrész helyébe a „központi adatkezelõ szerv” szöveg,

i) 31. § (2) bekezdésében a „25. §-ban” szövegrész helyébe a „16. § (2) bekezdésében” szöveg

lép.

166. § Hatályát veszti a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 14. § (1) bekezdés d) pontja.

113. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

167. § (1) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 266. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bíróság az eljárást

a) a 188. § (1) bekezdés a), b) és d)–g) pontjában meghatározott okból felfüggeszti,

b) hivatalból vagy indítványra felfüggeszti, és az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi, ha az ügy elbírálása során

olyan jogszabályt, közjogi szervezetszabályozó eszközt, illetve jogegységi határozatot kell alkalmazni, amelynek

alaptörvény-ellenességét vagy nemzetközi szerzõdésbe ütközését észleli,

c) hivatalból vagy indítványra felfüggeszti, és a Kúria eljárását kezdeményezi, ha az ügy elbírálása során önkormányzati

rendelet olyan rendelkezését kell alkalmazni, amelynek más jogszabályba ütközését észleli,

d) hivatalból vagy indítványra felfüggeszti, ha az Európai Unióról szóló szerzõdésben, illetve az Európai Unió

mûködésérõl szóló szerzõdésben foglalt szabályok szerint az Európai Unió Bíróságának elõzetes döntéshozatali

eljárását kezdeményezi. E határozatban meghatározza azt a kérdést, amely az Európai Unió Bíróságának elõzetes

döntését igényli, valamint - a feltett kérdés megválaszolásához szükséges mértékben - ismerteti a tényállást és az

érintett magyar jogszabályokat. A határozatot az Európai Unió Bíróságának, továbbá tájékoztatásul az igazságügyért

felelõs miniszternek is megküldi,

e) hivatalból felfüggeszti, ha az ügyész a 178/B. § (2) vagy (4) bekezdése alapján kezdeményezte a vádlottal szemben

a külföldi ítélet nemzetközi bûnügyi jogsegélyrõl szóló törvény szerinti elismerési eljárásának lefolytatását, de az

a bizonyítási eljárás lefolytatásáig nem fejezõdött be.”

(2) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 276. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nincs helye fellebbezésnek)

„c) az eljárásnak a 188. § (1) bekezdés a) pontja vagy a 266. § (1) bekezdés b)–d) pontja és (3) bekezdés a) és b) pontja

alapján történt felfüggesztése, valamint a 266. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott eljárás

kezdeményezésére irányuló indítvány elutasítása,”

(ellen.)

(3) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 307. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„307. § (1) Az eljárás a tárgyalás megkezdése után is felfüggeszthetõ (266. §). Ha a bíróság az eljárást a vádlottnak a

bûncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége miatt vagy azért függesztette fel, mert a vádlott

ismeretlen helyen tartózkodik, elkobzást vagy vagyonelkobzást rendelhet el.

(2) Nincs helye fellebbezésnek az eljárásnak a 266. § (1) bekezdés b)–d) pontja és (3) bekezdés a) és b) pontja alapján

történt felfüggesztése, valamint a 266. § (1) bekezdés b)–d) pontjában meghatározott eljárás kezdeményezésére

irányuló indítvány elutasítása ellen.”

(4) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 403. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A bíróság határozatának hatályon kívül helyezése vagy az Alkotmánybíróság általi megsemmisítése folytán

megismételt eljárásban a XII. Fejezet és a XIII. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell

alkalmazni.”

(5) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 403. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A megismételt eljárásban a bíróság az ügyet a hatályon kívül helyezõ határozat, illetve az Alkotmánybíróság

megsemmisítõ határozata okainak és indokainak figyelembevételével bírálja el.”

(6) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 404. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tárgyalás megkezdése után a tanács elnöke ismerteti a másodfokú bíróság vagy a harmadfokú bíróság hatályon

kívül helyezõ határozatát, illetve az Alkotmánybíróság megsemmisítõ határozatát, az elsõfokú bíróság, illetve

a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezett vagy megsemmisített határozatát, ha másodfokon bizonyítást vettek fel,

a másodfokú bírósági tárgyalás jegyzõkönyvét, valamint a vádiratot.”
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(7) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 404. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a vádlott nem tesz vallomást, a tanács elnöke a hatályon kívül helyezett vagy az Alkotmánybíróság által

megsemmisített határozat alapjául szolgáló tárgyaláson tett vallomását is ismertetheti vagy felolvashatja.

(4) A tanú kihallgatása, illetve a szakértõ meghallgatása helyett a tanúnak a hatályon kívül helyezett vagy az

Alkotmánybíróság által megsemmisített határozat alapjául szolgáló tárgyaláson tett vallomásáról, illetve

a szakértõnek az ott elõterjesztett szakvéleményérõl készült jegyzõkönyv ismertethetõ vagy felolvasható.”

(8) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 405. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha az Alkotmánybíróság az ítéletet megsemmisíti, a megismételt eljárásban nem lehet a felmentett vádlott

bûnösségét megállapítani, illetve az ítéletben kiszabott büntetésnél súlyosabb büntetést kiszabni, vagy büntetés

helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedést alkalmazni.”

(9) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény XVI. Fejezet II. Címének a helyébe a következõ Cím lép:

„II. Cím

A MÁSODFOKÚ VAGY A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGISMÉTLÉSE

406. § (1) Ha a harmadfokú bíróság vagy a Kúria a másodfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezi, és

a másodfokú bíróságot utasítja új eljárásra, vagy az Alkotmánybíróság a másodfokú bíróság határozatát

megsemmisíti, a másodfokú bíróság eljárására a XIV. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ha az Alkotmánybíróság a harmadfokú bíróság határozatát megsemmisíti, a harmadfokú bíróság eljárására a

XV. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(10) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény a következõ XVIII/A. Fejezettel egészül ki:

„XVIII/A. Fejezet

ELJÁRÁS AZ ALKOTMÁNYJOGI PANASZ ESETÉN

429/A. § Az alkotmányjogi panaszt az ügyben elsõ fokon eljárt bíróság haladéktalanul megküldi az

Alkotmánybíróságnak.

429/B. § (1) Az ügyben elsõ fokon eljárt bíróság a jogerõs ügydöntõ határozat végrehajtását az Alkotmánybíróság

eljárásának befejezéséig felfüggesztheti vagy félbeszakíthatja.

(2) Az ügyben elsõ fokon eljárt bíróság a jogerõs ügydöntõ határozat végrehajtásának felfüggesztésérõl vagy

félbeszakításáról értesíti az Alkotmánybíróságot.

429/C. § Az ügyben elsõ fokon eljárt bíróság a jogerõs ügydöntõ határozat végrehajtását az Alkotmánybíróság

felhívására felfüggeszti vagy félbeszakítja, és errõl értesíti az Alkotmánybíróságot. A végzés ellen nincs helye

fellebbezésnek.”

(11) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 472. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Tábornoki rendfokozatú vádlott elleni eljárásban, ha a bírósághoz a megválasztott katonai ülnökökbõl a tanácsot

a (4) bekezdés alapján nem lehet megalakítani, az ügyben bármely tábornoki rendfokozatú katonai ülnök eljárhat.”

(12) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 472. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a tanácsot az (5) bekezdés alapján sem lehet megalakítani, a katonai büntetõeljárásra kijelölt illetékes

törvényszék elnöke az Országos Bírósági Hivatal elnöke útján a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben

meghatározott ülnökválasztási eljárást kezdeményez. Az ülnökválasztó állománygyûlést az Országos Bírósági Hivatal

elnökének kezdeményezését követõ tizenöt napon belül meg kell tartani. Ebben az esetben a tanácsot a tábornoki

állománygyûlésen megválasztott tábornok rendfokozatú katonai ülnökökbõl kell megalakítani.”

(13) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 532. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Ha a terhelt külföldön tartózkodik, és kiadatásának vagy az európai elfogatóparancs alapján történõ átadásának

nincs helye, illetve kiadatását vagy az európai elfogatóparancs alapján történõ átadását megtagadták, és

a büntetõeljárás átadására sem került sor, az ügyész a vádiratban indítványozhatja, hogy a tárgyalást a vádlott

távollétében tartsák meg.”

168. § A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 16. § (1) bekezdés e) pontjában a „népszavazás és a népi

kezdeményezés rendje” szövegrész helyébe a „népszavazás, a népi kezdeményezés és az európai polgári

kezdeményezés rendje” szöveg lép.

169. § Hatályát veszti a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 554/J. §-a és az azt megelõzõ alcíme.
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114. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló

1998. évi XXVI. törvény módosítása

170. § A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

a) preambulumában az „Alkotmánnyal” szövegrész helyébe az „Alaptörvénnyel” szöveg,

b) 23. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

115. Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény módosítása

171. § Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény preambulumában az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

116. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami

felügyeletérõl szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása

172. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletérõl szóló 1998. évi

XXXIX. törvény 9/B. § (5) bekezdésében a „választójoggal rendelkezõ” szövegrész helyébe a „választható” szöveg lép.

117. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

173. § A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

a) preambulumában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,

b) 2. § nyitó szövegrészében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 2. § c) és d) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 29. § (3) bekezdésében az „idõpontjában a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „idõpontjában

a Magyarország” szöveg, az „a Magyar Köztársaság területén terhesgondozáson” szövegrész helyébe

a „Magyarország területén terhesgondozáson” szöveg

lép.

118. A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény módosítása

174. § A területszervezési eljárásról szóló 1999. évi XLI. törvény

a) preambulumában a „Magyar Köztársaság Alkotmányában és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

LXV. törvényben (a továbbiakban: Ötv.) meghatározott” szövegrész helyébe a „megyét, a várost, illetve a községet

érintõ” szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szöveg,

c) 13. §-ában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

d) 17. § (1) bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg

lép.

119. A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény módosítása

175. § (1) A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény IV. Fejezete a 40. §-t követõen a következõ alcímmel

egészül ki:

„A hõsi temetõre, hõsi temetési helyre vonatkozó különös szabályok

40/A. § A hõsi temetõ, hõsi temetési hely védelme és hozzáférhetõvé tétele közérdek, amelynek megvalósításában

közremûködnek az állami és önkormányzati szervek, az egyházak, a civil szervezetek, illetve a jogi és természetes

személyek.

40/B. § (1) Hõsi temetõvé, hõsi temetési hellyé minõsítésre, azok megnyitására, áthelyezésére, megszüntetésére, az

azokból történõ exhumálás, a sírokon emelt síremlékek létesítésének, felújításának, átépítésének és elbontásának

engedélyezésére, valamint e tevékenységek végrehajtásának ellenõrzésére a honvédelemért felelõs miniszter

jogosult.
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(2) A hõsi temetési hely feletti rendelkezési jogot a honvédelemért felelõs miniszter gyakorolja.

(3) A hõsi temetési hely mentes a sírhelyre vonatkozó megváltási és újraváltási díj megfizetésének kötelezettsége alól.

(4) A hõsi temetési helyre a hõsi halott hozzátartozóit a honvédelemért felelõs miniszter hozzájárulásával lehet

eltemetni, azonban ez a körülmény a sírhely minõsítését és jogszabályban biztosított különleges státuszát nem érinti.

(5) A honvédelemért felelõs miniszter együttmûködik a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottsággal, különös

tekintettel a nemzeti sírkert részévé nyilvánított hõsi temetõ, hõsi temetési hely vonatkozásában. A Nemzeti

Emlékhely és Kegyeleti Bizottság a nemzeti sírkert részévé nyilvánított hõsi temetõ, hõsi temetési hely tekintetében a

rendelkezési jogot a honvédelemért felelõs miniszter hozzájárulásával gyakorolja.

(6) A honvédelemért felelõs miniszter az oktatásért felelõs miniszterrel együttmûködve gondoskodik a hõsi

temetõhöz, hõsi temetési helyhez fûzõdõ nemzeti értéket hordozó örökség megismerését és bemutatását elõsegítõ

oktatási, képzési, ismeretterjesztõ programok kidolgozásáról és végrehajtásáról.

40/C. § (1) A honvédelemért felelõs miniszter által a hõsi temetõ, hõsi temetési hely kezelésének ellenõrzésére kijelölt

szerv (a továbbiakban: ellenõrzõ szerv) felméri és folyamatosan figyelemmel kíséri a hõsi temetõ, hõsi temetési hely

állapotát, továbbá megteszi azok fenntartásához és védelméhez szükséges intézkedéseket.

(2) Az ellenõrzõ szerv képviselõje – a hõsi temetõ, hõsi temetési helyen eltemetett személyekkel összefüggõ adatok

tekintetében –

a) a temetõvel és a hõsi halottakkal kapcsolatos nyilvántartásokba, az anyakönyvi nyilvántartásokba betekinthet,

valamint azokból,

b) a hõsi temetési hellyel kapcsolatban a temetõ tulajdonosától, kezelõjétõl, üzemeltetõjétõl vagy a temetõben

szolgáltatást végzõktõl

adatokat kérhet.

(3) A temetõ tulajdonosa, kezelõje, üzemeltetõje vagy a temetõben szolgáltatást végzõ köteles lehetõvé tenni és

segíteni az ellenõrzõ szerv tevékenységét, valamint köteles biztosítani a hõsi temetési hely ellenõrzését és az

adataihoz való hozzáférést.

40/D. § (1) A hõsi temetõkrõl, hõsi temetési helyekrõl és a hõsi halottakról az ellenõrzõ szerv nyilvántartást vezet.

A nyilvántartásban szereplõ adatok kizárólag a hõsi temetõ, hõsi temetési hely fenntartásával, gondozásával

kapcsolatos, e törvényben meghatározott feladatokkal kapcsolatosan használhatók fel.

(2) A hõsi halott e törvényben meghatározottak szerint kezelt adatait tudományos kutatást végzõ szerv vagy személy,

a történelmi eseményekrõl folytatott kutatások eredményeinek bemutatásához szükséges mértékben, az ellenõrzõ

szerv engedélyével használhatja fel és hozhatja nyilvánosságra. Az ellenõrzõ szerv az 1945. május 8-a elõtt, valamint a

második világháborúval összefüggõ események következtében elhunyt hõsi halottak adatait az e célból létrehozott

honlapon közzéteszi.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a hõsi halott személyére és temetési helyére vonatkozó tartalmazza

a) – ismert hõsi halott esetében – a hõsi halott nevét, anyja nevét, születési helyét és idõpontját, halálozási helyét és

idõpontját, halálának okát, rendfokozatát, katonai alakulatát és állampolgárságát,

b) ismeretlen és utólag sem azonosítható hõsi halott esetében – ha az erre vonatkozó információ rendelkezésre áll –

azt az államot, amelynek fegyveres erejében a hõsi halott szolgálatot teljesített,

c) a hõsi halott maradványait õrzõ hõsi temetõ, hõsi temetési hely címét, valamit a sírhelytábla, sírhelysor, sírhelyszám

adatait.

40/E. § A központi költségvetésrõl szóló törvény a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

költségvetési fejezetében a hõsi temetõ, hõsi temetkezési helyre fordítható elõirányzatot állapíthat meg, amelyet a

honvédelemért felelõs miniszter hõsi temetõ, hõsi temetési hely létesítésére, ápolására, vagy ehhez kapcsolódó

pályázati rendszer mûködtetése keretében használhat fel.

40/F. § A hõsi temetõ, hõsi temetési hely fenntartására, ápolására és megõrzésére e törvény rendelkezéseit

nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezésének hiányában kell alkalmazni.”

(2) A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény a következõ 41/C. §-sal egészül ki:

„41/C. § Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben kijelölje a hõsi temetõ, hõsi temetési

hely kezelésének ellenõrzését végzõ szervet és meghatározza az általa ellátandó tevékenység további feltételeit.”

176. § A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 2. § (5) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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177. § Hatályát veszti a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 11. § (2) bekezdése és 14. §-a.

120. A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIV. törvény módosítása

178. § A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény módosításáról szóló 1999. évi XLIV. törvény

a) 66. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi, megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 67. § (2) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági

Hivatal elnöke” szöveg

lép.

121. Az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben

történõ alkalmazhatóságának visszamenõleges kizárására irányuló eljárás megteremtésérõl szóló

1999. évi XLV. törvény hatályon kívül helyezése

179. § Hatályát veszti az alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály konkrét esetben történõ

alkalmazhatóságának visszamenõleges kizárására irányuló eljárás megteremtésérõl szóló 1999. évi XLV. törvény.

122. Az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete

keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény módosítása

180. § Az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében

megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény 10. § (2) bekezdésében, valamint

16. § (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

123. A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása

181. § (1) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 27/C. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, akinek ügyében az Alkotmánybíróság a bíróság

jogerõs határozatát megsemmisítette. Az ezzel kapcsolatos adatokat a megsemmisített jogerõs bírósági határozatot

hozó bíróság küldi meg a szabálysértési nyilvántartás részére.”

(2) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 67. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A bíróság az eljárást hivatalból vagy indítványra felfüggeszti és az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi, ha

az ügy elbírálása során olyan jogszabályt vagy közjogi szervezetszabályozó eszközt, illetve jogegységi határozatot kell

alkalmazni, amelynek alaptörvény-ellenességét vagy nemzetközi szerzõdésbe ütközését észleli.”

(3) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 92. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A bíróság szabálysértési ügyben végzéssel határoz. A bíróságnak az ügydöntõ határozatban a kifogásról kell

döntenie.”

(4) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény a következõ XI/A. Fejezettel egészül ki:

„XI/A. Fejezet

Eljárás az Alkotmánybíróság szabálysértési ügyet vagy szabálysértési ügyben alkalmazott jogszabályt érintõ

határozata alapján

110/A. § (1) Perújításnak van helye, ha az Alkotmánybíróság az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása miatt a

jogerõs határozattal befejezett szabálysértési eljárás felülvizsgálatát rendelte el.

(2) A XI. Fejezetben meghatározott szabályokat a következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) perújításnak a bírósági határozat jogerõre emelkedését követõ egy év eltelte után is helye van,

b) a perújítási kérelem csak az elkövetõ javára terjeszthetõ be,

c) a perújítási kérelmet az elkövetõ halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa is elõterjesztheti,

d) az ügyész hivatalból köteles perújítási kérelmet elõterjeszteni, ha a felülvizsgálni rendelt szabálysértési ügyben

kiszabott büntetés vagy intézkedés végrehajtása folyamatban van, illetve az elkövetõ a felülvizsgálni rendelt ügy miatt

a központi szabálysértési nyilvántartásban szerepel,

e) a bíróság a perújítási kérelmet csak abban az esetben utasíthatja el, ha a perújítási kérelemben hivatkozott

alkotmánybírósági döntés nem függ össze az alapüggyel,
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f) a perújítás során hozott határozatban az elkövetõ szabálysértésért való felelõsségét valamely cselekmény miatt

a 11. § (7) bekezdésében meghatározott határidõre tekintet nélkül is meg lehet állapítani.

110/B. § Perújításnak van helye, ha az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján a bíróság jogerõs határozatával

elbírált szabálysértési ügyben alkalmazott alaptörvény-ellenes jogszabályt megsemmisítette, és ezért az – az

Alkotmánybíróság eltérõ döntése hiányában – az Alkotmánybíróság eljárására okot adó ügyben nem alkalmazható.

110/C. § (1) Ha az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján a bíróság jogerõs határozatát megsemmisítette, a

megsemmisített bírósági határozatot hozó bíróság új eljárást folytat le.

(2) Az (1) bekezdés szerinti új eljárást a XI. Fejezetben meghatározott szabályok alapján kell lefolytatni a

(3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(3) Az (1) bekezdés szerinti új eljárásban

a) az eljárás hivatalból indul,

b) a bíróság az ügyet az Alkotmánybíróság megsemmisítõ határozata okainak és indokainak figyelembevételével

bírálja el,

c) a 110. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmazása helyett a bíróság új határozatot hoz az ügyben azzal, hogy

nem lehet a megsemmisített bírósági határozatban kiszabott büntetésnél súlyosabb büntetést kiszabni vagy az

alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedést alkalmazni.

(4) Ha az Alkotmánybíróság alkotmányjogi panasz alapján a bíróság határozatával együtt a szabálysértési hatóság

azzal felülvizsgált határozatát is megsemmisítette, akkor újabb szabálysértési eljárás a megsemmisített határozatokkal

elbírált cselekmény miatt nem indítható.”

(5) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 116. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A bíróság a határozata végrehajtását az Alkotmánybíróság eljárásának befejezéséig felfüggesztheti, ha azzal

szemben alkotmányjogi panaszt nyújtottak be. A bíróság a felfüggesztésrõl értesíti az Alkotmánybíróságot.

(10) A bíróság a határozata végrehajtását az Alkotmánybíróság felhívására felfüggeszti és errõl értesíti az

Alkotmánybíróságot. A végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.”

(6) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 156. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„156. § Aki a népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló törvényben megállapított tiltott helyen népszavazás,

népi kezdeményezés vagy európai polgári kezdeményezés támogatására aláírást gyûjt, százezer forintig terjedõ

pénzbírsággal sújtható.”

(7) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 169. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az Európai Unió jogának való megfelelés

170. § A 156. § a polgári kezdeményezésrõl szóló 2011. február 16-ai 211/2011/EU európai parlamenti és tanácsi

rendelet 14. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

182. § A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény

a) 36. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 36. § (4) bekezdésében a „kerületi bíróságot, a megyei bíróság alatt a Fõvárosi Bíróságot” szövegrész helyébe az „a

kerületi bíróságot” szöveg,

c) 44. § (4) bekezdésében, 77. § (5) bekezdésében és 119. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe

a „törvényszék” szöveg,

d) 121. § (4) bekezdésében a „megyei bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg,

e) 122. § (1) bekezdésében, 123. §-ában, 124. §-ában és 124/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „megyei bíróság”

szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

f) 124/A. § (2) bekezdés a) pontjában a „megyei bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg,

g) 126. § (5) bekezdésében a „megyei bírósághoz” szövegrész helyébe a „törvényszékhez” szöveg,

h) 127. §-ában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

i) 156. §-át megelõzõ alcímben a „népi és népszavazási kezdeményezés” szövegrész helyébe a „népszavazási

kezdeményezés, népi kezdeményezés vagy európai polgári kezdeményezés” szöveg

lép.

183. § Hatályát veszti a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 103. § (3) bekezdése.
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124. A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

184. § A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény

a) 57/B. § (1) bekezdés d) pontjában a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

b) 94/A. § (9) bekezdésében a „megyei bíróságnál” szövegrészek helyébe a „törvényszéknél” szöveg,

c) 104. § (5) bekezdésében, 105/A. § (9) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi

Törvényszék” szöveg

lép.

125. Az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az

igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény

módosítása

185. § Az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az igazságszolgáltatás

mûködését érintõ egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény

a) 165. § (2) bekezdésében a „megyei bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg, a „megyei

bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 165. § (4) bekezdésében a „Legfelsõbb Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Kúriához” szöveg

lép.

126. Az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény módosítása

186. § Az Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 1999. évi C. törvény 3. § (1) és (2) bekezdésében az „A Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

127. Az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz

történõ csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésérõl, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes

jogszabályok módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény módosítása

187. § Az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történõ

csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésérõl, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok

módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Megállapodás VIII. Cikk 2. pont f) alpontjában meghatározott, a kártérítési igényrõl történõ kötelezõ lemondás

alapjául szolgáló kárérték összege, az Észak-atlanti Tanács határozatának megfelelõen:

a) Magyarország esetében 176 300 forint

b) a Cseh Köztársaság esetében 25 500 cseh korona

c) a Lengyel Köztársaság esetében 2 900 lengyel zloty.”

188. § Az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamai közötti, fegyveres erõik jogállásáról szóló Megállapodáshoz történõ

csatlakozásról, a Megállapodás kihirdetésérõl, valamint a Megállapodáshoz kapcsolódó egyes jogszabályok

módosításáról szóló 1999. évi CXVII. törvény 3. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg lép.

128. A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítása

189. § A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E törvény hatálya Magyarország területén székhellyel vagy fiókteleppel rendelkezõ gazdálkodó szervezetekre,

gazdasági kamarákra, valamint – az érdek-képviseleti jogok gyakorlása tekintetében – gazdasági érdek-képviseleti

szervezetekre terjed ki.”

190. § A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 6/A. §-ában a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe

a „törvényszék” szöveg lép.
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129. A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény módosítása

191. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés

e) pontja.

130. Szent István államalapításának emlékérõl és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény módosítása

192. § Szent István államalapításának emlékérõl és a Szent Koronáról szóló 2000. évi I. törvény 5. § (1) bekezdésében

a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg lép.

131. Az egyes elkobzott dolgok közérdekû felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény módosítása

193. § Az egyes elkobzott dolgok közérdekû felhasználásáról szóló 2000. évi XIII. törvény 6. § (5) bekezdésében a „megyei

bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

132. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a

Legfelsõbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény hatályon kívül

helyezése

194. § Hatályát veszti a köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Országgyûlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és

a Legfelsõbb Bíróság elnöke tiszteletdíjáról és juttatásairól szóló 2000. évi XXXIX. törvény.

133. A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

195. § A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében az „A törvény hatálya a Magyar Köztársaság területén:” szövegrész helyébe a „E törvény

hatálya Magyarország területén” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében, 32. §-ában, 59. § (6) bekezdésében és 87. § 25. pontjában az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 13. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

d) 24. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 24. § (3) bekezdésében és 59. § (7) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

f) 47. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

134. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény módosítása

196. § (1) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„11. § (1) A gyártók és a forgalmazók a 6–10. §-ban foglalt kötelezettségeik ellátása érdekében – a (2) bekezdésben

meghatározott kivétellel – önálló koordináló szervezetet hozhatnak létre vagy ilyen koordináló szervezetet bízhatnak

meg, amely a kötelezettségeket a gyártóktól és forgalmazóktól díjfizetés ellenében, szerzõdésben rögzített feltételek

mellett átvállalja, és a tevékenységi körébe tartozó hulladékok begyûjtését és hasznosítását vagy ártalmatlanítását

szervezi és koordinálja.

(2) A gyártó a 6–10. §-ban foglalt kötelezettségét a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény (a továbbiakban:

Ktdt.) hatálya alá tartozó termékdíjköteles termékbõl képzõdött hulladékok tekintetében

a) a Ktdt.-ben meghatározott egyéni teljesítéssel, vagy

b) a Ktdt.-ben meghatározott termékdíjtétel megfizetésével az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség kollektív

teljesítésével

teljesítheti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti hulladékkezelési kötelezettség ellátására létrehozott koordináló szervezet

tevékenységének folytatásához a környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges.

(4) A környezetvédelmi hatóság az engedéllyel rendelkezõ koordináló szervezetekrõl nyilvántartást vezet.”
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(2) A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések alcíme a következõ

57. §-sal egészül ki:

„57. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a települési

önkormányzat képviselõ-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított hulladékkezelési közszolgáltatási díj

legmagasabb mértékét.

(2) Ha az egységnyi díjtétel mértéke nem éri el 2011. évre a települési önkormányzat képviselõ-testülete által

rendeletben megállapított közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét, a közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke

2012. évben nem haladhatja meg a 2011. december 31-én alkalmazott díjat.”

135. A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról szóló 2000. évi LXXXVI. törvény

módosítása

197. § A helyi önkormányzatok 2000. évi új címzett támogatásáról szóló 2000. évi LXXXVI. törvény 4. §-ában a „Magyar

Köztársaság Kormányának” szövegrész helyébe a „Kormánynak” szöveg lép.

136. A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény

módosítása

198. § A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény

a) 10. § (1) bekezdésében a „fõvárosi, megyei bíróságtól” szövegrész helyébe a „törvényszéktõl” szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében a „fõvárosi, megyei bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél” szöveg

lép.

137. A Délkelet-Európai Együttmûködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat

átlépõ bûnözés megelõzésében és leküzdésében való együttmûködésrõl szóló, Bukarestben, 1999. május

26-án aláírt Megállapodás kihirdetésérõl és az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a

Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete keretében megvalósuló együttmûködésrõl és

információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint az államtitokról és a szolgálati titokról szóló

1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXV. törvény módosítása

199. § A Délkelet-Európai Együttmûködési Kezdeményezés (SECI) keretében létrejött, az országhatárokat átlépõ bûnözés

megelõzésében és leküzdésében való együttmûködésrõl szóló, Bukarestben, 1999. május 26-án aláírt Megállapodás

kihirdetésérõl és az Európai Unió bûnüldözési információs rendszere és a Nemzetközi Bûnügyi Rendõrség Szervezete

keretében megvalósuló együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 1999. évi LIV. törvény, valamint az államtitokról

és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény módosításáról szóló 2000. évi CXV. törvény

a) 3. § nyitó szövegrészében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § a) pontjában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 3. § b) és c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

138. A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása

200. § A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

139. Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentõségérõl és a magyar szabadság napjáról szóló

2001. évi XVII. törvény módosítása

201. § Az ország szabadsága visszaszerzésének jelentõségérõl és a magyar szabadság napjáról szóló 2001. évi XVII. törvény

preambulumában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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140. A lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában,

1995. év június hó 24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetésérõl 2001. évi XXVIII. törvény

módosítása

202. § A lopott vagy jogellenesen külföldre vitt kulturális javak nemzetközi visszaadásáról szóló, Rómában, 1995. év június hó

24. napján aláírt UNIDROIT Egyezmény kihirdetésérõl 2001. évi XXVIII. törvény 3. §-ában a „Fõvárosi Bírósághoz”

szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszékhez” szöveg lép.

141. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

203. § Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény

a) 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének 598–684. §-aiban” szövegrész helyébe

a „Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 598–684. §-ában” szöveg,

b) 15. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény” szövegrész

helyébe a „Ptk.” szöveg,

c) 26. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló nemzetközi”

szövegrész helyébe a „2003. évi uniós csatlakozási” szöveg

lép.

142. A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény módosítása

204. § A tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény

a) 1. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 27. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szöveg

lép.

205. § Hatályát veszti a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény preambulumában a „Magyar Köztársaság

Alkotmánya 70/F. §-ában meghatározott” szövegrész.

143. A konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. törvény módosítása

206. § A konzuli védelemrõl szóló 2001. évi XLVI. törvény

a) preambulumában az „a Magyar Köztársaság Alkotmányában foglalt, a” szövegrész helyébe az „a” szöveg, az

„a Magyar Köztársaság európai” szövegrész helyébe a „Magyarország európai” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében, valamint 2. § (1) és (2) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében és 18. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

d) 5. § (6) bekezdésében a „Magyar Köztársaság költségvetésének a miniszter által vezetett minisztériumra

vonatkozó” szövegrész helyébe a „miniszter által vezetett minisztérium” szöveg,

e) 3. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg,

f) 14. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg

lép.

144. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

207. § A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény

a) 60/E. § (1) és (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

b) 63. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság (Fõvárosi Bíróság)” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.
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145. A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosítása

208. § A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény preambuluma helyébe a következõ szöveg

lép:

„Az Országgyûlés

– Magyarországnak a határon kívül élõ magyarokért viselt felelõssége érvényesítésének érdekében, Magyarországgal

való sokoldalú kapcsolataik ápolásának és fejlesztésének elõmozdítása céljából,

– figyelemmel Magyarországnak az Európai Unióhoz való csatlakozására, továbbá a nemzetközi szervezeteknek,

különösen az Európa Tanácsnak az emberi jogok tiszteletben tartásával, a kisebbségi jogok védelmével kapcsolatos

alapelveire,

– tekintettel a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaira és a Magyarország által vállalt nemzetközi jogi

kötelezettségekre,

– tekintettel a közép-európai térségen belüli partneri és jószomszédi viszonyra, különösen Magyarországnak a

szomszédos államokkal a jószomszédi kapcsolatok és együttmûködés, valamint a kisebbséghez tartozó személyek

jogainak biztosítása tárgyában kötött kétoldalú nemzetközi szerzõdéseire, továbbá a regionális együttmûködés

fejlesztésére, Magyarország stabilizáló szerepének erõsítésére,

– a szomszédos államokban élõ magyarságnak a szülõföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való kapcsolatai

fenntartásának, magyar nemzeti azonosságtudata megerõsítésének, valamint a magyar kulturális örökséghez való

kötõdésének, mint a magyar nemzethez való tartozása kifejezésre juttatásának érdekében,

– a Magyar Állandó Értekezlet - mint a szomszédos államokban élõ magyar közösségek nemzeti önazonosság

tudatának megõrzése és erõsítése érdekében mûködõ egyeztetõ testület - kezdeményezésére és javaslatai alapján,

– a világ más részein a határon kívül élõ magyar nemzetiségû személyek számára jogszabályban biztosított

kedvezmények és támogatások érintése nélkül

a következõ törvényt alkotja:”

209. § A szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény

a) 1. § (3) bekezdés c) pontjában, 2. § (1) és (2) bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 8. §

(1) bekezdésében, 9. § (1) és (3) bekezdésében, 10. §-ában, 12. §-ában, 15. §-ában, 21. § (2) bekezdés e) pontjában

és 23. §-át megelõzõ alcímének címében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

c) 13. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, a „Magyar

Köztársaság költségvetése” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló törvény” szöveg,

d) 13. § (2) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 19. § (2) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság Kormánya” szövegrész helyébe az „A Kormány” szöveg

lép.

210. § Hatályát veszti a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 24. §-át megelõzõ alcíme, 27. §

(2) bekezdése.

146. A magyar hõsök emlékének megörökítésérõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl szóló

2001. évi LXIII. törvény módosítása

211. § A magyar hõsök emlékének megörökítésérõl és a Magyar Hõsök Emlékünnepérõl szóló 2001. évi LXIII. törvény

preambulumában, 1–3. §-ában, valamint 4. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság Országgyûlése” szövegrész

helyébe az „Az Országgyûlés” szöveg lép.

147. A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény módosítása

212. § A jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény

a) 1. §-ában, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
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b) 6. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg

lép.

148. A terrorizmus elleni küzdelemrõl, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések

szigorításáról, valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendelésérõl szóló 2001. évi LXXXIII. törvény

hatályon kívül helyezése

213. § Hatályát veszti a terrorizmus elleni küzdelemrõl, a pénzmosás megakadályozásáról szóló rendelkezések szigorításáról,

valamint az egyes korlátozó intézkedések elrendelésérõl szóló 2001. évi LXXXIII. törvény.

149. A büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról szóló

2001. évi LXXXV. törvény módosítása

214. § A büntetõeljárásban részt vevõk, az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvény

7. § (4) bekezdésében, 12. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék”

szöveg lép.

150. A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû

közzétételérõl szóló 2001. évi XCVI. törvény módosítása

215. § A gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû közzétételérõl szóló

2001. évi XCVI. törvény preambulumában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

216. § Hatályát veszti a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekû közlemények magyar nyelvû

közzétételérõl szóló 2001. évi XCVI. törvény preambulumában az „Alkotmány 61. §-ában biztosított” szövegrész.

151. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény módosítása

217. § A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény

a) 28. § (1) és (20) bekezdésében, 38. § (1) és (4) bekezdésében, 39. § (1) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 41. §

(1) bekezdésében és 67. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

b) 64. § (5) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

152. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ

szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

218. § Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes

kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében, 2. § h) és s) pontjában és 17. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 2. § h) pontjában a „Magyar Köztársaság területérõl” szövegrész helyébe a „Magyarország területérõl” szöveg,

d) 3/A. § (1) bekezdésében és 2. § g) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

153. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes

törvények fogyasztóvédelemmel összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról szóló

2002. évi XXXVI. törvény hatályon kívül helyezése

219. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, valamint egyes törvények

fogyasztóvédelemmel összefüggõ jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2002. évi XXXVI. törvény.
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154. Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

220. § Az egyszerûsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény 1. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságban”

szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

155. Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok

Történeti Levéltára létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény módosítása

221. § Az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény

a) preambulumában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „alkotmányos

rendjének garantálásához fûzõdõ alkotmányos érdekre” szövegrész helyébe a „törvényes rendjének

garantálásához fûzõdõ érdekre” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés d) pontjában és 2. § (3) bekezdés b)–d), g) és h) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 2. § (3) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 2. § (3) bekezdés f) pontjában az „a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében foglalt,”

szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg, a „felelõsségének” szövegrész helyébe a „felelõssége” szöveg,

e) 5. § (6) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

f) 12. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszékhez” szöveg,

a „Fõvárosi Bíróság” szövegrészek helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

g) 12. § (5) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg

lép.

156. Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény módosítása

222. § Az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003. évi XXVI. törvény 2. § 11. pontjában az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

157. A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

módosításáról szóló 2003. évi XXXI. törvény hatályon kívül helyezése

223. § Hatályát veszti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény

módosításáról szóló 2003. évi XXXI. törvény.

158. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló

2003. évi XXXIX. törvény hatályon kívül helyezése

224. § Hatályát veszti a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2003.

évi XXXIX. törvény.

159. A pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ

alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény módosítása

225. § A pártok mûködését segítõ tudományos, ismeretterjesztõ, kutatási, oktatási tevékenységet végzõ alapítványokról

szóló 2003. évi XLVII. törvény preambulumában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg

lép.
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160. A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba

hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

226. § A növényfajták állami elismerésérõl, valamint a szaporítóanyagok elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003.

évi LII. törvény

a) 2. § 6. pontjában, 6. § (2) bekezdés a) pontjában, 7. § (2) bekezdés b) pontjában és 9. § (1) bekezdésében az

„a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

b) 2. § 33. pontjában, 7. § (3) bekezdés b) pontjában, 16. § (3) bekezdésében és 19. § (2) bekezdésében az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 5. § (1) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe

a „Magyarországon” szöveg,

d) 15. § (4) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg

lép.

161. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 2003. évi LVI. törvény

hatályon kívül helyezése

227. § Hatályát veszti a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény módosításáról szóló 2003. évi LVI. törvény.

162. A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény

módosítása

228. § A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alapról szóló 2003. évi LVIII. törvény 1. §-ában a „Magyar

Köztársaság területén a” szövegrész helyébe a „Magyarország területén” szöveg lép.

163. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

229. § A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény

a) 95. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

b) 206. § (1) bekezdésében a „fõvárosi (megyei) bíróságnak” szövegrész helyébe a „törvényszéknek” szöveg

lép.

164. A tengerhajózás biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló, az ENSZ

Nemzetközi Tengerészeti Szervezete által 1988. március 10-én, Rómában elfogadott Egyezmény,

és a kontinentális talapzaton rögzített mesterséges szigetek biztonsága elleni jogellenes cselekmények

visszaszorításáról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2003. évi LXVIII. törvény módosítása

230. § A tengerhajózás biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló, az ENSZ Nemzetközi Tengerészeti

Szervezete által 1988. március 10-én, Rómában elfogadott Egyezmény, és a kontinentális talapzaton rögzített

mesterséges szigetek biztonsága elleni jogellenes cselekmények visszaszorításáról szóló Jegyzõkönyv kihirdetésérõl

szóló 2003. évi LXVIII. törvény 3. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a

„Magyarországot” szöveg lép.

165. A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény módosítása

231. § A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény

a) 4. § (1) bekezdés c) pontjában az „állampolgár az államának a Magyar Köztársasággal” szövegrész helyébe az

„állampolgár, az államának Magyarországgal” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.
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166. A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény módosítása

232. § A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 4. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység után az árkiegészítést az autóbusszal végzett menetrend

szerinti közlekedésrõl szóló törvényben, valamint a vasúti közlekedésrõl szóló törvényben meghatározott

közlekedésszervezõ is igényelheti, ha jogszabály az árkiegészítés igénylésével kapcsolatos feladatokat az

(1) bekezdésben meghatározott személyek és a közlekedésszervezõ között osztja meg.”

233. § A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 2. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg lép.

167. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény módosítása

234. § A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3) bekezdésében a „120” szövegrész helyébe az

„1 200” szöveg lép.

168. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása

235. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

169. Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosítása

236. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény Az Európai Unió jogának való megfelelés alcímet megelõzõen

a következõ alcímmel egészül ki:

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

186/A. § A III. Fejezet az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”

237. § (1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 21. §-a a következõ (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 10. § (1) bekezdés m) pontjától eltérõen az ügyfélszolgálattal, az elõfizetõi számlapanaszok elektronikus

hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az e törvényben vagy

az e törvény végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni

megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény rendelkezéseinek megfelelõen

jár el.

(7) A 10. § (1) bekezdés m) pontjától eltérõen a 129. § (2) bekezdésében, 130. § (1) bekezdés második mondatában,

130. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134. § (14) bekezdésének elsõ mondatában, 144. § (1)

bekezdésében vagy az e törvény végrehajtására kibocsátott jogszabályban az elõfizetõk elektronikus hírközlési

szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan elõírt követelmények - az egyedi elõfizetõi szerzõdés és az általános

szerzõdési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve - fogyasztókkal szembeni megsértése

esetén a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott

hatóság jár el az ott meghatározott szabályok szerint.

(8) Az e törvényben vagy az e törvény végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott szabályok

a fogyasztóvédelemrõl szóló törvény alkalmazásában fogyasztóvédelmi rendelkezések.”

(2) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37. § (1) A Hatóság a hatósági eljárás keretében az élet, az egészség, a testi épség és a környezet, a közbiztonság,

a közrend védelme vagy a felhasználók széles körét érintõ, különösen nagy kárral fenyegetõ, továbbá más szolgáltatók

vagy a felhasználók gazdálkodását vagy mûködését súlyosan és közvetlenül fenyegetõ veszély elhárítása érdekében

ideiglenes intézkedésként a szolgáltatás nyújtását, a vitatott hálózati vagy elõfizetõi szerzõdéses rendelkezés, illetve ár

vagy díj alkalmazását, a rádiófrekvenciák és azonosítók használatát, valamint elektronikus hírközlési berendezés

forgalmazását végzésben megtilthatja.

(2) Az ideiglenes intézkedést a Hatóság visszavonja, ha az elrendelés oka megszûnt, egyéb esetben az ideiglenes

intézkedés hatálya az eljárás jogerõs befejezéséig, legfeljebb 90 napig tart.
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(3) A Hivatal ideiglenes intézkedés tárgyában hozott végzése ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, de a végzés

felülvizsgálatát az ügyfél kérheti – jogszabálysértésre hivatkozással – a végzés közléstõl számított öt napon belül a

közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól. A bíróság az ügyben tíz napon belül nemperes eljárásban határoz.

A Fõvárosi Törvényszék végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.”

(3) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény a 37. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Hatósági intézkedés

37/A. § (1) A rádiófrekvencia jogszerûtlen, engedély nélküli használata, illetve egyedi engedélyhez nem kötött,

jogszerûtlen frekvenciahasználat esetén a Hivatal jogosult a rádiófrekvenciával kapcsolatos tevékenység

folytatásához használt eszközt, berendezést hatósági intézkedésként lepecsételni és szükség esetén a Hivatal által

meghatározott õrzési helyre elszállítani. E hatósági intézkedés nem minõsül a Ket. szerinti közigazgatási hatósági

ügynek.

(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt rádiófrekvencia használatot a Hivatal helyszíni ellenõrzés során észleli, köteles

azonnal alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt intézkedést.

(3) A (2) bekezdésben foglalt eseten kívül a hatósági intézkedést hivatalból, a hatósági intézkedésre okot adó

körülmény beálltát vagy a Hivatal számára történõ tudomásra jutását követõen haladéktalanul, írásban a fõigazgató

rendeli el. A fõigazgató által meghatározott határidõn belül a Hivatal a hatósági intézkedést foganatosítja.

(4) A hatósági intézkedést a Hivatal ügyintézõje végezheti.

(5) A hatósági intézkedés keretében a Hivatal mindazon eszközöket igénybe veheti, amelyek az intézkedés sikeres

lefolytatásához, céljának eléréséhez szükségesek és azzal arányban állnak.

(6) A hatósági intézkedésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni. A jegyzõkönyv tartalmazza

a) a Hatóság megnevezését, a lepecsételés helyét és idejét,

b) a rádióállomás üzemben tartójának természetes személyazonosító és lakcím adatait, jogi személy vagy jogi

személyiséggel nem rendelkezõ szervezet esetében a cég megnevezését, székhelyét és adószámát vagy

cégjegyzékszámát,

c) a jogokra és kötelezettségekre való figyelmeztetést,

d) a lepecsételt rádióberendezés típusát, gyári számát, vagy más azonosításra alkalmas megjelölését,

e) a lepecsételés indokát,

f) a lepecsételés módját,

g) a rádióengedély számát,

h) a lepecsételt rádióberendezés õrzési helyét,

i) az üzemben tartó lényeges nyilatkozatát és megállapításait, valamint

j) a lepecsételést végzõ köztisztviselõ, illetve jegyzõkönyvvezetõ nevét, aláírását.

(7) Ha az eszköz, berendezés elszállításra kerül, azt úgy kell õrizni, hogy az változatlan maradjon és azonossága

könnyen megállapítható legyen. A lepecsételt berendezés õrzési helyét a Hivatal határozza meg.

(8) A pecsét kizárólag a Hivatal által vagy a Hivatal írásbeli hozzájárulásával távolítható el. A pecsétet a Hivatal akkor

távolítja el, ha a lepecsételés elrendelésének oka megszûnt, illetve ha a Hivatal megítélése szerint a lepecsételt eszközt,

berendezést a továbbiakban jogszabálysértõ módon nem használnák. A pecsét eltávolítása körében a Hivatal által

különösen mérlegelendõ szempontot képez az engedélyes, illetve a lepecsételt eszköz, berendezés üzemeltetõjének,

tulajdonosának nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az eszközt, berendezést a továbbiakban jogszabálysértõ módon

nem használja.

(9) A pecsét engedély nélküli eltávolítása vagy a pecsét megkerülésével a lepecsételt eszköz, berendezés újra üzembe

helyezése esetén az üzemeltetõvel szemben, a pecsét engedély nélküli eltávolítása esetére más jogszabályban foglalt -

az ott meghatározott hatóság, bíróság által alkalmazható - jogkövetkezmények mellett a Hatóság jogosult a 49. § (4)

bekezdés c) pontjában meghatározott jogkövetkezményt alkalmazni.

(10) A Hivatal által meghatározott õrzési helyre elszállított eszközt, berendezést a pecsét eltávolítását követõen nyolc

napon belül ki kell adni annak, akitõl azt lefoglalták.

(11) A Hivatal az elszállított eszköz, berendezés elõzetes értékesítésérõl dönthet, ha a Hivatal felhívásától számított tíz

napon belül a lefoglalt dolog kiadása iránt senki nem jelentett be jogos igényt és az eszköz, berendezés

a) kezelése, tárolása, illetve õrzése - különösen a dolog értékére vagy az elõreláthatólag hosszú ideig tartó tárolására

tekintettel - aránytalan és jelentõs költséggel járna,

b) értéke az elõreláthatólag hosszú ideig tartó tárolás miatt jelentõsen csökkenne.

(12) A (11) bekezdésben foglalt értékesítésbõl befolyt ellenérték az õrzési helyre szállított eszköz, berendezés helyébe

lép. Ha az eszköz, berendezés az elõzetes értékesítés miatt már nem adható ki, a dolog elõzetes értékesítésébõl befolyt
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ellenértékét alapul véve, a kezelésébõl, tárolásából eredõ költséggel csökkentett, a megtérítés idõpontjáig eltelt idõre

számított jegybanki alapkamattal növelt összegét kell megtéríteni. A jogosult az ezt meghaladó igényét a polgári jog

szabályai szerint érvényesítheti.

(13) Ha az õrzési helyre szállított eszköz, berendezés értéktelen és arra senki sem tart igényt, a pecsét eltávolítása után

azt meg kell semmisíteni. A megsemmisítés költségei az elszállított dolog tulajdonosát és az elszállítás elõtti birtokosát

egyetemlegesen terhelik.

(14) A jogosultnak kiadandó dolgot a vele szemben megállapított frekvenciadíj fizetési kötelezettség biztosítására

vissza lehet tartani.

37/B. § (1) A 37/A. §-ban foglalt hatósági intézkedés során hatósági tanú jelenléte, igénybevétele szükséges.

(2) Ha a Hivatal megítélése szerint szükséges, a hatósági intézkedés zavartalan lefolytatásának biztosítása érdekében a

rendõrség közremûködését kérheti. A Hivatal, hatósági intézkedés keretében történõ közremûködés tárgyában

megküldött megkeresésére a rendõrség – a megkeresésben foglalt határidõn belül – köteles biztosítani a

közremûködést. A 37/A. § (2) bekezdésében foglalt esetben, súlyos kárral fenyegetõ helyzet megelõzése érdekében,

valamint nemzetbiztonsági érdekbõl vagy fontos közrendvédelmi, közbiztonsági okból azonnali hatósági intézkedés

szükséges, a rendõrség – elõzetes megkeresése nélkül – a Hivatal felkérésére azonnal, a Hivatal által megjelölt helyen

és ideig köteles biztosítani a közremûködést.

(3) A hatósági intézkedés jogalapjáért, hírközlési igazgatási jogszerûségéért a Hivatal felel.

(4) A hatósági intézkedés keretében történõ rendõri közremûködésre és rendõri intézkedésekre a Rendõrségrõl szóló

törvény végrehajtási eljárás lefolytatásában való közremûködésre vonatkozó szabályai alkalmazandók.

(5) Ha a hatósági intézkedésre a frekvenciahasználattal kapcsolatos nemzetbiztonsági, illetve kiemelt közrendvédelmi

okok alapján kerül sor, a hatósági intézkedést a Hivatal – a rendõrség közremûködésével – a lezárt terület, épület,

helyiség, magánlakás és közterületnek nem minõsülõ egyéb helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek

akarata ellenére is foganatosíthatja.

(6) A rendõrség (2) bekezdésben foglalt Hivatal általi megkereséséhez, a hatósági intézkedés keretében történõ

rendõri közremûködéshez, intézkedéshez, illetve a hatósági intézkedés (5) bekezdésben foglalt módon történõ

foganatosításához az ügyész elõzetes jóváhagyása nem szükséges. Ha a hatósági intézkedés foganatosítására lezárt

terület, épület, helyiség, magánlakás és közterületnek nem minõsülõ egyéb helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó

személyek akarata ellenére kerül sor, a hatósági intézkedés foganatosításáról készült jegyzõkönyvet a Hivatal hét

napon belül megküldi az ügyésznek.

(7) A hatósági intézkedés keretében történõ rendõrségi közremûködés tárgyában a Hatóság és a rendõrség

együttmûködési megállapodást köthet.

37/C. § (1) A Hivatal hatósági intézkedése ellen az intézkedéssel jogában közvetlenül érintett személy vagy szervezet –

különösen az eszköz, berendezés üzemeltetõje, tulajdonosa, birtokosa – jogszabálysértésre hivatkozással, az

intézkedés foganatosításától számított 10 napon belül panaszt nyújthat be a fõigazgatóhoz. A panasz benyújtására

nyitva álló határidõ jogvesztõ, elmulasztása ellen igazolási kérelemnek nincs helye.

(2) A fõigazgató a panasz tárgyában – a panasz benyújtásától számított 30 napon belül – végzésben dönt. Ha

a fõigazgató végzésében megállapítja, hogy a hatósági intézkedés jogszabálysértõ volt, a Hivatal az õrzési helyre

elszállított eszközt, berendezést kiadja vagy a pecsétet eltávolítja.

(3) A (2) bekezdésben foglalt – panaszt elutasító – végzés felülvizsgálatát a panasz benyújtására jogosult személyek

kérhetik, jogszabálysértésre hivatkozással, a végzés közlésétõl számított 30 napon belül a közigazgatási ügyekben

eljáró bíróságtól. A bíróság az ügyben, szükség esetén a felek meghallgatása alapján, harminc napon belül nemperes

eljárásban határoz. A bíróság végzése ellen fellebbezésnek nincs helye.

(4) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság megállapítja, hogy a végzés jogszabálysértõ, a végzést hatályon kívül

helyezi és a fõigazgatót a panasz tárgyában új eljárás lefolytatására kötelezi. A fõigazgató a megismételt eljárás és

döntéshozatal során a bíróság döntése rendelkezõ részének és indokolásának megfelelõen köteles eljárni.”

(4) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 38. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A piacelemzés, a jelentõs piaci erõvel rendelkezõ szolgáltatók azonosítása, valamint a jelentõs piaci erõvel

rendelkezõ szolgáltatókra e törvény szerint kiszabott kötelezettség tárgyában hozott hatósági döntésben (e bekezdés

alkalmazásában a továbbiakban: döntés) kirótt referenciaajánlat-tervezet benyújtására vonatkozó kötelezettség,

illetve a döntésben elõírt egyéb eljárás-kezdeményezési kötelezettség és adatszolgáltatási kötelezettség, továbbá a

döntésen alapuló számviteli nyilvántartások elkülönített vezetése, hálózati szolgáltatások költségszámítása és kirótt

egyéb kötelezettség teljesítése körében elõírt adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása, illetve késedelmes vagy

nem megfelelõ teljesítése esetén az eljárási bírság legkisebb összege százezer forint, a bírság maximuma a jogsértõ
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49. § (11) bekezdése szerinti nettó árbevételének 0,5%-a. Árbevételi adatok, vagy árbevétel közlésének hiányában a

bírság mértéke legalább százezer forint, legfeljebb ötvenmillió forint.”

(5) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 49. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Hatóság bírságot szabhat ki a jogsértõvel szemben, melynek a felsõ határa)

„c) szabálytalan vagy jogszerûtlen, engedély nélküli rádiófrekvencia-, illetve azonosítóhasználat esetén, valamint

a hatósági intézkedés keretében lepecsételt eszközrõl, berendezésrõl a pecsét engedély nélküli eltávolítása vagy

a pecsét megkerülésével a lepecsételt eszköz, berendezés újra üzembe helyezése esetén a jogsértõ árbevételének

1%-a;”

(6) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény az 54/A. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Felügyeleti terv

54/B. § A Hatóság az elõzõ év tapasztalatainak figyelembevételével - az Elnök és a Hivatal felügyeleti tervét egységesen

tartalmazó – a következõ évben tervezett általános hatósági felügyeleti és piacfelügyeleti eljárásairól éves felügyeleti

tervet készít a tárgyévet megelõzõ év december 1-jéig, és azt tizenöt napon belül az internetes honlapján közzéteszi. A

felügyeleti tervet az Elnök hagyja jóvá. A felügyeleti terv az elsõ félév tapasztalatai alapján, a félév végén

felülvizsgálható, és az Elnök jóváhagyásával módosítható. A módosított felügyeleti tervet a Hatóság a módosítás

jóváhagyásától számított tizenöt napon belül internetes oldalán közzéteszi.”

(7) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 55. §-a a következõ (12a) és (12b) bekezdéssel egészül ki:

„(12a) Ha a felmondás tárgyában hozott hatósági határozat végrehajtását a bíróság felfüggesztette, a felmondás

tárgyát képezõ médiaszolgáltatási és frekvenciahasználati jogosultság gyakorlása esetén a közigazgatási per jogerõs

lezárásáig is terheli a jogosultat a médiaszolgáltatási díj, illetve a frekvenciadíj megfizetésének kötelezettsége.

(12b) Ha a közigazgatási per folyamatában a jogosult a frekvenciadíj tekintetében 3 hónapot meghaladó késedelembe

esik, a Hivatal a 49. § (7) bekezdés g) pontjában foglalt – engedély visszavonása – jogkövetkezménnyel egyidejûleg

alkalmazhatja a 37/A–37/C. §-ban meghatározott hatósági intézkedést.”

(8) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 128. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az elõfizetõi szerzõdés megszegése esetén az elektronikus hírközlési szolgáltató az Elnök által rendeletben

meghatározottak szerint kötbért köteles fizetni.”

(9) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 132. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Lényeges módosításnak minõsül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire (így különösen a

szolgáltatásra vonatkozó alapvetõ díjszabásra, a szerzõdés idõtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire,

illetve minõségi célértékeire) vonatkozó változtatás.”

(10) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdése a következõ 25. és 26. ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)

„25. azon eljárások körét, amelyekben kötelezõ vagy kizárólagos az elektronikus kapcsolattartás, illetve az egyes

eljárásokban a kapcsolattartás módját.

26. település tervezésénél, rendezésénél, utak és közmûvek építésénél, korszerûsítésénél, egyéb építmények és más

létesítmények megvalósításánál, felújításánál az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésével kapcsolatos

szabályokat.”

238. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény

a) 10. § (1) bekezdés m) pontjában az „– a 150/A. §-ban meghatározott kivétellel – a felhasználók és elõfizetõk

érdekeinek védelme körében általános felügyeleti” szövegrész helyébe az „– a 21. § (6)–(8) bekezdésben

meghatározott kivételekkel – a felhasználók és elõfizetõk érdekeinek védelme körében általános hatósági

felügyeleti” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés r) pontjában a „kapcsolatot tart az Európai Bizottsággal” szövegrész helyébe a „kapcsolatot tart

az Európai Bizottsággal és a Kormány határozata szerint az Európai Unió Tanácsával” szöveg,

c) 10. § (1) bekezdés y) pontjában az „(ANFT)” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban: ANFT)” szöveg,

d) 21. § (2) bekezdésében az „érvényesülését” szövegrész helyébe az „értelemszerû érvényesülését”szöveg,

e) 21. § (4) bekezdésében a „szabályaira” szövegrész helyébe a „szabályairól” szöveg,

f) 21. § (5) bekezdésében az „érvényesülésjenek” szövegrész helyébe az „érvényesüljenek” szöveg,

g) 28. § (1) bekezdésében az „eljárásokban” szövegrész helyébe az „eljárásaiban” szöveg,

h) 31. § (2) bekezdésében a „hatvan” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg,

i) 31. § (3) bekezdésében az „A piacfelügyeleti” szövegrész helyébe az „Az általános hatósági felügyeleti és

piacfelügyeleti” szöveg,
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j) 33. § (5) bekezdésében a „megismerheti, továbbá” szövegrész helyébe a „megismerheti továbbá” szöveg,

k) 35. § (4) bekezdésében az „esetén alkalmazható” szövegrész helyébe az „esetén bírság alkalmazható” szöveg,

l) 43. § (2) bekezdésében a „döntéseit, illetve” szövegrész helyébe a „határozatait, továbbá” szöveg,

m) 44. § (1) bekezdésében a „döntése” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg,

n) 50. §-ában a „Rádiófrekvencia jogszerûtlen engedély nélküli használata” szövegrész helyébe a „Rádiófrekvencia

engedély nélküli, illetve egyéb jogszerûtlen használata” szöveg,

o) 53. § (1) bekezdésében a „szabály, érvényesülését” szövegrész helyébe a „szabály érvényesülését” szöveg,

p) 67/A. § (3) bekezdésében a „referenciaajánlattervezetben” szövegrész helyébe a „referenciaajánlat-tervezetben”

szöveg,

q) 79. § (1) és (2) bekezdésében, 80. § (3) és (4) bekezdésében, 85. § (4) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész

helyébe az „az Elnök” szöveg,

r) 83. § (1) bekezdésében a „fennmaradásához, átalakításához, megszüntetéséhez” szövegrész helyébe

a „fennmaradásához, megszüntetéséhez, bontásához” szöveg,

s) 84. § (4) bekezdésében az „A 69. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe az „Az 55. § (7) bekezdése” szöveg,

t) 88. § (5) bekezdésében a „Ptk.” szövegrész helyébe a „Polgári törvénykönyvrõl szóló törvény (a továbbiakban:

Ptk.)” szöveg,

u) 89. § (2) bekezdésében az „Eht. 49–51. §-a” szövegrész helyébe az „Eht. 57–61. §-a” szöveg,

v) 96. § (1) bekezdésében a „Ptk. 108. §-ának” szövegrész helyébe a „Ptk. 108. §” szöveg,

w) 108/A. § (2) bekezdésében a „polgári törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti” szövegrész helybe a „Ptk. szerinti”

szöveg,

x) 108/A. § (2) bekezdésében a „más önálló gazdasági egységeket” szövegrész helyébe a „más önálló gazdasági

egységeit” szöveg,

y) 108/A. § (3) bekezdés e) pontjában a „szabályok” szövegrész helyébe a „szabályokat” szöveg,

z) 119. § (2) bekezdésében a „megkülönböztetésmentes” szövegrész helyébe a „megkülönböztetés-mentes” szöveg

lép.

239. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény

a) 122. § (3) bekezdésében az „áfafizetési” szövegrész helyébe az „általános forgalmi adó fizetési” szöveg,

b) 127. § (4b) bekezdésében az „idõtartalmú” szövegrész helyébe az „idõtartamú” szöveg,

c) 129. § (9) bekezdésében az „egyéni” szövegrész helyébe az „egyedi” szöveg,

d) 132. § (5) bekezdésében a „határozott idõtartalomból” szövegrész helyébe a „határozott idõtartamból” szöveg,

e) 133. § (2) bekezdés e) pontjában a „130. § (2a) bekezdése” szövegrész helyébe a „130. § (3) bekezdése” szöveg,

f) 134. § (2) bekezdésében a „(6)–(7) bekezdésekben” szövegrész helyébe a „(6)–(7), illetve a (13) bekezdésben”

szöveg,

g) 134. § (3) bekezdésében a „144. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „144. § (4) bekezdésében” szöveg,

h) 137. § (2a) bekezdésében a „megtévesztést, valamint az (1) bekezdés c) pontjában szabályozott díjtartozás esetét

kivéve” szövegrész helyébe a „megtévesztés esetét kivéve” szöveg,

i) 137. § (9) bekezdésében a „szünetelésének” szövegrész helyébe a „korlátozásának” szöveg,

j) 140. § (1) bekezdésében a „hálózatból indított” szövegrész helyébe a „hálózatokból indított” szöveg,

k) 143. § (3) bekezdésében az „a külön jogszabályban meghatározott mértékû” szövegrész helyébe az „az Elnök által

rendeletben meghatározottak szerinti” szöveg,

l) 144. §-t megelõzõ alcím címében a „tájékoztatása” szövegrész helyébe a „tájékoztatása és értesítése” szöveg,

m) 145. § (1) bekezdésében a „Kormány által rendeletben” szövegrész helyébe a „jogszabályban” szöveg lép,

n) 156. § (14) bekezdésében a „159. §-ba” szövegrész helyébe a „158. §-ban” szöveg,

o) 157. § (2) bekezdés a) pontjában a „129. § (6) bekezdés b)–d) pontjában” szövegrész helyébe a „129. § (5) bekezdés

a) pontjában” szöveg,

p) 158. § (2) bekezdésében a „129. § (6) bekezdésének b)–f) pontjában” szövegrész helyébe a „129. § (5) bekezdés

a), c), illetve f) pontjában” szöveg,

q) 159. § (1) bekezdés a) pontjában a „156. § (9)–(10) bekezdés” szövegrész helyébe a „156. § (16)–(17) bekezdés”

szöveg,

r) 159/A. § (1) bekezdés a) pontjában a „129. § (6) bekezdés b)–d) pontjában” szövegrész helyébe a „129. §

(5) bekezdés a) pontjában” szöveg,
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s) 182. § (3) bekezdés 8. pontjában a „megfelelõségigazolásának” szövegrész helyébe

a „megfelelõség-igazolásának” szöveg,

t) 182. § (3) bekezdés 22. pontjában a „megfelelõségtanúsítványok” szövegrész helyébe a „megfelelõségi

tanúsítványok” szöveg

lép.

240. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében és 2. §-ában az „A törvény” szövegrész helyébe az „E törvény” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 2. § o) pontjában és 188. § 110. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország”

szöveg,

d) 10. § (1) bekezdés r) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 33. § (7) bekezdésében, 35. § (3) bekezdésében és 36. §-ában a „Fõvárosi Bírósághoz” szövegrész helyébe a

„Fõvárosi Törvényszékhez” szöveg, a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

f) 42. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szöveg, a „Fõvárosi

Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

g) 44. § (5) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

h) 44. § (6) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szöveg,

i) 46. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

j) 47. § (6) és (7) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

k) 59. § (9) bekezdésében a „Fõvárosi Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszékhez” szöveg, a

„Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

l) 62. § (6) bekezdésében és 63. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság földrajzi” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

m) 74. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „ , illetõleg”

szövegrész helyébe a „személy,” szöveg,

n) 136. § (1) bekezdés c) pontjában és 188. § 11. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

o) 188. § 6/A. pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

241. § Hatályát veszti az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 3. §-a, 10. § (1) bekezdés l) pontjában az

„a piacfelügyelettel,” szövegrész, 30. §-ában az „ , a 150/A. §-ban foglalt ügyek kivételével” szövegrész, 54. §

(3) bekezdése, 72–73. §-a, 77. § (2) bekezdése, 80. § (5) bekezdésében a „piacfelügyeleti eljárás keretében” szövegrész,

131. § (2) bekezdésében az „a piacfelügyelet keretében” szövegrész, 137. § (3) bekezdése, 138. § (10) bekezdése, 142. §

(3) bekezdése, 150/A. §-a, 156. § (17) bekezdése, 182. § (2) bekezdés d) pontja.

170. A postáról szóló 2003. évi CI. törvény módosítása

242. § A postáról szóló 2003. évi CI. törvény

a) 2. § (1) bekezdésében az „A törvény hatálya a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „E törvény hatálya

a Magyarország” szöveg,

b) 3. § 15. pontjában az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg,

c) 3. § 37. pontjában az „alkotmányos” szövegrész helyébe a „törvényes” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 43. § b) pontjában és 44. § d) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 14. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl” szövegrész helyébe a „Polgári

Törvénykönyvrõl” szöveg

lép.
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171. Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvény

módosítása

243. § Az egyes iparjogvédelmi és szerzõi jogi törvények módosításáról szóló 2003. évi CII. törvény 107. § (5) bekezdésében

a „Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg lép.

172. Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény módosítása

244. § (1) Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény a Választójog alcíme a következõ 2/A. §-sal

egészül ki:

„2/A. § (1) Az Európai Parlament tagjainak választásán az választó és választható, aki Magyarországon lakóhellyel

rendelkezik.

(2) Az Európai Parlament tagjainak választásán nem választható, aki jogerõs ítélet alapján szabadságvesztés

büntetését vagy büntetõeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.”

(2) Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény Az Európai Közösségek jogára utaló

rendelkezés alcímét megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

50/A. § A 2/A. § az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”

245. § Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény

a) preambulumában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) preambulumában, 1. §-ában, 2. § (2) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 4. § nyitó szövegrészében az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

d) 4. § b) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

246. § Hatályát veszti az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló 2003. évi CXIII. törvény 11. §-át megelõzõ alcíme,

11–14. §-a, 16. §-a, 18–23. §-a, 24. §-át megelõzõ alcíme, 32–35. §-a, 43. § (4) és (5) bekezdése, 46–50. §-a és melléklete.

173. Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló

2003. évi CXXV. törvény módosítása

247. § Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény

a) preambulumában az „Alkotmány 54. § (1) bekezdésére, 70/A. §-ára” szövegrész helyébe az „Alaptörvény II. és

XV. cikkére” szöveg,

b) 1. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 17/C. § (2) bekezdésében a „választójoggal rendelkezõ” szövegrész helyébe a „választható” szöveg

lép.

174. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló

2003. évi CXXX. törvény módosítása

248. § Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2003. évi CXXX. törvény

a) 9. §-ában, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében, 11. § (2) és (4) bekezdésében,

12. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

b) 13. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságnak” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéknek” szöveg,

c) 13. § (3) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

d) 16. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

e) 18. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságra” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszékre” szöveg,

f) 18. § (2) bekezdésében, 19. §-ában, 20. § (4) bekezdésében, 22. § (1)–(3) bekezdésében, 24. § (1) bekezdésének

nyitó szövegrészében és 63. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék”

szöveg,
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g) 67/L. § (2) és (6) bekezdésében, 67/P. § (7) bekezdésében, 68. § (2) bekezdés záró szövegrészében a „megyei

bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

h) 69. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” szöveg,

i) 71. § (7) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.

175. A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosítása

249. § A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 25. § (1) és (8) bekezdésében az „a személyes adatok védelmérõl és

a közérdekû adatok nyilvánosságáról” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról” szöveg lép.

176. A sportról szóló 2004. évi I. törvény módosítása

250. § A sportról szóló 2004. évi I. törvény 68/A. § (1) bekezdésében az „Országos Igazságügyi Tanács Hivatala” szövegrész

helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnöke” szöveg lép.

177. A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény módosítása

251. § A szõlõtermesztésrõl és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény

a) 23. § (6) és (9) bekezdésében, 24/A. § (1) bekezdésében és 57. § (1) bekezdés m) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 24/A. § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 58. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz való csatlakozásáról szóló nemzetközi”

szövegrész helyébe a „2003. évi uniós csatlakozási” szöveg

lép.

178. A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény módosítása

252. § A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény

a) 1. § (2) bekezdésében és 18/B. § (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

b) 6. § (3) bekezdésében az „illetõleg a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe az „illetve Magyarország”

szöveg

lép.

179. Az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló

2004. évi XXVII. törvény hatályon kívül helyezése

253. § Hatályát veszti az egyes pénzügyi tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2004. évi XXVII.

törvény.

180. Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések

hatályon kívül helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló

2004. évi XXIX. törvény módosítása

254. § Az európai uniós csatlakozással összefüggõ egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül

helyezésérõl, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. §

(1) bekezdésében és 140/E. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.
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181. A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség,

a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság,

Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság,

az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság,

a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között,

a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván

Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén

Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés

kihirdetésérõl szóló 2004. évi XXX. törvény módosítása

255. § Hatályát veszti a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, a Görög Köztársaság,

a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, Írország, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland

Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Finn Köztársaság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és

Észak-Írország Egyesült Királysága (az Európai Unió tagállamai) és a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi

Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel

Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság között, a Cseh Köztársaságnak, az Észt Köztársaságnak,

a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai

Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaságnak az Európai Unióhoz

történõ csatlakozásáról szóló szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2004. évi XXX. törvény preambulumában az

„összhangban az Alkotmány 2/A. §-ának (2) bekezdésével” szövegrész.

182. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény

módosítása

256. § (1) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 2. § d) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„d) helyközi (távolsági) személyszállítás: a települések között belföldön menetrend szerint végzett személyszállítás,

ideértve az annak részeként egyes települések közigazgatási határán belül – helyközi (távolsági) díjszabás alapján –

végzett személyszállítást is, ezen belül:

1. országos személyszállítási szolgáltatás: regionális, elõvárosi, vagy helyi személyszállítási szolgáltatásnak nem

minõsülõ személyszállítási szolgáltatás;

2. regionális személyszállítási szolgáltatás: a megye határain belül, vagy a megyehatár átlépése esetén 100 km-t meg

nem haladó, elõvárosi személyszállítási szolgáltatásnak nem minõsülõ belföldi személyszállítási szolgáltatás;

3. elõvárosi személyszállítási szolgáltatás: a fõváros, vagy megyei város és annak legfeljebb 70 km-es vonzáskörzete

között végzett személyszállítási szolgáltatás;”

(2) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 2. §-a a következõ

i) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában:)

„i) meghatározó befolyás: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685/B. § (1)–(3) bekezdése szerinti

meghatározó befolyás.”

(3) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 2/B. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„2/B. § (1) A rögzített kép-, illetve hangfelvételt felhasználás hiányában a rögzítéstõl számított 16. napon meg kell

semmisíteni, vagy törölni kell. Felhasználásnak minõsül, ha a rögzített kép-, illetve hangfelvétel bírósági vagy hatósági

eljárásban bizonyítékként felhasználásra kerül.

(2) Akinek jogát vagy jogos érdekét az (1) bekezdés szerinti kép-, illetve hangfelvétel érinti, a rögzítésétõl számított

15 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a kép-, illetve hangfelvételt annak kezelõje ne

semmisítse meg, vagy ne törölje.

(3) Bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített kép-, illetve hangfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak

haladéktalanul meg kell küldeni. Ha megkeresésre attól számított hetvenkét órán belül, hogy a megsemmisítés vagy
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törlés mellõzését a (2) bekezdés alapján kérték, nem kerül sor és az (1) bekezdés szerinti határidõ letelt, a rögzített kép-,

illetve hangfelvételt meg kell semmisíteni, vagy törölni kell.”

(4) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény a következõ 2/C.§-sal

egészül ki:

„2/C. § (1) A szolgáltató vagy megbízottja jogosult a személyszállítási szerzõdés teljesítésével összefüggésben a

személyszállítási szolgáltatásban részt vevõ, menetdíjat meg nem fizetõ utas azonosíthatósága, a személyhez kötött

utazási jogosultság ellenõrzése, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerûségének

megállapítása céljából a személyszállítási szolgáltatásban részt vevõ utas azonosíthatóságához szükséges, a

(4) bekezdésben meghatározott személyes adat megismerésére.

(2) A szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi

jogok érvényesítése mellett, továbbá e törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések megtartásával az

elektronikus adathordozón rögzített, nem személyhez kötött utazási jogosultság igénybevételével történõ, egy

alkalomnál több utazásra jogosító személyszállítási szerzõdés teljesítése érdekében, a szerzõdés teljesítéséhez

szükséges mértékben – a személyszállítási üzletszabályzatban közzétett feltételek mellett – a (4) bekezdés

a) pontjában meghatározott személyes adat kezelésére vonatkozó adatkezelési megállapodást köthet

a személyszállítási szolgáltatásban részt vevõ személlyel.

(3) A szolgáltató a közszolgáltatási utazási kedvezmény vagy személyhez kötött utazási jogosultság keretében

teljesítendõ – elektronikus adathordozón rögzített utazási jogosultság igénybevételével történõ – utazásra jogosító

személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó személyszállítási szerzõdés teljesítésével összefüggésben az utazásra

jogosultság azonosítása céljából és az (1) bekezdés szerinti célból jogosult a (4) bekezdésben meghatározott

személyes adatnak a szerzõdés teljesítéséhez szükséges mértékben történõ kezelésére.

(4) A szolgáltató adat-megismerési jogosultsága és adatkezelési jogosultsága a személyszállítási szolgáltatás alapjául

szolgáló szerzõdés teljesítése érdekében a következõ személyes adatra terjed ki:

a) az érintett természetes személyazonosító adata,

b) az utazási kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége és kibocsátója,

c) az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény esetén az érintett lakcíme, meghatározott idõponthoz vagy idõszakhoz

kötött érvényességû kedvezmény esetén az érvényesség idõpontja vagy idõszaka.

(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott esetben a szolgáltató a (4) bekezdésben meghatározott személyes adatot

a polgári jogi igények elévüléséig tarthatja nyilván.”

(5) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 4. § (1) bekezdése

a következõ d) ponttal egészül ki:

[Az önkormányzat, illetve a miniszter (a továbbiakban együtt: ellátásért felelõs) feladatkörébe tartozik:]

„d) az országos, regionális és elõvárosi személyszállítási közszolgáltatásoknak az utazók számára – a technológiai,

mûszaki és költségvetési lehetõségek keretei között – összehangolt, egységes feltételek mellett hozzáférhetõ

szolgáltatási rendszer kialakítása.”

(6) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény a következõ 5/A–5/D.

§-sal egészül ki:

„5/A. § (1) Az önkormányzat a 3. § (3) és (4) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, az 5/E–5/F. §-ban, a 6–11. §-ban,

valamint a 14. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott feladatokat a feladat ellátásához szükséges forrásokkal együtt

– az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló korlátolt felelõsségû társaság vagy részvénytársaság, vagy az

irányítása alatt álló költségvetési szervként mûködõ – közlekedésszervezõnek adhatja át. A közlekedésszervezõ

mûködése alatt az önkormányzat meghatározó befolyásának vagy irányítási jogának fennállását folyamatosan

biztosítja.

(2) Az önkormányzat az átadott feladatok tekintetében szakmai felügyeletet gyakorol a közlekedésszervezõ felett,

ennek során az önkormányzat a közlekedésszervezõ az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása során hozott döntést

megváltoztathatja vagy megsemmisítheti. A szakmai felügyelet körében az önkormányzat évente egy alkalommal

értékeli a közlekedésszervezõ tevékenységét és a következõ idõszakra tervezett stratégiai intézkedéseit.

(3) Ha a közlekedésszervezõ valamely közszolgáltatási tevékenysége gazdasági tevékenységnek minõsül, az

(1) bekezdés szerinti feladatot kizárólag az Európai Unió által az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikk

(2) bekezdésének alkalmazása érdekében kiadott kötelezõ jogi aktusnak és a vasúti és közúti személyszállítási

közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló

2007. október 23-i 1370/2007/EK parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelõ közszolgáltatási szerzõdés alapján

végezheti.
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5/B. § (1) Az önkormányzat a közlekedésszervezõt az e törvényben meghatározott feladatok átadására rendeletben

(a továbbiakban: kijelölõ rendelet) jelöli ki.

(2) A kijelölõ rendeletben meg kell határozni

a) a közlekedésszervezõ szervezeti alapját biztosító gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet,

b) a közlekedésszervezõ mûködésének területi határait,

c) a feladatátadás célját,

d) az átadott feladatok körét,

e) azon feladatokat, amelyeket a közlekedésszervezõ az átadott feladatokon túl önként elláthat,

f) az átadott feladat ellátásához szükséges döntési jogköröket, az azok gyakorlásának módját, valamint az azokhoz

kapcsolódó eljárási szabályokat,

g) a döntési jogkörök megosztása esetén az együttmûködési kereteket, valamint

h) az átadott feladatok ellátásához, valamint a közlekedésszervezõ mûködéséhez szükséges források rendelkezésre

bocsátásának módját,

i) a közlekedésszervezõ felett gyakorolt szakmai felügyeleti jogkör gyakorlásának módját,

j) a területileg érintett ellátásért felelõssel történõ együttmûködés kereteit, valamint

k) az átadott feladatok ellátásával kapcsolatos további szükséges feltételeket.

(3) A feladat átadásával kapcsolatos részletes szabályokat, az átadott feladatok pénzügyi és teljesítményi korlátait,

valamint a kötelezõ és az önként vállalt feladatok számviteli elhatárolásának szabályait – a kijelölõ rendeletben

meghatározott feltételek alapján – szerzõdésben (a továbbiakban: feladat-ellátási szerzõdés) kell megállapítani.

(4) A kijelölõ rendelet – az (1)–(3) bekezdésben foglaltak szerint – a közlekedésszervezõ feladatává teheti az

utastájékoztatást, a menetrend megtartását kizáró esemény esetén a menetrendi és utastájékoztatási intézkedések

megtételét vagy az intézkedések rendjének meghatározását, a jegy- és bérletértékesítést, illetve a jegy- és

bérletellenõrzést, valamint a bevételek beszedését.

(5) Ha a kijelölõ rendelet a bevételek beszedését a közlekedésszervezõ feladataként rögzíti, a közlekedési

közszolgáltatásokkal kapcsolatos díjbevételek beszedésére és a fogyasztói árkiegészítés igénylésére

a közlekedésszervezõ az e törvényben meghatározott szabályok szerint jogosult és kötelezett.

(6) A közlekedésszervezõ a kijelölõ rendeletben vagy a feladat-ellátási szerzõdésben meghatározott feladatok

teljesítését nem adhatja át másnak, de jogosult a feladatok teljesítésébe a kijelölõ rendeletben vagy a feladat-ellátási

szerzõdésben meghatározott módon és mértékben közremûködõt bevonni.

(7) A feladatok átadásával kapcsolatos szabályokat olyan módon kell meghatározni, hogy a közlekedési

közszolgáltatás teljesítésében érintett közlekedési szolgáltatók és az azokkal érintett utasok vagy egyéb személyek

jogainak és jogos érdekeinek védelme, jogérvényesítési lehetõségei és jogorvoslati jogai ne csökkenjenek ahhoz

viszonyítva, mintha a feladatot az ellátásért felelõs látná el.

5/C. § (1) A Kormány országos jelentõséggel bíró esetben a személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök,

különösen az utastájékoztatási rendszer, az elektronikus jegy- és bérletrendszer, a jegyértékesítõ és jegyellenõrzõ

rendszer, valamint a jármûvek és infrastruktúra elemek üzemeletetésére, fejlesztésére és fejlesztésnek nem minõsülõ

beruházására egységes fejlesztési koncepciót állapíthat meg.

(2) Közvetlen vagy közvetett állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ közlekedési szolgáltató által végzett

személyszállítási szolgáltatásokat érintõ, valamint állami forrásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló

fejlesztést kizárólag a Kormány által jóváhagyott koncepció keretei között lehet finanszírozni és lebonyolítani.

5/D. § A szolgáltatók, a személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomás, megállóhely,

valamint egyéb utasforgalmi létesítmény üzemeltetõi kötelesek a személyszállítási szolgáltatási tevékenység

hatékony ellátása érdekében egymással együttmûködni. Ennek keretében az üzemeltetõ – ha jogszabály másként

nem rendelkezik – legfeljebb a fenntartás és az üzemeltetés költségeit, az értékcsökkenést és a tõkemegtérülés alapján

számított nyereséget magában foglaló önköltség fejében, az egyenlõ bánásmód elve mellett, erre irányuló szerzõdés

alapján, a biztonságos közlekedés feltételeinek figyelembevételével hozzáférést biztosít

a) a közforgalmú személyszállítási szolgáltatást igénybe vevõ utasok kiszolgálásához közvetlenül kapcsolódó

szolgáltatásokhoz, így az utasok fel- és leszállásához, az utazási okmány vásárlásához, az utastájékoztatási rendszerhez,

a várakozást szolgáló és a szociális létesítményekhez és

b) a közforgalmú közlekedési szolgáltatások nyújtásához szükséges állomásokhoz, megállóhelyekhez, valamint egyéb

utasforgalmi létesítményekhez

más személyszállítási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára.”
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(7) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény a „Szolgáltató

kiválasztása” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A személyszállítási közszolgáltatás díjai, jegy- és bérletrendszerrel kapcsolatos szabályok

5/E. § (1) Az autóbuszos személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, továbbá ezek

megsértése esetén érvényesíthetõ jogkövetkezmények közszolgáltatási szerzõdésben a közszolgáltatási utazási

kedvezményekrõl szóló jogszabályban meghatározott személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények

alapján képzett kedvezményes díjak kedvezménycsoportonként történõ elkülönítése mellett kerülnek

meghatározásra.

(2) Ha a bevételek beszedését a közlekedésszervezõ végzi, a személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és az

díjalkalmazási feltételek, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthetõ jogkövetkezmények a közszolgáltatási

szerzõdésben és a feladat-ellátási szerzõdésben az általános forgalmi adót nem tartalmazó mértékben kerülnek

meghatározásra.

(3) Az autóbuszos személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények mértékét, a jogosultak körét és

a kedvezmények igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

(4) A közszolgáltatási szerzõdésben és a feladat-ellátási szerzõdésben meghatározott díjak, a kedvezményes díjak és

a díjmentes utazások igénybevételéhez szükséges utazási okmányok alkalmazását – a közszolgáltatási szerzõdésben

és a feladat-ellátási szerzõdésben meghatározott kereteken belül – a közlekedési szolgáltató az üzletszabályzat részét

képezõ díjszabásban köteles rögzíteni.

(5) Az ellátásért felelõs a díjat meghatározhatja tételesen vagy a díj kiszámítására vonatkozó módszer

meghatározásával. A díjat úgy kell meghatározni, hogy a hatékonyan mûködõ közlekedési szolgáltató közlekedési

közszolgáltatásokkal felmerülõ indokolt költségeire és a mûködéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson,

tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, valamint biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatások egyéni

közlekedéssel szembeni versenyképességét.

(6) A díjat, valamint annak alkalmazási feltételeit a közlekedési szolgáltatónak a díjszabásban, annak hatálybalépését

30 nappal megelõzõen közzé kell tennie.

5/F. § (1) A közszolgáltatási szerzõdésben és a feladat-ellátási szerzõdésben meghatározott áralkalmazási elvek

érvényesítésekor biztosítani kell, hogy

a) a magasabb komfortfokozat és a kiegészítõ szolgáltatás által nyújtott többlet arányban álljon a felszámított

pótjegyek és egyéb díjak nagyságával,

b) kizárólag magasabb komfortfokozat és kiegészítõ szolgáltatás nyújtása esetén legyen felszámítható pótjegy és

egyéb díj,

c) az egyes közlekedési módok tekintetében ne alakulhasson ki versenyhátrány a pótjegyek és egyéb díjak eltérõ

rendszere miatt,

d) az országos személyszállítási közszolgáltatáson és a regionális személyszállítási közszolgáltatáson belül egységes

díjképzés kerüljön alkalmazásra,

e) helyi személyszállítási közszolgáltatás és elõvárosi személyszállítási közszolgáltatás esetén idõalapú hozzáférést

biztosító jegyrendszer is mûködhessen,

f) az egyes szolgáltatók között átjárhatóság valósulhasson meg az utazási okmányok, valamint a bérletek kölcsönös

elfogadása és a felek közötti tételes pénzügyi elszámolás révén.

(2) Az országos személyszállítási közszolgáltatást, regionális személyszállítási közszolgáltatást vagy elõvárosi

személyszállítási közszolgáltatást végzõ közlekedési szolgáltató köteles más közlekedési szolgáltatók által vagy egyéb

értékesítési helyen értékesített, a társaság járataira szóló jegyet, bérletet elfogadni és ennek elszámolásáról, illetve

ellentételezésérõl írásban megállapodni.

(3) Az országos, regionális vagy elõvárosi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatást végzõ közlekedési szolgáltatók

kötelesek sztrájk és rendkívüli akadályoztatás esetén a jegyek és bérletek kölcsönös elfogadását érintõ együttmûködés

általános kereteit elõre írásban rögzíteni.

(4) Az autóbuszos közlekedési szolgáltató a bevételeket idõponthoz, járathoz, menetjegyhez, árkategóriához,

valamint indulási és érkezési állomáshoz rendelhetõ adatstruktúrában köteles nyilvántartani.

(5) Ha a bevételek beszedését a közlekedésszervezõ végzi, a (3)–(4) bekezdésben foglalt kötelezettségek

a közlekedésszervezõt terheli.”
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(8) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 5/F. § (1) bekezdés

f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ g) ponttal egészül ki:

(A közszolgáltatási szerzõdésben és a feladat-ellátási szerzõdésben meghatározott áralkalmazási elvek érvényesítésekor

biztosítani kell, hogy)

„f) az egyes szolgáltatók között átjárhatóság valósulhasson meg az utazási okmányok, valamint a bérletek kölcsönös

elfogadása és a felek közötti tételes pénzügyi elszámolás révén, valamint

g) az egyes utazások járathoz kötötten díjövezeti, indulási és érkezési állomási – meghatározott idõponthoz vagy

idõszakhoz kötött utazások esetén az érvényesítés dátuma, illetve az érvényességi idõszak szerinti –,

kedvezménykategóriánkénti, vonali bontásban kerüljenek rögzítésre mind a jeggyel, mind a bérlettel történõ

utazás esetén.”

(9) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 5/F. §-a a következõ (6) és

(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az ellátásért felelõs a fõváros és elõvárosa tekintetében a fõvárosi személyszállítási közszolgáltatás és az elõvárosi

személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító egységes jegy- és bérletrendszert mûködtet, a megyei

város tekintetében a helyi személyszállítási közszolgáltatások és az elõvárosi személyszállítási közszolgáltatások

igénybevételére vonatkozó egységes jegy- és bérletrendszert mûködtethet.

(7) Az autóbuszos közlekedési szolgáltató – illetve abban az esetben, ha a bevételeket a közlekedésszervezõ szedi be,

a közlekedésszervezõ – olyan elektronikus alapú jegy és bérlet ellenõrzési rendszert alakít ki és mûködtet, amely

lehetõvé teszi az ellenõrzött jegyek és bérletek számának járat és vonali, valamint indulási- és érkezési állomás szerinti

kimutatását.”

(10) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény a II. Fejezete a következõ

alcímmel egészül ki:

„Még elégséges szolgáltatás az autóbuszos közforgalmú közlekedésben

11/A. § (1) A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott, még elégséges szolgáltatás

mértéke a munkabeszüntetésben érintett idõszakra vetítve vonalanként

a) a helyi személyszállítási közszolgáltatás és az elõvárosi személyszállítási közszolgáltatás esetén a megrendelt

személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 66%-a,

b) az országos személyszállítási közszolgáltatás és a regionális személyszállítási közszolgáltatás esetén a megrendelt

személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 50%-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott arányokat vonalankénti bontásban, járatonként számolva, tört szám esetén

felfelé kerekítve kell meghatározni. A még elégséges szolgáltatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott

mennyiséget a munkabeszüntetés szervezõi és a munkáltató közös megállapodásával meghaladhatja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékeket a munkabeszüntetés elsõ 24 órája során óránként, ezt követõen

napi bontásban kell érvényesíteni oly módon, hogy ha a munkabeszüntetés munkanapon 6:00–9:00 és 15:00–18:00

közötti idõszakot is érint, az (1) bekezdésben meghatározott mértékeknek ezen idõszakokra vetítve önállóan,

óránkénti bontásban is teljesülniük kell.

(4) A sztrájkkal érintett autóbuszos közlekedési szolgáltató az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak megfelelõ és eleget

tevõ menetrend-tervezetet dolgoz ki és azt legkésõbb a sztrájk megkezdésének idõpontját két nappal megelõzõen

a lakosság egyidejû tájékoztatásával hirdeti meg.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékû szolgáltatás nyújtása csak abban az esetben tekinthetõ a még

elégséges szolgáltatás teljesítésének, ha az a menetrendben elõre meghirdetett útvonalon és idõpontban

megvalósul.

(6) Ha a munkabeszüntetésben résztvevõk az (1)–(3) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását akadályozzák vagy

ellehetetlenítik, a közlekedési szolgáltató a munkabeszüntetés szervezõivel és résztvevõivel szemben kártérítési

igénnyel élhet, továbbá jogosult a vele szemben harmadik fél által érvényesített kárigényeket rájuk továbbhárítani.”

(11) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 14. §-a a következõ

(3)–(5) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az önkormányzat – a fõváros esetében a fõvárosi önkormányzat – rendeletében e törvény keretei között az

autóbusszal végzett különcélú menetrend szerinti szolgáltatatóra vonatkozó járati engedély kiadását – ideértve a

személyszállítási-szolgáltatást közvetítõ és szervezõ szolgálat mûködését is – a (4) bekezdésben meghatározott

feltételekhez kötheti.

(4) Az önkormányzat (3) bekezdés szerinti rendelete a helyi sajátosságok figyelembevételével az autóbusszal végzett

különcélú menetrend szerinti szolgáltatónak a környezet és a lakosság egészségének védelme, az utasforgalom
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biztonságos és magas színvonalon történõ ellátása, a tevékenység szabályozott keretek közötti folytatásának

biztosítása érdekében az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és saját számlás személyszállítási

tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételek mellett az autóbusz környezetvédelmi

besorolására, külsõ megjelenésére, mûszaki felszereltségére, a település közútjain történõ közlekedésére,

a menetrend szerinti közszolgáltatás céljára kialakított megállóhelyek igénybevételére feltételeket állapíthat meg.

(5) Az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását a jegyzõ abban az esetben is megtagadhatja, vagy az általa kiadott

engedélyt visszavonhatja, ha a szolgáltató az önkormányzat rendeletében foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy

azokat nem tartja be. Az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek megtartását – ha a településen

közlekedésszervezõ mûködik – a közlekedésszervezõ is ellenõrizheti.”

(12) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény a következõ 17/A. §-sal

egészül ki:

„17/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a 2/C. §-ban, a 4. § (1) bekezdés d) pontjában, az 5/F. § § (1) bekezdés e)–g) pontjában, az 5/F. § (4), (6) és

(7) bekezdésében meghatározott adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák

egységességét és átjárhatóságát biztosító mûszaki és technológiai elõírásokat, a központi adatbázisok és az azokhoz

kapcsolódó központi szolgáltatások kialakításával, mûködtetésével, fejlesztésével és finanszírozásával kapcsolatos

feladatok ellátásának szabályait, továbbá a központi adatbázisok mûködtetésére és a központi koordinációs feladatok

ellátását végzõ szervezet kijelölését,

b) az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak az autóbusszal közlekedõ utasok jogairól és a 2006/2004/EK

rendelet módosításáról szóló 2011. február 16-i 181/2011/EU parlamenti és tanácsi rendeletben nem szabályozott

részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, a közúti személyszállítási üzletszabályzatra, valamint

annak jóváhagyására vonatkozó szabályokat

rendeletben határozza meg.

(2) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, a fõváros esetében a fõvárosi önkormányzat képviselõ-testülete,

hogy a közlekedésszervezõt rendeletben kijelölje és a 14. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételeket

rendeletben meghatározza.”

183. Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény módosítása

257. § Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény 3. §-ában a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe

a „törvényszék” szöveg lép.

184. Az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ együttmûködésérõl szóló

2004. évi LIII. törvény módosítása

258. § (1) Az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ együttmûködésérõl szóló 2004. évi LIII. törvény 2. §

(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A Kormány a megküldést követõen – az európai uniós döntéshozatali napirendre figyelemmel – megjelöli az

álláspontja szerint az Országgyûlés feladat- és hatáskörét érintõ tárgykörbe tartozó európai uniós tervezeteket,

különösen azokat, amelyek

a) olyan tárgykört érintenek, amelyrõl az Alaptörvény szerint sarkalatos vagy egyéb törvénynek kell rendelkeznie, vagy

b) hatályos törvénnyel ellentétes rendelkezést tartalmaznak.”

(2) Az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ együttmûködésérõl szóló 2004. évi LIII. törvény 8. §

(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Európai Bizottság, a Bíróság, a Törvényszék, a Számvevõszék és az Európai Beruházási Bank igazgatótanácsa

magyar tagjainak személyére az Európai Unió – a tagok kinevezésérõl szóló döntés meghozatalára jogosult –

intézményének a Kormány tesz javaslatot.”

(3) Az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ együttmûködésérõl szóló 2004. évi LIII. törvény 9. §-a

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) Az Országgyûlés az európai uniós tervezetekkel kapcsolatban állást foglalhat a szubszidiaritás és arányosság

elvének érvényesülésérõl.

(2) Az Országgyûlés az Európai Unióról szóló szerzõdéshez (a továbbiakban: EUSz), az Európai Unió mûködésérõl szóló

szerzõdéshez (a továbbiakban: EUMSz), illetve az Európai Atomenergia-közösség létrehozásáról szóló szerzõdéshez
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csatolt 1. és 2. jegyzõkönyv szerinti, az Európai Unió intézményeinek küldött indokolt véleményérõl tájékoztatja a

Kormányt.

(3) Az Országgyûlés – az Európai Unió jogalkotási aktusának az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését

követõ egy hónapon belül – kezdeményezheti, hogy a Kormány az EUMSz 263. cikke szerint nyújtson be keresetet az

Európai Unió Bíróságához arra hivatkozással, hogy az Európai Unió jogalkotási aktusa a szubszidiaritás elvét sérti. Az

Országgyûlés a kezdeményezésében megjelöli azokat az érveket, amelyek alapján a jogalkotási aktust

a szubszidiaritás elvét sértõnek tartja. Az Országgyûlés kezdeményezése alapján a Kormány – az EUMSz 263. cikkében

meghatározott határidõn belül – keresetet nyújt be az Európai Unió Bíróságához, vagy a kereset benyújtását az

indokainak részletes megjelölésével elutasítja. A kereset benyújtását, illetve a benyújtás elutasítását megelõzõen a

Kormány az Országgyûlés kezdeményezésében foglaltakról egyeztetést kérhet.

(4) Ha a Kormány a (3) bekezdésben foglaltak szerint az Országgyûlés kezdeményezése alapján nyújtott be keresetet

az Európai Unió Bíróságához, a keresetrõl, valamint az eljárás során keletkezett egyéb iratról annak benyújtását, illetve

kézhezvételét követõen haladéktalanul tájékoztatja az Országgyûlést.”

(4) Az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ együttmûködésérõl szóló 2004. évi LIII. törvény

„A szubszidiaritás vizsgálata” alcímet követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Az Országgyûlés kifogása

9/A. § Az Országgyûlés az EUSz 48. cikk (7) bekezdése és az EUMSz 81. cikk (3) bekezdése szerinti kifogás megtételérõl

tájékoztatja a Kormányt.”

259. § Az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ együttmûködésérõl szóló 2004. évi LIII. törvény

a) preambulumában az „Az Alkotmány 35/A. §-a alapján az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben

történõ együttmûködésének elõmozdítása, valamint a Magyar Köztársaság érdekeinek hatékony érvényesítése

érdekében – összhangban az Amszterdami Szerzõdéshez csatolt, a nemzeti parlamentek Európai Unióban

betöltött szerepérõl szóló jegyzõkönyvvel, valamint” szövegrész helyébe az „Az Alaptörvény 19. cikkének

végrehajtására, az Országgyûlés és a Kormány európai uniós ügyekben történõ együttmûködésének

elõmozdítása, valamint Magyarország érdekeinek hatékony érvényesítése érdekében – összhangban” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,

c) 2. § (4) bekezdésében és 7. § (5) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

d) 4. § (3) bekezdésében az „illetékes” szövegrész helyébe az „európai uniós tervezet tárgya szerint feladatkörrel

rendelkezõ” szöveg,

e) 4. § (5) bekezdésében és 6. § (2) bekezdésében az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg

lép.

185. Az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény

módosítása

260. § Az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az európai parlamenti képviselõ nem lehet

a) az Európai Bizottság tagja,

b) az Európai Unió Bíróságának bírája, fõtanácsnoka vagy hivatalvezetõje,

c) az Európai Központi Bank Igazgatóságának tagja,

d) a Számvevõszék tagja,

e) az Európai Unió ombudsmanja,

f) a Gazdasági és Szociális Bizottság tagja,

g) a Régiók Bizottságának tagja,

h) az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés és az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerzõdés alapján

az Európai Unió pénzügyi alapjainak kezelésére vagy állandó jellegû közvetlen igazgatási feladatok ellátására

létrehozott bizottság vagy egyéb testület tagja,

i) az Európai Beruházási Bank Igazgatótanácsának, Igazgatási Bizottságának tagja, illetve az Európai Beruházási

Bank személyzetének tagja,
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j) az Európai Unió intézményeinek vagy a hozzájuk kapcsolódó szakosított szerveknek az aktív tisztviselõje vagy

alkalmazottja.”

261. § Az Európai Parlament magyarországi képviselõinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény

a) preambulumában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „a Magyar

Köztársaság képviselõi” szövegrész helyébe a „Magyarország képviselõi” szöveg, az „a Magyar Köztársaság

Európai” szövegrész helyébe a „Magyarország Európai” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 3. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 4. § b) pontjában a „választójoga elvesztésével” szövegrész helyébe a „ha az európai parlamenti választáson már

nem választható” szöveg,

e) 13. § (1) bekezdésében az „Az európai parlamenti képviselõ” szövegrész helyébe az „A 6. § (6) bekezdése szerinti

nyilatkozatot tett európai parlamenti képviselõ” szöveg

lép.

186. A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló

2004. évi CXXII. törvény módosítása

262. § A prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 1. § (3) bekezdés

b) pontjában az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökére és alelnökeire” szövegrész helyébe az „az

önálló szabályozó szerv vezetõjére és helyetteseire” szöveg lép.

187. A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény módosítása

263. § (1) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 2. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(E törvény alkalmazásában)

„a) mûsorszámhoz kapcsolódó dokumentum: a mûsorszám elõállításához, bemutatásához szükséges dokumentum

(1. melléklet), és a mûsorszámnak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) elnökének

rendelete szerinti azonosító adatait rögzítõ dokumentum;”

(2) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 2. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(E törvény alkalmazásában)

„d) audiovizuális kötelespéldány: a közszolgálati médiaszolgáltatók és – az NMHH elnökének rendelete szerinti

mûsorszámok esetében – az országos földfelszíni terjesztésû televíziós médiaszolgáltatók által nyilvánossághoz

közvetített, az e törvény hatálya alá tartozó mûsorszám.”

(3) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § A Nemzeti Audiovizuális Archívum (a továbbiakban: NAVA) az e törvény hatálya alá tartozó mûsorszámok

gyûjtését, nyilvántartását, archiválását és a nyilvánosság számára az NMHH elnökének rendeletében meghatározott

módon történõ hozzáférhetõvé tételét biztosító, állami tulajdonban lévõ országos gyûjtõkörû közgyûjteménynek

minõsülõ audiovizuális archívum.”

(4) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény a következõ 4–4/C. §-sal egészül ki:

„4. § (1) A NAVA-t az NMHH a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (a továbbiakban: Alap) keretei között

mûködteti, a NAVA feletti törvényességi és szakmai felügyeletet az NMHH Médiatanácsa (a továbbiakban:

Médiatanács) gyakorolja.

(2) A NAVA kezelésének, fenntartásának, mûködtetésének és az Alap a médiaszolgáltatásokról és a

tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 100. § (3) bekezdése szerinti

archívumával való integrációjának részletes szabályait – a Médiatanács jóváhagyásával – az Alap vezérigazgatója

határozza meg a NAVA mûködési szabályzatában. Az Alap vezérigazgatója a NAVA mûködési szabályzatát az Alap

honlapján közzéteszi.

(3) A NAVÁ-t érintõ jogok gyakorlása, érvényesítése és kötelezettségek teljesítése során harmadik személy felé az Alap

vagy a keretei között mûködõ szervezet jár el a NAVA mûködési szabályzata szerint.
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4/A. § (1) A NAVA-val összefüggõ tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét – a NAVA Alap részére történt

átadását követõen – az Alap gyakorolja az Alap tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó jogszabályoknak, így

különösen az Mttv. 136. § (17) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen.

(2) Az Alap az Mttv. 100. § (3) bekezdése szerinti archívuma keretei között gondoskodik a NAVA tárolásáról,

megõrzésérõl és jogszerû felhasználásáról.

(3) A NAVA tekintetében alkalmazni kell az Mttv. 100. § (2), (5) és (7)–(10) bekezdését.

4/B. § Ha az Alapban nem áll rendelkezéshez a mûködtetéshez szükséges forrás, a NAVA az audiovizuális

kötelespéldányok gyûjtése és archiválása körébe nem tartozó – e törvény és az NMHH elnökének rendelete által

meghatározott – feladatokat a Médiatanács 14. §-a szerinti határozatában megállapított módon látja el.

A rendelkezésre álló forrást az Alap vezérigazgatója az Alap keretei között mûködõ szervezet részére a feladatellátással

arányosan átadhatja.

4/C. § (1) Az Alap a NAVA-t érintõ és az e törvényben nem szabályozott feladatok ellátására – ideértve a Magyar

Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézettel való együttmûködésbõl eredõ feladatokat is – a Médiatanács

jóváhagyásával megállapodást köthet.

(2) Az e törvényben nem szabályozott feladatellátás kizárólag a Médiatanács által jóváhagyott megállapodás szerint

valósulhat meg. A megállapodásban rendelkezni kell más költségvetési szerv szerzõdõ fél esetén a költségtérítésrõl,

egyéb szerzõdõ fél esetén megfelelõ szolgáltatási díjról. Az így befolyó bevételeket az Alap köteles a NAVA feladataira

fordítani.”

(5) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 5. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(A NAVA alapszolgáltatásai körében biztosítja)

„a) az általa nyilvántartásba vett mûsorszámoknak az NMHH elnökének rendeletében meghatározott azonosító

adatairól történõ folyamatos, mindenki számára hozzáférhetõ tájékoztatást;”

(6) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § A NAVA a médiaszolgáltatók adataira is kiterjedõ módon az NMHH elnökének rendeletében meghatározottak

szerinti országos nyilvántartást vezet az egyes mûsorszámok azonosító adatairól.”

(7) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A NAVA – a kötelespéldány-szolgáltatás körén kívül esõ mûsorszámok nyilvántartásának, megõrzésének és

felújításának megvalósítása érdekében – az Szjt.-nek megfelelõen az NMHH elnökének rendelete szerint gyûjti és

egyedi döntés alapján archiválja a rendelkezésére bocsátott, kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem

tartozó mûsorszámokat.”

(8) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A NAVA az NMHH elnökének rendelete szerint rendszeresen és folyamatosan felújítja az általa archivált

mûsorszámokat.”

(9) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § A NAVA 5–7. §-ban nem szabályozott egyéb feladatait az NMHH elnökének rendelete határozza meg.”

(10) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § Az e törvényben foglalt célok hatékony megvalósítása érdekében a NAVA – a kötelespéldány-szolgáltatásra

vonatkozó feladatokon túl – együttmûködést kezdeményezhet a kötelespéldány-szolgáltatásra kötelezett

médiaszolgáltatókkal, valamint más médiaszolgáltatókkal és archívumokkal, könyvtárakkal.”

(11) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„10. § (1) A nyilvánossághoz közvetített audiovizuális kötelespéldányt és az NMHH elnökének rendeletében

meghatározott azonosító adatokat archiválási célra – az NMHH elnökének rendelete meghatározott formában –

a NAVA rendelkezésére kell bocsátani.

(2) Az audiovizuális kötelespéldányt a NAVA jogosult közvetlenül a mûsorszórásból rögzíteni. Ha a NAVA a közvetlen

rögzítés jogával nem élt, a médiaszolgáltató az Alap vagy a keretei között mûködõ szervezet – a mûsor vetítésétõl

számított 60 napon belül közölt – felhívására legkésõbb 60 napon belül a mûsorszámot a az NMHH Elnökének

rendelete szerinti hordozón és módon rendelkezésre bocsátja.

(3) A mûsorszámok NMHH elnökének rendelete szerinti azonosító adatait a médiaszolgáltató a mûsorszám

nyilvánossághoz közvetítését követõ három napon belül a NAVA rendelkezésére bocsátja. Változatlan formában
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történõ ismételt nyilvánossághoz közvetítés esetén csak az azonosító adatokban bekövetkezett változásokat kell

a kötelespéldány archívummal közölni.”

(12) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény a következõ 13/A. §-sal egészül ki:

„13/A. § A NAVA az Alap Mttv. 100. § (3) bekezdése szerinti archívumával az Alap vezérigazgatója által meghatározott,

a Médiatanács által jóváhagyott integrált rendszerben mûködik.”

(13) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény III. Fejezetének címe helyébe a következõ

szöveg lép:

„A Médiatanács feladatai”

(14) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) A Médiatanács törvényességi és szakmai felügyeletet gyakorol a NAVA mûködtetése felett.

(2) Az Mttv. 136. § (6) bekezdésére tekintettel, ha az Alap nem rendelkezik a NAVA mûködtetéséhez szükséges

megfelelõ forrással a Médiatanács határozatában – kizárólag a korlátozásra okot adó körülmény megszûnéséig –

ideiglenesen korlátozhatja a NAVA mûködését a 4/B. § szerint. Az Alap vezérigazgatója jogosult e körben

a Médiatanács döntését kezdeményezni, illetve elõterjesztést tenni.

(3) A Médiatanács

a) dönt az audiovizuális kulturális örökség megõrzését, így különösen a mûsorszámok védelmét szolgáló szakmai

programokról, továbbá – a kötelespéldányok körén kívül – a mûsorszámok gyûjtendõ körének meghatározásáról

(bõvítésérõl, szûkítésérõl);

b) közremûködik az audiovizuális kulturális örökség védelmére irányuló nemzetközi együttmûködésben;

c) évente jelentést tesz közzé az audiovizuális kulturális örökség védelmének helyzetérõl;

d) véleményt nyilvánít a NAVA gyûjteményének nyilvánosság számára történõ hozzáférhetõvé tételét érintõ

kérdésben.”

(15) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § Felhatalmazást kap az NMHH Elnöke, hogy rendeletben határozza meg

a) az országos földfelszíni terjesztésû televíziós médiaszolgáltatók által nyilvánossághoz közvetített, az e törvény

hatálya alá tartozó mûsorszámok közül az audiovizuális kötelespéldányok körét, valamint az audiovizuális

kötelespéldányok szolgáltatásának részletes szabályait;

b) a mûsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának mûszaki, minõségi és egyéb követelményeit;

c) a NAVA részére történõ kötelezõ adatszolgáltatás körét, módját, az adatok nyilvánosságra hozatalának szabályait;

d) a NAVA-hoz kapcsolódó országos nyilvántartás adattartalmát, vezetésének, nyilvánosságának szabályait;

e) a kötelespéldány-szolgáltatási kötelezettség alá nem tartozó mûsorszámok gyûjtésének és archiválásának módját

és szabályait;

f) a NAVA által ellátandó egyéb közszolgáltatásokat, feladatokat.”

(16) A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény IV. Fejezete a 18. §-át követõen a következõ

alcímekkel egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések

19. § (1) A NAVA-t mint országos közgyûjteményt – ide nem értve a (2) bekezdés szerinti vagyont – a Magyar Nemzeti

Vagyonkezelõ Zrt. nemzeti vagyonként nyilvántartásba veszi, és a tulajdonosi jogok gyakorlását a NAVA-hoz mint

országos közgyûjteményhez tartozó vagyonelemek tételes nyilvántartásával e bekezdés hatálybalépését követõ

60 napon belül átadja az Alapnak azzal, hogy az Alap az e bekezdés hatálybalépésétõl jogosult a NAVA-hoz mint

országos közgyûjteményhez kapcsolódó tulajdonosi jogokat gyakorolni, illetve az Mttv.-ben és az e törvényben foglalt

célok keretében és érdekében mûködtetni a NAVA-t. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. az átadással egyidejûleg, az

törvényhelyre való hivatkozással kivezeti a NAVA-t mint országos közgyûjteményt a nyilvántartásából.

(2) A NAVA mûködtetés céljára nyújtott állami támogatásból a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia

Központ Nonprofit Kft.-nél (a továbbiakban: Társaság) keletkezett, a NAVA megfelelõ színvonalon történõ

mûködtetését szolgáló, az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyon, ideértve a NAVA mûködtetéséhez kapcsolódó

vagyoni jogokat és követeléseket is, az e bekezdés hatálybalépésével teljes egészében és térítésmentesen állami

tulajdonba kerül. E vagyon tekintetében a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az e bekezdés

hatálybalépésétõl az Alap gyakorolja az Alap tulajdonosi joggyakorlására vonatkozó jogszabályok, így különösen az

Mttv. 136. § (17) bekezdés szerint.

(3) Nem minõsül a (2) bekezdés szerinti vagyonátadásnak az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó

ellenérték fejében teljesített termékértékesítés.
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(4) A (2) bekezdés alapján vagyonnak a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény szerinti bekerülési értéke megegyezik

a vagyonnak az átadás idõpontjában a Társaság által vezetett könyv szerinti értékével.

(5) A (2) bekezdés szerint átadott vagyon kizárólag a NAVA e törvény és az NMHH elnökének rendelete szerinti

feladatainak, illetve az Alap Mttv. 100. § szerinti Archívumával összefüggõ feladatok teljesítéséhez használható fel.

(6) A (2) bekezdés szerint átadott vagyont, vagy annak egy részét, az ahhoz fûzõdõ egyes jogosultságokat illetve

kötelezettségeket az Alap vezérigazgatója az Alap keretei között mûködõ, a NAVA mûködtetését végzõ szervezet

részére a (4) szerinti feltételekkel átadhatja. E törvény alkalmazásában az Alap keretei között mûködõ szervezetnek

minõsül az Alap kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezet.

(7) A (2) bekezdés szerinti vagyonátadás adómentes.

20. § (1) Az Alap jogosult a NAVA mûködtetését az Alap keretei között mûködõ szervezet útján ellátni. Az Alap vagy az

Alap keretei között a NAVA mûködtetését végzõ szervezet a NAVA fenntartásával, mûködtetésével közvetlenül

összefüggõ polgári jogi és munkajogi jogviszonyokban a Társaság jogutódjának minõsül. A jogutód személyérõl az

Alap vezérigazgatója írásban értesíti az érintetteket.

(2) A Társaság e rendelkezés hatálybalépése elõtt létrejött, a NAVA mûködtetésével összefüggõ szerzõdéses

jogviszonyaiból eredõ jogok és kötelezettségek a maguk egészében és változatlan feltételekkel szállnak át a

(3) bekezdés szerinti jogutódra. Az alanyváltozás nem érinti a szerzõdõ felek eredeti jogait és kötelezettségeit. Erre

tekintettel a szerzõdéses jogviszonyokban megvalósuló alanyváltozás tekintetében a közbeszerzésekrõl szóló törvény

szerzõdésmódosításra vonatkozó szabályai nem alkalmazandók.

(3) A vagyonátadás során a Társaságot terhelõ, már teljesített szerzõdésekhez, a Társaságot terhelõ, már teljesített

kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó, el nem évült mellékkövetelések továbbra is a Társaságot terhelik. Ilyen jellegû

igények az Alappal, illetve az NAVA mûködtetését végzõ, az Alap keretei között mûködõ szervezettel szemben nem

érvényesíthetõk.

21. § Az NMHH elnökének e törvény felhatalmazása alapján megalkotott rendelete hatálybalépéséig az azonos

tárgykörben alkotott miniszteri rendeletet kell alkalmazni.

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

22. § E törvény III. Fejezetének A Médiatanács feladatai alcíme az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján

sarkalatosnak minõsül.”

264. § A Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 13. § nyitó szövegrészében a „kezdeményez”

szövegrész helyébe a „kezdeményezhet” szöveg lép.

265. § Hatályát veszti a Nemzeti Audiovizuális Archívumról szóló 2004. évi CXXXVII. törvény 15. §-a, 16. §-a és 2. melléklete.

188. Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló

2005. évi XV. törvény módosítása

266. § Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmérõl szóló 2005. évi XV. törvény

a) 1. §-át megelõzõ alcímének címében, 1. §-ában, 2. §-át megelõzõ alcímének címében és 2. § (1) bekezdésében az

„A törvény” szövegrész helyébe az „E törvény” szöveg, 2. § (2) bekezdésében az „a törvény” szövegrész helyébe az

„e törvény” szöveg,

b) 1. §-ában, 2. § (1) bekezdés a) pontjában és 18. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

c) 2. számú melléklet 1. pont a) alpontjában az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak”

szöveg

lép.

189. A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási

nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény módosítása

267. § A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban

alkalmazandó szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 2. § (1) bekezdésében és 3. § (1) bekezdésében a „megyei

bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.
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190. Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl 2005. évi XLVII. törvény módosítása

268. § (1) Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 29. § (4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(4) A Testület tagjai a miniszter vagy képviselõje jelenlétében esküt tesznek. A szakértõi eskü az egyes közjogi

tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegébõl és az annak zárómondatát

megelõzõ következõ szövegbõl áll: „Hivatásom gyakorlása során szakmai kötelességeimet lelkiismeretesen és

a legjobb tudásom szerint teljesítem.””

(2) Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 29. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvényben foglalt eskü szövegében szereplõ

tisztség megnevezése az eskü tétele során: igazságügyi szakértõi testületi tag.”

269. § Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl 2005. évi XLVII. törvény

a) 3. § (3) bekezdés e) pontjában a „választójoggal rendelkezik” szövegrész helyébe a „cselekvõképes, és nem áll

közügyektõl való eltiltás hatálya alatt” szöveg,

b) 24/A. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

191. A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény módosítása

270. § (1) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 2. § e) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„e) felhatalmazás nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának elismerésére: az Országgyûlésnek az Alaptörvény 1. cikk

(2) bekezdés d) pontja szerinti, valamint az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe nem tartozó nemzetközi szerzõdés

esetében a Kormánynak azon belsõ jogi cselekménye, amellyel az Országgyûlés felhatalmazza a köztársasági elnököt,

illetve amellyel a Kormány felhatalmazza a köztársasági elnököt, a miniszterelnököt vagy a külpolitikáért felelõs

minisztert arra, hogy a nemzetközi szerzõdést Magyarországra nézve kötelezõnek ismerje el;”

(2) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 2. § f) pontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában)

„f) nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának elismerése: a köztársasági elnöknek, a miniszterelnöknek és

a külpolitikáért felelõs miniszternek azon nemzetközi jogi cselekménye, amellyel az e) pont szerinti felhatalmazás

alapján nemzetközi síkon a nemzetközi szerzõdést Magyarországra nézve kötelezõnek ismeri el;”

(3) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 2. §-a a következõ h) ponttal egészül ki:

(E törvény alkalmazásában)

„h) nemzetközi szerzõdés melléklete: az a nemzetközi szerzõdéshez kapcsolódó, annak fõszövegétõl elkülöníthetõ

dokumentum, amely az elnevezésétõl függetlenül a nemzetközi szerzõdés szerves részét képezi.”

(4) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 4. § (2)–(4) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A miniszternek és a központi államigazgatási szervnek az általa külföldi állami szervvel vagy nemzetközi

szervezettel kötött, a 2. § a) pontja értelmében nemzetközi szerzõdésnek nem minõsülõ, megállapodás tervezetét a

megállapodás tárgyalásának megkezdése és aláírása elõtt a külpolitikáért felelõs miniszter részére meg kell küldenie.

Ha a megállapodás tervezete alapján a külpolitikáért felelõs miniszter azt állapítja meg, hogy a megállapodás

nemzetközi szerzõdésnek minõsül, a továbbiakban a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárást kell követni.

(3) A nemzetközi szerzõdés elõkészítésétõl kezdõdõen folyamatosan vizsgálni kell, hogy a szerzõdés az

Alaptörvénnyel, a jogszabályokkal, az európai uniós jogi, és az egyéb nemzetközi jogi kötelezettségekkel összhangban

áll-e. Az összhang megteremtését a szerzõdés tartalmának megfelelõ alakításával, a jogszabályok módosításával vagy

hatályon kívül helyezésével, illetve az európai uniós jogi és az egyéb nemzetközi jogi kötelezettségek lehetõség

szerinti módosításával vagy megszüntetésével biztosítani kell.

(4) A nemzetközi szerzõdés elõkészítésétõl kezdõdõen – a szerzõdésbõl fakadó közvetlen jogi és politikai

következmények értékelésén túl – figyelembe kell venni azokat a hatásokat, amelyeket a jogszabályok elõzetes

hatásvizsgálatára vonatkozó szabályok szerint vizsgálni kell.”
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(5) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A Kormány – kivételesen indokolt esetben, a Kormány két ülése között a miniszterelnök – a miniszternek

a külpolitikáért felelõs miniszterrel és az igazságügyért felelõs miniszterrel egyetértésben tett elõterjesztése alapján,

a létrehozott nemzetközi szerzõdés szövegének vagy ennek hiányában a szerzõdés részletes tartalmi elemeinek

ismeretében ad felhatalmazást a nemzetközi szerzõdés szövegének végleges megállapítására, továbbá az ennek

során eljáró személy kijelölésére, valamint határoz a szerzõdés és a belsõ jog összhangjának megteremtéséhez

szükséges feladatokról.”

(6) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. §-a a következõ (2a) bekezdéssel

egészül ki:

„(2a) A 4. § (4) bekezdés szerinti elõzetes hatásvizsgálat eredményérõl az (1) és (2) bekezdés szerinti elõterjesztésben

tájékoztatni kell a miniszterelnököt, illetve a Kormányt.”

(7) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) Ha a nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának elismerésére az Országgyûlés adhat felhatalmazást, az

Országgyûlés a szerzõdés tárgya szerint feladatkörrel rendelkezõ bizottságának a miniszter megküldi a szerzõdés

szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló határozatot, valamint a szerzõdés rendelkezésre

álló szövegét.”

(8) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A nemzetközi szerzõdés létrehozása, illetve a szerzõdés szövegének végleges megállapítása során eljáró személy

meghatalmazását a külpolitikáért felelõs miniszter okirattal tanúsítja.”

(9) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A nemzetközi szerzõdés az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozik, ha

a) az az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése szerinti nemzetközi szerzõdés,

b) olyan tárgykört szabályoz, amelyrõl törvény rendelkezik, vagy amelyrõl az Alaptörvény szerint sarkalatos vagy

egyéb törvénynek kell rendelkeznie, vagy

c) egyéb, az Alaptörvény 1. cikk (2) bekezdés a)–c) és e)–k) pontja alapján az Országgyûlés hatáskörébe tartozó

kérdést érint.”

(10) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 8. §-a a következõ (1a) bekezdéssel

egészül ki:

„(1a) Ha a 9. § (2) bekezdése szerinti esetben a nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény felhatalmazása alapján

a szerzõdés mellékletét kormányrendelet hirdeti ki, a külpolitikáért felelõs miniszter – az (1) bekezdés szerinti

elõterjesztéssel egyidejûleg – megküldi a köztársasági elnöknek a szerzõdés mellékletét.”

(11) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) A köztársasági elnök az (1) bekezdés szerinti elõterjesztés kézhezvételétõl számított öt napon belül, illetve ha

a nemzetközi szerzõdést törvény hirdeti ki, annak aláírásával egyidejûleg a nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának

elismerésérõl okiratot állít ki, amelynek kicserélésérõl vagy letétbe helyezésérõl a külpolitikáért felelõs miniszter útján

haladéktalanul gondoskodik. Ha a nemzetközi szerzõdés értelmében a kötelezõ hatály elismerése nem az okirat

kicserélése vagy letétbe helyezése útján történik, a köztársasági elnök a kötelezõ hatály elismerésérõl kiállított

okiratban foglaltakról a külpolitikáért felelõs miniszter útján tájékoztatja a másik (többi) részes felet.

(3) Ha a köztársasági elnök a (2) bekezdés szerinti okirat kiállítását megelõzõen – az Alkotmánybíróságról szóló törvény

szerint – kezdeményezi az Alkotmánybíróságnál az (1) bekezdés szerinti nemzetközi szerzõdés vagy annak valamely

rendelkezése Alaptörvénnyel való összhangjának elõzetes vizsgálatát, akkor a (2) bekezdés szerinti okiratot az

Alkotmánybíróság – a nemzetközi szerzõdés alaptörvény-ellenességét meg nem állapító – határozatának

kézhezvételétõl számított öt napon belül, illetve ha a nemzetközi szerzõdést törvény hirdeti ki, annak aláírásával

egyidejûleg állítja ki.”

(12) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„9. § (1) Az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerzõdést – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel –

törvényben kell kihirdetni. Egyéb esetben a nemzetközi szerzõdést kormányrendeletben kell kihirdetni.
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(2) Kormányrendeletben kell kihirdetni a nemzetközi szerzõdésnek a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat nem

szabályozó mellékletét, ha a nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény a Kormány számára felhatalmazást ad arra, hogy

a mellékletet rendeletben hirdesse ki.”

(13) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A kihirdetõ jogszabály tartalmazza)

„d) a szerzõdéshez Magyarország részérõl fûzött fenntartásokat és nyilatkozatokat;”

(14) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés

lép:

„12. § A 4–10. § rendelkezéseit a nemzetközi szerzõdés módosítására, felfüggesztésére, megszüntetésére,

felmondására, az abból való kilépésre, valamint az Alaptörvény E) cikk (2) bekezdése szerinti nemzetközi szerzõdésben

foglaltak sérelme nélkül a nemzetközi szerzõdés által létrehozott szerv – Magyarország számára nemzetközi jogi

jogokat és kötelezettségeket létesítõ, módosító vagy megszüntetõ, a szerzõdés felhatalmazása alapján hozott –

döntéseire megfelelõen kell alkalmazni.”

(15) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény a következõ 12/A. §-sal és 12/B. §-sal

egészül ki:

„12/A. § (1) Ha a kormányrendeletben kihirdetett nemzetközi szerzõdést módosító nemzetközi szerzõdés az

Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozik, a nemzetközi szerzõdés módosításának törvényben történõ kihirdetése

mellett a nemzetközi szerzõdést is törvényben újra ki kell hirdetni, és rendelkezni kell a kihirdetõ kormányrendelet

hatályon kívül helyezésérõl.

(2) Ha a nemzetközi szerzõdés módosítását kihirdetõ jogszabály rendelkezik a nemzetközi szerzõdés módosításokkal

egységes szerkezetben történõ közzétételérõl, a miniszter által – a külpolitikáért felelõs miniszter és az igazságügyért

felelõs miniszter egyetértésével – elkészített egységes szerkezetû szöveget közzé kell tenni a Nemzeti

Jogszabálytárban.

12/B. § (1) Ha a nemzetközi szerzõdéssel létrehozott szerv által hozott – Magyarország számára nemzetközi jogi

jogokat és kötelezettségeket létesítõ, módosító vagy megszüntetõ – döntés vagy a nemzetközi szerzõdés módosítása

a nemzetközi szerzõdés rendelkezései alapján abban az esetben is kötelezi Magyarországot, ha a döntés, illetve

a módosítás kötelezõ hatályát Magyarország nem ismerte el, a döntést, illetve a módosítást a Magyarország

tekintetében történõ hatálybalépését megelõzõen – a nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának elismerésével

kapcsolatos eljárási cselekmények mellõzésével – a 9. és 10. § megfelelõ alkalmazásával ki kell hirdetni.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti döntés a nemzetközi szerzõdéssel létrehozott szerv általi elfogadásával egyidejûleg lép

hatályba Magyarország tekintetében, vagy az elfogadása és a Magyarország tekintetében történõ hatálybalépése

közötti idõ rövidsége miatt egyébként nem lehetséges a döntésnek a Magyarország tekintetében történõ

hatálybalépését megelõzõ kihirdetése, a döntést a hatálybalépését követõen kell a 9. és 10. § megfelelõ

alkalmazásával haladéktalanul kihirdetni, azzal, hogy a kihirdetõ jogszabály hatálybalépésének idõpontja nem

elõzheti meg a kihirdetés idõpontját.”

(16) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény IV. Fejezete A nemzetközi szerzõdés

módosítása, megszüntetése, felmondása és az abból való kilépés alcímet követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A nemzetközi szerzõdéssel kapcsolatos fenntartás, kifogás, nyilatkozat és a kötelezettséget elhárító nyilatkozat

12/C. § (1) A nemzetközi szerzõdéshez Magyarország részérõl tett fenntartásról és nyilatkozatról a 8. § (1)–(4) bekezdés

megfelelõ alkalmazásával kell okiratot kiállítani, illetve az abban foglaltakról tájékoztatni a másik (többi) részes felet.

(2) A nemzetközi szerzõdéshez Magyarország részérõl a kötelezõ hatály elismerését követõen tett nyilatkozatot

a megtétele elõtt a nemzetközi szerzõdést kihirdetõ jogszabályt módosító jogszabályban, illetve a (3) bekezdés

szerinti esetben kormányrendeletben ki kell hirdetni.

(3) A nemzetközi szerzõdést kihirdetõ törvény felhatalmazást adhat a Kormány számára, hogy rendeletben hirdesse ki

a szerzõdéshez fûzött, a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat nem érintõ nyilatkozatokat.

(4) A nemzetközi szerzõdéshez fûzött fenntartáshoz Magyarország részérõl tett kifogás megtételérõl a miniszter

a külpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben dönt, és a döntésnek megfelelõ kifogást a külpolitikáért felelõs

miniszter teszi meg.

(5) Ha a nemzetközi szerzõdés úgy rendelkezik, hogy kötelezõ hatályának elismerésére kötelezettséget elhárító

nyilatkozat mellõzésével kerül sor, a szerzõdési kötelezettséget elhárító nyilatkozat megtételérõl a miniszter

a külpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben dönt, és a döntésnek megfelelõ kötelezettséget elhárító

nyilatkozatot a külpolitikáért felelõs miniszter teszi meg. Ha a nemzetközi szerzõdési kötelezettséget elhárító
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nyilatkozat 7. § (4) bekezdése szerinti mellõzését az Országgyûlés, illetve a Kormány elutasította, a külpolitikáért

felelõs miniszter haladéktalanul megteszi a kötelezettséget elhárító nyilatkozatot.”

(17) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza továbbá – a 10. § (2) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával – az

egyes nemzetközi szerzõdésekhez fûzött, Magyarország vonatkozásában joghatást kifejtõ fenntartások, kifogások és

nyilatkozatok szövegét, valamint ezek megtételének és visszavonásának idõpontját.”

(18) A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 15. §-a a következõ (3)–(6) bekezdéssel

egészül ki:

„(3) Ha a nemzetközi szerzõdést az e törvény hatálybalépése elõtt hatályos szabályok szerint közzétették, de

jogszabályban történõ kihirdetésére nem került sor, a szerzõdést – feltéve, hogy nemzetközi jogi szempontból még

hatályos – a 9. és 10. § megfelelõ alkalmazásával haladéktalanul ki kell hirdetni.

(4) Ha a nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának az elismerésére a szerzõdés kihirdetése nélkül került sor e törvény

hatálybalépését megelõzõen, az adott nemzetközi szerzõdést kihirdetõ jogszabály nem tartalmazza a kötelezõ hatály

elismerésére adott felhatalmazást. Ha az adott nemzetközi szerzõdés Magyarország tekintetében nemzetközi jogi

szempontból már hatályba lépett, a szerzõdést kihirdetõ jogszabály címe alatt zárójelben fel kell tüntetni a

szerzõdésnek a Magyarország tekintetében történõ nemzetközi jogi hatálybalépésének napját.

(5) Ha a nemzetközi szerzõdést kihirdetõ, 2012. január 1-jét megelõzõen kihirdetett jogszabály a 10. § (4) bekezdése

szerinti feltételek körében a külpolitikáért felelõs miniszternek a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett

határozatára utal, és a határozat közzététele 2011. december 31-ig nem történt meg, a külpolitikáért felelõs miniszter a

10. § (4) bekezdése szerinti feltételek fennállását – azok ismertté válását követõen – a Magyar Közlönyben

haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.

(6) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelõs miniszter, hogy a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárással

összefüggõ jogszabályok, közlemények, valamint az 5. § (1) és (2) bekezdés szerinti kormányhatározat, illetve

miniszterelnöki határozat szerkesztésére vonatkozó, továbbá a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárással

összefüggõ okiratok kiállításával és a nemzetközi szerzõdések nyilvántartásával összefüggõ részletszabályokat

– a külpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben – rendeletben állapítsa meg.”

271. § A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény

a) preambulumában, 1. §-ában, 2. § a) és g) pontjában, 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 8. § (7) bekezdésében, 13. §

(2) bekezdésében és 14. § (2) bekezdésben az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

b) preambulumában az „a Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, a „jogszabályok” szövegrész

helyébe a „jog” szöveg,

c) 1. §-ában a „kifogásokra, nyilatkozatokra és a szerzõdésekben való államutódlással kapcsolatos közlések tételére

és elfogadására” szövegrész helyébe a „kifogásokra és nyilatkozatokra, valamint a nemzetközi szerzõdés által

létrehozott szerv döntéseire” szöveg,

d) 2. § a) pontjában az „írásbeli megállapodás” szövegrész helyébe az „írásbeli megállapodás, tekintet nélkül arra,

hogy egyetlen, kettõ vagy több egymással összefüggõ okmányba foglalták-e” szöveg,

e) 2. § c) pontjában a „szövegének” szövegrész helyébe a „szövegének vagy az aláírásra megnyíló szerzõdés

szövegét tartalmazó záróokmánynak” szöveg,

f) 2. § d) pontjában az „aláírással jegyzõkönyv, záróokmány felvételével vagy egyéb, a leendõ szerzõdés tartalmára

vonatkozó közös akaratuk rögzítésére alkalmas eszközzel véglegesen elfogadják” szövegrész helyébe az

„aláírással vagy egyéb, a leendõ szerzõdés tartalmára vonatkozó közös akaratuk rögzítésére alkalmas eszközzel

véglegesen elfogadják, anélkül, hogy ez a nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának elismerését jelentené”

szöveg,

g) 5. § (1) bekezdésében a „miniszter és a külpolitikáért felelõs miniszter együttes” szövegrész helyébe

a „miniszternek a külpolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben tett” szöveg, a „továbbá határoz a

tárgyalásokkal megbízott személy (küldöttség) kijelölésérõl és feladatairól” szövegrész helyébe a „továbbá a

tárgyalásokkal megbízott személy kijelölésére” szöveg,

h) 5. § (4) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, a „megkötendõ”

szövegrész helyébe a „tárgyalt” szöveg,
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i) 6. § (2) bekezdés b) pontjában az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg, a „megkötendõ” szövegrész

helyébe a „tárgyalt” szöveg,

j) 7. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság külkapcsolatai szempontjából kiemelkedõ fontosságú”

szövegrész helyébe az „az Országgyûlés feladat- és hatáskörébe tartozó” szöveg,

k) 8. § (4) bekezdésében a „módon a Kormány a külpolitikáért felelõs miniszter útján” szövegrész helyébe a „módon

a külpolitikáért felelõs miniszter” szöveg, a „helyezésérõl a Kormány” szövegrész helyébe a „helyezésérõl” szöveg,

l) 8. § (6) bekezdésében a „miniszter haladéktalanul” szövegrész helyébe a „miniszter – a másik (többi) féllel

egyeztetett módon – haladéktalanul” szöveg,

m) 8. § (8) bekezdésében a „(4)–(7)” szövegrész helyébe a „(2) és a (4)–(7)” szöveg,

n) 10. § (1) bekezdés c) pontjában és (3) bekezdésében a „szerzõdésnek a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a

„szerzõdés Magyarország” szöveg,

o) 10. § (4) bekezdésében az „egyedi határozatával” szövegrész helyébe a „közleményével” szöveg,

p) 11. § (2) bekezdésében az „E törvény 10. § (3)–(6)” szövegrész helyébe az „A 10. § (3)–(5)” szöveg,

q) 12. §-át megelõzõ, az „A nemzetközi szerzõdés módosítása, megszüntetése, felmondása és az abból való kilépés”

szövegrész helyébe az „A nemzetközi szerzõdés módosítása, felfüggesztése, megszüntetése, felmondása, az

abból való kilépés, valamint a nemzetközi szerzõdés által létrehozott szerv döntése” szöveg,

r) 14. § (2) bekezdés b) pontjában a „tárgyát” szövegrész helyébe a „tárgyát és címét” szöveg

lép.

272. § (1) Hatályát veszti a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény

a) 10. § (2) bekezdésében a „ , kifogások” szövegrész,

b) 10. § (3) bekezdésében a „ , valamint az ahhoz fûzött fenntartásokat, kifogásokat és nyilatkozatokat tartalmazó”

szövegrész,

c) 13. § (1) bekezdésében a „korábbi” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 3. §-a, 10. § (6) bekezdése,

valamint 11. § (3) és (4) bekezdése.

192. A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló

2005. évi LXXVIII. törvény módosítása

273. § A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló 2005. évi

LXXVIII. törvény

a) 4. § (3) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

193. A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény módosítása

274. § A közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

194. Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény hatályon kívül helyezése

275. § Hatályát veszti az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény.

195. Az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítõ jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló

2005. évi XCVIII. törvény módosítása

276. § Az Európai Szociális Karta 1988. évi Kiegészítõ jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló 2005. évi XCVIII. törvény 3. §-ában

az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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196. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

2005. évi CXXXIII. törvény módosítása

277. § A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

74. § 17. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

197. A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló

2005. évi CXXXV. törvény módosítása

278. § A bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény

a) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 1. §

(1) bekezdés d) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés f) pontjában az „a Magyar Köztársasággal” szövegrész helyébe a „Magyarországgal” szöveg

lép.

198. A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

279. § (1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv a felsõoktatási információs rendszerben

nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatairól és lakcímérõl – azonosítás céljából –

térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényelhet a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.”

(2) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanár, oktató, kutató vagy a

munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanár, oktató, kutató kérelemére a munkáltató

oktatói, kutatói, tanári igazolvány (a továbbiakban: oktatói igazolvány) kiadását kezdeményezi a felsõoktatási

információs rendszer mûködéséért felelõs szervnél. Az oktatói igazolvány elkészítésérõl a felsõoktatási információs

rendszer mûködéséért felelõs szerv gondoskodik, amelyet az adatfeldolgozó útján küld meg a jogosult részére.”

(3) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. §-a a következõ (5a)–(5d) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az oktatói igazolvány tartalmazza az oktatói igazolvány számát, a jogosult nevét, születési helyét és idejét,

lakcímét és aláírását. Az oktatói igazolvány tartalmazza továbbá a jogosult fényképét, azonosító számát, munkáltatója

nevét és címét, valamint az oktatói igazolvány lejáratának idõpontját és érvényességére vonatkozó adatot.

A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv az oktatói igazolvány elkészítése körében tudomására

jutott személyes adatot a pedagógusigazolvány hatályának megszûnését követõ öt évig kezelheti.

(5b) Az oktatói igazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a jogosult vagy

a munkáltatója elektronikus úton terjeszti elõ az oktatói igazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz

jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs

szerv az eljárás során – ha jogszabály másként nem rendelkezik – elektronikus úton tart kapcsolatot a jogosulttal és

munkáltatójával.

(5c) Az oktatói igazolvány igénylésének további szabályait jogszabály határozza meg.

(5d) A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv az oktatói igazolvány igényléséhez és

elõállításához szükséges személyes adatokat, az oktatói igazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítõ matrica

sorszámát, valamint a jogosultság ellenõrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem

minõsülõ adatot tartalmazó nyilvántartást vezet.”

(4) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A hallgató vagy a hallgató kérelmére a felsõoktatási intézmény diákigazolvány kiadását kezdeményezi a

felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szervnél. A diákigazolvány elkészítésérõl a felsõoktatási

információs rendszer mûködéséért felelõs szerv gondoskodik, amelyet az adatfeldolgozó útján küld meg a jogosult

részére.”

(5) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 35. §-a a következõ (6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a hallgató nevét, születési helyét és idejét, lakcímét és

aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a hallgató fényképét, azonosító számát, a felsõoktatási intézmény

nevét és címét, a diákigazolvány lejáratának idõpontját, az érvényességére vonatkozó adatot és típusának
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megjelölését. A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv a diákigazolvány elkészítése körében

tudomására jutott személyes adatot a diákigazolvány hatályának megszûnését követõ öt évig kezelheti.

(6b) A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a hallgató vagy a

felsõoktatási intézmény elektronikus úton terjeszti elõ a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmét, és tesz

jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs

szerv az eljárás során – ha jogszabály másként nem rendelkezik – elektronikus úton tart kapcsolatot a hallgatóval és

a felsõoktatási intézménnyel.

(6c) A diákigazolvány igénylésének további szabályait jogszabály határozza meg.

(6d) A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv a diákigazolvány igényléséhez és elõállításához

szükséges személyes adatokat, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát,

valamint a jogosultság ellenõrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minõsülõ

adatot tartalmazó nyilvántartást vezet.”

(6) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 95. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanár, oktató, kutató oktatói igazolványa

felmutatásával jogosult igénybe venni az oktatók részére biztosított kedvezményeket. Az oktatói igazolvány

közokirat.”

(7) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza:)

„7. a felsõoktatási információs rendszer mûködtetésével, az adattovábbítással, továbbá a diákigazolvánnyal, az oktatói

igazolvánnyal, az oktatói azonosító számmal és a hallgatói azonosító számmal kapcsolatos eljárási szabályokat,

a diákigazolvány és az oktatói igazolvány kibocsátásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat és azok mértékét,

a felsõoktatási intézmények által kötelezõen használt nyomtatványok tartalmi és formai követelményeit, a támogatási

idõ nyilvántartásának, az államilag támogatott és a költségtérítéses képzés közötti átsorolásnak a rendjét,”

(8) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A miniszter rendeletben szabályozza)

„d) az oktatásügyi közvetítõi szolgálatra, a közvetítõi névjegyzék elkészítésére és kiadására vonatkozó szabályokat,

továbbá az ezekhez és az államilag elismert nyelvvizsgáztatáshoz és a felsõoktatási információs rendszer

mûködtetéséhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj körét, mértékét, megfizetésének szabályait, nyilvántartását,

elszámolását és felhasználását.”

(9) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 2. számú melléklet II/B. pont 3. alpontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„3. Az 1. pontban meghatározott személyes adatok közül

a) az illetmény, a munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához, igénybevételéhez szükséges adat

a társadalombiztosítási kifizetõhelynek, illetve az illetmény, munkabér vagy más juttatás kifizetõhelyének;

b) valamennyi adat a nemzetbiztonsági szolgálatnak,

c) a megkeresés teljesítéséhez szükséges személyes adat a bíróságnak, ügyészségnek, rendõrségnek, az

államigazgatási szervnek, a bírósági végrehajtónak;

d) a felsõoktatási intézménnyel jogviszonyban álló személy valamennyi adata a felsõoktatási intézménynek;

e) – annak biztosítása érdekében, hogy egy személynek csak egy azonosító száma legyen – az 1. pont a) és b) pontja

szerinti adat a közoktatási információs rendszer felé

továbbítható.”

(10) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 2. számú melléklet II/C. pont 3. alpontja helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„3. Az 1. pontban meghatározott személyes adatok közül:

a) valamennyi adat a nemzetbiztonsági szolgálatnak;

b) a megkeresés teljesítéséhez szükséges személyes adat a bíróságnak, ügyészségnek, rendõrségnek, az

államigazgatási szervnek, bírósági végrehajtónak;

c) a tanulmányok folytatásával összefüggõ adat a Diákhitel Központnak;

d) a társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot meghatározó adatok a társadalombiztosítási szervnek;

e) a felsõoktatási intézménybe jelentkezõ és a felsõoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló személy

valamennyi adata a felsõoktatási intézménynek,

f) – a 35. § (4) bekezdésében foglaltak biztosítása érdekében – az 1. pont a) pont aa) alpontja szerinti adat a közoktatási

információs rendszer felé

továbbítható.”
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280. § (1) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény

a) preambulumában, 1. § (1) bekezdésében, 32. § (10) bekezdésében, 62. § (5) bekezdésében, 64. §

(1) bekezdésében, 79. § (2) bekezdésében, 106. § (1) bekezdésében, 114. § (3) bekezdésében, 116. §

(7) bekezdésében, 117. § (1) bekezdésében, 128. § (1) bekezdés e) és p) pontjában az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

b) 3. §-ában a „kiterjed a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „kiterjed a Magyarország” szöveg, az

„intézmények a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „intézmények Magyarország” szöveg,

c) 5. § (6) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Kormány)” szövegrész helyébe

a „Kormány” szöveg,

d) 7. § (1) bekezdés d) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

e) 7. § (1) bekezdés c) pontjában, 18. § (2) bekezdésében, 105/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

f) 12. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság Országgyûlésétõl” szövegrész helyébe a „az Országgyûléstõl”

szöveg,

g) 38. § (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarország területén” szöveg,

az „a Magyar Köztársaság hivatalos” szövegrész helyébe a „Magyarország hivatalos” szöveg,

h) 39. § (1) bekezdés b) pontjában a „tartozó a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „tartozó, Magyarország”

szöveg,

i) 62. § (5) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,

j) 77. § (6) bekezdésében, 115. § (10) és (14) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi

Törvényszék” szöveg,

k) 100. §-ában a „Magyar Köztársaság elnöke” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök” szöveg,

l) 101. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Kormánya” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

m) 101. § (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság miniszterelnöke” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg,

n) 116. § (1) és (4) bekezdésében, 139. § (5) bekezdésében, 148. § (2) bekezdésében, 1. számú mellékletének

címében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

o) 138/B. § (5) bekezdésében a „Magyar Köztársaság joga az” szövegrészek helyébe a „magyar jog” szöveg, az

„a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarország területén” szöveg

lép.

(2) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 2. számú melléklet

a) A felsõoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok Fejezet I/B. A hallgatók

adatai alcím 1. pont aa) és ba) alpontjában,

b) A felsõoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok Fejezet

II/C. A hallgatói, doktorjelölti személyi törzs alcím 1. pont ab) alpontjában és

c) A felsõoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok Fejezet

II/D. Felvételi személyi törzs alcím 1. pont aa) alpontjában

a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

199. A nyugdíj-elõtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény módosítása

281. § A nyugdíj-elõtakarékossági számlákról szóló 2005. évi CLVI. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében és 8. § (3) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg

lép.

200. A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

282. § A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 3. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg lép.

283. § Hatályát veszti a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 1. §-ában az „a Magyar Köztársaság területén”

szövegrész.
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201. A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény módosítása

284. § A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény

a) 2. § 1. és 3. pontjában, 5. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 9. § (2) bekezdésében az „és/vagy nem rendelkezik a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „ , illetve nem

rendelkezik Magyarország” szöveg

lép.

202. A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása

285. § (1) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § (2) bekezdés 18. pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

(Vasúti tevékenységek, szolgáltatások:)

„18. vasúti személyszállítási közszolgáltatás: vasúton végzett személyszállítási közszolgáltatás, ezen belül

a) elõvárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás: a fõváros vagy megyei város és annak legfeljebb 70 kilométeres

vonzáskörzete között végzett személyszállítási szolgáltatás,

b) helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás: a település közigazgatási határán belül – helyi díjszabás alapján –

végzett személyszállítási szolgáltatás, a vasúti jármûvel végzett személyszállítási közszolgáltatások esetében ideértve

a település közigazgatási határon kívül esõ közösségi közlekedési eszköz megállóhelyére, komp- vagy

rév-átkelõhelyére közbeesõ megállóhely érintése nélkül történõ személyszállítási szolgáltatást is,

c) országos személyszállítási közszolgáltatás: regionális, elõvárosi, vagy helyi személyszállítási szolgáltatásnak nem

minõsülõ személyszállítási szolgáltatás,

d) regionális személyszállítási közszolgáltatás: a megye határain belül vagy a megyehatár átlépése esetén

100 kilométert meg nem haladó, elõvárosi személyszállítási szolgáltatásnak nem minõsülõ belföldi személyszállítási

szolgáltatás;”

(2) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § (5) bekezdése a következõ 20. ponttal egészül ki:

(Egyéb fogalmak:)

„20. meghatározó befolyás: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685/B. § (1)–(3) bekezdése szerinti

meghatározó befolyás.”

(3) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 3. § (2) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:

(A miniszter feladata:)

„m) az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhetõ közszolgáltatási menetrend és elektronikus

utazásszervezõ mûködtetésére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése.”

(4) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény a következõ 3/A–3/B. §-sal egészül ki:

„3/A. § (1) A Kormány országos jelentõséggel bíró esetben a személyszállítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök,

így különösen utastájékoztatási rendszer, elektronikus jegy- és bérletrendszer, jegyértékesítõ és jegyellenõrzõ

rendszer, valamint a kapcsolódó jármûvek és infrastruktúra elemek, így különösen vasúti pálya, közlekedési

csomópont, állomás és megállóhely, energetikai, távközlési és biztonsági berendezés üzemeletetésére, fejlesztésére

és fejlesztésnek nem minõsülõ beruházásaira egységes fejlesztési koncepciót állapíthat meg.

(2) Közvetlen vagy közvetett állami vagy önkormányzati tulajdonban lévõ vasúti társaság által végzett

személyszállítási szolgáltatásokat érintõ, valamint állami forrásból vagy európai uniós forrásból megvalósuló

fejlesztést kizárólag a Kormány által jóváhagyott koncepció keretei között lehet finanszírozni és lebonyolítani.

3/B. § A vasúti társaságok és a személyszállítási szolgáltatási tevékenység végzéséhez szükséges állomások,

megállóhelyek, egyéb utasforgalmi létesítmények üzemeltetõi kötelesek a személyszállítási szolgáltatási

tevékenységek hatékony ellátása érdekében egymással együttmûködni. Ennek keretében az üzemeltetõ – ha

jogszabály másként nem rendelkezik – legfeljebb a fenntartás és az üzemeltetés költségeit, az értékcsökkenést és

a tõkemegtérülés alapján számított nyereséget magában foglaló önköltség fejében, az egyenlõ bánásmód elve

mellett, erre irányuló szerzõdés alapján, a biztonságos közlekedés feltételeinek figyelembevételével hozzáférést

biztosít

a) a közforgalmú vasúti személyszállítást igénybe vevõ utasok kiszolgálásához közvetlenül kapcsolódó

szolgáltatásokhoz, így az utasok fel- és leszállásához, az utazási okmány vásárlásához, az utastájékoztatási rendszerhez,

a várakozást szolgáló és a szociális létesítményekhez és
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b) a közforgalmú vasúti személyszállítás nyújtásához szükséges állomásokhoz, megállóhelyekhez, valamint egyéb

utasforgalmi létesítményekhez

más személyszállítási szolgáltatást nyújtó szolgáltatók számára.”

(5) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 5. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

[A települési (fõvárosban a fõvárosi) önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat), valamint önkormányzatok

társulásának önként vállalt feladata lehet:]

„f) az utasok számára elektronikus formában egységesen megismerhetõ közszolgáltatási menetrend és elektronikus

utazásszervezõ mûködtetésére és fejlesztésére vonatkozó koncepció készítése.”

(6) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény A települési önkormányzatok feladatai alcíme a következõ 5/A.

§-sal és 5/B. §-sal egészül ki

„5/A.§ (1) Az önkormányzat az 5. § (1) bekezdés b)–f) pontjában és (3) bekezdésében, a 27. §–27/D. §-ban és a 27/G.

§-ban szabályozott feladatokat a feladat ellátásához szükséges forrásokkal együtt – az önkormányzat meghatározó

befolyása alatt álló korlátolt felelõsségû társaság vagy részvénytársaság, vagy irányítása alatt álló költségvetési

szervként mûködõ – közlekedésszervezõnek adhatja át. A közlekedésszervezõ mûködése alatt az önkormányzat

meghatározó befolyásának vagy irányítási jogának fennállását folyamatosan biztosítja.

(2) Az önkormányzat az átadott feladatok tekintetében szakmai felügyeletet gyakorol a közlekedésszervezõ felett,

ennek során az önkormányzat a közlekedésszervezõ által az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátása során hozott

döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti. A szakmai felügyelet körében az önkormányzat évente egy

alkalommal értékeli a közlekedésszervezõ tevékenységét és a következõ idõszakra tervezett stratégiai intézkedéseit.

(3) Ha a közlekedésszervezõ valamely közszolgáltatási tevékenysége gazdasági tevékenységnek minõsül, az

(1) bekezdés szerinti feladatot kizárólag az Európai Unió által az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés 106. cikk

(2) bekezdésének alkalmazása érdekében kiadott kötelezõ jogi aktusnak és a vasúti és közúti személyszállítási

közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló

2007. október 23-i 1370/2007/EK parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelõ közszolgáltatási szerzõdés alapján

végezheti.

5/B. § (1) Az önkormányzat a közlekedésszervezõt az e törvényben meghatározott feladatok átadására rendeletben

(a továbbiakban: kijelölõ rendelet) jelöli ki.

(2) A kijelölõ rendeletben meg kell határozni

a) a közlekedésszervezõ szervezeti alapját biztosító gazdasági társaságot vagy költségvetési szervet,

b) a közlekedésszervezõ mûködésének területi határait,

c) a feladatátadás célját,

d) az átadott feladatok körét,

e) azon feladatokat, amelyeket a közlekedésszervezõ az átadott feladatokon túl önként elláthat,

f) az átadott feladat ellátásához szükséges döntési jogköröket, az azok gyakorlásának módját, valamint az ahhoz

kapcsolódó eljárási szabályokat,

g) a döntési jogkörök megosztása esetén az együttmûködési kereteket, valamint

h) az átadott feladatok ellátásához, valamint a közlekedésszervezõ mûködéséhez szükséges források átadásának

módját,

i) a közlekedésszervezõ felett gyakorolt szakmai felügyeleti jogkör gyakorlásának módját,

j) a területileg érintett ellátásért felelõssel történõ együttmûködés kereteit, valamint

k) a feladatok ellátásával kapcsolatos további szükséges feltételeket.

(3) A feladat átadásával kapcsolatos részletes szabályokat, az átadott feladatok pénzügyi és teljesítményi korlátait,

valamint a kötelezõ és az önként vállalt feladatok számviteli elhatárolásának szabályait – a kijelölõ rendeletben

meghatározott feltételek alapján – szerzõdésben (a továbbiakban: feladat-ellátási szerzõdés) kell megállapítani.

(4) A kijelölõ rendelet – az (1)–(3) bekezdésben foglaltak szerint – a közlekedésszervezõ feladatává teheti az

utastájékoztatást, a menetrend megtartását kizáró esemény esetén a menetrendi és utastájékoztatási intézkedések

megtételét vagy az intézkedések rendjének meghatározását, a jegy- és bérletértékesítést, illetve a jegy- és

bérletellenõrzést, valamint a bevételek beszedését.

(5) Ha a kijelölõ rendelet a bevételek beszedését a közlekedésszervezõ feladataként rögzíti, a közlekedési

közszolgáltatásokkal kapcsolatos díjbevételek beszedésére és a fogyasztói árkiegészítés igénylésére

a közlekedésszervezõ az e törvényben meghatározott szabályok szerint jogosult és kötelezett.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 41033



(6) A közlekedésszervezõ a kijelölõ rendeletben vagy a feladat-ellátási szerzõdésben meghatározott feladatok

teljesítését nem adhatja át másnak, de jogosult a feladatok teljesítésébe a kijelölõ rendeletben vagy a feladat-ellátási

szerzõdésben meghatározott módon és mértékben közremûködõt bevonni.

(7) A feladatok átadásával kapcsolatos szabályokat olyan módon kell meghatározni, hogy a közlekedési

közszolgáltatás teljesítésében érintett közlekedési szolgáltatók és az azokkal érintett utasok vagy egyéb személyek

jogainak és jogos érdekeinek védelme, jogérvényesítési lehetõségei és jogorvoslati jogai ne csökkenjenek ahhoz

viszonyítva, mintha a feladatot az ellátásért felelõs látná el.

(8) A közlekedésszervezõ a helyi személyszállítást végzõ, valamint a helyi vasúti pályahálózatot mûködtetõ vasúti

társaság számára a megrendelt közszolgáltatás teljesítése során jelentkezõ zavarok elhárítása és rendkívüli igények

teljesítése céljából az operatív lebonyolítás módját, az alkalmazandó intézkedéseket meghatározhatja. Ennek kereteit

a (4) bekezdés szerinti kijelölõ rendelet határozza meg. A közlekedésszervezõ ezen rendelkezésének végrehajtását

a vasúti társaság csak abban az esetben tagadja meg, ha a rendelkezés az emberi életet, egészséget vagy a vasútüzem

biztonságát sérti vagy veszélyezteti.”

(7) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 21/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21/B. § (1) A rögzített kép-, illetve hangfelvételt felhasználás hiányában a rögzítéstõl számítva 16. napon meg kell

semmisíteni, vagy törölni kell. Felhasználásnak minõsül, ha a rögzített kép-, illetve hangfelvétel bírósági vagy más

hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználásra kerül.

(2) Akinek jogát vagy jogos érdekét az (1) bekezdés szerinti kép-, illetve hangfelvétel érinti, a rögzítésétõl számított

15 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a kép-, illetve hangfelvételt annak kezelõje ne

semmisítse meg, vagy ne törölje.

(3) Bíróság vagy hatóság megkeresésére a rögzített kép-, illetve hangfelvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak

haladéktalanul meg kell küldeni. Ha megkeresésre attól számított hetvenkét órán belül, hogy a megsemmisítés, vagy

a törlés mellõzését a (2) bekezdés alapján kérték, nem kerül sor és az (1) bekezdésben meghatározott határidõ letelt,

a rögzített kép-, illetve hangfelvételt meg kell semmisíteni, vagy törölni kell.”

(8) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény a következõ 21/C. §-sal egészül ki:

„21/C. § (1) A közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végzõ vállalkozó vasúti társaság vagy megbízottja

jogosult a személyszállítási szerzõdés teljesítésével összefüggésben a személyszállítási szolgáltatásban részt vevõ,

menetdíjat meg nem fizetõ utas azonosíthatósága, a személyhez kötött utazási jogosultság ellenõrzése, valamint a

közszolgáltatási utazási kedvezmények igénybevétele jogszerûségének megállapítása céljából a személyszállítási

szolgáltatásban részt vevõ utas azonosíthatóságához szükséges, a (4) bekezdésben meghatározott személyes adat

megismerésére.

(2) A közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végzõ vállalkozó vasúti társaság az információs önrendelkezési

jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, továbbá

e törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések megtartásával az elektronikus adathordozón rögzített, nem

személyhez kötött utazási jogosultság igénybevételével történõ, egy alkalomnál több utazásra jogosító

személyszállítási szerzõdés teljesítése érdekében, a szerzõdés teljesítéséhez szükséges mértékben – a személyszállítási

üzletszabályzatban közzétett feltételek mellett – a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott adatok kezelésére

vonatkozó adatkezelési megállapodást köthet a személyszállítási szolgáltatásban részt vevõ személlyel.

(3) A közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végzõ vállalkozó vasúti társaság a közszolgáltatási utazási

kedvezmény vagy személyhez kötött utazási jogosultság keretében teljesítendõ – elektronikus adathordozón

rögzített utazási jogosultság igénybevételével történõ – utazásra jogosító személyszállítási közszolgáltatásra

vonatkozó személyszállítási szerzõdés teljesítésével összefüggésben az utazásra való jogosultság azonosítása céljából

és az (1) bekezdés szerinti célból jogosult a (4) bekezdésben meghatározott személyes adatnak a szerzõdés

teljesítéséhez szükséges mértékben történõ kezelésére.

(4) A közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végzõ vállalkozó vasúti társaság adat-megismerési

jogosultsága és adatkezelési jogosultsága a személyszállítási szolgáltatás alapjául szolgáló szerzõdés teljesítése

érdekében a következõ személyes adatra terjed ki:

a) a jogosult természetes személyazonosító adata,

b) az utazási kedvezmény jogcíme, a jogcímet megalapozó okmány azonosítója, típusa, érvényessége és kibocsátója,

c) az utazási viszonylathoz kötött kedvezmény estén az érintett lakcíme, meghatározott idõponthoz vagy idõszakhoz

kötött érvényességû kedvezmény esetén az érvényesség idõpontja vagy idõszaka.
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(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott esetben a közforgalmú vasúti személyszállítási szolgáltatást végzõ

vállalkozó vasúti társaság a (4) bekezdésben meghatározott személyes adatot a polgári jogi igények elévüléséig

tarthatja nyilván.”

(9) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény „A VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAT MÛKÖDTETÉSÉRE KÖTÖTT

SZERZÕDÉS” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A személyszállítási közszolgáltatás díjai, jegy- és bérletrendszerrel kapcsolatos szabályok

27/G. § (1) A vasúti személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, továbbá ezek

megsértése esetén érvényesíthetõ jogkövetkezmények közszolgáltatási szerzõdésben a közszolgáltatási utazási

kedvezményekrõl szóló jogszabályban meghatározott vasúti személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények

alapján képzett kedvezményes díjak kedvezménycsoportonként történõ elkülönítése mellett kerülnek

meghatározásra.

(2) Ha a bevételek beszedését a közlekedésszervezõ végzi, a személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és az

díjalkalmazási feltételek, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthetõ jogkövetkezmények a közszolgáltatási

szerzõdésben és a feladat-ellátási szerzõdésben az általános forgalmi adót nem tartalmazó mértékben kerülnek

meghatározásra.

(3) A vasúti személyszállítási közszolgáltatási utazási kedvezmények mértékét, a jogosultak körét és a kedvezmények

igénybevételének feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

(4) A közszolgáltatási szerzõdésben és a feladat-ellátási szerzõdésben meghatározott díjak, a kedvezményes díjak és a

díjmentes utazások igénybevételéhez szükséges utazási okmányok alkalmazását – a közszolgáltatási szerzõdésben és

a feladat-ellátási szerzõdésben rögzített kereteken belül – a közlekedési szolgáltató az üzletszabályzat részét képezõ

díjszabásban köteles rögzíteni.

(5) Az ellátásért felelõs a díjat megállapíthatja tételesen vagy a díj kiszámítására vonatkozó módszer

meghatározásával. A díjat úgy kell meghatározni, hogy a hatékonyan mûködõ közlekedési szolgáltató közlekedési

közszolgáltatásokkal felmerülõ indokolt költségeire és a mûködéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosítson,

tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra is, valamint biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatások egyéni

közlekedéssel szembeni versenyképességét.

(6) A díjat, valamint annak alkalmazási feltételeit a közlekedési szolgáltatónak a díjszabásban annak hatálybalépését

30 nappal megelõzõen közzé kell tennie.

27/H. § (1) A közszolgáltatási szerzõdésben és a feladat-ellátási szerzõdésben meghatározott áralkalmazási elvek

érvényesítésekor biztosítani kell, hogy

a) a magasabb komfortfokozat és a kiegészítõ szolgáltatás által nyújtott többlet arányban álljon a felszámított

pótjegyek és egyéb díjak nagyságával,

b) kizárólag magasabb komfortfokozat és kiegészítõ szolgáltatás nyújtása esetén legyen felszámítható pótjegy és

egyéb díj,

c) az egyes közlekedési módok tekintetében ne alakulhasson ki versenyhátrány a pótjegyek és egyéb díjak eltérõ

rendszere miatt,

d) az országos vasúti személyszállítási közszolgáltatáson és a regionális személyszállítási közszolgáltatáson belül az

egységes díjképzés kerüljön alkalmazásra,

e) helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás és az elõvárosi személyszállítási közszolgáltatás esetén idõalapú

hozzáférést biztosító jegyrendszer is mûködhessen,

f) az egyes szolgáltatók között átjárhatóság valósulhasson meg az utazási okmányok, valamint a bérletek kölcsönös

elfogadása és a felek közötti tételes pénzügyi elszámolás révén.

(2) Az országos vasúti személyszállítási közszolgáltatást, a regionális vasúti személyszállítási közszolgáltatást vagy az

elõvárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatást végzõ vállalkozó vasúti társaság köteles más közlekedési

szolgáltatók által vagy egyéb értékesítési helyen értékesített, a társaság járataira szóló jegyet, bérletet elfogadni és

ennek elszámolásáról, illetve ellentételezésérõl írásban megállapodni.

(3) Az országos vasúti személyszállítási közszolgáltatást, a regionális vasúti személyszállítási közszolgáltatást vagy az

elõvárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatást végzõ vállalkozó vasúti társaság kötelesek sztrájk és rendkívüli

akadályoztatás esetén a jegyek és bérletek kölcsönös elfogadását érintõ együttmûködés általános kereteit elõre

írásban rögzíteni.

(4) A vasúti személyszállítási közszolgáltatást végzõ vállalkozó vasúti társaság a bevételeket idõponthoz, járathoz,

menetjegyhez, árkategóriához, valamint indulási és érkezési állomáshoz rendelhetõ adatstruktúrában köteles

nyilvántartani.
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(5) Ha a bevételek beszedését a közlekedésszervezõ végzi, a (3) és (4) bekezdésben foglalt kötelezettségek

a közlekedésszervezõt terheli.”

(10) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 27/H. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép, és a bekezdés a következõ g) ponttal egészül ki:

(A közszolgáltatási szerzõdésben és a feladat-ellátási szerzõdésben meghatározott áralkalmazási elvek érvényesítésekor

biztosítani kell, hogy)

„f) az egyes szolgáltatók között átjárhatóság valósulhasson meg az utazási okmányok, valamint a bérletek kölcsönös

elfogadása és a felek közötti tételes pénzügyi elszámolás révén, valamint

g) az egyes utazások járathoz kötötten díjövezeti, indulási és érkezési állomási – meghatározott idõponthoz vagy

idõszakhoz kötött utazások esetén az érvényesítés dátuma, illetve az érvényességi idõszak szerinti –,

kedvezménykategóriánkénti, vonali bontásban kerüljenek rögzítésre mind a jeggyel, mind a bérlettel történõ

utazás esetén.”

(11) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 27/H. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az ellátásért felelõs a fõváros és elõvárosa tekintetében a fõvárosi személyszállítási közszolgáltatás és az elõvárosi

személyszállítási közszolgáltatás igénybevételére jogosító egységes jegy- és bérletrendszert mûködtet, a megyei

város tekintetében a helyi személyszállítási közszolgáltatások és az elõvárosi személyszállítási közszolgáltatások

igénybevételére vonatkozó egységes jegy- és bérletrendszert mûködtethet.

(7) A vasúti személyszállítási közszolgáltatást végzõ vállalkozó vasúti társaság – illetve abban az esetben, ha a

bevételeket a közlekedésszervezõ szedi be, a közlekedésszervezõ – olyan elektronikus alapú jegy és bérlet ellenõrzési

rendszert alakít ki és mûködtet, amely lehetõvé teszi az ellenõrzött jegyek és bérletek számának járat és vonali,

valamint indulási- és érkezési állomás szerinti kimutatását.”

(12) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény a XIV. fejezetet megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Még elégséges szolgáltatás a vasúti közforgalmú közlekedésben

68/I.§ (1) A sztrájkról szóló 1989. évi VII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott, még elégséges szolgáltatás

mértéke a munkabeszüntetésben érintett idõszakra vetítve vonalanként

a) a helyi vasúti személyszállítási közszolgáltatás és az elõvárosi vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a

megrendelt személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 66%-a,

b) az országos vasúti személyszállítási közszolgáltatás és a regionális vasúti személyszállítási közszolgáltatás esetén a

megrendelt személyszállítási szolgáltatás mennyiségének 50%-a.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott arányokat vonalankénti bontásban, járatonként számolva, tört szám esetén

felfelé kerekítve kell meghatározni. A még elégséges szolgáltatás mértéke az (1) bekezdésben meghatározott

mennyiséget a munkabeszüntetés szervezõi és a munkáltató közös megállapodásával meghaladhatja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékek teljesülése a munkabeszüntetés elsõ 24 órája során óránként, ezt

követõen napi bontásban érvényesítendõ oly módon, hogy ha a munkabeszüntetés munkanapon 6:00–9:00 és

15:00–18:00 közötti idõszakot is érint, az (1) bekezdésben meghatározott mértékeknek ezen idõszakokra vetítve

önállóan, óránkénti bontásban is teljesülniük kell.

(4) A sztrájkkal érintett személyszállítást végzõ vállalkozó vasúti társaság szolgáltató az (1)–(3) bekezdésben

foglaltaknak megfelelõ és eleget tevõ menetrend-tervezetet dolgoz ki és azt legkésõbb sztrájk megkezdésének

idõpontját két nappal megelõzõen a lakosság egyidejû tájékoztatásával hirdeti meg.

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott mértékû szolgáltatás nyújtása csak abban az esetben tekinthetõ a még

elégséges szolgáltatás teljesítésének, ha az a menetrendben elõre meghirdetett útvonalon és idõpontban

megvalósul.

(6) Ha a munkabeszüntetésben résztvevõk a (1) - (3) bekezdés szerinti szolgáltatás nyújtását akadályozzák vagy

ellehetetlenítik, a vasúti társaság a munkabeszüntetés szervezõivel és résztvevõivel szemben kártérítési igénnyel

élhet, továbbá jogosult a vele szemben harmadik fél által érvényesített kárigényeket rájuk továbbhárítani.”

(13) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.§ (1) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a kormány, hogy)

„p) az 5. § (1) bekezdés f) pontjában, a 21/C. §-ban, a 27/H. § (1) bekezdés e)–g) pontjában és a 27/H.§ (4), (6) és

(7) bekezdésében meghatározott adatok, adatbázisok és elektronikus adatkommunikációs technológiák

egységességét és átjárhatóságát biztosító mûszaki és technológiai elõírásokat, a központi adatbázisok és az azokhoz

kapcsolódó központi szolgáltatások kialakításával, mûködtetésével, fejlesztésével és finanszírozásával kapcsolatos

feladatok ellátásának szabályait, továbbá a központi adatbázisok mûködtetésére és a központi koordinációs feladatok

ellátását végzõ szervezet kijelölését”

(rendeletben állapítsa meg.)
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(14) A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.§-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, a fõváros esetében a fõvárosi önkormányzat képviselõ-testülete,

hogy a közlekedésszervezõt rendeletben jelölje ki, valamint arra, hogy a közlekedésszervezõ által a helyi

személyszállítást végzõ, valamint a helyi vasúti pályahálózatot mûködtetõ vasúti társaság számára adható

rendelkezései kereteit rendeletben határozza meg.”

286. § A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény

a) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés 6. és 12. pontjában, valamint 68/A. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek

helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdés 6. és 12. pontjában a „de” szövegrész helyébe az „és” szöveg,

d) 2. § (2) bekezdés 5., 11. és 15. pontjában, 7. § (1) bekezdésében, 33. § (5) bekezdésében, 41. § (2) bekezdésében,

68/A. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 4. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

f) 7. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

203. A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása

287. § A légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi

CLXXXIV.

a) 1. § (1) és (2) bekezdésében, 19/A. § (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 10. § (6) bekezdésében, 19/B. § (2) bekezdésében és 19/D. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

204. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény módosítása

288. § A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. § (5) bekezdésében a „cégjegyzéket vezetõ megyei (fõvárosi)

bíróság” szövegrész helyébe a „cégjegyzéket vezetõ törvényszék” szöveg lép.

205. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

2006. évi V. törvény módosítása

289. § A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 29. § (5) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

c) 29. § (6) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságnál” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéknél” szöveg,

d) 65. § (1) bekezdésében, 69. § (1) bekezdésében és 71. § (2) bekezdésében a „cég székhelye szerint illetékes megyei

bíróság” szövegrész helyébe a „cég székhelye szerint illetékes törvényszék” szöveg,

e) 96. §-ában a „cég székhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „cég székhelye

szerint illetékes törvényszék” szöveg,

f) 119. § (3) bekezdésében a „cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes megyei bíróság” szövegrész helyébe a

„cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes törvényszék” szöveg

lép.
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206. A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény módosítása

290. § A szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

b) 15. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bírósághoz” szövegrész helyébe a „törvényszékhez” szöveg,

c) 18. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél” szöveg

lép.

291. § Hatályát veszti a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény preambulumában a „– kiindulva az Alkotmány 12. §-ából,

amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, –” szövegrész.

207. A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelmérõl szóló

1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítõ Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl és a Büntetõ

Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006. évi XXIX. törvény módosítása

292. § A kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelmérõl szóló 1954. évi Hágai Egyezmény Második Kiegészítõ

Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl és a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló 2006.

évi XXIX. törvény 4. § (3) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.

208. A vámeljárások egyszerûsítésérõl és összehangolásáról szóló, Kiotóban, 1973. május 18-án kelt

nemzetközi egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott Módosító Jegyzõkönyvének

kihirdetésérõl szóló 2006. évi XLI. törvény módosítása

293. § A vámeljárások egyszerûsítésérõl és összehangolásáról szóló, Kiotóban, 1973. május 18-án kelt nemzetközi

egyezmény Brüsszelben, 1999. június 26-án létrehozott Módosító Jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló 2006. évi XLI.

törvény 3. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarország területén” szöveg

lép.

209. Az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló

törvényben meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló

2006. évi XLVII. törvény módosítása

294. § Az életüktõl és a szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló törvényben

meghatározott határidõk ismételt megnyitásáról és a kárpótlás lezárásáról szóló 2006. évi XLVII. törvény a következõ

2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) Ha az eljárás során a jogosulttal való kapcsolattartás lehetetlenné vált, a kárpótlási hatóság a döntését a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hirdetményi kézbesítésre vonatkozó

szabályai szerint közli.

(2) Ha az eljárás során az ügyfél az eljárás jogerõs befejezése elõtt elhunyt, a jogutódlásra a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény jogutódlásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

210. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

és egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

295. § A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 10. §-ában a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrészek helyébe a „Kúria” szöveg,

a „Legfelsõbb Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Kúriához” szöveg lép.

211. Az európai szövetkezetrõl szóló 2006. évi LXIX. törvény módosítása

296. § Az európai szövetkezetrõl szóló 2006. évi LXIX. törvény 3. §-ában a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrészek helyébe a

„törvényszék” szöveg lép.

41038 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



212. A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról

Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló

2006. évi LXXVII. törvény módosítása

297. § A Bernben, 1980. május 9-én kelt, Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban

elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl szóló 2006. évi LXXVII. törvény

a) 4. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarország területén” szöveg

b) 4. § (5) bekezdésében az „a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szövegrész helyett a

„Magyarország hivatalos lapjában” szöveg

lép.

213. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi I. törvény módosítása

298. § A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I.

törvény

a) 1. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

b) 2. § d) pontjában, 3. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 5. §-ában, 6. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 7. § (2) bekezdés

a) pontjában, 11. § (1) bekezdés b) pontjában, 11. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, 15. § (2) és (3) bekezdésében,

16. § (1) bekezdés a)–d) pontjában, 17. § (2) bekezdés a) pontjában, 17. § (3) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés a)

és b) pontjában, 18. § (5) bekezdés a) pontjában, 23. § (3) bekezdésében, 27. § (1) bekezdésében, 29. § záró

szövegrészében, 30. §-ában, 37. § (2) bekezdésében, 38. § (1) bekezdés a) pontjában, 38. § (2) bekezdésében, 40. §

(2) bekezdés a) és c) pontjában, 40. § (5) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés a) pontjában, 45. § (1) bekezdésében,

47. § (1) bekezdésében, 64. § (1) bekezdésében, 65. § (1) bekezdésében, 65. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, 66. §

(1) bekezdésében, 77/A. § (1) bekezdésében, 81. § (2) bekezdésében és 82. § (2) bekezdésében az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 16. § (3) bekezdésében és 18. § (1) bekezdés d) pontjában az „a

Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 11. § (2) bekezdés b) pontjában és 17. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a

„Magyarország” szöveg,

e) 18. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „A Magyarország” szöveg,

f) 18. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

g) 18. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „Magyar Köztársaságban” szövegrészek helyébe a „Magyarországon”

szöveg,

h) 34. § (1) bekezdésében a „kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek, illetve

halálbüntetésnek” szövegrész helyébe az „az Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében meghatározott

magatartásnak” szöveg

lép.

214. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló

2007. évi II. törvény módosítása

299. § A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 2. § e), g) és l) pontjában, 6. § (1) és (2) bekezdésében, 7/A. §-ában, 12. § (1) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés nyitó

szövegrészében, 13. § (1) bekezdés e) és h) pontjában, 14. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 16. § (1), (2) és

(4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdés c) pontjában, 18. § (1b) bekezdés c) pontjában, 20/A. § (1) bekezdés d)

pontjában, 20/A. § (2) bekezdés b), g), h) és i) pontjában, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés a) pontjában,

23. § (1) bekezdés záró szövegrészében, 24. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 26. § (1) bekezdésében, 27. §

(1) bekezdésében, 29. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában, 30. § (1) bekezdés b), c), f), g), i) és k) pontjában, törvény

30. § (5) bekezdésében, 32. § (3) bekezdésében, 33. § (1) bekezdés a) pontjában, 33. § (2) bekezdés b) pontjában,

33. § (3) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés a) pontjában, 35. § (3) bekezdésében, 36. §

(2) bekezdésében, 37. § (1) bekezdés b) és c) pontjában, 38. § (1) bekezdés a) pontjában és b) pont ba)
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alpontjában, 38. § (2) bekezdés a)–c) pontjában, 38. § (5) és (6) bekezdésében, 39. § (1) bekezdés c) pontjában,

43. § (1) bekezdés a) pontjában, 43. § (2) bekezdés a) pontjában, 45. § (2) bekezdés a) pontjában, 45. § (4) és

(6) bekezdésében, 45. § (8) bekezdés a) és b) pontjában, 45. § (8a) és (8c) bekezdésében, 47. § (6) és

(8) bekezdésében, 62. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 69. § (1) bekezdésében, 69. § (2) bekezdés b) pontjában,

70. § (1) bekezdésében, 74. §-ában, 76. § (1) bekezdésében, 83. § (1) bekezdésében és 95. § (3) bekezdésében az

„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 2. § f) pontjában a „halálbüntetésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak vagy

büntetésnek” szövegrész helyébe az „az Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében meghatározott magatartásnak”

szöveg,

d) 30. § (1) bekezdés d) pontjában, 35. § (2) bekezdésében és 37. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 21. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

f) 23. § (1) bekezdés e) pontjában és 104. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a

„Magyarországon” szöveg,

g) 32. § (2) bekezdésében az „Alkotmányban és külön” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben és a” szöveg,

h) 35. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”

szöveg,

i) 37. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaság területét” szövegrész helyébe a „Magyarország

területét” szöveg, a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarország területén” szöveg,

j) 38. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

k) 19. § (5) és (8) bekezdésében, 42. § (1) és (4) bekezdésében, 69. § (2) bekezdés a) pontjában, 86. §-ában és 102. §

(1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

l) 45. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársasághoz” szövegrész helyébe a „Magyarországhoz” szöveg,

m) 51. § (1) bekezdésében a „halálbüntetésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó bánásmódnak vagy

büntetésnek” szövegrész helyébe az „az Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében meghatározott magatartásnak”

szöveg,

n) 82. §-ában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, a „Magyar Köztársaság által”

szövegrész helyébe a „Magyarország által” szöveg, az „a Magyar Köztársaság területére” szövegrész helyébe

a „Magyarország területére” szöveg,

o) 85. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarország területén” szöveg,

az „a Magyar Köztársaság területére” szövegrész helyébe a „Magyarország területére” szöveg

lép.

300. § Hatályát veszti a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény

preambulumában az „– az Alkotmány 58. §-ában foglaltakra figyelemmel –” szövegrész.

215. A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb

intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása

301. § A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 10. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

216. A szabálysértési jogsegélyrõl szóló 2007. évi XXXVI. törvény módosítása

302. § A szabálysértési jogsegélyrõl szóló 2007. évi XXXVI. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében és 29. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg,

c) 11. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a „Magyarországot” szöveg,

d) 32. §-ában a „magyar forintban” szövegrész helyébe a „Magyarország hivatalos pénznemében” szöveg

lép.

41040 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



217. A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény módosítása

303. § (1) A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 38. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A digitális átállásnak legkésõbb 2014. december 31-ig kell megvalósulnia a digitális audiovizuális

médiaszolgáltatások elérhetõsége tekintetében Magyarország teljes területén úgy, hogy országosan a lakosság

legalább kilencvennégy százalékát elérje a digitális televízió mûsorszórási szolgáltatáson keresztül a közszolgálati

médiaszolgáltatás, és a lakosság számára a kiskereskedelmi forgalomban elérhetõek legyenek a vételi eszközök

(a továbbiakban: digitális átállás).”

(2) A mûsorterjesztés és digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 44. §-át követõen a következõ alcímmel

egészül ki:

„Adatkezelés a vevõeszköz-támogatás érdekében

44/A. § (1) A Hatóság a digitális vevõdekóderek állami támogatására vonatkozó közfeladat ellátása során

a támogatásra jogosultság megállapítása és a támogatás felhasználása jogszerûségének ellenõrzése céljából jogosult

a támogatási jogosultsággal összefüggõ – a (4)–(6) bekezdésben meghatározott – személyes és különleges adatok

kezelésére.

(2) Az állami támogatásra való jogosultsággal összefüggõ adatokat kezelõ – a (3)–(6) bekezdés szerinti - állami,

önkormányzati szerv a Hatóság megkeresésére 30 napon belül köteles adatot szolgáltatni a Hatóság részére.

A megkeresés eljárási szabályait, az adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezéseket a Hatóság elnöke

– e törvény keretei között – az 53. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott rendeletében (e §

alkalmazásában a továbbiakban: támogatási rendelet) határozza meg.

(3) A Hatóság a támogatást igénylõ jogosultakra vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtõl, a kincstártól és

a települési önkormányzat jegyzõjétõl kérhet adatszolgáltatást, a támogatási jogosultságot megalapozó ellátások

szerinti csoportosításban.

(4) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtõl a Hatóság a társadalombiztosítási ellátásokkal összefüggésben

a) természetes személyazonosító adatokat,

b) a lakóhely (tartózkodási hely) adatait,

c) a rokkantság, egészségkárosodás tényére és erre tekintettel megállapított ellátásra vonatkozó adatokat, és

d) a keresetre, jövedelemre (nyugdíjra) vonatkozó adatokat

igényelhet megkeresésében.

(5) A kincstártól a Hatóság a családtámogatási és fogyatékossági ellátásokkal összefüggésben

a) természetes személyazonosító adatokat,

b) a lakóhely (tartózkodási hely) adatait,

c) a fogyatékosság tényére, erre tekintettel megállapított ellátásra (fogyatékossági támogatás, vakok személyi

járadéka) vonatkozó adatokat, valamint

d) családtámogatási ellátásra vonatkozó adatokat

igényelhet megkeresésében.

(6) A települési önkormányzat jegyzõjétõl a Hatóság a szociális ellátásokkal összefüggésben

a) természetes személyazonosító adatokat,

b) a lakóhely (tartózkodási hely) adatait, valamint

c) a szociális ellátásra vonatkozó adatokat

igényelhet megkeresésében.

(7) Az adatkezelés során a Hatóság biztosítja, hogy az átadott adatok legalább olyan védelemben részesüljenek, mint

amilyenben az átadó állami, önkormányzati szervnél részesülnek.

(8) A Hatóság által az e § alapján kezelt adatokat kizárólag a Hatósággal közszolgálati jogviszonyban, illetve

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló azon személy jogosult megismerni, aki a vevõeszköz-támogatási

igénylés elbírálásával, a támogatás felhasználása jogszerûségének ellenõrzésével kapcsolatos feladatot lát el.

(9) A Hatóság a vevõeszköz-támogatás ellenõrizhetõsége és átláthatósága érdekében statisztikákat, összegzéseket,

kimutatásokat készíthet a támogatásban részesülõk körérõl, a támogatás mértékérõl. Ennek során a Hatóság biztosítja,

hogy a kimutatásban személyes, illetve különleges adatok ne szerepeljenek.

(10) A Hatóság az adatkezelésre a digitális átállással összefüggõ állami vevõeszköz-támogatás igénylésére nyitva álló

határidõt követõen is, legfeljebb azonban a digitális átállást követõ két évig jogosult. Ezt követõen a Hatóság a részére

átadott adatokat törli.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 41041



(11) A Hatóság a támogatási jogosultsággal összefüggõ, a (4) bekezdés a) és b) pontjában, az (5) bekezdés a) és

b) pontjában, valamint a (6) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat átadhatja a vevõeszköz-támogatás

lebonyolítását végzõ szervezetnek, gazdasági társaságnak, amelynek keretében a Hatóság az átadott adatoknak

legalább olyan védelmét biztosítja, mint amilyenben a Hatóságnál, illetve az átadó állami, önkormányzati szervnél

részesülnek.”

(3) A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 44. § (5) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(5) Az Mttv. 74. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének ingyenesen,

illetve az Mttv. 74. § (1) bekezdése szerinti díjon történõ biztosítása érdekében a digitális vevõdekóderek állami

támogatására, illetve a vevõdekóderek - helyszínen történõ - beszerelésére, telepítésére, valamint az ehhez szükséges

eszközök állami támogatására a közszolgálati analóg mûsorszórás leállítását megelõzõen legalább három hónapig, a

közszolgálati analóg mûsorszórás leállítását követõen pedig legalább egy hónapig, versenysemleges módon, a

kizárólag analóg földfelszíni mûsorszórási vétellel rendelkezõ rászoruló háztartások részére, indokolt esetben és

mértékben, kérelem alapján, a Hatóság elnöke rendeletében meghatározott módon kerülhet sor. Az állami támogatás

részletes szabályait a Hatóság elnöke rendeletben határozza meg.”

(4) A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 45. § (2) bekezdés c) pontja helyébe

a következõ rendelkezés lép:

(A digitális átállás forrásai kizárólag a következõ célok érdekében használhatók fel:)

„c) a digitális átállással kapcsolatos állami kommunikáció pályázat útján, vagy”

(5) A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53. § (2) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Hatóság elnöke, hogy az államháztartásért felelõs miniszter véleményének kikérésével

rendeletben állapítsa meg a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében a digitális

vevõdekóderek, illetve a vevõdekóderek helyszínen történõ beszerelésére, telepítésére, valamint az ehhez szükséges

eszközök állami támogatására vonatkozó szabályokat és az állami támogatásra való jogosultsággal összefüggõ

adatszolgáltatás rendjét.”

304. § A mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában, 7. § (1) bekezdés c) pontjában és 39. § (5) bekezdés b) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 7. § (1) bekezdésében a „nem a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „a nem Magyarország” szöveg,

d) 7. § (1) bekezdés b) pontjában a „Magyar Köztársaság Kormányának” szövegrész helyébe a „Kormány” szöveg,

e) 43/M. § (2) bekezdés a) pontjában az „Alkotmánynak” szövegrész helyébe „Alaptörvénynek” szöveg

lép.

305. § (1) Hatályát veszti a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény preambulumában az

„ , összhangban az Alkotmány 61. § (4) bekezdésével” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a mûsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény IV. Fejezete.

218. Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási

keretrendszerérõl szóló 2007. évi LX. törvény módosítása

306. § Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzõkönyve végrehajtási keretrendszerérõl szóló 2007.

évi LX. törvény

a) 3. § (4) bekezdés a) pontjában, 10. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaságnak” szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg, az

„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 11. § (1) és (2) bekezdésében, 12. §-ában és 13. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

d) 14. § (6) bekezdés b) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.
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219. A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény módosítása

307. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Magyarország menekültként ismeri el azt a külföldit, akinek az esetében az Alaptörvény XIV. cikk (3) bekezdésében

meghatározott feltételek fennállnak.”

308. § A menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény

a) preambulumában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében és 45. § (6) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

c) 2. § c) és f) pontjában, 16. § (2) bekezdésében és 93. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 2. § i) pont ic) alpontjában a „halálbüntetésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak

vagy büntetésnek” szövegrész helyébe az „az Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében meghatározott

magatartásnak” szöveg,

e) 3. § (2) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

f) 5. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

g) 7. § (3) bekezdésében, 10. § (4) bekezdés c) pontjában, 13. § (3) bekezdésében, 15. § b) pontjában, 21. §

(1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, 21. § (1) bekezdés b) pontjában, 22. § (2) bekezdés d) pontjában, 48. §

(1) bekezdés b) pontjában, 72. § (1) bekezdésében és 72. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

h) 19. §-ában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

i) 45. § (1) bekezdésében a „halálbüntetésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódnak

vagy büntetésnek” szövegrész helyébe az „az Alaptörvény XIV. cikk (2) bekezdésében meghatározott

magatartásnak” szöveg

lép.

309. § Hatályát veszti a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény preambulumában az „az Alkotmány 65. §-ában

foglaltak végrehajtása érdekében” szövegrész.

220. Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény módosítása

310. § Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény

a) 1. §-át megelõzõ alcímének címében az „A Magyar Köztársaság határa” szövegrész helyébe a „Magyarország

államhatára” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 1. § (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 2. § d) pontjában, 7. § (4) bekezdés a) pontjában és 8. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 12. § (1) bekezdésében az „Alkotmány 58. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Alaptörvény XXVII. cikk

(1) bekezdésében” szöveg

lép.

221. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló

2007. évi CI. törvény módosítása

311. § Hatályát veszti a döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biztosításáról szóló 2007. évi

CI. törvény 1. §-ában az „ , illetve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének” szövegrész.
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222. A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történõ együttmûködésrõl és információcserérõl

szóló 2007. évi CV. törvény módosítása

312. § A Schengeni Végrehajtási Egyezmény keretében történõ együttmûködésrõl és információcserérõl szóló 2007. évi

CV. törvény 2. § b) pontjában, 5. § (2) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg, 43. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe a

„Magyarországot” szöveg lép.

223. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény módosításáról szóló

2007. évi CX. törvény hatályon kívül helyezése

313. § Hatályát veszti a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény módosításáról szóló

2007. évi CX. törvény.

224. A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vállalkozásokat érintõ egyes

törvények módosításáról szóló 2007. évi CXVI. törvény módosítása

314. § A közellátás biztonsága szempontjából kiemelkedõ jelentõségû vállalkozásokat érintõ egyes törvények módosításáról

szóló 2007. évi CXVI. törvény preambulumában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.

225. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

315. § A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény

a) 1. § (1) bekezdés c) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 2. § 15. pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 6. § (4) bekezdésében, V. Fejezet címében, 82. § (1) bekezdésében és 84. § (6) bekezdés c) pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 16. § (8) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróságot” szövegrész helyébe a „törvényszéket” szöveg,

f) 82. § (2) bekezdésében, 84. § (4) és (5) bekezdésében, 84. § (6) bekezdés e) és f) pontjában a „Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

g) 84. § (8) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

226. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

316. § A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a

„törvényszék” szöveg lép.

227. Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény módosítása

317. § Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI. törvény 476. § (1) bekezdésében az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „, illetõleg” szövegrész helyébe a „vagy” szöveg lép.

228. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

318. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény preambulumában az „a Magyar Köztársaságnak”

szövegrész helyébe a „Magyarországnak” szöveg lép.
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229. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló

2007. évi CXXXVI. törvény módosítása

319. § A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében, 2. § b) pontjában, 18. § (1) és (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg

b) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „legfelsõbb bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg,

c) 22. § (10) bekezdésében a „Magyar Köztársaságon” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

230. A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

320. § A befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 131. §-ában a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi

Törvényszék” szöveg lép.

231. A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény módosítása

321. § A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 52. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bírósági” szövegrész

helyébe a „törvényszéki” szöveg lép.

232. Az Európai Unióról szóló szerzõdés és az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés módosításáról

szóló lisszaboni szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2007. évi CLXVIII. törvény módosítása

322. § Hatályát veszti az Európai Unióról szóló szerzõdés és az Európai Közösséget létrehozó szerzõdés módosításáról szóló

lisszaboni szerzõdés kihirdetésérõl szóló 2007. évi CLXVIII. törvény preambulumában az „egyúttal az Alkotmány 2/A. §

(2) bekezdésére is figyelemmel” szövegrész.

233. Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról,

valamint ehhez kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény módosítása

323. § Az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint ehhez

kapcsolódóan egyes törvények módosításáról szóló 2007. évi CLXXX. törvény

a) 3. § (1)–(3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 10. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg

b) 3. § (3) bekezdés a) pontjában a „megyei (fõvárosi) bíróságot” szövegrész helyébe a „törvényszéket” szöveg

lép.

234. A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása

324. § A közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

a) 2. § (5) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 17. § (1) bekezdés b) pontjában a „megyei bíróságtól” szövegrész helyébe a „törvényszéktõl” szöveg

lép.

325. § Hatályát veszti a közpénzekbõl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. §

(1) bekezdés e) pontjában az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke és alelnökei,” szövegrész.
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235. Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény módosítása

326. § (1) Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Országgyûlés tisztségviselõje, valamint az országgyûlési bizottság tagja és tisztségviselõje kivételével az

Országgyûlés által megválasztott személy (a továbbiakban: közjogi tisztségviselõ) a megválasztását követõen

az Országgyûlés elõtt a melléklet szerinti szöveggel esküt vagy fogadalmat (a továbbiakban együtt: eskü) tesz.”

(2) Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény a következõ melléklettel

egészül ki:

„Melléklet az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvényhez

A közjogi tisztségviselõ esküjének szövege

Én, (az eskütevõ neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hû leszek, jogszabályait

megtartom és másokkal is megtartatom; (a tisztség megnevezése) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.

(Az eskütevõ meggyõzõdése szerint)

Isten engem úgy segéljen!”

327. § Az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény 1. § (2) bekezdésében az „eskü

vagy fogadalom tételérõl” szövegrész helyébe az „eskütételrõl” szöveg lép.

236. Az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

328. § Az egyes közjegyzõi nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 13. § (2) bekezdésében a „megyei bírósághoz”

szövegrész helyébe a „törvényszékhez” szöveg lép.

237. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

329. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletérõl szóló 2008. évi XLVI. törvény 8/B. § (1) bekezdésében és mellékletének

9. és 33. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

238. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII.

törvény módosítása

330. § A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 1. §

(2) bekezdésében az „A törvény” szövegrész helyébe az „E törvény” szöveg az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

239. A távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

331. § Hatályát veszti a távhõszolgáltatás versenyképesebbé tételérõl szóló 2008. évi LXVII. törvény preambuluma.

240. Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

2008. évi XCIX. törvény módosítása

332. § Az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény

a) preambulumában az „az Alkotmányban megfogalmazott állampolgári kulturális jogok érvényesülése érdekében

a Magyar Köztársaság Országgyûlése” szövegrész helyébe az „a kulturális jogok érvényesülése érdekében az

Országgyûlés” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében az „az elõadó-mûvészeti élet” szövegrész helyébe „a mûvészeti alkotás” szöveg

lép.
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241. A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása

333. § A pénzügyi közvetítõrendszer stabilitásának erõsítésérõl szóló 2008. évi CIV. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontjában a

„Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

242. A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ kezességrõl szóló

2009. évi IV. törvény módosítása

334. § A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizetõ kezességrõl szóló 2009. évi IV. törvény

a) 1. § 5. pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. § 9. pontjában és 10. pont b) alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg

lép.

243. A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 2009. évi VI. törvény módosítása

335. § A Módosított Európai Szociális Karta kihirdetésérõl szóló 2009. évi VI. törvény 1. § (2) bekezdésében az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

244. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

szóló 2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XXXVI. törvény hatályon kívül helyezése

336. § Hatályát veszti a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2006. évi LVII. törvény módosításáról szóló 2009. évi XXXVI. törvény.

245. A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény módosítása

337. § A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény

a) 39. § (3) és (5) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg,

b) 50. § (3) bekezdésében a „megyei bírósághoz” szövegrész helyébe a „törvényszékhez” szöveg,

c) 50. § (4) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.

246. Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló

2009. évi LXI. törvény módosítása

338. § Az egyes fémek begyûjtésével és értékesítésével összefüggõ visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében és 19. §-ában az „A törvény” szövegrész helyébe az „E törvény” szöveg, mellékletének

címében az „A törvény” szövegrész helyébe az „A” szöveg

lép.

247. A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

339. § A kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény

a) 1. § a) pontjában, 2. § b) és c) pontjában, 3. § 3. és 22. pontjában, 4. § (7) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében,

23. § (6) bekezdésében, 32/B. § (7) bekezdésében, 35. § (1) és (2) bekezdésében, 38. § (1) és (2) bekezdésében és

43. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. § b) pontjában, 41. §-ában és 43. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a

„Magyarország” szöveg,

c) 28. § (2) bekezdésében, 37. § (1)–(3) bekezdésében, 42. § (3) és (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
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d) 37. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén kívül” szövegrész helyébe a „Magyarország területén

kívül” szöveg, a „Magyar Köztársaság területén lakóhellyel” szövegrész helyébe a „Magyarország területén

lakóhellyel” szöveg,

e) 38. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „A Magyarország” szöveg,

f) 42. § (1) bekezdésében a „fedezetet” szövegrész helyébe a „fedezet” szöveg, az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

g) 43. § (1) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg

lép.

248. A hozzátartozók közötti erõszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló

2009. évi LXXII. törvény módosítása

340. § A hozzátartozók közötti erõszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi LXXII. törvény preambulumában az

„Alkotmánnyal” szövegrész helyébe az „Alaptörvénnyel” szöveg lép.

249. A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló

2009. évi LXXVI. törvény módosítása

341. § A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében, 20. §-át megelõzõ alcímének címében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a

„Magyarországon” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrészek helyébe a „Magyarországon” szöveg,

c) 4. § (2) bekezdés a) pontjában a „vagy hogy – szervezet esetén – székhelye nem a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „vagy – szervezet esetén – székhelye nem Magyarország” szöveg

d) 4. § (2) bekezdés b), c) és f) pontjában, 7. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 7. § (3) bekezdés nyitó

szövegrészében, 7. § (3) bekezdés i) pontjában, 8 § (1) és (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 17. §

(1) bekezdésében, 43. § (2) és (3) bekezdésében, 46. § (1) bekezdés a) pontjában, 47. §-ában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 20. §-ában, 22. § (3) bekezdésében, 36. §-ában és 52. § e) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

f) 43. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

250. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

342. § A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény

a) 1. § (1) bekezdésében és 56. §-ában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 57. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

251. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény módosítása

343. § Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény

a) 2. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

252. A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

344. § A magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 3. § (1) bekezdésében az „A

Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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253. A megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény módosítása

345. § A megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény

a) 3. § (2) bekezdés c) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

254. A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosítása

346. § A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény

a) 1. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 4. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

255. A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény módosítása

347. § A vízitársulatokról szóló 2009. évi CXLIV. törvény 1. § 2. pontjában a „Magyar Köztársaság költségvetésérõl” szövegrész

helyébe a „központi költségvetésrõl” szöveg lép.

256. A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása

348. § A minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény

a) 1. §-ában, 4. § (1) bekezdés q) pontjában, 5. § (1) bekezdésében, 1. számú melléklet 1. pontjában, 1. számú

melléklet 3. pontjában és 1. számú melléklet 4. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a

„Magyarország” szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság elnöke” szövegrész helyébe a „köztársasági elnök” szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés e) pontjában a „Legfelsõbb Bíróság elnöke, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke”

szövegrész helyébe a „Kúria elnöke” szöveg,

d) 4. § (1) bekezdés g) pontjában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának vezetõje” szövegrész helyébe

az „Országos Bírósági Hivatal elnöke” szöveg,

e) 4. § (1) bekezdés s) pontjában az „az autonóm államigazgatási szerv” szövegrész helyébe az „az autonóm

államigazgatási szerv és az önálló szabályozó szerv” szöveg

f) 5. § (7) bekezdésében és 1. számú melléklet 2. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a

„Magyarország” szöveg,

g) 9. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

h) 11. § (3) bekezdésében a „Fõvárosi Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszékhez” szöveg,

i) 13. § (3) bekezdés e) pontjában a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg, az „Országos

Igazságszolgáltatási Tanács” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal” szöveg,

j) 1. számú melléklet 1. pontjában az „alkotmányos rendjét” szövegrész helyébe a „törvényes rendjét” szöveg

lép.

349. § Hatályát veszti a minõsített adat védelmérõl szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) bekezdés k) pontjában az „a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke,” szövegrész.

257. A tisztességes eljárás védelmérõl, valamint az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló

2009. évi CLXIII. törvény módosítása

350. § A tisztességes eljárás védelmérõl, valamint az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2009. évi CLXIII. törvény

a) preambulumában az „a Magyar Köztársaságnak a” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 14. § (8) bekezdés a) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg

lép.
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258. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

351. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 2013. január 1-jén lép hatályba.

352. § (1) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 28. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) Ha a feltett kérdésre mindkét házasuló egybehangzó igennel válaszolt, az anyakönyvvezetõ kijelenti, hogy

a házasságkötés utáni nevén megnevezett felek a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény értelmében házastársak.”

(2) Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 40. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) Ha a feltett kérdésre mindkét fél egybehangzó igennel válaszolt, az anyakönyvvezetõ kijelenti, hogy a felek a

Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény értelmében bejegyzett élettársak.”

353. § (1) Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 99. § (1) bekezdésében a „7. § (2) bekezdés

e) pontjában az „akadályoztatása” szövegrész helyébe az „akadályoztatása és a 14 éven aluli polgár” szöveg,”

szövegrész.

(2) Nem lép hatályba az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 97. §-a és 98. § (1), (6) és (8) bekezdése.

259. A Nemzetközi Valutaalap alapokmányáról szóló Egyezmény 1990. június 28. napján kelt, harmadik

módosításának, 1997. szeptember 23. napján kelt, negyedik módosításának, valamint a 2008. április 28.

és május 5. napján kelt, ötödik módosításának kihirdetésérõl, valamint a Nemzetközi Valutaalappal

kapcsolatos egyes jegybanki feladatokról szóló 2010. évi XI. törvény módosítása

354. § A Nemzetközi Valutaalap alapokmányáról szóló Egyezmény 1990. június 28. napján kelt, harmadik módosításának,

1997. szeptember 23. napján kelt, negyedik módosításának, valamint a 2008. április 28. és május 5. napján kelt, ötödik

módosításának kihirdetésérõl, valamint a Nemzetközi Valutaalappal kapcsolatos egyes jegybanki feladatokról szóló

2010. évi XI. törvény 7. § (5) bekezdésében a „Magyar Köztársaság által történõ értesítésérõl a Magyar Köztársaságot”

szövegrész helyébe a „Magyarország részérõl történõ értesítésérõl a Magyarországot” szöveg lép.

260. A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény módosítása

355. § (1) A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény 2. § (2) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:

(A nyilvántartás a következõ adatokat és a változás idõpontjának megjelölésével az adatváltozásokat tartalmazza:)

„g) a választójogból való kizárás tényét, ha a bíróság a gondnokság alá helyezett személyt a választójogból kizárta.”

(2) A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény 4. § (2) bekezdés d)–f) pontja helyébe a következõ

rendelkezések lépnek:

(A nyilvántartásban szereplõ alábbi adatokat a cselekvõképesség fennállásának vizsgálata céljából közvetlen hozzáféréssel

jogosult átvenni:)

„d) az ügyészség a gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése, fenntartása vagy módosítása, a választójogból

való kizárás vagy a választójogból való kizárás megszüntetése iránti per megindításával kapcsolatos feladatai ellátása

során a 2. § (2) bekezdés a)–f) pontjában meghatározott adatokat,

e) a választójoggal nem rendelkezõ nagykorú polgárok nyilvántartását vezetõ szerv a 2. § (2) bekezdés a), c) és

g) pontjában szereplõ adatokat,

f) a gyámhatóság

fa) a gondnokok felügyeletével kapcsolatos feladata ellátása során a 2. § (2) bekezdés a)–e) és g) pontjában szereplõ

adatokat,

fb) a gondnokság alá helyezési per megindítása, a gondnokság felülvizsgálata, a választójogból való kizárás vagy a

választójogból való kizárás megszüntetése iránti per megindítása miatt a 2. § (2) bekezdés a)–g) pontjában szereplõ

adatokat.”

(3) A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény 19. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény hatálybalépésekor

gondnokság alá helyezés hatálya alatt álló személy esetén e törvénynek az egyes törvények Alaptörvénnyel

összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvénnyel megállapított 2. § (2) bekezdés g) pontja szerinti adatként a

nyilvántartásba hivatalból be kell jegyezni, hogy a gondnokság alá helyezés hatálya alatt álló személy a Magyarország

Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései alapján a választójogból ki van zárva.”
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356. § A gondnokoltak nyilvántartásáról szóló 2010. évi XVIII. törvény

a) 3. § (1) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész

helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnöke (a továbbiakban: OBH elnöke)” szöveg,

b) 12. § (1) bekezdésében az „A Hivatal” szövegrészek helyébe az „Az OBH elnöke” szöveg, az „a Hivatal” szövegrész

helyébe az „az OBH elnöke” szöveg,

c) 16. § (1), (3) és (5) bekezdésében az „A Hivatal” szövegrészek helyébe az „Az OBH elnöke” szöveg

lép.

261. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

357. § A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 113. § (2) bekezdésében a „megyei bírósághoz” szövegrész

helyébe a „törvényszékhez” szöveg lép.

262. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény módosítása

358. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel

egészül ki:

„(4) Az e törvény hatálybalépését követõen a más miniszterhez vagy az 1. §-ban meghatározott más minisztériumhoz

átkerülõ feladat- és hatáskörök tekintetében a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az

államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 34. § (3) és (4) bekezdése és a 35. § (4) és (5) bekezdése az

irányadó.”

359. § A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény

a) preambulumában az „Alkotmány 34. §-a” szövegrész helyébe az „Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény

17. cikk (1) bekezdése” szöveg,

b) 1. §-ában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdésben az „az autonóm államigazgatási szervek” szövegrész helyébe az „az autonóm államigazgatási

szervek és az önálló szabályozó szervek” szöveg

lép.

263. A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról

szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

360. § (1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) E törvény hatálya a központi államigazgatási szervekre, a Kormány tagjaira, az államtitkárokra, valamint – ha

törvény eltérõen nem rendelkezik – a közigazgatási államtitkárokra és a helyettes államtitkárokra terjed ki.”

(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 1. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:

(Központi államigazgatási szerv)

„i) az önálló szabályozó szervek.”

(3) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 1. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Autonóm államigazgatási szerv)

„b) az Egyenlõ Bánásmód Hatóság,”

(4) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 1. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Önálló szabályozó szerv

a) a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

b) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.”
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(5) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ahol jogszabály államigazgatási szerv irányítását említi, azon törvény eltérõ rendelkezése hiányában a következõ

hatáskörök együttesét kell érteni:)

„a) az államigazgatási szerv alapítása, átalakítása, valamint megszüntetése,

b) az államigazgatási szerv vezetésére kinevezés, vezetõi megbízás adása, az államigazgatási szerv vezetõjének

felmentése, a vezetõi megbízás visszavonása, és – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – az

államigazgatási szerv vezetõjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,”

(6) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Ahol jogszabály államigazgatási szerv irányítását említi, azon törvény eltérõ rendelkezése hiányában a következõ

hatáskörök együttesét kell érteni:)

„i) az államigazgatási szerv kezelésében lévõ közérdekû adatok és közérdekbõl nyilvános adatok, valamint a b), c) és

e)–h) pont szerinti irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok

kezelése.”

(7) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § Ha jogszabály államigazgatási szerv felügyeletét említi, azon

a) – ha törvény eltérõen nem rendelkezik – a 2. § (1) bekezdés b) pontjában,

b) a 2. § (1) bekezdés c) és d) pontjában és

c) – kizárólag az a) és b) ponttal összefüggésben – a 2. § (1) bekezdés h) és i) pontjában

meghatározott hatáskörök együttesét kell érteni.”

(8) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az állami vezetõ, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, valamint a kormányhivatal és a

központi hivatal vezetõje és helyettese a tárgyév március 1-jétõl a következõ év február utolsó napjáig terjedõ

idõszakra vonatkozó havi illetménye, valamint a miniszterelnöki megbízott havi vagy egyszeri díjazása nem haladhatja

meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági

havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.”

(9) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a politikai vezetõ megbízatása megszûnik, jogosult az e megbízatására utaló megnevezést használni, kivéve ha

megbízatása

a) – a miniszterelnök esetében – összeférhetetlenségének kimondása vagy a megválasztásához szükséges feltételek

hiánya megállapítása,

b) – a miniszter és az államtitkár esetében – összeférhetetlenségének vagy a kinevezéséhez szükséges feltételek

hiányának megállapítása alapján történõ felmentése

miatt szûnt meg.”

(10) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„9. § (1) A politikai vezetõ megbízatásának idõtartama, valamint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartam

alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott

biztosítottnak, illetménye nem önálló tevékenységbõl származó, járulékalapot képezõ jövedelemnek minõsül.

(2) A politikai vezetõ megbízatásának idõtartama, valamint a 13. § (1) bekezdésében meghatározott idõtartam

közszolgálati jogviszonyban töltött idõnek számít.”

(11) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a politikai vezetõ a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot

megszünteti, a miniszterelnök esetében az összeférhetetlenség nem mondható ki, a miniszter és az államtitkár

esetében a felmentést mellõzni kell.”

(12) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„12. § (1) Az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ politikai vezetõ megbízatása keletkezését követõ

harminc napon belül, majd azt követõen évente, valamint a megbízatásának megszûnését követõ harminc napon

belül az országgyûlési képviselõk vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez csatolni

köteles a vele közös háztartásban élõ házas- vagy élettársának, gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) az

országgyûlési képviselõk vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozatokat a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter kezeli.

(3) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ politikai

vezetõ vagyonnyilatkozata nyilvános, oldalhû másolatát – a családtag személyes adatai kivételével – a kormányzati

tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

A vagyonnyilatkozat a honlapról az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ politikai vezetõ

megbízatásának megszûnését követõ egy év elteltével távolítható el.

(4) A családtag vagyonnyilatkozatába az Országgyûlés összeférhetetlenségi ügyekkel foglalkozó bizottságának

(a továbbiakban: összeférhetetlenségi bizottság) tagjai tekinthetnek be az országgyûlési képviselõi megbízatással

nem rendelkezõ politikai vezetõ vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárás során.”

(13) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény a következõ 12/A. §-sal egészül ki:

„12/A. § (1) Az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ politikai vezetõ vagyonnyilatkozatával

kapcsolatos eljárást az összeférhetetlenségi bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilatkozat konkrét

tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely pontosan megjelöli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és

tartalmát. Ha a kezdeményezés nem felel meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek, nyilvánvalóan alaptalan,

vagy az ismételten benyújtott kezdeményezés új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, az összeférhetetlenségi

bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést. A vagyonnyilatkozatban foglaltak

valóságtartalmát az összeférhetetlenségi bizottság ellenõrzi.

(2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az összeférhetetlenségi bizottság felhívására az országgyûlési

képviselõi megbízatással nem rendelkezõ politikai vezetõ köteles a saját, illetve családtagja vagyonnyilatkozatában

feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi viszonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az

igazoló adatokba az összeférhetetlenségi bizottság tagjai tekinthetnek be. Az ellenõrzés eredményérõl az

összeférhetetlenségi bizottság elnöke tájékoztatja az Országgyûlés elnökét, aki az összeférhetetlenségi bizottság által

megállapított tényekrõl a soron következõ ülésen tájékoztatja az Országgyûlést.

(3) Az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ politikai vezetõ által benyújtott igazoló adatokat a

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lezárulását követõ harmincadik napon törölni kell. A kormányzati

tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ politikai

vezetõ valamint családtagja vagyonnyilatkozatát az országgyûlési képviselõi megbízatással nem rendelkezõ politikai

vezetõ megbízatásának a megszûnését követõ egy évig õrzi.”

(14) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.

törvény a következõ 12/B. §-sal egészül ki:

„12/B. § (1) Az országgyûlési képviselõi megbízatással rendelkezõ politikai vezetõ az országgyûlési képviselõkre

vonatkozó szabályok szerint tesz vagyonnyilatkozatot, a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra az országgyûlési

képviselõkre vonatkozó szabályok az irányadók.

(2) Az országgyûlési képviselõi megbízatással rendelkezõ politikai vezetõ a politikai vezetõi megbízatása megszûnését

követõ harminc napon belül az (1) bekezdés szerint vagyonnyilatkozatot tesz.”

(15) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény a következõ 12/C. §-sal egészül ki:

„12/C. § (1) Ha a politikai vezetõ a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét szándékosan elmulasztja, vagy a

vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl az arra alapot adó okok 12/A. § szerinti

vizsgálatát követõen

a) – a miniszterelnök esetében – az Országgyûlés elnöke a miniszterelnök összeférhetetlenségének kimondását a 24. §

alapján,

b) a miniszterelnök a miniszter vagy az államtitkár felmentését

kezdeményezi. A köztársasági elnök a b) pont szerinti kezdeményezés esetén a minisztert vagy az államtitkárt

e megbízatása alól felmenti.
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(2) A politikai vezetõ megbízatásának megszûnésekor a 13. §-ban meghatározott juttatásra mindaddig nem jogosult,

amíg a megbízatásának megszûnését követõen e törvény szerint esedékes vagyonnyilatkozat-tételi

kötelezettségének eleget nem tesz.”

(16) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 13. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(2) Ha

a) a miniszterelnök e tisztségét legalább két évig betöltötte, és megbízatása az Alaptörvény 20. cikk (2) bekezdés a)–c)

pontjában meghatározott okból szûnik meg,

b) a miniszter és az államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltötte, és megbízatása a miniszterelnök

megbízatásának megszûnésével, a felmentésével vagy a halálával szûnik meg,

a hatáskörgyakorlás megszûnésétõl számított tizenöt napon belül egy összegben hathavi – lemondás esetén pedig

háromhavi – illetményével megegyezõ összegû juttatásra jogosult, amelyre a 9. § (1) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A miniszterelnök halála esetén házastársát, ennek hiányában élettársát (a továbbiakban együtt: özvegy) – özvegy

hiányában örökösét, több örökös esetén örököseit – egy összegben a miniszterelnök hathavi illetményének megfelelõ

összegû juttatás illeti meg. A miniszter és az államtitkár halála esetén a (2) és (4) bekezdés szerinti juttatás a miniszter és

az államtitkár özvegyét – özvegy hiányában a miniszter és az államtitkár örökösét, több örökös esetén örököseit – illeti

meg.

(4) Ha a politikai vezetõ megbízatása a (2) bekezdésben meghatározott okokból

a) miniszterelnök esetében két évnél,

b) miniszter, államtitkár esetén három évnél

hamarabb szûnt meg, de legalább egy évig a tisztségét betöltötte, a (2) bekezdésben megjelölt juttatás felére

jogosult.”

(17) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 14. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A miniszterelnököt minden évben negyven munkanap szabadság illeti meg.”

(18) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 15. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatok a politikai vezetõ megbízatása megszûnését követõ egy év

elteltével távolítható el.”

(19) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 18. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„18. § A miniszterelnök az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány irányítása alatt álló,

illetve a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek vezetõi számára feladatokat határozhat meg, továbbá

tõlük tájékoztatást kérhet. A feladatmeghatározásról, illetve a tájékoztatáskérésrõl a szerv vezetõje az irányító vagy

felügyelõ minisztert tájékoztatja.”

(20) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 20. §-át megelõzõ alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„A miniszterelnök megbízatásának keletkezése és megszûnése”

(21) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény a következõ 23/A. §-sal egészül ki:

„23/A. § Ha a miniszterelnök megbízatása az Alaptörvény 20. cikk (2) bekezdés e) pontjában meghatározott ok miatt

szûnik meg, ennek tényét az Országgyûlés elnöke jelenti be az Országgyûlésnek.”

(22) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § Az Országgyûlés a miniszterelnök

a) összeférhetetlensége kimondásáról – ha az összeférhetetlenségét a megválasztásától számított harminc napon

belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel –,

b) megválasztásához szükséges feltételek hiányáról

bármely országgyûlési képviselõ írásbeli indítványára – az összeférhetetlenségi bizottság véleményének kikérése után

– az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül határoz.”

41054 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



(23) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.

törvény 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„25. § (1) A bizalmi szavazásra irányuló indítványt és a miniszterelnökkel szembeni bizalmatlansági indítványt az

Országgyûlés elnökéhez kell benyújtani.

(2) A miniszterelnök az (1) bekezdés szerinti indítvány benyújtásának idõpontjától az arról szóló döntés meghozataláig

nem mondhat le.

(3) Az Alaptörvény 21. cikk (4) bekezdése szerinti bizalmi szavazás esetén a Kormány által benyújtott elõterjesztésrõl

változatlan tartalommal kell zárószavazást tartani.”

(24) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 25. §-át követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A miniszterelnök javadalmazása és juttatásai

25/A. § A miniszterelnök havi illetményének az összege megegyezik a köztisztviselõi illetményalap

harminckilencszeresével.

25/B. § (1) A miniszterelnök

a) – hivatalos és magánprogramokra is kiterjedõen – személyi védelemre,

b) rezidencia használatára,

c) – személyi és hivatali célra – két személygépkocsi használatára,

d) rádiótelefon- és internethasználatra, valamint kormányzati célú hírközlõ hálózat használatára,

e) hivatalos külföldi kiküldetése idején kíséretre, az állami vezetõk tekintetében irányadó napidíjra és költségtérítésre,

valamint – szükség esetén – különjáratú légi utazásra,

f) külföldre utazás és külföldrõl történõ hazautazás esetén, illetve hivatalos külföldi küldöttség fogadása, kísérése

céljából jogosult a repülõtéri kormányváró helyiségek használatára,

g) – a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény és a Miniszterelnökség megállapodása szerint – valamennyi

egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételére, és

h) – a szállás- és étkezési költséget, valamint az üdülési szolgáltatások díját magában foglaló térítési díj ellenében – a

Kormány központi üdülõjének használatára

jogosult.

(2) A miniszterelnök az (1) bekezdés b) pontja szerinti rezidenciát köteles igénybe venni.

(3) Ha az (1) bekezdés e) pontja szerinti külföldre utazás menetrendszerû repülõgéppel vagy vonattal történik, a

miniszterelnök elsõ osztályt vagy ennek megfelelõ utazási komfortfokozatot vehet igénybe. Az ezen juttatások és

szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat a külpolitikáért felelõs miniszter látja el.

(4) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti jogosultság megilleti a miniszterelnökkel együtt üdülõ családtagját,

gyermekének házastársát, szülõjét és unokáját is.

25/C. § A miniszterelnök a részére járó juttatások és szolgáltatások igénybevételéhez szükséges adatokat, valamint az

adatok megváltozását haladéktalanul közli az érintett szervvel.

25/D. § (1) A miniszterelnök közcélú felajánlásai, adományai költségeinek fedezetéül a központi költségvetésrõl szóló

törvényben a Miniszterelnökség fejezeten belüli külön elõirányzat szolgál, amely felett a miniszterelnök rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzatból pályázat útján vagy pályáztatás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható

közcélú felajánlás, adomány.

(3) Nem részesíthetõ az (1) bekezdés szerinti elõirányzatból közcélú felajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi

támogatást nyújtó szervezet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat a miniszterelnök elõzetes írásos kötelezettségvállalása alapján, a

kedvezményezettel kötött külön szerzõdés nélkül felhasználható.

(5) A Miniszterelnökség a honlapján a miniszterelnök (4) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásától számított tizenöt

napon belül közzéteszi az (1) bekezdés szerinti elõirányzatból nyújtott közcélú felajánlás, adomány

kedvezményezettjének nevét, a közcélú felajánlás, adomány célját és összegét.”

(25) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény Az ügyvezetõ miniszterelnök alcíme helyébe a következõ rendelkezés lép:

„Az ügyvezetõ miniszterelnök

26. § (1) Az ügyvezetõ miniszterelnök e megbízatása megszûnik

a) halálával,

b) ha a miniszterelnök megválasztásához szükséges feltételek az ügyvezetõ miniszterelnök esetében már nem állnak

fenn,
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c) összeférhetetlensége kimondásával.

(2) Ha az ügyvezetõ miniszterelnök megbízatása az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt szûnik meg,

ennek tényét az Országgyûlés elnöke jelenti be az Országgyûlésnek.

(3) Az ügyvezetõ miniszterelnök összeférhetetlenségének kimondására és a megválasztásához szüksége feltételek

hiányának megállapítására a 24. §-t kell alkalmazni.

(4) Az ügyvezetõ miniszterelnök e megbízatásának megszûnését követõen az új miniszterelnök megválasztásáig az

ügyvezetõ miniszterelnök hatáskörét az Alaptörvény 22. cikk (2) bekezdésében meghatározott korlátozásokkal a

miniszterelnök-helyettes vagy – több miniszterelnök-helyettes esetén – az elsõ helyen kijelölt

miniszterelnök-helyettes gyakorolja.”

(26) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény Az ügyvezetõ miniszterelnök alcímét követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A volt miniszterelnök juttatásai

27. § (1) A volt miniszterelnököt a 13. §-ban meghatározottak mellett a (2) és (3) bekezdésben meghatározott

juttatások illetik meg.

(2) A volt miniszterelnököt – a megbízatása megszûnését követõen annyi ideig, ameddig e tisztségét betöltötte –

személyes gépkocsihasználat illeti meg, amelyhez személygépkocsit és gépjármûvezetõt a rendõrség biztosít.

(3) A volt miniszterelnököt – a megbízatása megszûnését követõen annyi idõnek a felére, ameddig e tisztségét

betöltötte – kétfõs titkárság alkalmazása illeti meg, amelyhez a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs

miniszter helyiséget biztosít. A titkárság alkalmazásának személyi és dologi feltételeit a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs miniszter biztosítja.

(4) A volt miniszterelnök e szakaszban meghatározott juttatásaira a 8. § (2) bekezdésében, a 12/C. § (2) bekezdésében,

a 25/C. §-ban foglaltakat alkalmazni kell. A volt miniszterelnököt a (2) és (3) bekezdésben meghatározott juttatások

nem illetik meg, ha megbízatása az Alaptörvény 20. cikk (2) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott okból szûnt

meg.”

(27) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.

törvény „A Kormány szervei” alcíme a következõ 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A. § (1) Ha a kabinetet, kormánybizottságot létrehozó normatív kormányhatározat ekként rendelkezik, a kabinet,

kormánybizottság tagja a miniszterelnök is.

(2) Nem rendelkezik ügydöntõ jogkörrel

a) – törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában – a kabinet és a kormánybizottság, valamint

b) a Kormány egyéb javaslattevõ, véleményezõ vagy tanácsadói tevékenységet végzõ testülete.”

(28) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 31. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A kormánybiztos megbízatása meghatározott idõre, de legfeljebb két évre szól. A kormánybiztos e megbízatása a

miniszteri, államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy helyettes államtitkári megbízatásának megszûnésével

megszûnik. A kormánybiztos e megbízatása megszûnik a miniszterelnök megbízatása megszûnésével.

(6) A (2) bekezdés a) pontja alapján kinevezett kormánybiztos e tevékenységére tekintettel az (1) bekezdés szerinti

normatív kormányhatározatban meghatározott, legfeljebb a (7) bekezdés szerinti illetménynek megfelelõ összegû

díjazást kaphat, ha tevékenysége eredeti feladatkörével nem függ össze. A díjazás nem önálló tevékenységbõl

származó jövedelemnek minõsül.

(7) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kormánybiztos államtitkári illetménynek megfelelõ összegû díjazásra

és juttatásokra jogosult. A díjazás nem önálló tevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül.

(8) A kormánybiztost tevékenységének ellátásában a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter

által vezetett minisztériumban mûködõ titkárság segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.

(9) A Kormány az (1) bekezdés szerinti normatív határozatában

a) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott kormánybiztos díjazását és juttatásait a (7) bekezdésben

meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja,

b) rendelkezhet úgy, hogy a kormánybiztos tevékenységét a (8) bekezdés szerinti titkárság nem segíti.”

(29) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„32. § (1) A miniszterelnök – normatív utasításával – a feladatkörébe tartozó feladat ellátására miniszterelnöki biztost

nevezhet ki.
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(2) A miniszterelnöki biztosra a 31. § (2), (4) és (6)–(9) bekezdését alkalmazni kell azzal, hogy kormánybiztos alatt

miniszterelnöki biztost, a Kormány normatív határozata alatt a miniszterelnök normatív utasítását, a kormányzati

tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium alatt a Miniszterelnökséget, a Kormány

alatt a miniszterelnököt kell érteni.

(3) A miniszterelnök rendeletben a 31. § (3) bekezdése szerinti irányítási jogkörrel ruházhatja fel a miniszterelnöki

biztost.

(4) A miniszterelnöki biztos megbízatása meghatározott idõre, de legfeljebb a miniszterelnök megbízatása

megszûnéséig szól. A miniszterelnöki biztos e megbízatása megszûnik a miniszterelnök megbízatása megszûnésével.”

(30) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 33. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott tilalom nem akadálya annak, hogy a miniszterelnök diplomáciai, személyes

tanácsadói vagy egyéb eseti jellegû feladat miniszterelnöki megbízottként történõ ellátására megbízást adjon.

A megbízás díjazásaként legfeljebb az államtitkári illetménynek megfelelõ összegû díjazás, valamint az államtitkári

juttatások köthetõk ki.”

(31) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény III. Fejezetének címe helyébe a következõ fejezetcím lép:

„A MINISZTER ÉS MUNKASZERVE”

(32) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény a következõ 34. §-át megelõzõ alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„A miniszter feladatköre”

(33) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 34. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A miniszter vezeti a minisztériumot, e feladatkörében irányítja az államtitkár és a közigazgatási államtitkár

tevékenységét.”

(34) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.

törvény 34. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján a miniszterhez átkerülõ feladat- és hatáskörök

tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedõen – a

feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter által vezetett minisztérium jogutódja, ha a (3) bekezdésben

meghatározott kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a feladat- és hatáskört átvevõ miniszter által vezetett

minisztérium.”

(35) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.

törvény 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tárca nélküli miniszter feladatköreként az egy miniszter feladatkörébe sem tartozó feladatok ellátása

határozható meg.”

(36) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 35. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján a tárca nélküli miniszterhez átkerülõ feladat- és

hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre

kiterjedõen – a feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter által vezetett minisztérium jogutódja, ha a (4)

bekezdésben meghatározott kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium.”

(37) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény a következõ 36. §-át megelõzõ alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„A Miniszterelnökség”

(38) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37. § (1) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel

a) a minisztert akadályoztatása esetén – az általa vezetett minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában

meghatározottak szerint – az államtitkár,

b) a tárca nélküli minisztert akadályoztatása esetén a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter

által vezetett minisztériumnak a 35. § (4) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt államtitkára – a
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kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és mûködési

szabályzatában meghatározottak szerint –

helyettesíti.

(2) A minisztert a köztársasági elnök intézkedésének kezdeményezésében és intézkedésének ellenjegyzésében,

valamint az (1) bekezdésben meghatározott államtitkár akadályoztatása esetén az Országgyûlés ülésén a 34. §

(3) bekezdésében és a 35. § (4) bekezdésben meghatározott kormányrendeletben kijelölt másik miniszter helyettesíti.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott államtitkár akadályoztatása esetén az Országgyûlés bizottsága ülésén

a) a minisztert az általa vezetett minisztérium állományába tartozó, állásfoglalásra jogosult, vezetõi megbízatással

rendelkezõ személy,

b) a tárca nélküli minisztert a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium

állományába tartozó, a tárca nélküli miniszter tevékenységét segítõ helyettes államtitkár vagy vezetõi megbízatással

rendelkezõ személy helyettesíti.

(4) A minisztert az Európai Unió Tanácsa miniszteri képviseletet igénylõ testületeiben az (1) bekezdésben

meghatározott államtitkár helyettesíti. Az Európai Unió kormányzati részvétellel mûködõ egyéb intézményeiben

a) a minisztert – döntése alapján – a 34. § (3) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt másik

miniszter, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott államtitkár, a miniszter által vezetett minisztérium

közigazgatási államtitkára vagy a miniszter által kijelölt helyettes államtitkár,

b) a tárca nélküli minisztert – döntése alapján – a 35. § (4) bekezdésében meghatározott kormányrendeletben kijelölt

másik miniszter, az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott államtitkár, a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára vagy a tárca nélküli

miniszter tevékenységét segítõ helyettes államtitkár

helyettesíti.”

(39) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 38. § (5)–(9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(5) A miniszteri biztos megbízatása meghatározott idõre, de legfeljebb hat hónapra szól. A miniszteri biztos e

megbízatása az államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy helyettes államtitkári megbízatásának megszûnésével

megszûnik. A miniszteri biztos e megbízatása megszûnik az õt kinevezõ miniszter megbízatása megszûnésével.

(6) A (2) bekezdés a) pontja alapján kinevezett miniszteri biztos e tevékenységére tekintettel az (1) bekezdés szerinti

normatív utasításban meghatározott, legfeljebb a (7) bekezdés szerinti illetménynek megfelelõ összegû díjazást

kaphat, ha tevékenysége eredeti feladatkörével nem függ össze. A díjazás nem önálló tevékenységbõl származó

jövedelemnek minõsül.

(7) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott miniszteri biztos helyettes államtitkári illetménynek megfelelõ összegû

díjazásra és juttatásokra jogosult. A díjazás nem önálló tevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül.

(8) A miniszteri biztosra a 33. § (1) bekezdését alkalmazni kell.

(9) A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában a miniszteri kabinetben mûködõ titkárság segíti, amelyre a

helyettes államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.”

(40) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 38. §-a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A miniszter az (1) bekezdés szerinti normatív utasításában

a) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott miniszteri biztos díjazását és juttatásait a (7) bekezdésben

meghatározottnál alacsonyabb mértékben is megállapíthatja,

b) rendelkezhet úgy, hogy a miniszteri biztos tevékenységét a (9) bekezdés szerinti titkárság nem segíti.”

(41) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 41. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kinevezett miniszter az Országgyûlés elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló

törvény szerinti szöveggel esküt tesz.”

(42) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 43. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„43. § (1) A miniszterelnök bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek a miniszter felmentésére.

(2) A miniszterelnök a köztársasági elnöknél a miniszter felmentését kezdeményezi, ha

a) a miniszter az összeférhetetlenségét a kinevezésétõl vagy az összeférhetetlenségre okot adó körülmény

felmerülésétõl számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy

b) a miniszter kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn.
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(3) A köztársasági elnök a (2) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén a minisztert e megbízatása alól felmenti.

(4) Felmentés esetén a miniszter megbízatása megszûnésének idõpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági

elnök határozza meg azzal, hogy a (2) és (3) bekezdés szerinti felmentés esetében az idõpont nem lehet késõbbi a

miniszterelnök (2) bekezdés szerinti kezdeményezéstõl számított tizenötödik napnál.”

(43) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„45. § Ha a miniszter megbízatása az Alaptörvény 20. cikk (3) bekezdés d) pontjában meghatározott ok miatt szûnik

meg, ennek tényét – a miniszterelnök elõterjesztésére – a köztársasági elnök állapítja meg.”

(44) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 47. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„47. § (1) Az ügyvezetõ miniszter e megbízatása megszûnik

a) halálával,

b) lemondásával,

c) ha a miniszter kinevezéséhez szükséges feltételek az ügyvezetõ miniszter esetében már nem állnak fenn,

d) összeférhetetlensége kimondásával.

(2) Az ügyvezetõ miniszter megbízatásának az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott esetben történõ

megszûnése esetén a 45. §-t, az ügyvezetõ miniszter lemondása esetén a 42. §-t kell alkalmazni.

(3) Ha az ügyvezetõ miniszterrel szemben a tisztsége gyakorlása során összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági

elnök a miniszterelnök javaslatára az indítvány kézhezvételétõl számított harminc napon belül dönt az

összeférhetetlenség kimondásáról.

(4) Ha az ügyvezetõ miniszter e megbízatása megszûnik, hatáskörét a Kormánynak a miniszterelnök vagy az ügyvezetõ

kormánynak az ügyvezetõ miniszterelnök által miniszterelnöki rendeletben kijelölt tagja gyakorolja.”

(45) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 52. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A kinevezett államtitkár a köztársasági elnök elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló

törvény szerinti szöveggel esküt tesz.”

(46) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 55. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„55. § (1) A miniszterelnök a miniszter véleménye kikérését követõen bármikor javaslatot tehet a köztársasági

elnöknek az államtitkár felmentésére.

(2) A miniszterelnök a köztársasági elnöknél az államtitkár felmentését kezdeményezi, ha

a) az államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétõl vagy az összeférhetetlenségre okot adó körülmény

felmerülésétõl számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy

b) az államtitkár kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak fenn.

(3) A köztársasági elnök a (2) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén az államtitkárt e megbízatása alól felmenti.

(4) Felmentés esetén az államtitkár megbízatása megszûnésének idõpontját a miniszterelnök javaslatára a

köztársasági elnök határozza meg azzal, hogy a (2) és (3) bekezdés szerinti felmentés esetében az idõpont nem lehet

késõbbi a miniszterelnök (2) bekezdés szerinti kezdeményezéstõl számított tizenötödik napnál.”

(47) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 60. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A szervezeti és mûködési szabályzatot, illetve annak módosítását a miniszter – a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs miniszter jóváhagyását követõen – normatív utasításban adja ki.”

(48) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 61. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár – a honvédelemért felelõs miniszter által vezetett

minisztériumra vonatkozó külön törvényben megállapított eltérések kivételével – a miniszter irányítása alatt, a

jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelõen vezeti.”

(49) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A helyettes államtitkár tevékenységét – a 65. § (1) bekezdése szerinti helyettes államtitkár kivételével – a

minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint az államtitkár, a közigazgatási

államtitkár – a 31. § (3) bekezdésében meghatározott esetben – kormánybiztos vagy – a 32. § (3) bekezdésében
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meghatározott esetben – miniszterelnöki biztos irányítja. A helyettes államtitkár esetében a munkáltatói jogokat a

közigazgatási államtitkár gyakorolja.”

(50) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 62. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A helyettes államtitkár irányítása tekintetében a minisztérium szervezeti és mûködési szabályzata a 3. §-ban

meghatározott hatásköröket – az (1) bekezdés szerinti ügyek meghatározott csoportjaival összefüggésben – az

államtitkár és a közigazgatási államtitkár között megoszthatja.”

(51) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 68. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az (5) bekezdéstõl eltérõen a 65. § (1) bekezdésében meghatározott esetben a helyettes államtitkár titkárságát

osztályvezetõ vezeti, akinek a tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja.”

(52) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény IV. Fejezetének címe helyébe a következõ fejezetcím lép:

„A KORMÁNYHIVATAL ÉS A KÖZPONTI HIVATAL”

(53) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 70. §-át megelõzõ alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„A kormányhivatal”

(54) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 71. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kormányhivatal szervezetét a kormányhivatal szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg, amelyet a

kormányhivatal vezetõje készít elõ, és a kormányhivatalt felügyelõ miniszter – a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs miniszter jóváhagyását követõen – normatív utasításban ad ki.”

(55) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 75. §-át megelõzõ alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Felhatalmazó rendelkezések”

(56) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 76. §-át megelõzõ alcímének címe helyébe a következõ szöveg lép:

„Hatályba léptetõ rendelkezések”

361. § (1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény

a) preambulumában az „Alkotmány 39. § (2) bekezdésének” szövegrész helyébe az „Alaptörvény 18. cikk

(5) bekezdésének a” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés b) pontjában a „kormánybizottságok” szövegrész helyébe a „kormánybizottság” szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „minisztériumok” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,

d) 1. § (2) bekezdés e) pontjában a „szervek” szövegrész helyébe a „szerv” szöveg,

e) 1. § (2) bekezdés f) pontjában a „kormányhivatalok” szövegrész helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

f) 1. § (2) bekezdés g) pontjában a „hivatalok” szövegrész helyébe a „hivatal” szöveg,

g) 1. § (2) bekezdés h) pontjában a „szervek országos parancsnokságai” szövegrész helyébe a „szerv és a Katonai

Nemzetbiztonsági Szolgálat” szöveg,

h) 2. § (1) bekezdés e) pontjában a „megsemmisítésére” szövegrész helyébe a „megsemmisítése” szöveg,

i) 2. § (3) bekezdésében a „pontjaiban” szövegrész helyébe a „pontjában” szöveg, a „vezetõje” szövegrész helyébe

a „vezetõje vagy kormánybiztos” szöveg,

j) 3. §-ában az „állami vezetõ” szövegrész helyébe az „állami vezetõ, kormánybiztos, miniszterelnöki biztos,

miniszteri biztos” szöveg,

k) 13. § (1) bekezdésében az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg,

l) 13. § (5) és (6) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében a „miniszter és az államtitkár” szövegrész helyébe a „politikai

vezetõ” szöveg,

m) 20. §-ában, 40. § (1) bekezdésében, 52. § (1) bekezdésében a „választójoggal rendelkezõ” szövegrész helyébe

a „választható” szöveg,

n) 28. § (1) bekezdésében a „jogosult kabineteket” szövegrész helyébe a „kabinetet” szöveg,

o) 28. § (2) bekezdésében, 29. § (2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében a „létrehozó” szövegrész helyébe

a „létrehozó normatív” szöveg,
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p) 29. § (1) bekezdésében a „kormánybizottságokat” szövegrész helyébe a „kormánybizottságot” szöveg,

q) 30. § (1) bekezdésében a „testületeket” szövegrész helyébe a „testületet” szöveg,

r) 31. § (1) bekezdésében a „– határozatával – egy minisztérium, illetve kormányhivatal feladatkörébe sem”

szövegrész helyébe a „– normatív határozatával – miniszter vagy kormányhivatal feladatkörébe nem” szöveg,

s) 34. § (3) bekezdésében és 35. § (4) bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „Kormány eredeti jogalkotói

hatáskörben kiadott” szöveg,

t) 36. § (5) bekezdésében és 59. § (2) bekezdésében a „közremûködik a kormányzati politika kialakításában”

szövegrész helyébe a „közremûködik a Kormány általános politikájának meghatározásában” szöveg,

u) 38. § (4) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az õt kinevezõ miniszter” szöveg,

v) 40. §-át megelõzõ alcímének címében és 52. §-át megelõzõ alcímének címében a „keletkezése” szövegrész

helyébe a „keletkezése és megszûnése” szöveg,

w) 46. § (1) és (2) bekezdésében a „Kormány megbízatásának” szövegrész helyébe a „miniszterelnök

megbízatásának” szöveg, a „haladéktalanul javaslatot tesz” szövegrész helyébe a „haladéktalanul javaslatot tesz

a köztársasági elnöknek” szöveg,

x) 46. § (1) bekezdésében az „ideiglenesen az” szövegrész helyébe az „ideiglenesen miniszterelnöki rendeletben az”

szöveg,

y) 46. § (2) bekezdésében az „ideiglenesen” szövegrész helyébe az „ideiglenesen miniszterelnöki rendeletben”

szöveg,

z) 46. § (3) bekezdésében az „ellátásával megbízott” szövegrész helyébe az „ellátásával az (1) és (2) bekezdés szerint

megbízott” szöveg

lép.

(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény

a) 50. § (3) bekezdésében az „a kabinetfõnök” szövegrész helyébe az „az államtitkár kabinetfõnöke” szöveg,

b) 53. § nyitó szövegrészében a „megszûnik:” szövegrész helyébe a „megszûnik” szöveg,

c) 53. § a) pontjában a „Kormány” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg,

d) 57. §-ában a „d)–e) pontja” szövegrész helyébe a „d) pontja” szöveg,

e) 58. §-ában a „Kormány” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg, a „b)–f) pontjaiban” szövegrész helyébe

a „b)–d) pontjában” szöveg,

f) 59. § (1) bekezdésében a „§-ok rendelkezéseit” szövegrész helyébe a „§-t” szöveg,

g) 61. § (5) bekezdésében a „szerint a” szövegrész helyébe a „szerint” szöveg, a „nincsen” szövegrész helyébe

a „nincs” szöveg,

h) 62. § (4) bekezdésében a „nincsen” szövegrész helyébe a „nincs” szöveg,

i) 63. § (1) bekezdésében a „tagozódik” szövegrész helyébe a „tagozódik, a fõosztályvezetõ vezetése alatt álló

titkárság osztályokra tagozódhat” szöveg,

j) 64. § (1) bekezdésében a „közös” szövegrész helyébe az „együttes” szöveg,

k) 68. § (1) bekezdésében a „segíti” szövegrész helyébe a „segítheti” szöveg,

l) 68. § (2) bekezdésében a „kabinetfõnök irányítja” szövegrész helyébe a „miniszter kabinetfõnöke irányítja”

szöveg, a „közvetlenül kabinetfõnök” szövegrész helyébe az „a tárca nélküli miniszter kabinetfõnöke” szöveg,

m) 68. § (3) bekezdésében az „a kabinetfõnök irányítja” szövegrész helyébe az „az államtitkár kabinetfõnöke irányítja”

szöveg,

n) 68. § (5) bekezdésében az „akinek tevékenységét” szövegrész helyébe az „akinek a tevékenységét” szöveg,

o) 69. § (1) bekezdésében a „§ rendelkezéseit” szövegrész helyébe a „§-t” szöveg,

p) 70. § (1) bekezdésében a „különös típusa az államigazgatási feladatok mellett fegyveres rendvédelmi feladatokat

is ellátó kormányhivatal” szövegrész helyébe a „törvényben meghatározottak szerint fegyveres rendvédelmi

feladatokat is elláthat” szöveg,

q) 71. § (5) bekezdésében a „miniszter javaslatát” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt felügyelõ miniszter

javaslatát” szöveg,

r) 71. § (6) és (8) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „kormányhivatalt felügyelõ miniszternek”

szöveg,

s) 71. § (13) bekezdésében és 73. § (9) bekezdésében az „e törvény 63–68. §-ait megfelelõen alkalmazni kell”

szövegrész helyébe az „a 63–68. §-t kell alkalmazni” szöveg,
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t) 75. § (4) bekezdésében a „miniszterelnök” szövegrész helyébe a „miniszterelnök, illetve az ügyvezetõ

miniszterelnök” szöveg,

u) 91. § (4) bekezdésében a „Ktv.” szövegrész helyébe a „köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény”

szöveg,

v) 91. § (5) bekezdésében az „A Vnytv. e törvénnyel módosított” szövegrész helyébe az „Az egyes

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII. törvény e törvénnyel megállapított” szöveg

lép.

362. § (1) Hatályát veszti a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény

a) 33. § (1) bekezdésében, 61. § (3) bekezdésében és 63. § (3) bekezdésében a „csak” szövegrész,

b) 36. § (1) bekezdésében a „megfelelõen” szövegrész,

c) 63. § (3) bekezdésében a „hatályos” szövegrész,

d) 67. § (2) bekezdésében a „közvetlenül” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 11. § (1) bekezdése, 16. §-át megelõzõ alcím címe, 16. §-a, 19. §-át megelõzõ alcím címe, 19. §-a,

21. §-a, 22. §-át megelõzõ alcím címe, 22. §-a, 23. § (4) bekezdése, 28. § (3) bekezdése, 41. § (1) bekezdése, 42. §-át

megelõzõ alcím címe, 44. §-a, 48. §-a, 50. § (1) bekezdése, 53. §-át megelõzõ alcím címe, 53. § e) és f) pontja, 56. §-a,

59. § (4) bekezdése, 77. §-át megelõzõ alcím címe, 77–83. §-a, 86–90. §-a, 91. § (1) és (3) bekezdése.

363. § (1) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi

XLIII. törvény 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A szakmai vezetõ kormányzati szolgálati jogviszonyban áll.”

(2) A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII.

törvény 62. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A helyettes államtitkár tevékenységét – a 65. § (1) bekezdése szerinti helyettes államtitkár kivételével – a

minisztérium szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint az államtitkár, a közigazgatási

államtitkár – a 31. § (3) bekezdésében meghatározott esetben – kormánybiztos vagy – a 32. § (3) bekezdésében

meghatározott esetben – miniszterelnöki biztos irányítja.”

(3) Hatályát veszti a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 68. § (2) és (3) bekezdésében, valamint 69. § (3) és (6) bekezdésében az „és gyakorolja felette a

munkáltatói jogokat” szövegrész.

(4) Hatályát veszti a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló

2010. évi XLIII. törvény 61. § (2) és (4) bekezdése, 65. § (3) bekezdése, 66. § (3) bekezdése és 69. § (5) bekezdése.”

264. A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételrõl szóló 2010. évi XLV. törvény módosítása

364. § A Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételrõl szóló 2010. évi XLV. törvény

a) preambulumában az „a Magyar Köztársaság Országgyûlésének” szövegrész helyébe az „az Országgyûlés” szöveg,

az „Alkotmányban” szövegrész helyébe „Alaptörvényben” szöveg,

b) 1–4. §-ában az „A Magyar Köztársaság Országgyûlése” szövegrész helyébe az „Az Országgyûlés” szöveg

lép.

265. A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény

módosítása

365. § (1) A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 1. §-a a következõ

(4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásán nem választható, aki jogerõs ítélet alapján

szabadságvesztés büntetését vagy büntetõeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.”
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(2) A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény a következõ 24/A. §-sal

egészül ki:

„24/A. § E törvény I-V/A. Fejezete, 22. §-a és 24. §-a az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése

alapján sarkalatosnak minõsül.”

366. § Hatályát veszti a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 26. §-a.

266. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása

367. § (1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény preambulumában az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény

a) 32. § (1) bekezdésében a „választójogának elvesztése, összeférhetetlenségének megállapítása vagy

hivatalvesztés fegyelmi büntetés miatt szûnt meg” szövegrész helyébe az „összeférhetetlenségének

megállapítása, hivatalvesztés fegyelmi büntetés miatt, vagy azért szûnt meg, mert az országgyûlési képviselõk

választásán már nem választható” szöveg,

b) 36. §-ában és 46. §-ában a „választójoggal rendelkezõ” szövegrész helyébe a „választható” szöveg,

c) 39. § (1) bekezdés b) pontjában és 49. § (1) bekezdés b) pontjában a „választójogának elvesztésével” szövegrész

helyébe a „ha az országgyûlési képviselõk választásán már nem választható” szöveg

lép.

368. § Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény

a) preambulumában „az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján” szövegrész,

b) 56. § (6) és (8) bekezdésében az „a Kormány,” szövegrész.

267. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása

369. § (1) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény a következõ 24/A. §-sal egészül ki:

„24/A. § Kisajátítást pótló adásvétel esetében az NFA legfeljebb a földrészlet piaci értékének 150%-áig terjedõ

összegben vállalhatja a vételár megfizetését.”

(2) A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény a következõ 48. §-sal egészül ki:

„48. § E törvény 1–3. §-a és 18–23. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”

268. A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény

módosítása

370. § A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény IX. Címe a következõ

23/A. §-sal egészül ki:

„23/A. § E törvény 1–9. §-a és 12–21. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.”

371. § A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvetõ szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény

a) preambulumában a „véve – tekintettel az Alkotmány 61. §-ára – megalkotja a” szövegrész helyébe a „véve, a”

szöveg, „szóló alábbi törvényt” szövegrész helyébe a „következõ törvényt alkotja” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 2. § (4) bekezdésében, 10. §-ában, 13. §-ában és 15. § (3) bekezdés

b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 2. § (2) bekezdés a)–e) pontjában és 3. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe

a „Magyarország” szöveg,

e) 2. § (3) bekezdésében és 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország”

szöveg,

f) 4. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság jogrendje” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, a

„ , valamint biztosítja” szövegrész helyébe az „és” szöveg,

g) 11. §-ában az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
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h) 16. §-ában az „a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét” szövegrész helyébe az „az alkotmányos rendet”

szöveg,

i) 20. § (9) bekezdésében az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg

lép.

269. A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló

2010. évi CXXVI. törvény módosítása

372. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi

integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 10. § (4) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(4) A kormánymegbízott a kinevezésében megjelölt idõpontban, ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

A kinevezett kormánymegbízott a köztársasági elnök elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról

szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.”

373. § A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi

integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény

a) 10. § (5) bekezdés a) pontjában és 10. § (6) bekezdésében a „Kormány megbízatásának ” szövegrész helyébe a

„miniszterelnök megbízatásának” szöveg,

b) 10. § (3) bekezdésében a „választójoggal rendelkezik” szövegrész helyébe a „választható” szöveg,

c) 10. § (5) bekezdése e) pontjában a „választójogának elvesztésével” szövegrész helyébe a „ha az országgyûlési

képviselõk választásán már nem választható” szöveg

d) 20. § a) pontjában az „Alkotmány 19. § (3) bekezdés l) pontja szerinti javaslattételi” szövegrész helyébe az

„Alaptörvény 35. cikk (5) bekezdése szerinti indítványtételi” szöveg

lép.

374. § Hatályát veszti a fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok

kialakításával és a területi integrációval összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 2. §

(1) bekezdése, 19. § (4) bekezdése.

270. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása

375. § (1) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E törvény rendelkezéseit)

„b) a különleges jogrendben alkotható jogszabályra a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

törvényben”

(foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.)

(2) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 1. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A IV. Fejezet rendelkezéseit az Alaptörvény és módosítása elõkészítésére is alkalmazni kell.”

(3) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5. §-a a következõ (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, társulás esetén – ha a társulási

megállapodásban meghatározott feladat- és hatáskör a felhatalmazás tárgyának szabályozására kiterjed – az

önkormányzati rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt vagy ennek hiányában a társulás

székhelye szerinti helyi önkormányzat képviselõ-testülete jogosult. A rendelet megalkotásához a társulásban

résztvevõ helyi önkormányzat képviselõ-testületének hozzájárulása szükséges.

(1b) Ha a felhatalmazás jogosultja a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, társult képviselõ-testület esetén – ha az

adott ügy szabályozásáról az egyes települések képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint

nem önállóan dönt – az önkormányzati rendelet megalkotására a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzat

jogosult a társult képviselõ-testület döntésének megfelelõen.”

(4) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„6. § (1) A jogszabály területi hatálya Magyarország területére, az önkormányzati rendelet területi hatálya a helyi

önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Az önkormányzati rendelet területi hatálya az 5. § (1a) bekezdés
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szerinti esetben a társulásban részt vevõ helyi önkormányzatok, az 5. § (1b) bekezdés szerinti esetben a társult

képviselõ-testületben részt vevõ települési önkormányzatok közigazgatási területére terjed ki.

(2) A jogszabály személyi hatálya

a) Magyarország területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezõ

szervezetekre, valamint Magyarország területén kívül a magyar állampolgárokra,

b) önkormányzati rendelet esetében a helyi önkormányzat közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi

személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, az 5. § (1a) bekezdés szerinti esetben a társulásban

részt vevõ helyi önkormányzatok, az 5. § (1b) bekezdés szerinti esetben a társult képviselõ-testületben részt vevõ

települési önkormányzatok közigazgatási területén a természetes személyekre, jogi személyekre és jogi

személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre

terjed ki.

(3) A jogszabály területi, illetve személyi hatályát a jogszabályban az 5. § (1a) és (1b) bekezdés szerinti esetben,

valamint akkor kell kifejezetten meghatározni, ha az az (1) és (2) bekezdéstõl eltérõ területre, illetve személyi körre

terjed ki.”

(5) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályát veszti)

„d) ha azt az Alkotmánybíróság vagy a bíróság megsemmisíti.”

(6) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Hatályon kívül helyezhetõ)

„a) törvényben kormányrendelet, a Kormány tagjának rendelete a miniszterelnök miniszterelnök-helyettest kijelölõ

rendelete kivételével és az önálló szabályozó szerv vezetõjének rendelete a rendelet kiadásában való helyettesítésére

jogosult helyettesét kijelölõ rendelete kivételével,”

(7) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(8) Az Alkotmánybíróság által megsemmisített jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés – ha az Alkotmánybíróság a

határozatában eltérõen nem rendelkezik – a nap kezdetén veszti hatályát. A bíróság által megsemmisített jogszabály

vagy jogszabályi rendelkezés a nap kezdetén veszti hatályát.”

(8) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az önálló szabályozó szerv vezetõje a rendeletét a 2. § (4) bekezdésében foglalt követelmények érvényesülése

érdekében az igazságügyért felelõs miniszter véleményének kikérését követõen adja ki.”

(9) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 20. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) Ha az önálló szabályozó szerv vezetõje rendeletének tervezetét meg kell küldeni elõzetes bejelentésre,

a megküldésrõl az önálló szabályozó szerv vezetõje gondoskodik.”

(10) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„23. § (1) Normatív határozatban szabályozhatja

a) az Országgyûlés,

b) a Kormány és más testületi központi államigazgatási szerv,

c) az Alkotmánybíróság,

d) a Költségvetési Tanács

szervezetét és mûködését, tevékenységét, valamint cselekvési programját.

(2) Normatív határozatban szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselõ-testülete a saját és az általa irányított

szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és mûködését.

(3) Normatív határozatban szabályozhatja a nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testülete a saját és az általa

irányított szervek szervezetét és mûködését, tevékenységét, valamint cselekvési programját.

(4) Normatív utasításban szabályozhatja

a) a köztársasági elnök,

b) a miniszterelnök,

c) az (1) bekezdés b) pontja szerinti központi államigazgatási szerv kivételével a központi államigazgatási szerv

vezetõje,

d) az Országos Bírósági Hivatal elnöke,

e) a legfõbb ügyész,

f) az alapvetõ jogok biztosa,

g) a Magyar Nemzeti Bank elnöke,

h) az Állami Számvevõszék elnöke,
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i) a fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetõje, valamint

j) a polgármester, a fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) és a jegyzõ

a vezetése, az irányítása vagy a felügyelete alá tartozó szervek szervezetét és mûködését, valamint tevékenységét.

(5) Törvényben meghatározott tárgykörben normatív utasítást adhat ki

a) az Országgyûlés,

b) a köztársasági elnök,

c) az Alkotmánybíróság,

d) az alapvetõ jogok biztosa,

e) az önálló szabályozó szerv, valamint

f) a Miniszterelnökség és a minisztérium

hivatali szervezetének vezetõje, amely a szerv állományába tartozó személyekre kötelezõ.”

(11) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 11. alcíme a következõ 25/A. §-sal egészül ki:

„25/A. § (1) A Magyar Közlöny kiadása során a Magyar Közlöny felelõs szerkesztõje az elektronikus dokumentumot

minõsített elektronikus aláírásával és olyan szolgáltató által kiadott idõbélyegzõvel látja el, amely e szolgáltatást

minõsített szolgáltatóként nyújtja. A Magyar Közlöny és a mellékleteként megjelenõ külön sorozatának egyes

lapszámain a megjelenés dátumát fel kell tüntetni, amely nem lehet korábbi, mint az idõbélyegzõben szereplõ naptári

nap.

(2) A Magyar Közlöny felelõs szerkesztõjét és a helyettesítésére jogosult személyt a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs miniszter normatív utasításban jelöli ki.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott elektronikus aláírás ellenõrzéséhez a Magyar Közlöny felelõs szerkesztõje és a

helyettesítésére jogosult személy aláírásaihoz tartozó nyilvános kulcsok a kormányzati portálnak a Magyar Közlöny

közzétételére szolgáló oldalán érhetõek el.

(4) A Magyar Közlöny közzétett számai a kormányzati portálról nem távolíthatóak el, azok archiválására az elektronikus

archiválásról szóló jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A Magyar Közlöny felelõs szerkesztõje a Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron megküldi a köztársasági

elnöknek, az Országgyûlés elnökének, az Alkotmánybíróság elnökének, a Kúria elnökének, az Országos Széchényi

Könyvtárnak és az Országgyûlési Könyvtárnak.

(6) A Magyar Közlöny oldalhû másolata papíron, illetve digitális adathordozón is terjeszthetõ.

(7) A Kormány által rendeletben kijelölt szerv kérelemre, igazgatási szolgáltatási díj ellenében a Magyar Közlönyrõl

vagy annak egy részérõl papír alapú oldalhû másolatot készít.”

(12) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A minõsített adatot nem tartalmazó közjogi szervezetszabályozó eszközt – a fõvárosi és megyei kormányhivatal

vezetõjének normatív utasítása, a helyi önkormányzat képviselõ-testületének és a nemzetiségi önkormányzat

képviselõ-testületének normatív határozata, valamint a polgármester és a jegyzõ normatív utasítása kivételével – a

Magyar Közlönyben közzé kell tenni.”

(13) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetõjének normatív utasítása, a helyi önkormányzat

képviselõ-testületének és a nemzetiségi önkormányzat képviselõ-testületének normatív határozata, valamint a

polgármester és a jegyzõ normatív utasítása kivételével a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzétételérõl – az arra

jogosult általi aláírását követõen – a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter a kézhezvételt

követõen haladéktalanul gondoskodik.”

(14) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a következõ 14/A. alcímmel egészül ki:

„14/A. Egyes más jogi aktusok nyilvánossága

28/A. § A Magyar Közlöny a 26. § (1) bekezdésében foglaltak mellett tartalmazza

a) az Alkotmánybíróság azon határozatait és végzéseit, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét törvény

vagy az Alkotmánybíróság elrendelte,

b) a jogegységi határozatokat, valamint a Kúria azon határozatait, amelyeknek a Magyar Közlönyben való közzétételét

törvény felhatalmazása alapján a Kúria elrendelte,

c) az Országos Választási Bizottság állásfoglalásait,

d) a minõsített adatot tartalmazó, valamint az érintetteknek közvetlenül megküldött határozatok kivételével az

Országgyûlés, a köztársasági elnök, a Kormány, a miniszterelnök és az Országos Választási Bizottság nem normatív

határozatait,
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e) a miniszterek azon nem normatív határozatait, amelyeknek hivatalos lapban való közzétételét jogszabály elrendeli,

és

f) az Országgyûlés, a Kormány és más testületi központi államigazgatási szerv, az Alkotmánybíróság és a Költségvetési

Tanács minõsített adatot nem tartalmazó normatív határozatait.

28/B. § (1) A Magyar Közlöny mellékletét képezõ – annak külön sorozataként megjelenõ – Hivatalos Értesítõ

tartalmazza

a) a 23. § (4) bekezdés a)–h) pontjában és (5) bekezdésében megjelölt személyek minõsített adatot nem tartalmazó

normatív utasításait,

b) azokat a közleményeket, amelyeknek a Magyar Közlönyben, illetve más hivatalos lapban való közzétételét

jogszabály elrendeli vagy a közzététel kezdeményezésére jogszabály által feljogosított személy kezdeményezi, és

c) azokat a hirdetményeket, amelyek a Magyar Közlöny hivatalos jellegéhez igazodnak és erre tekintettel azok Magyar

Közlönyben való közzétételére a Magyar Közlöny felelõs szerkesztõje engedélyt adott.

(2) Az (1) bekezdést a Közbeszerzési Értesítõben, a Cégközlönyben és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hivatalos

lapjában közzétenni rendelt közleményekre nem kell alkalmazni.

(3) Törvény által elrendelt közzététel kivételével az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott közlemények és

hirdetmények Magyar Közlönyben történõ közzétételéért közzétételi díjat kell fizetni. A közzétételi díj mértékének

meghatározása során az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében figyelembe kell venni a közzétételt elõíró

jogszabály szabályozási szintjét és a közzététel gyakoriságát. A közzétételi díj mértéke az (1) bekezdés c) pontjában

foglaltak tekintetében nem lehet alacsonyabb az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak tekintetében meghatározott

legalacsonyabb összegnél.

28/C. § (1) Az e törvényben nem említett hivatalos lapokat a miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján, az

önálló szabályozó szerv, az autonóm államigazgatási szerv és a kormányhivatal a honlapján történõ közzététellel adja

ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hivatalos lapban jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz és olyan közlemény tehetõ

közzé,

a) amely megjelent a Magyar Közlönyben,

b) amelynek az (1) bekezdésben meghatározott hivatalos lapban történõ megjelenését jogszabály elrendeli, vagy

c) amely a miniszter által vezetett minisztérium, a miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi

államigazgatási szerv, az önálló szabályozó szerv, az autonóm államigazgatási szerv, illetve a kormányhivatal munkája

szempontjából fontos.

(3) A központi államigazgatási szerv az (1) bekezdés alapján több hivatalos lapot is kiadhat, ha azt ágazati jellege

indokolja.

(4) Az (1) bekezdés szerinti hivatalos lap oldalhû másolata nyomtatott formában akkor terjeszthetõ, ha a tárgyévet

megelõzõ év június 30-án a hivatalos lap az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerveken

kívüli elõfizetõinek száma a jogszabályban meghatározott mértéket meghaladja.

(5) Az (1) bekezdés szerint kiadott hivatalos lap az azt kiadó szerv honlapjáról nem távolítható el. A szerv megszûnése

esetén a közzététel kötelezettsége a szerv jogutódját terheli.”

(15) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény VII. Fejezete a következõ 15/A. alcímmel egészül ki:

„15/A. A törvényalkotás nyilvánossága

29/A. § (1) Az Országgyûlés a honlapján a benyújtást követõen haladéktalanul közzéteszi

a) a törvényjavaslatokat,

b) a módosító javaslatokat,

c) a törvényjavaslathoz készült bizottsági ajánlásokat,

d) az egységes javaslatot, valamint

e) a törvényjavaslatokhoz kapcsolódó, az Országgyûlés iromány-nyilvántartásában szereplõ más dokumentumokat.

(2) A zárt ülésen készült jegyzõkönyvek kivételével az Országgyûlés a honlapján közzéteszi

a) a törvényjavaslat plenáris ülésen folytatott általános vitájáról, részletes vitájáról, záróvitájáról, a módosító

javaslatokról való határozathozatalról és a zárószavazásról készült jegyzõkönyveket a szavazás eredményét rögzítõ

listákkal együtt, valamint

b) azon bizottsági ülések jegyzõkönyveit, amelyeken az adott bizottság a törvényjavaslattal foglalkozott.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint közzétett dokumentumok az Országgyûlés honlapjáról nem távolíthatóak el.”
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(16) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

„c) a Nemzeti Jogszabálytárban közzéteendõ jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök körét, valamint a

Nemzeti Jogszabálytár mûködtetésének részletes szabályait,”

(17) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)

„d) a Magyar Közlönyrõl vagy annak egy részérõl papír alapú oldalhû másolat készítésére jogosult szervet.”

(18) A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Felhatalmazást kap a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter, hogy az igazságügyért felelõs

miniszter egyetértésével kiadott rendeletben határozza meg

a) az elõfizetõk 28/C. § (4) bekezdése szerinti számát,

b) a Magyar Közlönyrõl vagy annak egy részérõl papír alapú oldalhû másolat készítésének igazgatási szolgáltatási díját,

és

c) a 28/B. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti közlemények és hirdetmények közzétételéért fizetendõ közzétételi díj

mértékét.”

376. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 29. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„29. § (1) A Nemzeti Jogszabálytár a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal és honlapon, elektronikus

közszolgáltatásként mûködõ, bárki számára térítésmentesen hozzáférhetõ, egységes szerkezetû szövegeket

tartalmazó elektronikus jogszabálygyûjtemény.

(2) A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelõs miniszter gondoskodik az önkormányzati

rendeleteknek az erre a célra fenntartott honlapon történõ közzétételérõl.”

377. § A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény

a) preambulumában az „Alkotmány 7/A. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Alaptörvény T) cikkében”

szöveg,

b) 2. § (4) bekezdés a) pontjában az „Alkotmányból” szövegrész helyébe az „Alaptörvénybõl” szöveg,

c) 3. §-ában az „olyan jogszabály” szövegrész helyébe az „az Alaptörvény vagy olyan jogszabály” szöveg, az

„Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg,

d) 21. § (2) bekezdésében és 22. § (2) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke”

szövegrész helyébe az „az önálló szabályozó szerv vezetõje” szöveg,

e) 11. alcímének címében és 25. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a

„Magyarország” szöveg,

f) 26. § (5) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnöke” szövegrész helyébe az „az önálló

szabályozó szerv vezetõje” szöveg

lép.

378. § Hatályát veszti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 26. § (7) bekezdése és 27. § (3) bekezdése.

271. A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló

2010. évi CXXXI. törvény módosítása

379. § A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvény 1. § (3) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(3) E törvény hatálya nem terjed ki a különleges jogrendben alkotható jogszabályok elõkészítésére.”

380. § A jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvény

a) preambulumában az „Az Alkotmány azon rendelkezésével összhangban, miszerint a Kormány a feladatának

ellátása során együttmûködik az érdekelt társadalmi szervezetekkel, továbbá annak” szövegrész helyébe az

„Annak” szöveg,

b) 5. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 13. § (3) bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „miniszterelnök” szöveg

lép.
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381. § Hatályát veszti a jogszabályok elõkészítésében való társadalmi részvételrõl szóló 2010. évi CXXXI. törvény 3. §-ában a

„ , valamint a kormányprogram célkitûzéseire” szövegrész.

272. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel

összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények

módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény módosítása

382. § Hatályát veszti a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben

szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi

CXLVIII. törvény 151. alcíme.

273. A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás

lebonyolításával összefüggõ egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény módosítása

383. § A Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alapról, és a szabad nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggõ

egyes törvénymódosításokról szóló 2010. évi CLIV. törvény 7. § a) pontja helyébe a következõ szöveg lép:

(Az Alap vagyonát képezõ eszközökbõl származó bevételt)

„a) a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott elõirányzat javára kell a központi költségvetésbe

befizetni,”

274. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló

2010. évi CLVII. törvény módosítása

384. § A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl szóló 2010. évi CLVII. törvény

3. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

275. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény módosítása

385. § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) Magyarország pénzügyi közvetítõ

rendszerét felügyelõ, ellenõrzõ hatósági feladatokat ellátó önálló szabályozó szerv, amely csak a törvénynek van

alárendelve.”

(2) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(1) A Felügyelet elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök hat évre nevezi ki. A Felügyelet két alelnökét

a Felügyelet elnöke hat évre nevezi ki.”

(3) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 13. § (4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(4) A Felügyelet alelnöke felett a munkáltatói jogokat a Felügyelet elnöke gyakorolja.”

(4) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(3) A Felügyelet alelnöke megbízatásának megszûnését az (1) bekezdés a)–c) pontja esetén a Felügyelet elnöke

állapítja meg.”

(5) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 16. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A Felügyelet alelnökének lemondását írásban kell közölni a Felügyelet elnökével. Lemondás esetén a Felügyelet

alelnöke megbízatása megszûnésének idõpontját a Felügyelet elnöke határozza meg, az azonban nem lehet késõbbi a

lemondásnak a Felügyelet elnökéhez történõ eljuttatását követõ hatvanadik napnál.”

(6) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 17. § (2) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(2) A Felügyelet alelnökének összeférhetetlenségét a Felügyelet elnöke mondja ki.”
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(7) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 18. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Felügyelet elnökét – a miniszterelnök elõterjesztésére – a köztársasági elnök, a Felügyelet alelnökét a Felügyelet

elnöke, a Pénzügyi Békéltetõ Testület elnökét a Felügyelet elnöke”

(8) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 18. § (4) bekezdése helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„(4) A Felügyelet alelnöke összeférhetetlenségének kimondására vagy felmentésére vonatkozó kezdeményezést az

összeférhetetlenség kimondását vagy a felmentést megelõzõen meg kell küldeni a Felügyelet alelnöke részére, aki a

közszolgálati jogvitára vonatkozó törvényi rendelkezések szerint öt munkanapon belül munkaügyi bírósághoz

fordulhat. A bíróság által érkeztetett keresetlevelet a Felügyelet alelnöke a Felügyelet elnökének haladéktalanul

megküldi.”

(9) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 18. §-a a következõ (4a) bekezdéssel

egészül ki:

„(4a) A Felügyelet alelnöke összeférhetetlenségének kimondására vagy felmentésére a bírósághoz fordulási határidõ

lejártát vagy – bírósághoz fordulás esetén – a kezdeményezés tekintetében meghozott bírósági döntés jogerõre

emelkedését követõen kerülhet sor. A Felügyelet elnökének határozatával szemben jogorvoslatnak vagy közszolgálati

jogvita kezdeményezésének nincs helye.”

(10) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 20. §-a a következõ (5) bekezdéssel

egészül ki:

„(5) A (4) bekezdésben foglaltakra figyelemmel a (2)–(3) bekezdés szerinti juttatás kizárólag társadalombiztosítási

járulék, egészségbiztosítási hozzájárulás, valamint egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék alapjául szolgáló jövedelem.”

(11) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 119. §-a a következõ (7) bekezdéssel

egészül ki:

„(7) Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: 1. módosító

törvény) nem érinti a Felügyelet hivatalban lévõ alelnökeinek megbízatását azzal, hogy az 1. módosító törvénnyel

megállapított 13. § (4) bekezdését, 15. § (3) bekezdését, 16. § (2) bekezdését, 17. § (2) bekezdését, 18. § (1) bekezdését,

valamint 18. § (4) és (4a) bekezdését a Felügyelet hivatalban lévõ alelnökeire is alkalmazni kell.”

(12) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény a 119. §-t követõen a következõ alcímmel

egészül ki:

„Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

119/A. § E törvény 1–4. §-a, 7. §-a, 13–35. §-a, 78–82. §-a, 113–115. §-a és 117. §-a az Alaptörvény 23. cikke és 42. cikke

alapján sarkalatosnak minõsül.”

386. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény

a) 47. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

b) 97. § (3) és (4) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szöveg,

c) 112. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

276. A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény módosítása

387. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az Alappal – e törvényben foglaltak figyelembevételével – háromtagú bizottság (a továbbiakban: Bizottság)

rendelkezik. A Bizottság tagja a nemzetpolitikáért felelõs miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért

felelõs miniszter által kijelölt személy, valamint a nemzetpolitikáért felelõs miniszter irányítása alatt álló helyettes

államtitkár.”

388. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény

a) preambulumában az „a Magyar Köztársaságnak az Alkotmány 6. § (3) bekezdésében foglalt, a” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,
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d) 10. § (1) bekezdésében a „figyelembevéve” szövegrész helyébe a „figyelembe véve” szöveg, a „Magyar

Köztársaság költségvetésérõl” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl” szöveg

lép.

277. A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény módosítása

389. § (1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 86. § (7) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(7) A Kuratórium akkor tekintendõ megalakultnak, amikor tagjait megválasztják és az elnökét, valamint egy további

tagját a Médiatanács delegálja. A Kuratórium Országgyûlés által választott tagja az egyes közjogi tisztségviselõk

esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény szerint, elnöke és delegált tagja hivatalba lépése alkalmával az Országgyûlés

elnöke elõtt az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.”

(2) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 87. § (7) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(7) Az eredményes jelölést követõen az új tagot az Országgyûlés a jelenlevõ képviselõk kétharmadának szavazatával

választja meg a már mûködõ megválasztott Kuratórium tagjai mandátumának lejártáig terjedõ idõszakra.

A Kuratórium új tagja az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény szerint esküt tesz.”

(3) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (1) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) önálló szabályozó szerv, amely kizárólag a

törvénynek van alárendelve.”

(4) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (4) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(4) A Hatóság elnöke évente beszámol a Hatóság tevékenységérõl az Országgyûlésnek.”

(5) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 119. §-át megelõzõ alcímének

címe helyébe a következõ szöveg lép:

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének beszámolója”

(6) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 119. § (1) bekezdésének nyitó

szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Hatóság elnöke minden év május 31-ig beszámolót terjeszt az Országgyûlés elé a Hatóság elõzõ évi

tevékenységérõl. A beszámolóban:”

(7) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 128. § (2) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(2) A Médiatanács elnöke és tagja az egyes közjogi tisztségviselõk esküjérõl és fogadalmáról szóló törvény szerint

esküt tesz.”

(8) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény Hatodik része a következõ

VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. Fejezet

Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

229. § E törvény 1–203. §-a, 206–218. §-a, 1. számú melléklete és 4. számú melléklete az Alaptörvény IX. cikk (3)

bekezdése és 23. cikke alapján sarkalatosnak minõsül.”

390. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

a) preambulumában az „Alkotmány” szövegrész helyébe az „Alaptörvény” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdésében, 82. § c) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”

szöveg,

c) 1. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 1. § (4) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, 42. § (1) bekezdés

e) pontjában, 42. § (5) bekezdésében, 70. § (4) bekezdés a) pontjában, 73. § (7) bekezdés b) pontjában, 73. §

(7) bekezdés záró szövegrészében, 99. § (1) bekezdésében, 176. § (1) bekezdés c) és d) pontjában, 179. §

(1) bekezdésében, 180. § (1) bekezdésében, 203. § 28. pontjában, 203. § 37. pont c) és e)–f) alpontjában, 203. §

52. pontjában, 1. számú melléklet 1. pont i) alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,
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d) 1. § (2) bekezdés a) pontjában és 2. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe

a „Magyarország” szöveg,

e) 1. § (2) bekezdés b)–e) pontjában, 1. § (5) bekezdésében, 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 178. § (1) bekezdésében

az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

f) 1. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarország területén”

szöveg, a „Magyar Köztársaság tulajdonában” szövegrész helyébe a „Magyarország tulajdonában” szöveg,

g) 1. § (6) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területére” szövegrész helyébe a „Magyarország területére” szöveg,

az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

h) 3. §-ában az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

i) 5. §-ában, 70. § (4) bekezdés b) és c) pontjában, 101. § (1) bekezdés f) pontjában a „Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

j) 41. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

k) 41. § (2) bekezdésében a „tartozó, a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „tartozó, Magyarország” szöveg, az

„és a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „és a Magyarország” szöveg,

l) 48. § (4) bekezdés a) pontjában az „az Alkotmánynak megfelelõen kihirdetett szükségállapot” szövegrész helyébe

az „a szükségállapot” szöveg,

m) 56. § c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe az „a Magyarország” szöveg, az „illetõleg”

szövegrész helyébe a „vagy” szöveg,

n) 83. § (1) bekezdés d) pontjában az „az alkotmányos rend” szövegrész helyébe az „a törvényes rend” szöveg,

o) 111. § (4) bekezdésében, 117. § (2) bekezdésében és 124. § (2) bekezdésében a „választójoggal rendelkezik”

szövegrész helyébe a „választható” szöveg,

p) 177. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területére” szövegrész helyébe a „Magyarország területére”

szöveg, az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarország területén” szöveg, a „kizárólag a

Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „kizárólag a Magyarország” szöveg,

q) 176. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „a Magyar Köztársaság területére” szövegrész helyébe

a „Magyarország területére” szöveg, a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarország

területén” szöveg,

r) 179. § (1) bekezdésében és 180. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságon kívül” szövegrész helyébe

a „Magyarországon kívül” szöveg,

s) 1. számú melléklet 1. pont k) alpontjában az „a Magyar Köztársasággal” szövegrész helyébe a „Magyarországgal”

szöveg

lép.

391. § A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény

a) 142. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéktõl” szöveg,

a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

b) 153. § (8) bekezdésében, 155. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Fõvárosi

Törvényszékhez” szöveg, a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

c) 161. § (2) bekezdésében, 164. § (2) bekezdésében és 165. § (6) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész

helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

d) 173. § (9) bekezdésében a „Fõvárosi Bírósághoz” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszékhez” szöveg,

a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

e) 175. § (5) és (6) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg,

f) 189. § (8) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék” szöveg

lép.

392. § Hatályát veszti a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény HATODIK RÉSZ

V. Fejezete, VI. Fejezete, 2. számú melléklete és 3. számú melléklete.
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278. A 2006 õszi tömegoszlatásokkal összefüggõ elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény

módosítása

393. § A 2006 õszi tömegoszlatásokkal összefüggõ elítélések orvoslásáról szóló 2011. évi XVI. törvény 1. §-ában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg lép.

279. Az Európai Rendõrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói

tevékenységgel, a lõfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú

módosításáról szóló 2011. évi XXIV. törvény módosítása

394. § (1) Az Európai Rendõrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel,

a lõfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi

XXIV. törvény 34. §-ának a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló

2005. évi CXXXIII. törvény

a) 66. §-át, 67. § (1) bekezdését, 69. §-át és 70. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyett a „Magyarország” szöveggel,

b) VI. Fejezet címét megállapító rendelkezése a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyett a „MAGYARORSZÁG”

szöveggel,

c) 69. §-át megelõzõ alcímének címét és 70. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a „Magyar Köztársaság”

szövegrész helyett a „Magyarország” szöveggel

lép hatályba.

(2) Az Európai Rendõrségi Hivatallal, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységgel, a

lõfegyverrel és a pirotechnikával kapcsolatos törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2011. évi XXIV.

törvény 35. §-ának a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi

CXXXIII. törvény

a) 72/A. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyett a „Magyarország”

szöveggel,

b) 72/A. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése az „a Magyar Köztársaság” szövegrészek helyett

a „Magyarország” szöveggel,

c) VI/A. Fejezet címét megállapító rendelkezése a „VÁLLALKOZÁS MAGYAR KÖZTÁRASÁG” szövegrész helyett

a „VÁLLALKOZÁS MAGYARORSZÁG” szöveggel, az „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyett

a „MAGYARORSZÁG” szöveggel

lép hatályba.

280. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXVIII. törvény

hatályon kívül helyezése

395. § Hatályát veszti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosításáról szóló 2011. évi XXXVIII. törvény.

281. A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló

2011. évi LXV. törvény módosítása

396. § A Közép-európai Funkcionális Légtérblokk létrehozásáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2011. évi

LXV. törvény 5. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

282. Az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény módosítása

397. § Az Állami Számvevõszékrõl szóló 2011. évi LXVI. törvény

a) 27. § (3) bekezdésében az „a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi

LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 2. §-ának 2. a) pontjába tartozó adat” szövegrész helyébe az „az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. §

3. pont a) alpontjába tartozó adat” szöveg,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 41073



b) 27. § (6)–(8) bekezdésében az „az Avtv. 2. §-ának 2. a) pontjába” szövegrész helyébe az „az Infotv. 3. § 3. pont a)

alpontjába” szöveg, 32. § (4) bekezdésében az „az Avtv. 2. §-ának 2. pontjába” szövegrész helyébe az „az Infotv. 3. §

3. pontjába” szöveg

lép.

283. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok

kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

398. § A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló

2011. évi LXXV. törvény

a) 1. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarország

területén” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés 10. pontjában, 1. § (1) bekezdés 13. pont b) alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

284. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

399. § A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 5. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„5. § (1) A termékdíj-kötelezettség – ha e törvény másként nem rendelkezik – az elsõ belföldi forgalomba hozatalkor a

számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján,

ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik.

(2) A termékdíj-kötelezettség a belföldi elõállítású egyéb kõolajtermék esetében az elsõ belföldi forgalomba hozó elsõ

vevõje által kiállított számlán feltüntetett teljesítés napján vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését

tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján vagy a saját célú

felhasználás költségként történõ elszámolásának napján keletkezik.

(3) A termékdíj-kötelezettség – ha e törvény másként nem rendelkezik – saját célú felhasználáskor a saját célú

felhasználás költségként való elszámolásának napján keletkezik.

(4) A termékdíj-kötelezettség

a) a 3. § (5) bekezdés a) pontja esetén legkésõbb a végelszámolás utolsó napján,

b) a 3. § (5) bekezdés b) pontja esetén a hiányról vagy a termékdíjköteles termék megsemmisülése tényérõl felvett

okirat alapján, annak könyvelése napján

keletkezik.”

285. A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény módosítása

400. § A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 7. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül

ki:

„(8) Ha a Tanács oldalai az egyes jogszabályokban elõírt delegálási kötelezettségeknek a delegálási határidõ lejáratát

követõ harminc napon belül sem tesznek eleget, akkor a delegált tagok kijelölésére a Tanács jogosult.”

401. § A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény

a) preambulumában az „Európai Uniónak a Magyar Köztársaságban a 2007. évi CLXIII. törvénnyel kihirdetett

Lisszaboni Szerzõdésben foglalt” szövegrész helyébe az „Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „a külön törvényben meghatározott történelmi egyházak” szövegrész helyébe

az „az egyházak” szöveg

lép.
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286. Az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi

Megállapodás kihirdetésérõl szóló 2011. évi XCVII. törvény módosítása

402. § Az Európai Unió és tagállamai, másrészrõl a Koreai Köztársaság közötti Szabadkereskedelmi Megállapodás

kihirdetésérõl szóló 2011. évi XCVII. törvény 5. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságot” szövegrész helyébe

a „Magyarországot” szöveg lép.

287. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

403. § A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény 1. §-ában a „Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

288. A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

404. § (1) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 2. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) Az Európai Unióban letelepedett gazdasági szereplõk és a közösségi áruk számára nemzeti elbánást kell nyújtani

a közbeszerzési eljárásban. Az Európai Unión kívül letelepedett gazdasági szereplõk és a nem közösségi áruk számára

nemzeti elbánást a közbeszerzési eljárásban Magyarországnak és az Európai Uniónak a közbeszerzések terén fennálló

nemzetközi kötelezettségeivel összhangban kell nyújtani.”

(2) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 18. § (6) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(6) A (2) bekezdést a külképviseletek számára történõ beszerzéskor külképviseletenként, az országgyûlési képviselõ

csoportok törvény alapján biztosított mûködési kerete terhére lefolytatandó beszerzésekkor pedig országgyûlési

képviselõ csoportonként külön kell alkalmazni. A (2) bekezdést külön továbbá kell alkalmazni az ügyészségrõl szóló

2011. évi CLXIII. törvény 8. § (1) bekezdés a)–c) pontjában és 10. § (1) bekezdésében meghatározott szervnek a részére

jóváhagyott részelõirányzat terhére megvalósítandó beszerzés vonatkozásában.”

(3) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 133. §-a a következõ (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(7) A minõsített beszerzéssel vagy minõsített beszerzési eljárással kapcsolatos valamennyi jogvita elbírálása és

jogorvoslati eljárás lefolytatása a bíróság hatáskörébe tartozik az alábbi esetekben:

a) azon beszerzések esetében, ahol a Kormány rendeletében megállapította, hogy a közösségi beszerzés szabályainak

alkalmazása olyan információk átadására kötelezné Magyarországot, amelyek felfedése ellentétes az állam

biztonságához fûzõdõ alapvetõ érdekével;

b) a különösen érzékeny beszerzések esetében;

c) a hírszerzõ és elhárító tevékenységgel összefüggõ beszerzések esetében.”

(4) A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 140. § (1) bekezdés f) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(A Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból indított eljárását a következõ szervezetek vagy személyek kezdeményezhetik,

ha a feladatkörük ellátása során e törvénybe ütközõ magatartás vagy mulasztás jut tudomásukra:)

„f) az alapvetõ jogok biztosa;”

289. A Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosítása

405. § A Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 22. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az MMA elnökét a magyar állampolgárságú rendes tagok közül három évre a közgyûlés választja, õt tisztségében a

köztársasági elnök megerõsíti. A köztársasági elnök döntéséhez ellenjegyzés nem szükséges. Az elnök legfeljebb egy

alkalommal újraválasztható.”

406. § A Magyar Mûvészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 5. § (3) bekezdésében az „a személyes adatok védelmérõl

és a közérdekû adatok nyilvánosságáról” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról” szöveg lép.
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290. A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény módosítása

407. § A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvény 12. §-a a következõ szöveggel lép

hatályba:

„12. § A köztársasági elnök, valamint a vele együtt üdülõ házastársa, élettársa, gyermeke, szülõje, unokája és

gyermekének házastársa – térítési díj ellenében – jogosult a Kormány központi üdülõjének használatára. A térítési díj a

szállás- és étkezési költséget, valamint az üdülési szolgáltatások díját foglalja magában.”

291. Az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény módosítása

408. § Az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 33. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az alapvetõ jogok biztosa a feltárt alapvetõ joggal összefüggõ visszásság orvoslása érdekében a legfõbb ügyész

útján kezdeményezheti az ügyész fellépését. Az ügyész a fellépés kezdeményezésével kapcsolatos álláspontjáról,

esetleges intézkedésérõl hatvan napon belül értesíti az alapvetõ jogok biztosát.”

409. § Az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 18. § (1) bekezdés j) pontjában a „megyei bírósági” szövegrész

helyett a „törvényszéki” szöveggel lép hatályba.

410. § (1) Nem lép hatályba az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 5. § (5) bekezdésében a „közigazgatási

államtitkár, helyettes államtitkár,” szövegrész.

(2) Nem lép hatályba az alapvetõ jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény 48. § (4) bekezdése.

292. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

módosítása

411. § (1) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 8. § (1) bekezdése a

következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Személyes adatot e törvény hatálya alá tartozó adatkezelõ harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelõ

részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végzõ adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha

a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

b) az adatkezelésnek az 5. §-ban, illetve a 6. §-ban elõírt feltételei teljesülnek, és – a 6. § (2) bekezdésében foglalt esetet

kivéve – a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok

megfelelõ szintû védelme.”

(2) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (4) bekezdése a

következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) Az adatkezelõ köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül,

közérthetõ formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.”

(3) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 18. § (1) bekezdése a

következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) A helyesbítésrõl, a zárolásról, a megjelölésrõl és a törlésrõl az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,

akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellõzhetõ, ha ez az adatkezelés céljára

való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.”

(4) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény IV. Fejezete a

következõ 24/A. alcímmel kiegészülve lép hatályba:

„24/A. A közérdekû adatok központi elektronikus jegyzéke és az egységes közadatkeresõ rendszer

37/A. § (1) Az elektronikusan közzétett adatok egyszerû és gyors elérhetõsége érdekében az e törvény alapján

közérdekû adat elektronikus közzétételére kötelezett szervek közérdekû adatot tartalmazó honlapjára, valamint az

általuk fenntartott adatbázisra és nyilvántartásra vonatkozó leíró adatokat a közigazgatási informatika infrastrukturális

megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter által mûködtetett, az erre a célra létrehozott honlapon

közzétett központi elektronikus jegyzék összesítve tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv közérdekû adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus

hozzáférést és a közérdekû adatok közötti keresés lehetõségét a közigazgatási informatika infrastrukturális

megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter által mûködtetett egységes közadatkeresõ rendszer biztosítja.
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37/B. § (1) Az adatfelelõs gondoskodik a kezelésében lévõ, közérdekû adatot tartalmazó honlapok, adatbázisok, illetve

nyilvántartások leíró adatainak a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért

felelõs miniszternek történõ továbbításáról és a továbbított közérdekû adatok rendszeres frissítésérõl, valamint felel az

egységes közadatkeresõ rendszerbe továbbított közérdekû adatok tartalmáért és a továbbított közérdekû adatok

rendszeres frissítéséért is.

(2) A közérdekû adatokat tartalmazó adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzékének fenntartása, valamint az

egységes közadatkeresõ rendszerhez való csatlakozás nem mentesíti az adatfelelõst az elektronikus közzététel

kötelezettsége alól.”

(5) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 61. § (1) bekezdés

d) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(Az adatvédelmi hatósági eljárásban hozott határozatában a Hatóság)

„d) megtilthatja a személyes adatok külföldre történõ továbbítását vagy átadását,”

(6) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 65. § (4) bekezdése

a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) Az adatvédelmi nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet.”

(7) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 72. § (1) bekezdése a

következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) állapítsa meg a közérdekû adatok elektronikus közzétételének részletszabályait,

b) állapítsa meg a közérdekû adat iránti igény teljesítése érdekében készített másolatért fizetendõ költségtérítés

mértékének megállapítása során figyelembe vehetõ költségelemeket és azok legmagasabb mértékét, valamint

a másolatként igényelt dokumentum jelentõs terjedelmének megállapítása során alkalmazandó szempontokat,

c) különös közzétételi listát állapíthasson meg,

d) állapítsa meg az egységes közadatkeresõ rendszer és a központi jegyzék adattartalmát, valamint az

adatintegrációra vonatkozó szabályokat.”

(8) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 81. § (6) bekezdése

a következõ szöveggel lép hatályba:

„(6) A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésérõl szóló 1995. évi CXIX. törvény

5. § (1) bekezdésében az „az Avtv.-ben” szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló törvényben” szöveg, 19. §-ában az „az Avtv.” szövegrész helyébe az „az információs

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény” szöveg, 19. §-ában az „az adatvédelmi biztosnak”

szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak” szöveg lép.”

(9) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 83. § (14) bekezdése

a következõ szöveggel lép hatályba:

„(14) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 12/A. § (4) bekezdésében az „az adatvédelmérõl”

szövegrész helyébe az „az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról” szöveg, 22. §-át megelõzõ

alcímben az „az Adatvédelmi Biztos Hivatalával” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósággal” szöveg, 22. § (1)–(3) bekezdésében az „az Adatvédelmi Biztos Hivatala”

szövegrészek helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg, 154. § (7) bekezdésében

az „A személyes adatok védelmérõl szóló törvényben” szövegrész helyébe az „Az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról szóló törvényben” szöveg, 156. § (6) bekezdésében az „az Adatvédelmi Biztos” szövegrész

helyébe az „a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság” szöveg, 156. § (17) bekezdésében az

„A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban:

Avtv.) 3. § (8) bekezdése szerinti esetben” szövegrész helyébe a „Ha az érintett elháríthatatlan okból nem képes

hozzájárulását megadni, az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy a személyek életét,

testi épségét vagy javait fenyegetõ veszély elhárítása vagy megelõzése érdekében” szöveg, 157. § (9) bekezdés d)

pontjában az „az Avtv. 3. § (8) bekezdése szerinti esetben” szövegrész helyébe a „ha az érintett elháríthatatlan okból

nem képes hozzájárulását megadni, az érintett vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelme, vagy

a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegetõ veszély elhárítása vagy megelõzése érdekében,” szöveg lép.”
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412. § Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

a) 22. § (3) bekezdése a „megyei bíróság, a fõvárosban a Fõvárosi Bíróság (a továbbiakban együtt: megyei bíróság)”

szövegrész helyett a „törvényszék” szöveggel, a „megyei bíróság” szövegrész helyett a „törvényszék” szöveggel,

b) 31. § (5) bekezdése a „megyei bíróság” szövegrészek helyett a „törvényszék” szöveggel,

c) 33. § (2) bekezdés a) pontja az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala” szövegrész helyett az „Országos

Bírósági Hivatal” szöveggel

lép hatályba.

413. § (1) Nem lép hatályba az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. §

(2) bekezdés c) pontjában az „az autonóm államigazgatási szerv,” szövegrész.

(2) Nem lép hatályba az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 33. §

(2) bekezdés b) pontja, 79. § (5) bekezdése, 84. § (3) bekezdése és 85. § (2) bekezdése.

293. A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény módosítása

414. § (1) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ egyes intézkedésekrõl

szóló 2011. évi CXIII. törvény 13. §-a következõ (5)–(7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(5) Az igénybevevõ az ingatlan, szolgáltatás vagy technikai eszköz igénybevételének biztosítása érdekében a

tulajdonossal vagy a szolgáltatóval szerzõdést köthet.

(6) Az igénybevevõ a szerzõdés egy hitelesített másolati példányát a székhelye szerint illetékes katonai igazgatási

központ részére a szerzõdéskötést követõ 30 napon belül megküldi. A szerzõdés megszûnésének tényét az

igénybevevõ köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a székhelye szerint illetékes katonai igazgatási központ

részére.

(7) A szerzõdéssel igénybevételre lekötött ingatlant, szolgáltatást és technikai eszközt az igénybevételi hatóság

igénybevételre nem jelölheti ki.”

(2) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény 44. alcíme a következõ 66/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:

„66/A. § Az oktatásért felelõs miniszter határozatban írhatja elõ a közoktatási intézmények mûködésével,

mûködtetésével, a nevelési év, tanítási év megszervezésével kapcsolatos feladatokat. Az oktatásért felelõs miniszter

elrendelheti a határozat azonnali végrehajtását. A határozat közlése távközlési eszköz útján is történhet.”

(3) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény 75. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) A rögtönbíráskodás a törvényszék és a katonai bíróság hatáskörébe tartozik.”

(4) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény 80. § k) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(E törvény és a honvédelmet érintõ jogszabályok alkalmazásában)

„k) meghagyás: munkakörhöz kapcsolódóan és névre szólóan végrehajtott eljárás, amely során kormányrendelet vagy

hatósági határozat alapján meghagyásba bevont szerv által kijelölt személyek a meghagyási névjegyzékbe kerülnek,

és akiket ez alapján a katonai igazgatásnak a kijelölt személyek lakóhelye szerint illetékes területi szerve behívásra

ideiglenesen nem tervezhetõ kategóriába sorol,”

(5) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény 80. § q) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(E törvény és a honvédelmet érintõ jogszabályok alkalmazásában)

„q) potenciális hadköteles: a hadkötelezettség alá tartozó tartalékos, aki nem tartozik az önkéntes tartalékos és

a kiképzett tartalékos állományba,”

415. § A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény

a) 5. § (2) és (3) bekezdése, valamint 6. § (1) bekezdése a „katonai igazgatás területi szerve” szövegrész helyett a

„katonai igazgatásnak a hadköteles lakóhelye szerint illetékes területi szerve” szöveggel,

b) 6. § (3) bekezdése a „katonai igazgatás illetékes területi szervének” szövegrész helyett a „katonai igazgatás

hadköteles lakóhelye szerint illetékes területi szervének” szöveggel,
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c) 6. § (5) bekezdése és 7. § (7) bekezdése a „katonai igazgatás területi szervének” szövegrész helyett a „katonai

igazgatásnak a hadköteles lakóhelye szerint illetékes területei szervének” szöveggel,

d) 6. § (6) bekezdése a „katonai igazgatás területi szervétõl” szövegrész helyett a „katonai igazgatásnak a hadköteles

lakóhelye szerint illetékes területi szervétõl” szöveggel,

e) 9. § (2) bekezdése, 10. § (1) bekezdése a „katonai igazgatás területi szervének” szövegrész helyett a „Honvédség

katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szervének a” szöveggel,

f) 10. § (4) bekezdése a „katonai igazgatás területi szerve” szövegrész helyett a „Honvédség katonai igazgatási és

központi adatfeldolgozó szervének a” szöveggel,

g) 21. § (1) bekezdés e) pontja az „az autonóm államigazgatási szervek” szövegrész helyett az „az autonóm

államigazgatási szervek és az önálló szabályozó szervek” szöveggel,

h) 65. § (1) bekezdése a „(4) bekezdésében” szövegrész helyett a „(3) bekezdésében” szöveggel,

i) 75. § (5) bekezdése a „megyei, fõvárosi bíróságok” szövegrész helyett a „törvényszékek” szöveggel,

j) 80. § g) pontja az „az alkotmányos rend” szövegrész helyett az „a törvényes rend” szöveggel,

k) 49. alcímének címe a „Felhatalmazás” szövegrész helyett a „Felhatalmazó rendelkezések” szöveggel,

l) 50. alcímének címe a „Hatálybalépés” szövegrész helyett a „Hatályba léptetõ rendelkezések” szöveggel,

m) 83. §-a az „és VII-X. fejezete” szövegrész helyett a „Fejezete és VII-IX. Fejezete, 48. alcíme, 49. alcíme, 82. §

(2) bekezdése és 52. alcíme” szöveggel

lép hatályba.

416. § (1) Nem lép hatályba a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 38. § (3) bekezdésében a „területi” szövegrész.

(2) Nem lép hatályba a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ

intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény 18. § (2) bekezdés a) pontja.

294. A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény módosítása

417. § A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. §-a

a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:

„(4) Veszélyhelyzetben az oktatásért felelõs miniszter határozatban írhatja elõ a közoktatási intézmények

mûködésével, mûködtetésével, a nevelési év, tanítási év megszervezésével kapcsolatos feladatokat. Az oktatásért

felelõs miniszter elrendelheti a határozat azonnali végrehajtását. A határozat közlése távközlési eszköz útján is

történhet.”

418. § A katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

a) 5. § j) pontja a „közvetlenül vagy a” szövegrész helyett az „a” szöveggel,

b) 80. § n) pontja az „autonóm államigazgatási szervek” szövegrész helyett az „autonóm államigazgatási szervek és

az önálló szabályozó szervek” szöveggel,

c) 92. §-a a „Legfelsõbb Bíróságnak” szövegrész a „Kúriának” szöveggel

lép hatályba.

419. § Nem lép hatályba a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CXXVIII. törvény 46. alcíme.

295. A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény

fakultatív jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló 2011. évi CXLIII. törvény módosítása

420. § A kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív

jegyzõkönyvének kihirdetésérõl szóló 2011. évi CXLIII. törvény 5. § (6) bekezdésében a „büntetés-végrehajtásért

felelõs” szövegrész helyébe a „büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter, az egészségügyért felelõs miniszter,

a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs” szöveg lép.
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296. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

421. § (1) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 9. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„9. § Az Alkotmánybíróság tagja hivatalba lépését megelõzõen az Országgyûlés elõtt esküt tesz.”

(2) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 23. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) A nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának köztársasági elnök általi elismerését megelõzõen a köztársasági

elnök, illetve ha a nemzetközi szerzõdést kormányrendelet hirdeti ki, a nemzetközi szerzõdés kötelezõ hatályának

elismerését megelõzõen a Kormány kérheti az Alkotmánybíróságtól a nemzetközi szerzõdés vagy annak valamely

rendelkezése Alaptörvénnyel való összhangjának elõzetes vizsgálatát.”

(3) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 33. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az Országgyûlés népszavazást elrendelõ, valamint kötelezõen elrendelendõ népszavazás elrendelését elutasító

határozatát az Alkotmánybíróság az elrendelés vagy elutasítás Alaptörvénnyel való összhangja és törvényessége

tekintetében bárki indítványára felülvizsgálja. Az indítványnak az Országgyûlés határozatának közzétételét követõ

tizenöt napon belül be kell érkeznie.”

(4) Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 44. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Az Alkotmánybíróság határozatai az Alkotmánybíróság Hivatalának honlapján digitális formában, bárki számára,

személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, díjmentesen hozzáférhetõek. A határozatok közzétételére

a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló törvény bírósági határozatok nyilvánosságára vonatkozó

rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni.”

297. Az egyes büntetõ vonatkozású törvények módosításáról szóló 2011. évi CL. törvény módosítása

422. § Nem lép hatályba az egyes büntetõ vonatkozású törvények módosításáról szóló 2011. évi CL. törvény 7. §-a és 80. §

a) pontjában a „406. §-ában,” szövegrész.

298. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi

Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény módosítása

423. § A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat

egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény 33. § (2) bekezdése a „Magyar

Köztársaság Polgári Törvénykönyvének” szövegrész helyett a „Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény” szöveggel lép

hatályba.

299. Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló

2011. évi CLVI. törvény módosítása

424. § (1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 179. §-ának a

helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 16. pontját megállapító rendelkezése a következõ szöveggel lép hatályba:

„16. telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban mûvelési ág szerint

aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezõgazdasági mûvelés alatt álló belterületi telket, a külterületi

termõföldet, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet,

feltéve, ha az ténylegesen mezõgazdasági mûvelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya

tartozékait, valamint a repülõtér szilárd burkolatú mozgási területét (futópálya, gurulóút, mûszaki és forgalmi elõtér)

és az annak akadálymentességét biztosító, jogszabály szerinti minimális biztonsági sávja által lefedett földterületet;”

(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 454. § (2) és

(3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(2) Kifizetõ a természetes személlyel e Fejezet rendelkezése alapján adófizetési kötelezettséget eredményezõ

jogviszonyban álló másik személy. Adóalanynak minõsül a belföldön állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel,

székhellyel nem rendelkezõ kifizetõ (a továbbiakban: külföldi kifizetõ) is, ha a vele adófizetési kötelezettséget

eredményezõ jogviszonyban álló, magyar szociális biztonsági jogszabályok hatálya alá tartozó természetes személy a

munkát Magyarországon, vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá

tartozó másik tagállamban végzi.
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(3) Ha a külföldi kifizetõ az e Fejezetben meghatározott kötelezettségei teljesítését elmulasztja, azokat a (2) bekezdés

szerinti természetes személyre is alkalmazni kell azzal, hogy kifizetõ alatt a (2) bekezdés szerinti természetes személyt

kell érteni.”

(3) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 454. § (5)

bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(5) Az adófizetési kötelezettséget eredményezõ jogviszony alapján munkaerõ-kölcsönzés keretében kölcsönbe adott

munkavállalóval fennálló jogviszonyra tekintettel fizetendõ adó alanya a kölcsönbe adó kifizetõ. Ha a kölcsönbe adó

külföldi kifizetõ, az adó alanyának a munkavállalót kölcsönbe vevõ személy minõsül.”

(4) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455. §

(1) bekezdés a) és b) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(A kifizetõt terhelõ adó alapja:)

„a) a kifizetõ által a vele adófizetési kötelezettséget eredményezõ jogviszonyban álló természetes személy részére

juttatott, kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá esõ, nem

önálló tevékenységbõl származó bevételbõl az adóelõleg-alap számításánál a személyi jövedelemadóról szóló

törvény rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem, növelve a munkavállalói érdekképviseletet ellátó szervezet

részére levont (befizetett) tagdíj összegével;

b) a kifizetõ által a vele adófizetési kötelezettséget eredményezõ jogviszonyban álló természetes személy részére

juttatott, kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezései szerinti adókötelezettség alá esõ önálló

tevékenységbõl származó bevételbõl az adóelõleg-alap számításánál a személyi jövedelemadóról szóló törvény

rendelkezései szerint figyelembe vett jövedelem;”

(5) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 455. §

(4) bekezdés d) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:

(A kifizetõt terhelõ adónak nem alapja:)

„d) a külföldi kifizetõ által Magyarországon kiküldetés, kirendelés vagy munkaerõ-kölcsönzés keretében

munkaviszonyban foglalkoztatott olyan – bevándorolt vagy letelepedett jogállással nem rendelkezõ – magánszemély

részére kifizetett, juttatott bevétel (ideértve a munkaszerzõdésben meghatározott személyi alapbért is), aki harmadik

állam állampolgára, feltéve, hogy a foglalkoztatás idõtartama nem haladja meg a két évet, valamint az említett

feltételek szerinti korábbi foglalkoztatásától számítva a foglalkoztatás ismételt megkezdéséig legalább három év már

eltelt;”

300. A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

425. § Nem lép hatályba a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 203. § n) pontja.

301. Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény módosítása

426. § Az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény 48. § (1) bekezdésének az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

szóló 1993. évi XCVI. törvény 6. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész

helyett a „törvényszék (a továbbiakban: bíróság)” szöveggel lép hatályba.

302. A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló

2011. évi CLXVI. törvény módosítása

427. § (1) A Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény

8. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(4) Az Étv. 60. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E törvénynek a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CLXVI. törvénnyel megállapított 53/E–53/G. §-át az olyan építési engedélyezési eljárásban is alkalmazni kell,

amelyeknél a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CLXVI. törvény hatálybalépésekor az építési engedélyt az eljáró hatóság még nem adta ki, vagy – bejelentéshez kötött

építési tevékenység esetén – a bejelentést még nem vette nyilvántartásba. Az ilyen eljárásban a 35. § (3) bekezdése

nem alkalmazható. A kereskedelmi építményre kiadott, a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes
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törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény hatálybalépése idõpontjában hatályos elvi építési engedély

hatálya 2015. december 31-ig meghosszabbodik.””

428. § Nem lép hatályba a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CLXVI. törvény 77. § (1) bekezdése.

303. A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló

2011. évi CLXVIII. törvény módosítása

429. § A mezõgazdasági termelést érintõ idõjárási és más természeti kockázatok kezelésérõl szóló 2011. évi CLXVIII. törvény

8. §-a a következõ szöveggel lép hatályba:

„8. § A mezõgazdasági termelõt sújtó idõjárási kockázatokra kötött mezõgazdasági biztosítás díjának támogatására

a következõ pénzforrások használhatók fel:

a) az állam által évenként a központi költségvetésbõl nyújtott támogatás,

b) az Európai Mezõgazdasági Garancia Alapból az Európai Unió kötelezõen alkalmazandó jogi aktusában foglaltakkal

összhangban nyújtott támogatás.”

304. A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló

2011. évi CLXIX. törvény módosítása

430. § (1) A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXIX. törvény 14. § (2) bekezdése a következõ

szöveggel lép hatályba:

„(2) Az Mktv. 36. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) 2012. január 1-jével a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: KÖH) költségvetésén belül

a mozgóképszakmai hatóság mûködését biztosító költségvetési elõirányzatai (pénzügyi kerete), valamint a Nemzeti

Filmiroda KÖH által 2007. január 1-jével átvett vagyona, tételes elszámolás keretében átadásra kerül az NMHH részére.

(5) A mozgóképszakmai hatósági feladatok körében 2012. január 1-jétõl az NMHH a KÖH jogutódja. 2012. január 1-jét

megelõzõen a mozgóképszakmai feladatok ellátása során keletkezett minden iratot, elektronikusan tárolt adatot át

kell adni az NMHH részére, amely azokat tárolja és kezeli.””

(2) A mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXIX. törvény 15. §-a a következõ szöveggel

lép hatályba:

„15. § Az Mktv. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a nemzeti filmvagyonba tartozó

filmalkotások többcsatornás és hatékony terjesztésének szabályait, valamint a terjesztésbõl befolyt bevétel

felosztásának módját.

(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg

a) az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter egyetértésével a nem filmgyártásra vonatkozó mozgóképszakmai

tevékenységek állami támogatásának egyes szabályait,

b) a 25. § (2) bekezdése szerinti „art” mozivá minõsítéshez szükséges feltételeket és a moziknak a fogyatékkal élõ

emberek számára való hozzáférhetõségének feltételeit,

c) az „art” besorolású mozik üzemeltetésének, valamint az „art” besorolású filmalkotások terjesztésének támogatására

vonatkozó részletes szabályokat.””

(3) Nem lép hatályba a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXIX. törvény 9. §-a.

305. Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény módosítása

431. § Nem lép hatályba az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 4. §

(1) bekezdése.
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306. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

432. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(3) Ha az 1. mellékletben felsoroltakon kívül további nemzetiség kíván bizonyságot tenni arról, hogy megfelel a

feltételeknek, legalább ezer, magát e nemzetiséghez tartozónak valló választópolgár kezdeményezheti a nemzetiség

Magyarországon honos népcsoporttá nyilvánítását. Az eljárás során az népi kezdeményezésre vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni, a (4)–(5) bekezdésben foglalt eltéréssel.”

(2) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 171. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:

„(1) Az országos önkormányzat képviselõje a megbízólevelének átvételétõl számított 30 napon belül, majd ezt

követõen minden év január 31-ig a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot tesz. A képviselõ saját

vagyonnyilatkozatához csatolja a vele közös háztartásban élõ házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének

a 2. melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.”

433. § (1) Nem lép hatályba a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 191. §-ában a „2) 3. § (2) bekezdésében

a „települési, területi kisebbségi önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe

a „települési, területi nemzetiségi önkormányzat, az országos nemzetiségi önkormányzat” szöveg,” szövegrész.

(2) Nem lép hatályba a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 148. § (4) bekezdése, 222. § (1) bekezdés

b) pontja, valamint a 222. § (2) és (3) bekezdése.

434. § (1) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 157. § (2) bekezdésében az „1. § (2)–(3) bekezdése” szövegrész

helyébe az „1. § (1) és (3) bekezdése” szöveg lép.

(2) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 157. § (7) bekezdésében az „1. § (1) bekezdése” szövegrész

helyébe az „1. § (2) bekezdése” szöveg lép.

307. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

435. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 147. §-ának a polgári perrendtartásról szóló

1952. évi III. törvény 341/A. § c) pontját megállapító rendelkezése a „helyi önkormányzatokról szóló törvényben”

szövegrész helyett a „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben” szöveggel lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 155. §-a.

308. Záró rendelkezések

436. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–36. §, a 38–44. §, a 45. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdése, a 46–73. §, a 74. § (2) bekezdése, a 75. §, a 76. §, a 77. § (2)–(8)

és (10) bekezdése, a 78–83. §, a 84. § (1)–(4), (6)–(15) és (17)–(20) bekezdése, a 85–233. §, a 235–255. §, a 256. § (1)–(6) és

(10)–(12) bekezdése, a 257–278. §, a 279. § (1), (4), (5) és (7)–(10) bekezdése, a 280–284. §, a 285. § (1)–(8) és (12)–(14)

bekezdése, 286–350. §, a 354–362. §, a 364–375. §, a 377–381. §, a 383–393. §, a 395–398. §, a 400–403. §, a 405. §,

a 406. § és a 420. § 2012. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 234. § 2012. február 1-jén lép hatályba.

(4) A 363. § 2012. március 1-jén lép hatályba.

(5) A 37. §, a 256. § (7) bekezdése, a 285. § (9) bekezdése 2012. április 1-jén lép hatályba.

(6) A 74. § (1), (3) és (4) bekezdése 2012. június 1-jén lép hatályba.

(7) A 77. § (1) és (9) bekezdése, valamint a 279. § (2), (3) és (6) bekezdése 2012. augusztus 15-én lép hatályba.

(8) A 256. § (8) és (9) bekezdése, valamint a 285. § (10) és (11) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.

(9) A 45. § (4) bekezdése, valamint a 84. § (5) és (16) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.

437. § E törvény

a) 25. (1) bekezdése, 26. §-a és 27. §-a az Alaptörvény VIII. cikk (4) bekezdése,

b) 28. §-a, 29. §-a, 31. §-a, 32. §-a, 33. § (1) és (2) bekezdése és 34. §-a az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése,

c) 35. §-a és 36. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése,

d) 71. § (1) bekezdése, 72. §-a, 73. § (2) bekezdése és 161. alcíme az Alaptörvény G. cikk (4) bekezdése,
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e) 145. § (1), (3)–(6) bekezdése, 146. § a), b) és i) pontja és 147. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. cikk

(1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,

f) 132. alcíme az Alaptörvény 4. cikk (5) bekezdése, 12. cikk (5) bekezdése és 25. cikk (7) bekezdése,

g) 244. § (1) bekezdése az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése,

h) 263. § (13) és (14) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése,

i) 365. § (1) bekezdése és 366. §-a az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése,

j) 371. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése,

k) 385. § (1)–(10) bekezdése az Alaptörvény 23. cikke és 42. cikke,

l) 389. § (1)–(7) bekezdése és 390–392. §-a az Alaptörvény IX. cikk (3) bekezdése és 23. cikke,

m) 282. alcíme az Alaptörvény 43. cikk (4) bekezdése,

n) 290. alcíme az Alaptörvény 12. cikk (5) bekezdése,

o) 414. §-a, 415. § a)–k) pontja és 416. §-a az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk

(5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,

p) 417. §-a az Alaptörvény 53. cikke és 54. cikke,

q) 296. alcíme az Alaptörvény 24. cikk (5) bekezdése,

r) 432. §-a, 433. § (2) bekezdése és 434. §-a az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése

alapján sarkalatosnak minõsül.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2011. évi CCII. törvény
Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl*

Az Országgyûlés Magyarország címerének és zászlajának használatát a nemzeti jelképek alkotmányjogi jelentõségéhez és a nemzet

tudatában elfoglalt helyéhez méltóan, a mára hagyománnyá vált jelképhasználati szokásokat is elismerve, továbbá a kimagasló

teljesítmények elismerése érdekében – az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján – a következõ

törvényt alkotja:

I. FEJEZET

MAGYARORSZÁG CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLAJÁNAK HASZNÁLATA

1. A címer

1. § (1) Magyarország címerét (a továbbiakban: címer) az Országgyûlés, az országgyûlési képviselõ, a köztársasági elnök,

az Alkotmánybíróság, az Alkotmánybíróság tagja, az alapvetõ jogok biztosa és helyettese, az Állami Számvevõszék,

a Magyar Nemzeti Bank, a Kormány tagja, a központi államigazgatási szervek, a Magyar Honvédség, a bíróság,

az Országos Bírósági Hivatal, az ügyészség és a közigazgatási feladatot ellátó szervek, továbbá ezek hivatalai, a helyi

önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a köztestületek, valamint a felsoroltak képviseletére jogosult személyek

a hivatali feladataik ellátása során engedély nélkül használhatják, továbbá helyezhetik el az épületeiken és

helyiségeikben.

(2) A köztársasági elnök a két angyallal mint pajzstartóval ellátott, a miniszterelnök a cserfaággal és olajággal övezett

címer használatára is jogosult.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó költségvetési szervek címerhasználatának eseteit, illetõleg a címernek

e szervek épületein, helyiségeiben való elhelyezését a tevékenységi körük szerint feladatkörrel rendelkezõ miniszter

rendeletben határozza meg.

2. § (1) A Magyar Közlöny címfeliratán a címert fel kell tüntetni.

(2) A címert a bankjegyen fel kell tüntetni, az állampapíron és a pénzérmén fel lehet tüntetni.

3. § Az 1. §-ban megjelölt szerv, illetve személy által használt címeres körbélyegzõn a címer körül a szerv nevét, illetve

a címert használó személy hivatalának (tisztségének) megnevezését fel kell tüntetni.

4. § (1) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat címerének Magyarország címerétõl jól

megkülönböztethetõnek kell lennie.

(2) A helyi önkormányzati és a nemzetiségi önkormányzati címerek szakszerû és a címertani hagyományoknak megfelelõ

megalkotásának elõsegítése érdekében a Kormány Nemzeti Címer Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) mûködtet.

A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a címerének megalkotása vagy módosítása elõtt kikéri

a Bizottság véleményét.

(3) Ha a címer vagy a címeres körbélyegzõ használata kötelezõ, a helyi önkormányzati címer vagy címeres körbélyegzõ

egyidejûleg nem használható.

5. § (1) Természetes személy a foglalkozásának, hivatásának gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli

szervezet – az 1. §-ban említett szerveken és személyeken kívül – a tevékenysége során, szervezeti jelképként vagy

ennek részeként a címert nem használhatja. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján jogszabály személy vagy

személyek meghatározott csoportja tekintetében ettõl eltérõen rendelkezhet.

(2) Az (1) bekezdést kell alkalmazni – a Magyar Közlöny kivételével – a sajtótermékek címfeliratára is.

(3) Az (1) és (2) bekezdést a címer elkülöníthetõ elemeire (Szent Korona, címerpajzs) is alkalmazni kell.

(4) A nem állami szervek miniszteri rendeletben meghatározott esetekben a feladatkörükben kiadott okiratokon a címert

és a címeres körbélyegzõt kötelesek használni.

2. A zászló és a lobogó

6. § A nemzeti ünnepeken Magyarország lobogóját (a továbbiakban: lobogó) ünnepélyes keretek között, katonai

tiszteletadással az Országház elõtt fel kell vonni.

7. § (1) Azokon a középületeken, vagy azok elõtt, amelyeket

a) az Országgyûlés,

b) a köztársasági elnök,

c) az Alkotmánybíróság, a bíróságok, az Országos Bírósági Hivatal és az ügyészségek,

d) az Állami Számvevõszék, a Magyar Nemzeti Bank, az alapvetõ jogok biztosa,

e) a központi államigazgatási szervek,

f) a Magyar Honvédség,

g) az a)–f) pontban nem szereplõ állami szervek, a helyi önkormányzatok képviselõ-testületei, valamint az állam,

illetve a helyi önkormányzat által fenntartott, közfeladatokat ellátó intézmények

a feladatuk ellátása során használnak, Magyarország zászlaját (a továbbiakban: zászló) vagy a lobogót állandó jelleggel

ki kell tûzni, illetve fel kell vonni.

(2) Ha az (1) bekezdésben felsorolt szerv több épületben fejti ki tevékenységét, a zászló (lobogó) elhelyezésének

kötelezettsége a központi épületre irányadó.

(3) Az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság és a Kúria épületére, illetve épülete elõtt, továbbá a köztársasági elnök és

a miniszterelnök hivatali épületére, illetve épülete elõtt elhelyezett zászlót (lobogót) napnyugtától napkeltéig meg

kell világítani.

(4) Szélsõséges idõjárási viszonyok között – annak idõtartamára – a szerv vezetõje elrendelheti a zászló bevonását,

illetõleg a lobogó levonását. Ez a rendelkezés az Országgyûlés, az Alkotmánybíróság és a Kúria épülete, valamint

a köztársasági elnök és a miniszterelnök hivatali épülete tekintetében, továbbá nemzeti ünnepek idején nem

alkalmazható.
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(5) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete kormányrendeletben megállapított elõírások és feltételek szerint a helyi

önkormányzat közigazgatási területén Országzászló felállításáról dönthet.

(6) A közterületeket a nemzeti ünnepeken önkormányzati rendeletben meghatározott módon fel kell lobogózni.

8. § A magyar tengeri és folyami hajók, továbbá egyéb vízi jármûvek az állami felségjog jelzésére a lobogót használják

a hajózásról szóló nemzetközi szerzõdések irányadó rendelkezéseivel összhangban.

3. A címer és a zászló engedélyhez kötött használata

9. § (1) Nemzetközi vásáron (különösen kiállításon, árubemutatón), nemzetközi kulturális vagy társadalmi jellegû

rendezvényen az ilyen esemény rendezésére vagy azon hivatalos részvételre jogosultak részére a címer eseti

használatát a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter engedélyezheti, ha a jogosult az esemény

rendezéséhez vagy azon való részvételhez állami támogatásban részesült, és a nemzetközi vásár, rendezvény,

valamint a rendezõ vagy a részvételre jogosult tevékenységének jelentõsége a címer használatát indokolja.

(2) A kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter az (1) bekezdés szerinti engedély megadása elõtt

kikéri

a) nemzetközi vásár (különösen kiállítás, árubemutató) esetén a külpolitikáért felelõs miniszter,

b) nemzetközi kulturális vagy társadalmi rendezvény esetén a külpolitikáért felelõs miniszter és a rendezvény jellege

szerint feladatkörrel rendelkezõ miniszter

véleményét.

10. § (1) A címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy vagy ilyen formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges

engedély megadásáról – kérelemre, a védjegybejelentésben megjelölt árujegyzék szerinti áruk, szolgáltatások, illetve

a minta szerinti termék tekintetében feladatkörrel rendelkezõ miniszter véleményének kikérése után – a kormányzati

tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter dönt. A kérelem elbírálása során a kormányzati tevékenység

összehangolásáért felelõs miniszter mérlegeli, hogy az áru, szolgáltatás sajátos nemzeti jellege, a kérelmezõ

tevékenységének nemzetgazdasági jelentõsége és kiviteli nagyságrendje indokolttá teszi-e a címernek vagy

a zászlónak a védjegy vagy formatervezési mintaoltalom részeként való használatát.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a nemzeti színek használata engedélyhez nem kötött, ha az ábrázolás nem minõsül

címer- vagy zászlóhasználatnak.

4. A címer és a zászló engedélyhez nem kötött használata

11. § (1) A nemzethez tartozás kinyilvánítása céljából magánszemély a címert és a zászlót (lobogót) az e törvényben foglalt

korlátozások megtartásával használhatja.

(2) A címernek és a zászlónak (lobogónak) a nemzeti ünnepek, az ezekhez kapcsolódó és egyéb társadalmi (különösen

politikai, gazdasági, tudományos) rendezvény, nemzeti jellegû más megemlékezés, valamint katonai tiszteletadás

alkalmával történõ eseti használata megengedett.

(3) A címerrel ellátott zászló, lobogó használata az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben megengedett.

5. Közös szabályok

12. § A címer és a zászló (lobogó) használata során mindenki köteles megõrizni azok tekintélyét és méltóságát.

II. FEJEZET

AZ ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK

13. § Magyarország Országgyûlése az állami szuverenitásból következõen a kimagasló teljesítmények megbecsülésére és

elismerésére az alábbi állami kitüntetéseket és rendjeleket (a továbbiakban: állami kitüntetések) alapítja, illetve

megújítja:

a) Magyar Szent István Rend;

b) Magyar Corvin-lánc;
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c) Magyar Becsület Rend;

d) Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt.

14. § A Magyar Szent István Rend (a továbbiakban: Szent István Rend) – a Mária Terézia magyar királynõ által 1764. május

5-én alapított Szent István Rend megújításaként – Magyarország érdekében tett legkiemelkedõbb különleges

érdemek, kimagasló életmûvek, nemzetközi téren szerzett jelentõs értékek elismerésére szolgál.

15. § (1) A Magyar Corvin-lánc (a továbbiakban: Corvin-lánc) a magyar tudomány és mûvészet, valamint a magyar oktatás és

mûvelõdés fellendítése terén szerzett kimagasló érdemek elismerésére szolgál.

(2) A Corvin-lánc kitüntetéssel adományozottak alkotják a Magyar Corvin-lánc Testületet (a továbbiakban: Corvin-lánc

Testület).

(3) A Corvin-lánccal kapcsolatos feladatokat a Miniszterelnökség keretében mûködõ Magyar Corvin-lánc Iroda

(a továbbiakban: Corvin-lánc Iroda) látja el.

16. § A Magyar Becsület Rend Magyarország és a nemzet érdekében teljesített kiemelkedõ szolgálat vagy tanúsított

hõsiesség elismerésére szolgál.

17. § A Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt a nemzet szolgálatában, az ország fejlõdésének elõsegítésében, a haza

érdekeinek elõmozdításában és az egyetemes emberi értékek gyarapításában végzett kimagasló, példamutató

tevékenység elismerésére szolgál.

18. § (1) Magyarország állami kitüntetéseit a miniszterelnök elõterjesztésére a köztársasági elnök adományozza.

(2) A Magyar Érdemkereszt adományozására a miniszter tesz javaslatot a miniszterelnöknek az elõterjesztésre.

(3) Külföldi állampolgár esetében a külpolitikáért felelõs miniszter tesz javaslatot a miniszterelnöknek az elõterjesztésre.

(4) Magyar állampolgár számára külföldi állami kitüntetés viselését a külpolitikáért felelõs miniszter elõterjesztése alapján

a köztársasági elnök megtilthatja.

(5) Annak, akit bûncselekmény elkövetése miatt jogerõsen elítéltek – függetlenül attól, hogy az elítéléshez fûzõdõ

jogkövetkezmények alól mentesült-e –, csak kivételes méltánylást érdemlõ esetben lehet kitüntetést adományozni.

19. § (1) Az állami kitüntetéseket a köztársasági elnök vagy személyes megbízottja adja át ünnepélyes körülmények között.

(2) A kitüntetett az adományozást igazoló okiratot és igazolványt kap.

(3) Az állami kitüntetések adományozásáról szóló határozatot a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

(4) A miniszterelnöki elõterjesztéssel kapcsolatos teendõket a Miniszterelnökség látja el. Az állami kitüntetések

adományozásával összefüggõ további teendõket a Köztársasági Elnöki Hivatal látja el, az ezekkel összefüggõ kiadások

fedezetét a Köztársasági Elnöki Hivatal költségvetésében kell biztosítani.

20. § Az állami kitüntetésekre és adományozásuk elõkészítésére vonatkozó alapvetõ közös szabályokat az 1. melléklet,

az egyes állami kitüntetésekkel kapcsolatos részletes szabályokat a 2. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET

EGYÉB DÍJAK, ELISMERÉSEK

21. § A Kormány

a) díjat alapíthat és adományozhat azok elismerésére, akik Magyarország hírnevének öregbítése, a reális és korszerû

Magyarország-kép kialakítása és terjesztése érdekében kiemelkedõ tevékenységet folytatnak;

b) mûvészeti díjat alapíthat és adományozhat;

c) életmentõ emlékérmet alapíthat és adományozhat az életmentés során tanúsított hõsies magatartás

elismerésére.
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22. § (1) A feladatkörével összefüggõ egyes kiemelkedõ tevékenységek, teljesítmények elismerésére kitüntetõ címet, díjat,

oklevelet, plakettet vagy más elismerést (a továbbiakban: elismerés) alapíthat és adományozhat

a) a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság elnöke, az Országgyûlés elnöke, az alapvetõ jogok biztosa, az Országos

Bírói Tanács, az Állami Számvevõszék elnöke, a legfõbb ügyész, az autonóm államigazgatási szerv vezetõje,

b) a Kormány tagja,

c) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, az önálló szabályozó szerv vezetõje,

d) a helyi önkormányzat képviselõ-testülete.

(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerés elnevezésében és külsõ formájában nem hasonlíthat az állami kitüntetésekhez,

valamint a Kossuth-díjhoz és a Széchenyi-díjhoz.

23. § (1) A 22. § (1) bekezdése szerint elismerés alapítására és adományozására jogosult elismerést akkor adományozhat, ha

a) az elismerés elnevezését, fajtáit (osztályait),

b) az elismerésben részesíthetõ személyek körét,

c) az évente adományozható elismerések számát,

d) az elismerés adományozásának feltételeit és rendjét, valamint

e) az elismerés leírását

a 22. § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti jogosult rendeletben meghatározta, illetve a 22. § (1) bekezdés a) pontja

szerinti jogosult a Hivatalos Értesítõben közzétette.

(2) A 21–22. § szerinti elismerést az adományozásra jogosult egyedi határozattal adományozza. Az adományozásról szóló

közleményt – a 22. § (1) bekezdés d) pontja szerinti jogosult által kiadott határozat kivételével – a Hivatalos Értesítõben

közzé kell tenni.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

24. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a 7. §-ban felsoroltak zászló- és lobogóhasználata esetére a zászló (lobogó), illetve a lobogó felvonására szolgáló

árboc lehetséges méreteit és más jellemzõit, továbbá azok gondozására, cseréjére vonatkozó követelményeket,

valamint

b) a helyi önkormányzat képviselõ-testületének döntése alapján felállításra kerülõ Országzászlóra vonatkozó

elõírásokat és feltételeket,

c) a Nemzeti Címer Bizottság tagjaira, mûködésére, feladataira és eljárására vonatkozó elõírásokat

rendeletben szabályozza.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben

a) díjat alapítson azok elismerésére, akik Magyarország hírnevének öregbítése, a reális és korszerû

Magyarország-kép kialakítása és terjesztése érdekében kiemelkedõ tevékenységet folytatnak, és meghatározza

az adományozás feltételeit és szabályait,

b) mûvészeti díjat alapítson, és meghatározza az adományozás feltételeit és szabályait,

c) életmentõ emlékérmet alapítson, és meghatározza az adományozás feltételeit és szabályait,

d) állapítsa meg az e törvény, a Kormány és a miniszterelnök által alapított kitüntetések, díjak adományozására

vonatkozó részletes eljárási szabályokat, valamint

e) állapítsa meg a Corvin-lánc adományozásával, a Corvin-lánccal kapcsolatos jogosultságokkal, kötelezettséggel és

feladatokkal, valamint a Corvin-lánc Testülettel és a Corvin-lánc Irodával kapcsolatos részletes szabályokat.

(3) Felhatalmazást kapnak a miniszterek, hogy rendeletben szabályozzák

a) az 1. § (3) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek címerhasználatát,

b) a nem állami szervek által feladatkörükben kiadott okiratokon a címer és a címeres körbélyegzõ kötelezõ

használatát.

(4) Felhatalmazást kap a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedély

megadásának részletes feltételeit és az engedélyezés különös eljárási szabályait.

(5) Felhatalmazást kap a települési önkormányzat – Budapesten a fõvárosi önkormányzat – képviselõ-testülete, hogy

a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történõ fellobogózását rendeletben szabályozza.
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(6) Felhatalmazást kap a Kormány tagja, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés elnevezését,

fajtáit, az elismerésben részesíthetõ személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés

leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom

mértékét, formáját és járadék esetében annak idõtartamát.

(7) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását, az elismerés

elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthetõ személyek körét, az évente adományozható elismerések számát,

az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal

járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak idõtartamát.

(8) Felhatalmazást kap az önálló szabályozó szerv vezetõje, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását,

az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthetõ személyek körét, az évente adományozható elismerések

számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá

a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak idõtartamát.

(9) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy rendeletben szabályozza az elismerés alapítását,

az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthetõ személyek körét, az évente adományozható elismerések

számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá

a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak idõtartamát.

25. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 1–24. §, a 26. §, a 27. §, a 28. § (1) bekezdése, valamint a 29–32. § 2012. január 1. napján lép hatályba.

26. § Az e törvény hatálybalépését megelõzõen adományozott kitüntetések és elismerések tovább viselhetõk, kivéve

a Munkás-Paraszt Hatalomért Érdemérmet, az 1956 után adományozott Szabadság Érdemrendet, valamint azokat

a kitüntetéseket, amelyeknek viselését jogszabály megtiltotta.

27. § (1) Az I. és II. Fejezet, a 24. § (1) bekezdése, a 24. § (2) bekezdés d) és e) pontja, a 24. § (3)–(5) bekezdése, a 25. §, a 26. § és

a 31. § az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

(2) A 28. § (2) bekezdése az Alaptörvény 45. cikk (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

28. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (12) bekezdés l) pontja helyébe a következõ rendelkezés

lép:

[Az illetékesség megállapításánál a (2) és (5) bekezdés szabályait kell alkalmazni a következõ törvények alapján indult

felülvizsgálati eljárásokban:]

„l) a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló törvény,”

(2) A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló

2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdése a következõ o) ponttal kiegészülve lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza)

„o) a katonai jelképek leírását, adományozását és használatát.”

29. § (1) A Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény 4/A. §-ában a „Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl

szóló 1991. évi XXXI. törvénynek a Magyar Köztársaság Érdemrendje” szövegrész helyébe a „Magyarország címerének

és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló törvénynek a Magyar Érdemrend” szöveg lép.

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 63. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság

kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény” szövegrész helyébe a „Magyarország címerének és zászlajának

használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló törvény” szöveg lép.

(3) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 122. § (1) bekezdés e) pontjában

a „Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvénnyel” szövegrész helyébe a „Magyarország

címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló törvénnyel” szöveg lép.

(4) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. §

(2) bekezdés a) pontjának ac) alpontjában a „Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény”

szövegrész helyébe a „Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló

törvény” szöveg lép.
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(5) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(2) bekezdés 5. pontjában a „Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény” szövegrész helyébe

a „Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló törvény” szöveg lép.

30. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. számú melléklet 4.6. pontjában a „Magyar Köztársasági

Érdemrend és Érdemkereszt tárgyiasult formája” szövegrész helyébe a „Magyar Érdemrend és Magyar Érdemkereszt

tárgyiasult formája” szöveg lép.

31. § Hatályát veszti

a) a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló

1995. évi LXXXIII. törvény,

b) a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló

1995. évi LXXXIII. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXVIII. törvény,

c) a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény,

d) az 1956-os Emlékérem és Emléklap alapításáról szóló 1991. évi XLIII. törvény,

e) a Magyar Corvin-lánc kitüntetés alapításáról és alapszabályáról szóló 2/2001. (VIII. 14.) ME rendelet,

f) a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl

szóló 1991. évi XXXI. törvény módosításáról szóló 2000. évi XI. törvény.

32. § (1) Hatályát veszti

a) a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 7. § (3) bekezdése,

b) a szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 28. § (3) bekezdése,

c) a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a magán-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 1995. évi

XCIV. törvény 1. § (6) bekezdése,

d) az igazságügyi szakértõi kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 5. § (4) bekezdése és 14. § (3) bekezdése,

e) a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény 2. §

(5) bekezdése,

f) az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 1. § (6) bekezdése,

g) az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 109. § (5) bekezdése,

h) a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 6. § (2) bekezdése,

i) a Magyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 1. § (6) bekezdése,

j) a tankönyvpiac rendjérõl szóló 2001. évi XXXVII. törvény 14. § (3) bekezdése,

k) a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl, feladat- és hatáskörérõl, valamint eljárásáról szóló 2005. évi

LXXVIII. törvény 4. § (4) bekezdése,

l) a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységrõl, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletrõl

szóló 2007. évi LXXV. törvény 4. § (3) bekezdése.

(2) Hatályát veszti

a) a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 14. § (1) bekezdésében a „jogosultak az állami címer használatára”

szövegrész,

b) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 38. § (1) bekezdésében az „A MOB jogosult a Magyar Köztársaság címerének és

zászlajának használatára.” szövegrész, 40. § (1) bekezdésében az „Az MPB jogosult a Magyar Köztársaság

címerének és zászlajának használatára.” szövegrész,

c) a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi

CXXXIII. törvény 36. § (5) bekezdésében az „Az országos szervezet jogosult a Magyar Köztársaság címerének

használatára.” szövegrész.

33. § (1) Nem lép hatályba a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények

módosításáról szóló 2011. évi CXLI. törvény 54. §-a.

(2) Nem lép hatályba az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CLVI. törvény 268. § 1. pontjában a „4. § (3) bekezdésében,” szövegrész.
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(3) Nem lép hatályba a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról szóló 2011. évi CLXXII. törvény 35. §-ának

a sportról szóló 2004. évi I. törvény 38. § (1) bekezdését megállapító rendelkezésében az „A MOB jogosult

Magyarország címerének és zászlajának használatára.” szövegrész.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CCII. törvényhez

Az állami kitüntetésekre és adományozásuk elõkészítésére vonatkozó alapvetõ szabályok

1. Magyarország köztársasági elnöke a Szent István Rend és a Magyar Érdemrend nagykereszt a lánccal és az arany

sugaras csillaggal osztályának kitüntetettje.

2. Az állami kitüntetések adományozása díjmentesen történik, kérelmezésük nem engedhetõ meg.

3. A kitüntetett személy jogosult magát a megfelelõ állami kitüntetés tulajdonosának nevezni. Kiváltság

az adományozással nem jár.

4. Az állami kitüntetések e törvényben meghatározott ugyanazon osztálya ugyanazon személy részére egy ízben

adományozható.

5. Az állami kitüntetések magasabb osztályának adományozása esetében a kitüntetett az elõzetesen kapott alacsonyabb

osztálynak is kitüntetettje marad. A polgári és katonai tagozat jelvényei együtt is viselhetõk.

6. Állami kitüntetések posztumusz adományozására nem kerül sor.

7. Az állami kitüntetések adományozását a kitüntetési javaslatok elõkészítéséért felelõs, külön jogszabályban

meghatározott szervnél vagy a feladatkör alapján érintett miniszternél (a továbbiakban: elõterjesztõ) lehet

indítványozni, azzal, hogy önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója kitüntetését senki

nem indítványozhatja.

8. Állami kitüntetés adományozására javaslatot elõterjesztõként a Kormány tagja – nem magyar állampolgár esetében

a külpolitikáért felelõs miniszter – tehet.

9. A 2. mellékletben meghatározott kivételektõl eltekintve az állami kitüntetéssel kitüntetett személy újabb kitüntetésre

az elõzõ állami kitüntetés adományozásától számított tíz éven belül csak kivételesen, abban az esetben javasolható, ha

az elõzõ állami kitüntetés adományozását követõen szerzett, az annak alapjául szolgáló érdemeket felülmúló,

kimagasló érdemek azt indokolják.

10. Az állami kitüntetési javaslatok elõkészítéséért felelõs szerv és az elõterjesztõ az adományozásra irányuló eljárásban

a kitüntetésre érdemesség megállapítása és a többszöri kitüntetés megelõzése céljából kezelheti az indítványozott és

a javaslatban megjelölt személy (a továbbiakban: jelölt) nevét, születési helyét és idejét, valamint az életútjára és

a kitüntetésre méltatott érdemeire közvetlenül vonatkozó, az állami kitüntetés adományozásához figyelembe vett

adatokat, a javaslatot tartalmazó elõterjesztésrõl való döntés idõpontjáig.

11. A jelölt állami kitüntetésre való érdemessége megállapítása céljából az elõkészítésért felelõs szerv vagy az elõterjesztõ

a külön törvényben meghatározott bûntettesek nyilvántartásából vagy a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló,

büntetlen elõéletû személyek nyilvántartásából adatot igényelhet, amely kizárólag arra irányulhat, hogy a jelölt

megfelel-e a 18. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek. Az ellenõrzést követõen a bûnügyi nyilvántartásból

kapott adatot haladéktalanul törölni kell, és az elõkészítõ iratban a kizáró ok fennállásának tényét vagy annak hiányát

kell feltüntetni.

12. Az e törvénnyel alapított állami kitüntetések adományozásáról a Miniszterelnökség nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás a kitüntetett személy nevét, születési helyét és idejét, az adományozott kitüntetési osztály

megjelölését, valamint az adományozás rövid indokolását, az átadás idõpontját tartalmazza.

13. Az e törvénnyel alapított állami kitüntetés adományozására irányuló elõterjesztésben a megalapozott döntéshez

szükséges részletességgel be kell mutatni a jelölt személy életútját, valamint az állami kitüntetés alapjául szolgáló

érdemeket.

14. Az adományozásra jelölt az adományozást megelõzõen nyilatkozatot tesz az állami kitüntetés elfogadásáról.

15. Az adományozási eljárás lefolytatásához szükséges adatok biztosítása céljából a kitüntetési javaslat elõkészítéséért

felelõs szerv, az elõterjesztõ, valamint az elismerés adományozására jogosult a 12. pont szerinti nyilvántartásból

adatot igényelhet. A köztársasági elnök, illetve hivatalának köztisztviselõje a nyilvántartásba jogosult betekinteni.
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2. melléklet a 2011. évi CCII. törvényhez

Az állami kitüntetések leírása és az adományozás részletes szabályai

I. A Magyar Szent István Rend
1. A Magyar Szent István Rend jelvénye a Szent Korona megjelenített arany ábrázolásáról függ le. A rendjel

aranyszegélyû, zöld zománcozású, hullámos talpú kereszt, mely mindkét oldalán egyformán kidolgozott. A kereszt

elõlapja vörös középmedalionjában, arany szegélyezésû, zöld hármas halmon álló, fehér kettõs kereszt, ennek talpánál

nyitott-, leveles arany koronával. E motívumtól balra, illetve jobbra a rendalapítóra utaló arany M T (=MARIA THERESIA)

betûkkel. Az elõlap középmedalionjának arany szegélyû, fehér körgyûrûjében a Rend hagyományos jelmondata

szerepel arany betûkkel: PUBLICUM MERITORUM PRAEMIUM.

A kereszt hátlapja fehér középmedalionjában a Rendnek nevet adó elsõ magyar királyra vonatkozó felirat szerepel

arany betûkkel: SANCTO/STEPHANO/REGIS/APOSTOLICO.

A hátlap középmedalionjának arany szegélyû, fehér zománcozású körgyûrûjében, körben zöld tölgyfakoszorú van.

2. Az adományozott jogosult

a) a kitüntetést élete végéig birtokolni és magát a kitüntetés birtokosának nevezni;

b) a kitüntetést a nemzeti és az állami ünnepeken viselni, meghívottként részt venni Magyarország nemzeti és állami

ünnepeinek központi állami rendezvényein, valamint a nemzeti és állami ünnepnek nem minõsülõ kiemelkedõ

fontosságú rendezvényeken.

3. Magyar állampolgárok számára évenként legfeljebb három Szent István Rend kitüntetés adományozható.

II. A Magyar Corvin-lánc
Az adományozás rendje és feltételei

1. A Corvin-lánc azon magyar és külföldi állampolgár részére adományozható, aki

a) a kitüntetés alapszabályát elfogadja,

b) vállalja, hogy közremûködik a Corvin-lánc Testület (a továbbiakban e fejezetben: Testület) munkájában.

2. A Corvin-lánccal adományozottak száma egy idõben a tizenötöt nem haladhatja meg.

3. Ha az adományozottak száma a tizenötöt eléri, további adományozásra az adományozottak egyikének kiesése esetén

van lehetõség. A Corvin-lánc adományozására csak a Testület által támogatott javaslat terjeszthetõ elõ.

4. A Corvin-lánc ugyanazon személy részére egy ízben adományozható.

A kitüntetés leírása

5. A Corvin-lánc kitüntetés az olasz mûvésztõl eredõ, XV. századbeli, harmincöt milliméter átmérõjû érem másolata,

amely Mátyás királyt mellképben, jobboldali profilban ábrázolja „Mathias Rex Hungariae” körirattal. Az érmet gazdag,

részben zománcozott, áttört mûvû renaissance díszítmény övezi, melybe felül mondatszalag fonódik „Pro scientia –

litteris – et artibus” felirattal. A díszítményes érem fölött aranykoszorúban Mátyás király zománcos címere van, amely

arany bevonatú ezüst nyakláncon függ. A függõrész teljes hossza száz milliméter.

6. A Corvin-lánc kisebbített alakja a Magyar Corvin-lánc függõ részének hû másolata negyven milliméteres méretben.

III. A Magyar Becsület Rend
1. Magyar állampolgárok számára a Magyar Becsület Rendbõl évenként legfeljebb 30 db adományozható.

2. A Magyar Becsület Rend a Szent Koronáról lefüggõ-, a fülnél keresztbe fektetet kardokkal ékesített rendjelvény.

Az inszigniát nyakban viselik. Ovális arany, enyhén domború kivitelben készült 47 x 39 mm érem, szegélyén

zománcozott díszítéssel. Az elõlapon ovális mezõben Magyarország államcímerének heraldikailag bal oldali képe.

Hármas halmon nyugvó kettõs kereszt, talpánál nyitott leveles korona. Az elõlapon körben 13 mm-es, arany szegélyû,

hármas babérlevelekbõl álló koszorú. Fent és lent, illetve mindkét oldalon középen egy-egy keresztbe egymásra

fektetett arany szalaggal.

A hátlapon középen Imre magyar király 1202-es aranybullájának pajzsba foglalt címerképe. Hétszer vágott pajzsmezõ,

egyes sávokon, összesen hét oroszlán alakkal. A hátlapon körben felirat: Becsület Rend. A hátlapon körben 13 mm-es

aranyszegélyû, hármas babérlevelekbõl álló koszorúval. Fent és lent, illetve mindkét oldalon középen egy-egy

keresztbe egymásra fektetett arany szalaggal. Az arany Szent Korona mérete 29 mm. A szent Korona valósághû

ábrázolása plasztikusan kidolgozott. Oldalain egy-egy oldalfüggõvel.

41092 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



A trapéz alakú fülön ráhelyezve két egymásra fektetett arany kard található. A pengecsúcsok felül, a markolatok pedig

alul helyezkednek el. A Rend szalagja nyakban viselendõ, vörös, szélein fehér és vörös sávokkal, középen fehér

mezõben, piros-fehér-zöld sávokkal.

A szalag 40 mm-es vörös szalag, szélein 3-3 mm-es fehér és zöld sávokkal, középen 3-3 mm-es

fehér-vörös-fehér-zöld-fehér sávozat.

IV. A Magyar Érdemrend és a Magyar Érdemkereszt
A Magyar Érdemrend

1. A Magyar Érdemrend fehér zománcozású görög kereszt. Az adományozott jelvények – a tiszti kereszt kivételével –

mindkét oldalon zománcozottak. Az elõlap középmedalionja arany körgyûrûjében aranyszegélyû, hármas levelekbõl

álló zöld zománcozású babérkoszorú van. Ez a koszorú alul keresztbe fektetett arany szalaggal összekötött, felül

nyitott. A vörös középmedalionban Magyarország színes zománcozott címere van. A hátlap arany

középmedalionjában 1946, az alapítás és 1991, a megújítás évszáma. A keresztszárak arany, ezen belül a polgári

tagozatnál keskeny zöld, a katonai tagozatnál keskeny vörös szegélyûek.

2. A Magyar Érdemrend szalagja a polgári tagozatnál vörös-fehér szegélyezésû, smaragdzöld színû, a katonai tagozatnál

keskeny zöld-fehér szegélyezésû, élénk vörös színû.

3. A Magyar Érdemrend osztályai:

a) nagykereszt a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal,

b) nagykereszt,

c) középkereszt a csillaggal,

d) középkereszt,

e) tisztikereszt,

f) lovagkereszt.

4. A Magyar Érdemrend nagykeresztje 56 mm átmérõjû. A jobb vállról a bal csípõ felé húzódó 100 mm széles szalagon

viselendõ. A polgári tagozat nagykeresztjének szalagján a 88 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 2 mm

széles fehér és 4 mm széles vörös csík szegélyezi. A katonai tagozat nagykeresztjének szalagján a 88 mm széles vörös

sávot jobbról-balról 2 mm széles fehér és 4 mm széles zöld csík szegélyezi. A nagykereszthez nyolc egyenlõ sugarú,

a bal mellre tûzendõ ezüstös, domború csillag jár. Ennek átmérõje 90 mm, közepét az 1. pontban leírt kereszt ékesíti.

5. A nagykereszt a nyaklánccal osztály kizárólag államfõk részére adományozható. Az arany nyakláncon viselt

nagykereszthez, arany sugaras csillag tartozik.

6. A Magyar Érdemrend középkeresztje 52 mm átmérõjû. 40 mm széles szalagon a nyakban viselendõ. A polgári tagozat

középkeresztjének szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm

széles vörös csík szegélyezi. A katonai tagozat középkeresztjének szalagján a 34 mm széles vörös sávot jobbról-balról

1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles zöld csík szegélyezi.

A középkereszthez a bal mellre tûzendõ, nyolc egyenlõ sugarú, ezüstös domború csillag adományozható. A korábban

adományozott középkereszthez újabb érdemek elismeréseként külön is adományozható a csillag.

7. A Magyar Érdemrend tisztikeresztje 52 mm átmérõjû. A bal mellre tûzve viselendõ, szalagja nincs.

8. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje 42 mm átmérõjû. A polgári tagozat lovagkeresztjének a háromszög alakban

összehajtott 40 mm széles szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és

1,5 mm széles vörös sáv szegélyezi. A katonai tagozat lovagkeresztjének háromszög alakban összehajtott 40 mm

széles szalagján a 34 mm széles vörös sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles zöld sáv szegélyezi.

9. A Magyar Érdemkereszt osztályai:

a) Magyar Arany Érdemkereszt,

b) Magyar Ezüst Érdemkereszt,

c) Magyar Bronz Érdemkereszt.

10. A Magyar Érdemkereszt 2 mm széles kör alakú, egymásba fonódó babérkoszorúban elhelyezett 42 mm átmérõjû

fényezett szélû kereszt, melynek rajza a Magyar Érdemrenddel azonos, de zománcozás nélküli, és az osztály szerint

arany, ezüst, illetve bronz bevonatú.

11. A Magyar Érdemkereszt háromszögben összehajtott 40 mm széles szalagon a bal mell fölé tûzve viselendõ. Polgári

tagozatának szalagján a 34 mm széles sötét smaragdzöld sávot jobbról-balról 1,5 mm széles vörös csík szegélyezi;

a bronz osztály szalagjának közepén egy 2 mm széles vörös sáv, az ezüst osztály szalagján két 2 mm széles vörös sáv,

az arany osztály szalagján három 2 mm széles vörös sáv húzódik. A katonai tagozat szalagján a 34 mm széles vörös

sávot jobbról-balról 1,5 mm széles fehér és 1,5 mm széles zöld csík szegélyezi; a bronz osztály szalagjának közepén egy
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2 mm széles zöld sáv, az ezüst osztály szalagján két 2 mm széles zöld sáv, az arany osztály szalagján három 2 mm széles

zöld sáv húzódik.

A kis díszítmény

12. Ha a katonai szolgálati szabályzat rendelkezései nem írják elõ a Magyar Érdemrend jelvényeinek eredeti alakjukban

való viselését,

a) a nagykereszt eredeti szalagja, keresztje és csillagja helyett a lovagkereszt viselendõ a nagykereszt csillagjának

25 mm átmérõjû kicsinyített másával ékesített szalagon,

b) a középkereszt a csillaggal eredeti szalagja, keresztje és csillagja helyett a lovagkereszt viselendõ a középkereszt

csillagjának 20 mm átmérõjû kicsinyített másával ékesített szalagon,

c) a középkereszt eredeti szalagja és keresztje helyett a lovagkereszt viselendõ a középkereszt keresztjének 18 mm

átmérõjû kicsinyített másával ékesített szalagon,

d) a tisztikereszt eredeti jelvénye helyett a lovagkereszt viselendõ a tisztikereszt jelvényének 16 mm átmérõjû,

valósághû másával ékesített szalagon.

13. A 12. pont irányadó a Magyar Érdemrend jelvényeinek olyan alkalmakkor való viselésére is, amikor a polgári ruházat

nem teszi lehetõvé a jelvényeknek eredeti alakjukban való viselését.

14. A jelvények eredeti alakját helyettesítõ, a 12. pontban leírt jelvények elnevezése: „Kis díszítmény”.

15. Az alapszabályokban felsorolt kitüntetések helyett a katonai szabályzatokban elõírt esetekben 40 mm széles és 10 mm

magas szalagsávok viselendõk; a nagykereszt szalagsávján a nagykereszt csillagjának, a csillagdíszítményes

középkereszt, és a középkereszt szalagsávján a középkereszt keresztjének, a tisztikereszt szalagsávján Magyarország

címerének 10 mm magas kicsinyített mása helyezkedik el.

16. Magánalkalmakkor a kitüntetések osztályainak megfelelõ, arányosan kicsinyített miniatûr viselhetõ szalagon.

17. Az alapszabályokban felsorolt kitüntetések helyett polgári ruhán magánalkalmakkor 12 mm átmérõjû rozetta

viselhetõ; a nagykereszt rozettáján a nagykereszt csillagjának, a csillagdíszítményes középkereszt rozettáján

a középkereszt csillagjának, a középkereszt rozettáján a középkereszt keresztjének, a tisztikereszt rozettáján

Magyarország címerének 10 mm magas kicsinyített mása helyezkedik el.

18. A 12–17. pontban foglalt szabályoknak meg nem felelõ jelvények viselése tilos.

Az adományozásra vonatkozó irányelvek

19. Magyar állampolgár kitüntetése esetében a kitüntetés alapjául szolgáló érdemek nagyságán kívül a felterjesztendõ

személy közéleti szerepének, életkorának, esetleges korábbi kitüntetéseinek figyelembevételével a miniszterelnök

terjeszti elõ az adományozandó osztályt.

20. Magyar állampolgárok számára a Magyar Érdemrend nagykeresztjébõl évenként legfeljebb öt, középkeresztjébõl

a csillaggal évenként legfeljebb húsz, középkeresztjébõl évenként legfeljebb negyven, tisztikeresztjébõl évenként

legfeljebb száznegyven, lovagkeresztjébõl évenként legfeljebb kettõszáznyolcvan adományozható.

21. Magyar állampolgárok számára a Magyar Arany Érdemkeresztbõl évenként legfeljebb kettõszáz, a Magyar Ezüst

Érdemkeresztbõl évente legfeljebb kettõszázötven, a Magyar Bronz Érdemkeresztbõl évente legfeljebb

háromszázötven adományozható.

22. Külföldi állampolgár kitüntetése esetében a nemzetközi protokolláris szabályok az irányadók.
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2011. évi CCIII. törvény
az országgyûlési képviselõk választásáról*

Az Országgyûlés

– alapozva Magyarország népképviseleten alapuló törvényhozási hagyományaira;

– garantálva, hogy hazánkban a közhatalom forrása a nép, amely hatalmát elsõsorban választott képviselõi útján, a választók

akaratának szabad kifejezését biztosító választáson gyakorolja;

– biztosítva a választópolgárok jogát az általános és egyenlõ választójoghoz, továbbá a közvetlen és titkos szavazáshoz;

– tekintettel arra, hogy a pártok közremûködnek a nép akaratának kialakításában és kinyilvánításában;

– elismerve, hogy a Magyarországon élõ nemzetiségek államalkotó tényezõk, és Alaptörvényben biztosított joguk az Országgyûlés

munkájában való részvétel;

– garantálva továbbá, hogy a határainkon kívül élõ magyar állampolgárok a politikai közösség részesei;

az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény XXIII. cikk (1), (4) és (6) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján, a magyar

országgyûlési képviselõk választásának anyagi jogi szabályairól a következõ törvényt alkotja.

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában:

lakóhely: a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhely, lakóhellyel

nem rendelkezõ állampolgár esetében a tartózkodási hely.

párt: a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló törvény alapján létrehozott és nyilvántartásba vett szervezet.

2. A választójog

2. § (1) A választójog gyakorlása a választópolgár szabad elhatározásán alapul.

(2) Az országgyûlési képviselõk választásán a névjegyzékben szereplõ választópolgárok gyakorolhatják választójogukat.

(3) Az országgyûlési képviselõk választásán nem választható, aki jogerõs ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy

büntetõeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

3. Az országgyûlési képviselõk száma

3. § (1) Az országgyûlési képviselõk száma százkilencvenkilenc.

(2) Százhat országgyûlési képviselõt egyéni választókerületben, kilencvenhárom országgyûlési képviselõt országos listán

választanak.

4. Az egyéni választókerületek

4. § (1) Minden egyéni választókerületben egy országgyûlési képviselõ választható.

(2) Az egyéni választókerületeket úgy kell kialakítani, hogy

a) azok ne lépjék át a megyehatárokat, valamint a fõváros határát,

b) azok összefüggõ területet alkossanak,

c) a választásra jogosultak száma megközelítõen azonos legyen.

(3) A fõvárosi kerület, valamint – ha a választásra jogosultak száma meghaladja az egyéni választókerületek választásra

jogosultjainak átlagos számát – a település két vagy több egyéni választókerületre osztható.

(4) Az egyéni választókerület választásra jogosultjainak száma az egyéni választókerületek választásra jogosultjainak

országos számtani átlagától tizenöt százaléknál nagyobb mértékben – a földrajzi, nemzetiségi, történelmi, vallási

és egyéb helyi sajátosságokat, valamint a népességmozgást is figyelembe véve – kizárólag a (2) bekezdés a) és

b) pontjában foglaltak érvényesülése érdekében térhet el.

(5) A megyékben és a fõvárosban az egyéni választókerületek számát az 1. számú melléklet, sorszámát, székhelyét

és területi beosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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(6) Ha a (4) bekezdésben foglalt eltérés meghaladja a húsz százalékot, az Országgyûlés a 2. számú mellékletet módosítja.

Az országgyûlési képviselõk általános választását megelõzõ év elsõ napja és az országgyûlési képviselõk általános

választásának napja közötti idõben – az Országgyûlés feloszlása vagy feloszlatása miatti választás kivételével – nem

kerülhet sor a 2. számú melléklet módosítására.

(7) Helységnév, közterület-elnevezés, helyrajzi szám – és házszámváltozás esetében a 2. számú mellékletben szereplõ

választókerületek területi beosztása változatlan marad.

(8) A (4) és (6) bekezdésben foglalt eltérés mértékét az országgyûlési képviselõk megelõzõ általános választásának napján

választásra jogosultak számához viszonyítva kell megállapítani.

(9) Amikor az Országgyûlés a megyehatárok vagy a fõváros határának megváltoztatásáról dönt, egyidejûleg gondoskodik

az egyéni választókerületek határainak megváltoztatásáról.

5. Egyéni választókerületi jelölt állítása

5. § (1) Az egyéni választókerületben képviselõjelölt

a) párt jelöltjeként vagy

b) független jelöltként indulhat.

(2) Két vagy több párt közös jelöltet is állíthat.

(3) Egy személy csak egy egyéni választókerületben fogadhat el jelölést.

6. § (1) Az egyéni választókerületben a jelöléshez legalább ezer, az adott egyéni választókerület névjegyzékében szereplõ

választópolgár ajánlása szükséges.

(2) Minden névjegyzékben szereplõ választópolgár csak egy egyéni választókerületi jelöltet ajánlhat, és csak abban

az egyéni választókerületben, amelyben a lakóhelye van.

(3) Aki egy jelöltet több ajánlással támogat, vagy aki több jelöltre ad le ajánlást, annak – a már jogerõsen nyilvántartásba

vett jelöltre leadott ajánlása kivételével – valamennyi ajánlása érvénytelen.

6. Országos lista állítása

7. § Országos lista pártlistaként vagy nemzetiségi listaként állítható.

8. § (1) Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fõvárosban – legalább huszonhét egyéni

választókerületben önállóan jelöltet állított.

(2) Két vagy több párt közös egyéni választókerületi jelöltek alapján – ugyanazon pártok részvételével – közös pártlistát

állíthat.

(3) Egy párt csak egy – önálló vagy közös – pártlista állításában vehet részt.

(4) Pártlistán legfeljebb háromszor annyi jelölt szerepelhet, mint az országos listán megszerezhetõ mandátumok száma.

9. § (1) Az országos nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi listát állíthat.

(2) A nemzetiségi lista állításához a névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplõ választópolgárok legalább

egy százalékának ajánlása, de legfeljebb ezerötszáz ajánlás szükséges.

(3) A nemzetiségi listán a névjegyzékben az adott nemzetiség választópolgáraként szereplõ választópolgár lehet jelölt.

(4) A nemzetiségi listán legalább három jelöltnek kell szerepelnie.

(5) Két vagy több országos nemzetiségi önkormányzat nem állíthat közös nemzetiségi listát.

10. § (1) Egy személy csak egy országos listán fogadhat el jelölést.

(2) Párt által egyéni választókerületben jelölt személy csak ugyanazon párt pártlistáján szerepelhet.

(3) Ha az országos listáról egy jelölt kiesik, helyére az országos listán soron következõ jelölt lép.
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7. A szavazás

11. § Az országgyûlési képviselõk választása egyfordulós.

12. § (1) A magyarországi lakóhellyel rendelkezõ választópolgár

a) egy egyéni választókerületi jelöltre és

b) egy pártlistára szavazhat.

(2) A magyarországi lakóhellyel rendelkezõ, névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplõ választópolgár

a) egy egyéni választókerületi jelöltre és

b) nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.

(3) A magyarországi lakóhellyel nem rendelkezõ választópolgár egy pártlistára szavazhat.

8. A választás eredményének a megállapítása

13. § Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyûlési képviselõ, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

14. § (1) Nem szerezhet mandátumot az a pártlista, amely a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes

szavazat legalább öt százalékát nem érte el.

(2) A közös pártlista nem szerezhet mandátumot, ha a pártlistákra és a nemzetiségi listákra leadott összes érvényes

szavazat legalább tíz százalékát, kettõnél több párt által állított közös pártlista esetében legalább tizenöt százalékát

nem érte el.

(3) Nem szerezhet mandátumot az a nemzetiségi lista, amely a 16. § d) pontja szerint megállapított kedvezményes

nemzetiségi mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszámot (a továbbiakban: kedvezményes kvóta) nem

érte el.

15. § (1) Töredékszavazatnak minõsül az egyéni választókerületben

a) a mandátumot nem szerzõ jelöltre leadott szavazat, valamint

b) a mandátumot szerzõ jelölt szavazataiból a második legtöbb szavazatot elérõ jelölt eggyel növelt szavazatainak

kivonása után fennmaradó szavazatszám.

(2) Ha az egyéni választókerületben a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlõ szavazatszámmal szerzi meg,

töredékszavazatnak minõsül az adott egyéni választókerületben minden egyéni választókerületi jelöltre leadott

szavazat.

(3) Az önálló pártlista töredékszavazatainak a párt önálló egyéni választókerületi jelöltjeinek töredékszavazatai

számítanak.

(4) A közös pártlista töredékszavazatainak a pártlista állításában részt vevõïpártok közös – ugyanazon pártok

részvételével állított – egyéni választókerületi jelöltjeinek töredékszavazatai számítanak.

16. § Az országos listáról megszerezhetõ mandátumokat a következõ eljárás szerint kell kiosztani:

a) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mandátumszerzésre jogosult párt listás szavazatainak számához a 15. §-ban

foglaltak alapján hozzá kell adni az adott párt töredékszavazatait (a továbbiakban: pártlistára jutó szavazatok

száma),

b) a pártlistákra jutó szavazatok számát össze kell adni (a továbbiakban: összes pártlistás szavazat),

c) az összes pártlistás szavazatot és a nemzetiségi listákra leadott szavazatokat össze kell adni (a továbbiakban:

összes országos listás szavazat),

d) az összes országos listás szavazatot el kell osztani kilencvenhárommal, és az eredményt tovább kell osztani

néggyel; az így kapott hányados egész része a kedvezményes kvóta,

e) ha egy adott nemzetiségi listára jutó szavazatok száma nagyobb vagy egyenlõ, mint a kedvezményes kvóta,

az adott nemzetiségi lista kap egy kedvezményes mandátumot; egy nemzetiségi lista egy kedvezményes

mandátumot kaphat; az országos listán megszerezhetõ mandátumok számát csökkenteni kell a kiosztott

kedvezményes mandátumok számával,
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f) az e) pontban leírt eljárás után megmaradt mandátumokat

fa) a 14. § (1) és (2) bekezdése alapján mandátumszerzésre jogosult pártlisták között, és

fb) az olyan, kedvezményes mandátumot szerzett nemzetiségi listák között kell kiosztani, amely nemzetiségi

listákra leadott szavazatok száma eléri a 14. § (1) bekezdésben meghatározott százaléknak megfelelõ

szavazatszámot,

g) az f) pont szerinti mandátumok kiosztása a következõ eljárás szerint történik:

ga) össze kell állítani egy táblázatot, amelynek elsõ sorát a pártlistákra jutó szavazatok száma, illetve

a nemzetiségi listákra leadott – a kedvezményes kvótával csökkentett – szavazatok száma (a továbbiakban:

szavazatok) képezik; minden pártlista, illetve nemzetiségi lista szavazatai alatt képezünk egy számoszlopot,

amelynek elsõ száma az adott lista szavazatainak a fele, a következõ szám a harmada, a negyede stb.,

gb) a táblázat segítségével történik a mandátumok kiosztása: meg kell keresni a táblázatban elõforduló

legnagyobb számot; amelyik lista számoszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy mandátumot; ezt

követõen meg kell keresni a következõ legnagyobb számot; amelyik lista oszlopában találjuk meg azt,

az a lista kap egy mandátumot; ezt az eljárást folytatjuk, míg az összes mandátum kiosztásra nem kerül,

gc) Ha a táblázatban több lista alatt egyenlõ számok vannak, és ezzel a szavazatszámmal mandátumhoz

jutnának, de a megszerezhetõ mandátumok száma kevesebb, mint az azonos szavazatot elért listák száma,

akkor a lista sorszáma szerinti sorrendben kell kiosztani a mandátumokat.

17. § (1) Az országos lista által megszerzett mandátumokat a jelöltek az országos listán elfoglalt helyük sorrendjében szerzik

meg.

(2) Az egyéni választókerületben mandátumot szerzõ jelöltet az országos listáról törölni kell.

(3) Ha az országos listáról a jelölt kiesik, helyébe az országos listán soron következõ jelölt lép.

(4) Ha az országos listán kevesebb jelölt van, mint a lista által megszerzett mandátumok száma, a ki nem osztott

mandátum betöltetlen marad.

9. Nemzetiségi szószóló

18. § (1) A nemzetiségi listát állító, de azon mandátumot nem szerzõ nemzetiséget nemzetiségi szószóló képviseli

az Országgyûlésben.

(2) A nemzetiségi szószóló a nemzetiségi listán elsõ helyen szereplõ jelölt lesz.

10. A megüresedett mandátum betöltése

19. § (1) Az egyéni választókerületben idõközi választást kell tartani, ha

a) a választáson nincs jelölt,

b) a legtöbb szavazatot két vagy több jelölt egyenlõ szavazatszámmal szerzi meg,

c) a megválasztott egyéni választókerületi képviselõ megbízatása megszûnik.

(2) Az idõközi választást az országgyûlési képviselõk megelõzõ általános választásán alkalmazott választókerületi

beosztás szerint kell megtartani.

20. § (1) Az országos listán mandátumhoz jutott képviselõ megbízatásának megszûnése esetén a mandátumot – az országos

listán eredetileg is szereplõ jelöltek közül – a párt (közös pártlista esetén az érintett pártok) vagy az országos

nemzetiségi önkormányzat által megnevezett, ennek hiányában az országos listán soron következõ jelölt szerzi meg.

(2) Ha az országos listán nincs több jelölt, a mandátum betöltetlen marad.

11. Záró rendelkezések

21. § Ez a törvény 2012. január 1. napján lép hatályba.

22. § E törvénynek a más jogszabályban alkalmazandó rövidítése: „Vjt.”.

23. § E törvény rendelkezéseit – a 2. § (3) bekezdése kivételével – elsõ alkalommal a hatálybalépését követõ országgyûlési

képviselõk általános választásán kell alkalmazni.
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24. § (1) Az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni az e törvény

hatálybalépését követõïországgyûlési képviselõk általános választásának kitûzéséig.

(2) Ha e törvény hatálybalépését követõ országgyûlési képviselõk általános választását megelõzõen idõközi választás

kerül kitûzésre, – a 19. § (2) bekezdésére is tekintettel – az Országgyûlés törvényben határozza meg az idõközi

választáson alkalmazandó választókerületi beosztást.

(3) Az e törvény hatálybalépését követõ országgyûlési képviselõk általános választásának kitûzéséig csak annak van

választójoga, aki magyarországi lakóhellyel rendelkezik.

25. § E törvény – ideértve a mellékleteit is – az Alaptörvény XXIII. cikk (4) bekezdése és 2. cikk (1) és (2) bekezdése alapján

sarkalatosnak minõsül.

26. § Hatályát veszti

a) az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény,

b) az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról és kiegészítésérõl szóló

1994. évi III. törvény,

c) az országgyûlési képviselõk választásáról szóló 1989. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 1997. évi

XCVI. törvény,

d) a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 160. §-a.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. számú melléklet a 2011. évi CCIII. törvényhez

Az egyéni választókerületek száma a megyékben és a fõvárosban

Egyéni választókerületek száma

1. Budapest 18

2. Baranya 4

3. Bács-Kiskun 6

4. Békés 4

5. Borsod-Abaúj-Zemplén 7

6. Csongrád 4

7. Fejér 5

8. Gyõr-Moson-Sopron 5

9. Hajdú-Bihar 6

10. Heves 3

11. Jász-Nagykun-Szolnok 4

12. Komárom-Esztergom 3

13. Nógrád 2

14. Pest 12

15. Somogy 4

16. Szabolcs-Szatmár-Bereg 6

17. Tolna 3

18. Vas 3

19. Veszprém 4

20. Zala 3

Összesen 106
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2. számú melléklet a 2011. évi CCIII. törvényhez

Az egyéni választókerületek sorszáma, székhelye és területi beosztása

Budapest

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 01. OEVK

Székhelye: V. kerület

Területe:

1. Az I. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Csalogány utcán halad a Széna térig,

a Széna tér délkeleti oldalán a Vérmezõ útig, ezen végig az Attila útig, innen a Krisztina körúton, majd az Alkotás

utcán a Márvány utcáig, a Márvány utcán tovább a Gyõri útig, a Gyõri úton, majd az Avar utcán és az Alsóhegyi

utcán a Somlói útig, ezen, majd a Mihály utcán a Gyula utcáig, a Gyula utcán a Számadó utcáig, majd a Számadó

utcán a Szirtes útig, a Szirtes úton a Citadella csúcsáig és innen a Duna középvonalára vont merõleges vonalon

a Duna közepéig, a középvonalon észak felé a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. Az V. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Margit hídon és a Jászai Mari téren át

a Szent István körúton halad a Nyugati térig, majd a téren át ennek nyugati oldalán és a Bajcsy-Zsilinszky úton

a Deák Ferenc térig, a Deák Ferenc téren át a Károly körúton a Kossuth Lajos utcáig, majd a Múzeum körúton át

a Kálvin térig, a Kálvin tér nyugati oldalán az épületek vonalán a Vámház körútig, a Vámház körúton és ennek

folytatásában a Fõvám téren és a Szabadság hídon át a Duna középvonaláig, innen a Duna középvonalán

a kiindulási pontig körbezárt terület.

3. A VIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Kálvin tér északkeleti oldalán az Üllõi útig, az Üllõi úton

a József körútig, a József körút páratlan házszámozású oldalán haladva a Rákóczi útig, majd a Rákóczi úton

a Múzeum körútig, ezen át a Kálvin téri kiindulási pontig körbezárt terület.

4. A IX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Kálvin tér északkeleti, majd nyugati oldalán az épületek

vonalán a Vámház körútig, a Vámház körút páratlan házszámozású oldalán a Fõvám térig, és ennek folytatásában

a Szabadsághíd dunai középvonaláig, erre merõlegesen a Duna középvonalát követve déli irányban a Dandár

utca, valamint folytatásában a Dandár köz páros házszámozású oldalának Dunára merõleges elméleti

meghosszabbításának metszéspontjáig, a Dandár köz, majd a Dandár utca és a Thaly Kálmán utca páros

házszámozású oldalán az Üllõi útig, az Üllõi úton a kiindulási pontig körbezárt terület.

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 02. OEVK

Székhelye: XI. kerület

Területe:

A XI. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonalától merõlegesen halad a Citadella

csúcsáig, a Szirtes útig, innen a Szirtes úton a Számadó utcáig, ezen a Gyula utcáig, a Gyula utcán, majd a Mihály utcán

a Somlói útig, a Somlói úton és az Alsóhegy utcán az Avar utcáig, az Avar utcán a Hegyalja útig, a Hegyalja úton

a Meredek utcáig, a Meredek utcán és a Fátra tér északkeleti oldalán végig halad vissza a Hegyalja útig, a Hegyalja úton

a Németvölgyi útig, innen a XII. kerület régi határvonalán a Németvölgyi úton, az Érdi úton, a Törökbálinti úton az Irhás

árokig, az Irhás árokban a Kakukkhegyi útig, a Kakukkhegyi úton a Kakukkhegyi erdõsorig, a Kakukkhegyi erdõsoron

tovább mindenütt a régi határvonalat követve Budaörs határáig, innen a Felsõ határúton a régi fõvárosi határvonalon

halad a budaörsi irányba haladó MÁV vasútvonalig, a MÁV vasútvonalon a Kelenföldi pályaudvarig, a Kelenföldi

pályaudvartól az Etele tér északi oldalán halad az Etele út páratlan házszámozású oldalán a Tétényi útig, majd az Etele

út (minden házszáma) a Petzvál József utcáig, a Petzvál József utca páratlan házszámozású oldalán a Mérnök utcáig,

a Mérnök utca páros házszámozású oldalán a Mohai útig, a Mohai út páratlan házszámozású oldalán a Sárbogárdi útig,

majd a MÁV vasútvonal vonalán keleti irányban haladva (a Sárbogárdi és Dombóvári úttal párhuzamosan) a Déli

összekötõ vasúti híd és a Duna középvonalának metszéspontjáig, a Duna középvonalától északi irányba a kiindulási

pontig körbezárt terület.
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03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 03. OEVK

Székhelye: XII. kerület

Területe:

1. A XII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Vérmezõ úttól a Várfok utcán halad, majd a Széll Kálmán tér

délnyugati oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorig, a Szilágyi Erzsébet fasoron a Budakeszi útig, a Budakeszi úton

a Szépjuhászné útig, tovább a Budakeszi úton mintegy 500 méterig, innen a határvonal északnyugat felé fordul

merõlegesen az útra, és mintegy 120 méter után ismét megtörik enyhén észak felé és ebbe az irányba halad

mintegy 1110 métert. Innen északi irányba fordul és éles szögben mintegy 70 méter után becsatlakozik

a XII.–II. kerületek–Budakeszi hármas határpontba. Budakeszi határán halad tovább déli irányba mintegy

50 métert, itt ismét megtörik és délnyugati irányba halad mintegy 160 métert egy újabb töréspontig, majd enyhe

töréssel délkeleti irányba halad mintegy 140 métert, itt ismét megtörik és déli irányba halad mintegy 900 métert

az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetig (a továbbiakban: OORI). Innen több töréssel az OORI határán halad

a Szanatórium útig, majd a Szanatórium úton halad a Budakeszi útig. A Budakeszi úttól a Budakeszi–Budapest

határ mentén halad Budapest–Budakeszi–Budaörs hármas határpontjáig, innen a Budapest–Budaörs határon

halad a XI. kerület–Budaörs–XII. kerület hármas határpontjáig, innen a fõváros régi határvonalát követve, majd

enyhe töréssel a Kakukkhegyi erdõsorig a XI. kerület határáig. Tovább a kerületi határvonalon, a Kakukkhegyi

erdõsoron a Kakukkhegyi útig, tovább a Kakukkhegyi úton folytatódik az Irhás árokig, majd az Irhás árokban

a Törökbálinti útig. Ezen, majd az Érdi úton a Németvölgyi útig, a Németvölgyi úton a Hegyalja útig, ezen

a Meredek utcáig, a Meredek utcán vissza a Hegyalja útig, a Hegyalja úton tovább a régi kerületi határvonalon

az Avar utcáig, és ezen a Gyõri útig, a Gyõri úton a Márvány utcáig, ezen az Alkotás utcáig, az Alkotás utcán

a Vérmezõ útig, a Vérmezõ úton a Várfok utcáig, a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A II. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonalától a Margit híd budai oldalán halad

a Margit körúton (minden házszám) folyamatosan a Margit utcáig, a Margit utcától (minden házszám) az Apostol

utcáig, az Apostol utca páros oldalán halad a Bolyai utcáig, a Bolyai utca páros házszámozású oldalán halad

a Szemlõhegyi útig, a Szemlõhegyi út páratlan házszámozású oldalán halad déli irányba az Ady Endre útig, az Ady

Endre út páros házszámozású oldalán a Bimbó utcáig, a Bimbó utcán déli irányba a keleti oldalon halad az Aranka

utcáig, az Aranka utca páratlan házszámozású oldalán a Marcibányi térig, a Marcibányi tér (teljes közterület)

nyugati oldalán folyamatosan a Garas utca páratlan házszámozású oldalán a Fillér utcáig, a Fillér utca páros

házszámozású oldalán a Lórántffy Zsuzsanna útig, a Lórántffy Zsuzsanna út páratlan házszámozású oldalán

a Herman Ottó útig, a Herman Ottó út páros házszámozású oldalán a Radnai utcáig, a Radnai utca páratlan

házszámozású oldalán a Pasaréti útig, a Pasaréti út páros házszámozású oldalán halad a Júlia utcáig, a Júlia utca

páros oldalán a Szilágyi Erzsébet fasorig, innen északnyugati irányban a Hûvösvölgyi út vonalán a Nagykovácsi

útig, onnan a déli oldalon északnyugati irányban halad a Nagykovácsi úton a Feketefej utcáig, a Feketefej utca

páros házszámozású oldalán a Budakeszi–XII.–II. kerületek közös határpontjáig, onnan a kerület déli határa

a Budakeszi út, Szilágyi Erzsébet fasor, Széll Kálmán tér – a tér teljes területe a II. kerület része – és Várfok utca.

Az I. és II. kerület határa a Vérmezõ utca, a Széna tér délkeleti széle a Csalogány utcáig, a Csalogány utca a Duna

középvonaláig, a Duna középvonalától a kiindulási pontig körbezárt terület.

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 04. OEVK

Székhelye: II. kerület

Területe:

1. A II. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna budai ágának középvonalától halad a Szépvölgyi

útig, a Szépvölgyi úton a Hármashatár-hegyi úti elágazásig, majd folytatódik a Hármashatár-hegyi úton az út

végéig, innen a III. kerületi 16536/83, 16536/87, illetve a 16536/88 hrsz.-ú földrészletek határán halad

– a Hármashatár-hegy csúcsát érintve – mintegy 2600 m hosszan északnyugati irányú egyenes vonalban

Budapest és Pesthidegkút határáig. Ezt követõen a kerülethatár egyben mintegy 3200 m hosszan Budapest és

Solymár, mintegy 6000 m hosszan Budapest és Nagykovácsi, majd 500 m hosszan Budapest és Budakeszi határa

a Budakeszi–XII.–II. kerületek közös határpontjáig, majd tovább halad a Feketefej páratlan házszámozású oldalán

a Nagykovácsi útig, a Nagykovácsi úton halad délkeleti irányba a Hûvösvölgyi útig, Hûvösvölgyi út északi vonalán

halad a Szilágyi Erzsébet fasoron a Júlia utcáig, a Júlia utca páratlan házszámozású oldalán a Pasaréti útig,

a Pasaréti út páratlan házszámozású oldalán halad a Radnai utcáig, a Radnai utca páros házszámozású oldalán
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a Herman Ottó útig, a Herman Ottó út páratlan házszámozású oldalán a Lórántffy Zsuzsanna útig, a Lórántffy

Zsuzsanna út páros házszámozású oldalán a Fillér utcáig, a Fillér utca páratlan házszámozású oldalán a Garas

utcáig, a Garas utca páros házszámozású oldalán folyamatosan a Marcibányi tér (közterület nélkül) nyugati

oldalán az Aranka utcáig, az Aranka utca páros házszámozású oldalán a Bimbó utcáig, onnan északi irányba

a Bimbó utca nyugati oldalán haladva az Ady Endre útig, az Ady Endre út páratlan házszámozású oldalán

a Szemlõhegyi útig, a Szemlõhegyi út páros házszámozású oldalán halad északi irányba a Bolyai utcáig, a Bolyai

utca páratlan házszámozású oldalán az Apostol utcáig, az Apostol utca páratlan oldalán a Margit utcáig, a Margit

utcán (házszám nélkül) át a Margit körút (házszám nélkül) vonalán halad a Margit hídon a Duna középvonaláig,

onnan a Duna budai ágának középvonalán a kiinduló pontig körbezárt terület.

2. A III. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A régi békásmegyeri határ mentén halad az Ország úttól,

az Ország út nyugati oldalán déli irányban a Táncsics Mihály utcáig, a Táncsics Mihály utca páros házszámozású

északi oldalán az Ezüsthegy utcáig, az Ezüsthegy utca páros házszámozású nyugati oldalán déli irányba a Dózsa

György út torkolatáig, a Dózsa György úton tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós Korvin Lajos utca

vonalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány útnak metszéspontjáig,

a Batthyány út majd folytatásában a Rákóczi út páratlan házszámozású (nyugati) oldalán a Határ útig, a Határ út

déli oldalán haladva az Aranyhegyi útig, az Aranyhegyi út páros házszámozású oldalán, majd folytatásában

a Pomázi út páros házszámozású oldalán a Bécsi útig, a Bécsi út páros házszámozású oldalán a Kiscelli utcáig,

a Kiscelli utca páros házszámozású oldalán a Pacsirtamezõ utcáig, a Pacsirtamezõ utca páros házszámozású

oldalán a Tímár utcáig, a Tímár utca páros házszámozású vonalán a Duna budai ágának középvonaláig, majd

a középvonaltól déli irányba a Szépvölgyi útig, a Szépvölgyi úttól a Hármashatár-hegyi útig, a Hármashatár-hegyi

úttól a III. kerület 16536/83, 16536/87, illetve a 16536/88 hrsz.-ú földrészek határán haladva a Hármashatár-hegy

csúcsáig, a Hármashatár-hegy csúcsától a fõváros és Pesthidegkút régi közös határvonalán haladva a fõváros és

Pesthidegkút régi határának találkozási pontjáig, innen a régi békásmegyeri határ mentén haladva

a Budapest–Üröm–Békásmegyer hármas határpontjáig, majd folytatásában a régi békásmegyeri határ mentén

a kiindulási pontig körbezárt terület.

05. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 05. OEVK

Székhelye: VII. kerület

Területe:

1. A VI. kerület teljes területe, amelynek határa: A Dózsa György úton a 28058 hrsz.-ú ingatlan keleti határpontjától

a 28224/6 hrsz.-ú MÁV-terület északnyugati határvonalát követve halad a Bulcsú utcai aluljáró északnyugati

bejárójáig, innen a Bulcsú utcán át a Lehel utcáig, a Lehel utcán a Ferdinánd híd és a Váci út találkozásáig, majd

a Váci úton a Nyugati tér délkeleti oldalán a Bajcsy-Zsilinszky útig és ezen végig a Deák Ferenc térig, a tér

északkeleti oldalán a Király utcáig, ezen végig a Lövölde térig, a téren és a Városligeti fasoron át a Dózsa György

útig, a Dózsa György úton, késõbb az aluljárón keresztül a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A VII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Dózsa György úttól a Városligeti fasoron, majd a Lövölde téren át

halad a Király utcáig, a Király utcán végig a Károly körútig, a Károly körúton a Rákóczi útig, ezen a Baross térig,

a Baross tér északnyugati oldalán, majd a Thököly úton a Verseny utcáig, a Verseny utcán a Dózsa György útig

– a Keleti pályaudvar területét a VIII. kerületnél hagyva –, majd ezen a Városligeti fasoron keresztül a kiindulási

pontig körbezárt terület.

06. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 06. OEVK

Székhelye: VIII. kerület

Területe:

1. A VIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Hungária körúttól a Kerepesi úton a Dózsa György

útig, a Dózsa György úton a Verseny utcáig, a Verseny utcán a Thököly útig – a Keleti pályaudvar területét

a kerületnél hagyva – és a Thököly úton a Baross térig, ezen át a Rákóczi útig, majd a Rákóczi úton a József körútig,

a József körút páros házszámozású oldalán haladva az Üllõi útig, az Üllõi úton a Könyves Kálmán körútig, ezen

tovább a Hungária körúton a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A IX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna középvonala, valamint a Dandár köz és

folytatásában a Dandár utca páratlan házszámozású oldalának Dunára merõleges elméleti meghosszabbításának
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metszéspontjától a Duna középvonalán haladva a soroksári Duna-ágig, a soroksági Duna-ág középvonalán

Pesterzsébet régi határáig, innen a Határ úton át az Üllõi útig, az Üllõi úton a Thaly Kálmán utcáig, a Thaly Kálmán

utca, majd Dandár utca és Dandár köz páratlan házszámozású oldalán végig haladva a kiindulási pontig körbezárt

terület.

07. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 07. OEVK

Székhelye: XIII. kerület

Területe:

A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Duna fõ, majd budai ágának

középvonalán halad a Margit hídig, innen a Jászai Mari téren át és a Szent István körúton a Nyugati térig, a Nyugati tér

nyugati, majd délkeleti oldalán a Váci útig, a Váci úton a Ferdinánd hídig, innen a Lehel úton a Bulcsú utcáig, a Bulcsú

utcán az aluljáró bejáratáig, majd a MÁV 28224 hrsz.-ú ingatlanának északnyugati határvonalát követve a Dózsa

György útig, innen a Dózsa György utat keresztezve, a Vágány utcán a XIII. kerület régi határvonalát követve a Róbert

Károly körútig, ezen, a Dévényi úton, a Szegedi úton, a Tatai úton át a Futár utcáig, a Futár utca páratlan házszámozású

oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páros házszámozású oldalán a Keszkenõ utcáig, a Keszkenõ utca páratlan

házszámozású oldalán a Béke útig, a Béke út páros házszámozású oldalán, a Gyöngyösi útig, a Gyöngyösi út páratlan

házszámozású oldalán a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér keleti, majd déli oldalán az épületek vonalán haladva, a Váci

utat keresztezve a Meder utcáig, a Meder utca páros házszámozású oldalán haladva az utca végéig, az utca végétõl

a kiindulási pontig körbezárt terület.

08. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 08. OEVK

Székhelye: XIV. kerület

Területe:

A XIV. kerület választókerülethez tartozó részeinek határa: A Vágány utcától a Dózsa György úton halad a Kerepesi útig,

innen a Kerepesi úton a rákospalotai körvasútig, a vasútvonal mentén a Fogarasi útig, a Fogarasi út páratlan oldalán

a Fischer István utcáig, a Fischer István utcán a Tihany utcáig, a Tihany utca páratlan oldalán a Vezér utcáig, a Vezér

utcán (házszámok nélkül) a Mirtusz utcáig, a Mirtusz utca páratlan oldalán az Álmos vezér útjáig, az Álmos vezér útja

páros oldalán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páratlan oldalán a Nagy Lajos király útjáig, a Nagy Lajos király útja páros

oldalán a Mogyoródi útig, a Mogyoródi út páros oldalán a Csernyus utcáig, a Csernyus utca páros oldalán az Egressy

útig, az Egressy út páros oldalán a Vezér utcáig, a Vezér utca páros oldalán haladva a Szugló utcát keresztezve

a Rákospatak utcáig, a Rákospatak utca páros oldalán a Csömöri útig, a Csömöri út páros oldalán a rákospalotai

körvasútig, a rákosszentmihályi körvasút sor vonalát követve, a Vezseny utcán, a Rákospalotai határúton

a XIV.–XV.–XVI. kerületek hármas határpontjáig, ezután a rákospalotai körvasút sorig, ezután a rákospalotai körvasút

soron a MÁV Budapest–Vác vasútvonala és a MÁV körvasút sor elvi metszéspontjáig, innen a Madridi úton, majd a MÁV

vonalon át a Kámfor utcáig, ezután a Tatai úton, a Szegedi úton, a Dévényi úton a Róbert Károly körútig, majd a Vágány

utcán a Dózsa György útig, és onnan a kiindulási pontig körbezárt terület.

09. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 09. OEVK

Székhelye: X. kerület

Területe:

1. A X. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A VIII.–XIV.–X. kerületek hármas határpontjától indulva

déli irányba a Hungária körúton, majd a Könyves Kálmán körúton halad az Üllõi útig, ezen, egyúttal a X. kerület

régi határvonalán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérre vezetõ úton a MÁV vasútvonal keresztezéséig,

innen a vasútvonal déli oldalán halad, majd a 42296/5 hrsz.-ú és a 152654/1 hrsz.-ú ingatlanok közös határán

a Gyömrõi útig, innen a Gyömrõi úton halad a Gyula utcáig, majd a Gyula utca keleti oldalán a Hangár utcáig,

innen a Hangár utca keresztezõdése után a Hangár utca páros házszámozású oldalán folytatódik a Harmat utcáig,

a Harmat utca páratlan házszámozású oldalán folytatódik a Sibrik Miklós útig, a Sibrik Miklós út páros

házszámozású oldalán a Maglódi útig, a Maglódi út páros házszámozású oldalán a Sírkert útig, a Sírkert út páros

házszámozású oldalán a Kozma utcáig, a Kozma utca páratlan oldalán a Jászberényi útig, a Jászberényi út páratlan

házszámozású oldalán az 526. sorig, majd a MÁV vasutat keresztezve a Határhalom utcán a X.–XVI.–XVII. kerületek
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hármas határpontjáig. Ettõl a Pesti határút képzeletbeli meghosszabbításán, majd a Pesti határúton halad

a Sárgarózsa utcáig, innen a Sárgarózsa utcán a Kerepesi útig, innen a Kerepesi úton a Hungária körútig, és onnan

a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XIX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Határ út és Ady Endre út keresztezõdésétõl kiindulva

az Ady Endre út páros házszámozású oldalán haladva a MÁV vasútvonal keresztezõdéséig, innen a vasútvonal

keleti oldalán a Liszt Ferenc és a Kártoló utak nyugati határán a Malomkõ útig, innen a Malomkõ út tengelyén

a Derkovits Gyula útig, innen a Derkovits Gyula út tengelyén a Küllõ és Csillag út közötti farmezsgyén halad

az Alsóerdõsor útig, innen az Alsóerdõsor út északi határán a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérre

vezetõ útig, innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérre vezetõ út északi oldalán halad az Üllõi útig, és

az Üllõi út tengelyén haladva a kiindulási pontig körbezárt terület.

10. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 10. OEVK

Székhelye: III. kerület

Területe:

A III. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna szentendrei ágának középvonalától a régi

békásmegyeri határ mentén halad az Ország útig, az Ország út keleti oldalán déli irányban a Táncsics Mihály utcáig,

a Táncsics Mihály utca páratlan házszámozású déli oldalán az Ezüsthegy utcáig, az Ezüsthegy utca keleti oldalán déli

irányba a Dózsa György út torkolatáig, a Dózsa György úton tovább haladva a Hollós Korvin Lajos utcáig, a Hollós

Korvin Lajos utca vonalán az utca végéig, majd a vonal elméleti meghosszabbításának és a Batthyány útnak

metszéspontjáig, a Batthyány út, majd folytatásában a Rákóczi út páros házszámozású (keleti) oldalán a Határ útig,

a Határ út északi oldalán haladva az Aranyhegyi útig, az Aranyhegyi út páratlan házszámozású oldalán, majd

folytatásában a Pomázi út páratlan házszámozású oldalán a Bécsi útig, a Bécsi út páratlan házszámozású oldalán

a Kiscelli utcáig, a Kiscelli utca páratlan házszámozású oldalán a Pacsirtamezõ utcáig, a Pacsirtamezõ utca páratlan

házszámozású oldalán a Tímár utcáig, a Tímár utca páratlan házszámozású vonalán halad a Duna budai ágának

középvonaláig, majd a középvonaltól északi irányba a kiindulási pontig körbezárt terület.

11. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 11. OEVK

Székhelye: IV. kerület

Területe:

1. A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Duna váci ágának, majd az egyesült Dunának

középvonalán a régi újpesti határon halad dél felé, majd a Palotai-szigettõl nyugatra a budai Duna-ág

középvonalán a sziget déli csúcsáig, innen a régi határvonalon az újpesti vasúti összekötõ híd újpesti hídfõjéig,

ettõl a vasúti töltés északkeleti oldalán a Göncöl utcáig a vasúti töltés mentén a 71323 hrsz.-ú – jelenleg Balzsam

utca – és a 72327/2 hrsz.-ú közterületek határvonalán, majd vissza a 72327/1 hrsz.-ú ingatlan határvonalára, innen

tovább a 72328 hrsz.-ú ingatlan határvonala mentén a 72294 hrsz.-ú – jelenleg Mártírok útja – közterületig, annak

délkeleti határa mentén a 72298/2 hrsz.-ú – jelenleg Dugonics utca – közterület határvonala mentén és a 72699

hrsz.-ú – jelenleg Madridi utca – közterület határvonala mentén, majd az Istvántelki Fõmûhely 72701 hrsz.-ú

területének délnyugati oldala mellett a Budapest–Vác vasútvonal mentén végig a vasútvonalat követve az Elem

utcáig, keresztezve azt, az Elem utca páratlan házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páros

házszámozású oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páros házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú

– jelenleg Szilágyi utca – közterület határáig, majd az utca keleti határvonalát követve a Fóti útig, onnan tovább

a váci vasútvonal nyugati határa mentén Budapest közigazgatási határáig, onnan Budapest közigazgatási

határának vonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XIII. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Népsziget déli csúcsától a Meder utcáig, a Meder utca

páratlan házszámozású oldalán haladva, a Váci utat keresztezve, a Gyöngyösi térig, a Gyöngyösi tér déli, majd

keleti oldalán az épületek vonalán haladva, a Gyöngyösi utcáig, a Gyöngyös utca páros házszámozású oldalától

a Béke útig, a Béke út páratlan házszámozású oldalától déli irányba a Keszkenõ utcáig, a Keszkenõ utca páros

házszámozású oldalán a Jász utcáig, a Jász utca páratlan házszámozású oldalán a Futár utcáig, a Futár utca páros

házszámozású oldalán a Tatai útig, a Tatai úton át északi irányban a Kámfor utcáig, ezen a MÁV vonalon át Újpest

határáig, innen a fõváros és Újpest régi közös határa mentén a Göncöl utcáig, a Göncöl utcán a MÁV

vasútvonaláig, a vasúti töltés északkeleti oldalán vissza a régi újpest-budapest közös határig, az újpesti összekötõ
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híd újpesti hídfõjéig, innen a régi közös határvonal mentén a Palotai-sziget déli csúcsáig, innen a Duna fõágának

középvonalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

12. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 12. OEVK

Székhelye: XV. kerület

Területe:

1. A IV. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Budapest–Vác vasútvonal és az Elem utca

keresztezõdésétõl az Elem utca páros házszámozású oldalán a Rózsa utcáig, a Rózsa utca páratlan házszámozású

oldalán haladva a Görgey Artúr útig, a Görgey Artúr út páratlan házszámozású oldalán a 72998 hrsz.-ú – jelenleg

Szilágyi utca – közterület határáig, onnan déli irányban a Budapest–Vác vasútvonal mentén végig haladva

a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XV. kerület teljes területe, amelynek határa: A MÁV Budapest–Vác vasútvonal és a MÁV körvasút elvi

metszéspontjától kiindulva a Rákospalotai körvasút sor–Vezseny u.-Rákospalotai határút, innen elõször

északkeleti majd északnyugati irányban Rákospalota régi határvonalán többször irányt változtatva az újpesti

határig, innen a MÁV Budapest–Vác vasútvonal által elfoglalt ingatlanok (80000, 87009, 88195, 88586 hrsz.) Újpest

felé esõ északnyugati ingatlanhatára a kiindulási pontig.

13. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 13. OEVK

Székhelye: XVI. kerület

Területe:

1. A XIV. kerület választókerülethez tartozó részeinek határa: A Csömöri út és a rákospalotai körvasút keresztezésénél

lévõ kerülethatár ponttól kiindulva a Csömöri út páratlan oldalán a Rákospatak utcáig, a Rákospatak utca páratlan

oldalán haladva, a Szugló utcát keresztezve a Vezér utcáig, a Vezér utca páratlan oldalán az Egressy útig, az Egressy

út páratlan oldalán a Csernyus utcáig, a Csernyus utca páratlan oldalán a Mogyoródi útig, a Mogyoródi út páratlan

oldalán a Nagy Lajos király útjáig, a Nagy Lajos király útja páratlan oldalán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páros

oldalán az Álmos vezér útjáig, az Álmos vezér útja páratlan oldalán a Mirtusz utcáig, a Mirtusz utca páros oldalán

a Vezér utcáig, a Vezér utcán (valamennyi házszámot tartalmazva) a Tihany utcáig, a Tihany utca páros oldalán

a Fischer István utcáig, a Fischer István utcán a Fogarasi útig, a Fogarasi út páros oldalán a vasútvonalig, innen

a kerülethatáron a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XVI. kerület teljes területe, amelynek határa: A XIV.–XV.–XVI. kerületek hármas határpontjától halad

a Rákospalotai határúttól kezdõdõen a Budapest–Csömör határán lévõ erdõ sarokpontjáig. Innen a határ délkelet

felé fordulva az erdõ szélén folytatódik a Mókus utca kezdetéig, majd a Csömöri út elméleti folytatásaként

a szabályozatlan vízfolyás medre mentén az Asztag utcába ívelve, az Árpádföldi úton megtörve halad a Csöbör út

végzõdéséhez érve Csömör község határvonaláig. Onnan folytatódik a Budapesti út–Akácos út–Magtár utca

keresztezõdésétõl az Akácos út mentén haladva, annak egyenes folytatásaként a Szabadföld út–Kistarcsa

kerülethatárig, majd megtörve a Nagytarcsa felõli fõvárosi határvonal mellett haladva, a Szilas patakot ászelve

a Mátyásföld–Nagytarcsa–XVII. kerületi rákosligeti hármas határpontnál lévõ dûlõút mentén nyugat, majd

délnyugat felé fordulva eléri a Cinkotai kiserdõ délkeleti szélét. Az erdõ szélén haladva, a dûlõutat elhagyva

a Rákosligeti határút–Forrásmajori dûlõút keresztezõdésének hármas kerületi határpontjától a Pesti határút

folytatásának elméleti vonala képezi a kerület határát. Innen továbbhaladva a Pesti határút, Sárgarózsa utca,

Kerepesi úttal párhuzamosan haladó HÉV északi oldala, innen északnyugatra fordulva a töltésre épített

vasútvonal – Szolnoki út, Körvasút sor felõli – koronavonalának töltés alja, majd a Körvasút sor végzõdésénél

a Rákospalotai határút kezdeténél lévõ hármas határkeresztezõdés kiinduló pontja a kezdõ hármas

határkeresztezõdés.

14. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 14. OEVK

Székhelye: XVII. kerület

Területe:

1. A X. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Harmat utca és Hangár utca keresztezõdésének

kerülethatárától a Hangár utcán a Felsõcsatári útig, innen a Felsõcsatári úton az Álmos utcáig, majd az Álmos
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utcán a Tünde utcáig, a Tünde utcától a 42550 hrsz.-ú közterületen a Helikopter utcáig, majd a MÁV vasutat

keresztezve az 526. soron a Jászberényi útig, a Jászberényi út páratlan házszámozású oldalán a Kozma utcáig,

a Kozma utca páros oldalán a Sírkert útig, a Sírkert út páratlan házszámozású oldalán a Maglódi útig, a Maglódi út

páratlan házszámozású oldalán a Sibrik Miklós útig, a Sibrik Miklós páratlan házszámozású oldalán a Harmat

utcáig, a Harmat utca páros házszámozású oldalán a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XVII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Tünde utcától a X.–XVII.–XVIII. kerületek hármas határpontjától

délkelet felé halad a Csévézõ utcáig, innen a Bélatelepi úton halad a Baross utcáig, majd többszöri töréssel a mai

Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér területén is haladva az Orgoványi utcán a Ferihegyi útig, innen

a Ferihegyi út mentén, majd többszöri töréssel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér területén halad

a XVII.–XVIII. kerületek–Vecsés hármas határpontjáig. Innen a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér

területén a Vecsés–Budapest határon halad a XVII. kerület–Vecsés–Ecser hármas határpontig, innen

a Budapest–Ecser határon halad a Budapest–Ecser–Maglód hármas határpontig, innen a Budapest–Maglód

határon halad a Budapest–Maglód–Pécel hármas határpontig, innen a Budapest–Pécel határon halad

a Budapest–Pécel–Nagytarcsa hármas határpontig. Innen a Budapest–Nagytarcsa határon halad

a XVII.–XVI. kerületek–Nagytarcsa hármas határpontjáig, innen a XVI.–X.–XVII. kerületek hármas határpontjáig,

innen a Határmalom utcán az 526. sorig, innen az 526. soron a MÁV vasútvonalat is keresztezve a Tünde utcai

kiindulási pontig.

15. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 15. OEVK

Székhelye: XVIII. kerület

Területe:

A XVIII. kerület teljes területe, amelynek határa: A X.–XVIII.–XIX. kerületek hármas határpontjától, a MÁV ceglédi

vasútvonalától indulva a Küllõ és Csillag út közötti farmezsgyén, a Nefelejcs, a Malomkõ, a Kártoló utcán haladva

az Üllõi útig, azt keresztezve a Liszt Ferenc utcán az Újtemetõ utcáig tart, az Újtemetõ utcán és annak egyenes

meghosszabbításán 380 métert halad, majd délnyugatnak fordulva keresztezve az Újtemetõ utcát, folytatódik

a kispesti temetõ délkeleti határvonalán a Kolozsvár utcáig. A Kolozsvár utcán, a Méta utcán a Nagykõrösi útig,

a XVIII.–XIX.–XX.–XXIII. kerületek négyes határpontjáig vezet. A Nagykõrösi úton a Pestszentimrén lévõ Hunyadi János

utcán a Szélsõ utcáig, majd a Somberek sorig, a Búzakéve utcáig, a Búzakéve utcán a XXIII. kerületi Névtelen utcáig

halad. A Névtelen utcán, majd az Ültetvény utcával párhuzamosan, attól 30 méterre vezet a Dózsa György utcáig, ahol

az Ültetvény utcán 70 métert halad és északkeletre fordul. A Dózsa György utcával párhuzamosan halad a Jég utcáig és

annak folytatásán a Gesztenye utcáig tart, ahol eléri a XVIII. kerület–Soroksár–Gyál hármas határpontját. A Gesztenye

utcán északkeleti irányban ferdén keresztezve a Nagykõrösi utat és a lajosmizsei vasutat, a Gesztenye utca vonalának

meghosszabbításában halad a Dalos utcáig, ahol folytatódik a Pestszentimre és Pestszentlõrinc közötti Határ útig.

A Határ utat keresztezve tart az Alacska utcáig, ahol délkeletnek fordul és a gyáli Határ úton halad a gyáli Mátyás király

útig, és eléri a Vecsés–Gyál–XVIII. kerület hármas határpontját. A Mátyás király úton vezet északnyugati irányban

a Névtelen utcáig, majd ennek meghosszabbított vonalán a Ganz kertvárosi földterületen keresztül tart (a volt szovjet

laktanya területén keresztül) az Üllõi útig. Azt elérve délkeletre fordul, a Mednyánszky utcát keresztezve tovább halad

70 métert, és északkeletre fordul a Bartók Béla utca vonaláig. A Mednyánszky utcával párhuzamosan, attól 40 méterre

vezet a ceglédi vasútvonalig. A ceglédi vasútvonalnál délkeletre fordul és 350 méter megtétele utáni törésponttal

200 métert délnyugatnak vezet, újra elérve az Üllõi utat. Az Üllõi úton haladva ferdén keresztezi a ceglédi vasútvonalat

és a 4-es fõúton további 560 méter megtétele után északkeletnek fordul. E törésponttól mért 600 méter után irányt vált

délkeletnek, 50 méter megtétele után ismét északkelet felé halad 620 méter hosszan, Vecsés–XVII.–XVIII. kerületek

hármas határpontjáig. A hármas határponttól többszöri töréssel a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér

területén halad a Ferihegyi útig, majd a Ferihegyi úton halad az Orgoványi utcáig. Az Orgoványi utcán nyugati irányba

mintegy 600 métert haladva a határ délnyugatra fordul és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtér területén is

haladva, többszöri töréssel jut el a XVII. kerületi Baross utcáig, ott északkeletnek fordul és a Baross utca mentén tart

a Bélatelepi útig. A Bélatelepi útnál északnyugati irányba fordul és a Bélatelepi úton halad 1600 méter hosszan, ahol

a Bélatelepi utat elhagyva 150 méter megtétele után délnyugatnak fordul és visszatér a Bélatelepi úthoz a Frangepán

utcai telkek hátsó mezsgyéjéig. Azt elérve a Frangepán utca északkeleti oldalán lévõ telkek hátsó mezsgyevonalát

követve többszöri törésponttal vezet a Tünde utcáig, a X.–XVII.–XVIII. kerületek hármas határpontjáig. A hármas

határponttól az Álmos utcát elérve halad a Felsõcsatári útig. A Felsõcsatári úton délnek fordul, a Hangár utcát elérve

azon vezet, majd a Gyula utca keleti oldalán tart a Gyömrõi útig. A Gyömrõi úton a 4229/5 hrsz.-ú és a 152654/1 hrsz.-ú
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ingatlanok közös határán a ceglédi vasútvonalig halad, majd a vasútvonal mentén tart a X.–XVIII.–XIX. kerületek

hármas határpontjáig.

16. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 16. OEVK

Székhelye: XX. kerület

Területe:

1. A XIX. kerület választókerülethez tartozó részének határa: A Határ út és a Nagykõrösi út keresztezõdésétõl

a Nagykõrösi úti autópályatest tengelyvonalán, majd a Nagykõrösi út északi oldalán halad a MÁV vasútvonalig,

majd a Nagykõrösi út mentén haladó MÁV vasútvonal északkeleti oldalán a Méta útig, majd a Méta út tengelyén

a Kolozsvár útig, innen a Kolozsvár út tengelyén a Kispesti temetõig, majd a temetõ délkeleti oldalán a Csapó

utcáig, majd a Csapó utca északi oldalán a Darányi utcai farmezsgyéig, és a Darányi utca farmezsgyén a Parázs

utcai farmezsgyéig, a Parázs utcai farmezsgyén, és az Újtemetõ út, illetve a hozzá tartozó közterület északi oldalán

a MÁV vasútvonal keresztezõdésén át az Ady Endre útig, az Ady Endre út páratlan házszámozású oldalán a Határ

útig, a Határ úton a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XX. kerület teljes területe, amelynek határa: A XXI.–IX.–XX. kerületeknek a soroksári Duna-ág elméleti

középpontjában lévõ hármas határpontjától keleti irányba keresztezve a Budapest–Kunszentmiklós vasútvonalat

és a Budapest–Ráckeve HÉV-vonalat a Határ út tengelyén halad a Határ út–Nagykõrösi út találkozási pontjáig. Itt

délkeleti irányba fordul és a Nagykõrösi úton halad, majd a Nagykõrösi út mentén fekvõ MÁV vasútvonal

északkeleti oldalán a kispesti Méta utca, a Szentlõrinci út és a Nagykõrösi út keresztezõdéséig, majd a Szentlõrinci

út déli vonalán a Köves útig. A Szentlõrinci út és a Mezsgye utca között a határ a Köves út nyugati oldalán halad,

majd a Mezsgye utca és az Alsó határút között áttér a Köves út keleti oldalára. Itt délnyugatra fordul és a Budapest

Ferencváros–Soroksár összekötõ vasútvonal kisajátítási vonalán halad az erzsébeti temetõ északi sarkáig.

Továbbhalad a Temetõsor menti temetõfalon, megkerüli a temetõt, északnyugati irányban eléri a Könyves utcát,

keresztezi a MÁV pályatestet, a Könyves utca keleti oldalán haladva eléri a Török utca Alsó határút találkozási

pontját, itt északkeleti irányba fordul, az Alsó határút délkeleti oldalán haladva eléri a Vágóhíd utcát, a Vágóhíd

utca nyugati oldalán halad a Bolyai János utcáig, a Bolyai János utca déli oldalán eléri a szervízutat, keresztezi

a papírgyári iparvágányt, s a gyár nyugati oldalán haladva elér a Barkó utcáig. A határvonal itt keresztezi a Helsinki

utat, a HÉV-pályát, az E5-ös fõutat és a MÁV vasútvonal rézsûjének felsõ vonalán visszafordul déli irányba és

a vasút feletti hidat megkerülve a 184099 hrsz.-nál nyugati irányba halad a 196605. külterületi mezõgazdasági

tábla és a 170187/10. agyaggödör közös határvonalán. A 196600 hrsz.-nál eléri a Vízisport utcát, kiér a soroksári

Duna-ág partjára, eléri a Duna középvonalát, ezen északi irányba haladva eléri a kiindulási pontot.

17. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 17. OEVK

Székhelye: XXI. kerület

Területe:

1. A XXI. kerület teljes területe, amelynek határa: A Csepel-sziget északi csúcsának magasságában a Duna

középvonalán halad dél felé, majd áttér a Csepel-sziget nyugati partjára a Vízmûvek területének (200024/2 hrsz.)

északi csücskéhez, innen a parton halad Csepel és Szigetszentmiklós határáig. Itt délkeletre fordul a Vízmûvek

határán és a 200001 hrsz.-ú földrészlet határán halad, majd északkeletre fordulva mintegy 300 métert halad

a 8644/1. számú dûlõig. Itt merõlegesen keresztezi a II. Rákóczi Ferenc utat, majd délkeleti irányba halad mintegy

400 métert a szigetszentmiklósi 8644/1. számú dûlõ határán, onnan a II. Rákóczi Ferenc úttal párhuzamosan

a 8643. számú dûlõig, innen északi irányba halad a 8645. számú dûlõ vonaláig (214408 hrsz.), ezen 400 métert

halad délkeleti irányba, ezt követõen merõleges irányban mintegy 50 métert haladva eléri a 8647. számú dûlõt

(213225 hrsz.), ennek déli szélén halad mintegy 180 métert, majd északra fordul a 8649. számú dûlõt követve

mintegy 500 métert a 8653. számú dûlõig, majd annak déli oldalán halad mintegy 280 métert, eléri a Csepeli utat

(214175 hrsz.). Innen a Csepeli út keleti oldala mentén halad mintegy 700 métert, a 8654. számú dûlõt

(214174 hrsz.) mintegy 100 méterre elhagyva, ezután keletre fordulva a Kavicsbányán halad, mintegy 600 métert,

majd északkelet felé fordul a 8600. számú dûlõ meghosszabbított vonaláig. Ezen a meghosszabbított vonalon

halad északnyugat felé a 4419. számú dûlõig. A 4419. számú dûlõ (213127 hrsz.) déli szélén halad az Akácfa utcáig,

majd a Tihanyi utca déli oldala mentén halad a Királyerdõ utcáig, aminek délkeleti szabálytalan vonala mentén éri

el a Hollandi utat, a Hollandi út után 140 méterre a parttól 15 méterre a Dunában lévõ elméleti pontig halad, majd
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a Dunában halad a Molnársziget déli határáig. A Molnársziget nyugati partvonala mentén halad észak felé, majd

a sziget északi csúcsától halad tovább a Duna-ág keleti partjának vonalát követve és a Csepel-sziget északi csúcsán

(Szigetcsúcson) keresztül éri el a Nagy-Duna-ág középvonalát.

2. A XXIII. kerület teljes területe, amelynek határa: A kerület határvonala a soroksári Duna-ág középvonalán

Csepel–Pestszenterzsébet–Soroksár közös határpontjából kiindulva eléri a partot, a parton haladva

a 184105 hrsz.-ú út északi határvonalán haladva metszi a Vízisport utcát, majd keleti irányba a 184103 és

a 196600 hrsz. északi határvonalán, majd a 196605. külterületi tábla határvonalán halad a Meddõhányó utcáig.

A Meddõhányó utca északi határvonalán továbbhaladva, majd délre fordulva a 184300 hrsz. északi határvonalán

végighaladva a Helsinki út (184091 hrsz.) nyugati határvonalán északra fordul a Barkó utca magasságáig. Itt

keresztezi az E5-ös fõutat, a HÉV-pályát és a 184089 hrsz.-ú szervízutat, majd ennek keleti oldalán déli irányba

halad, és a Papírgyár délnyugati sarkán északkeleti irányba fordul a 184088 hrsz.-ú telekhatáron a Lenke utcáig,

majd a Bolyai János utca déli oldalán a használati magánterület és a közterület határán halad a Vágóhíd utcáig.

A Vágóhíd utca nyugati oldalán a közterület és a használati magánterület határán halad az Alsó határútig, ahol

a 183998/1 hrsz.-ú közterület délkeleti oldalán halad a Török utcáig. Majd a vasutat keresztezve északra fordul és

eléri az erzsébeti temetõt, innen délkeleti irányban halad a temetõ fala mentén a Temetõsorig. A temetõfal

vonalán továbbhaladva a Budapest Ferencváros–Soroksár összekötõ vasútvonal és a temetõ északi közös

határpontjánál északkeleti irányban a vasút (178839 hrsz.) déli vonalán halad a Köves útig, a Köves út keleti

oldalán halad a Mezsgye utcáig, a Mezsgye utcánál áttér a Köves út nyugati oldalára és így halad a Szentlõrinci

útig. A Szentlõrinci út déli oldalán halad tovább a Nagykõrösi út–Méta utca keresztezõdéséig, majd

Pestszentlõrinccel, Pestszentimrével közös határvonalon Pestszentimre–Soroksár–Gyál közös határpontjáig.

E határponttól a fõváros határvonalán (ami egyben Gyál–Alsónémedi–Dunaharaszti községek határvonala is)

halad tovább, a Haraszti utat keresztezve eléri a Horgászpart utat, ezt keresztezve nyugati irányban eléri a Dunát.

A Dunában haladva a csepeli Királyerdõ út magasságánál eléri Szigetszentmiklós–Soroksár–Csepel közös

határpontját, e ponttól a határ a Duna elméleti középvonalán haladva eléri a kiindulási pontot.

18. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Budapest 18. OEVK

Székhelye: XXII. kerület

Területe:

1. A XI. kerület választókerülethez tartozó része: A Duna középvonalára merõlegesen a Déli összekötõ vasúti híd

középpontjáról kiindulva a MÁV vasútvonalán nyugati irányban halad (a Dombóvári út és a Sárbogárdi úttal

párhuzamosan) a Mohai útig, a Mohai út páros házszámozású oldalán haladva a Mérnök utcáig, a Mérnök utca

páratlan házszámozású oldalán a Petzvál József utcáig, a Petzvál József utca páros házszámozású oldalán az Etele

útig, az Etele úton (házszámok nélkül) a Tétényi útig, a Tétényi úttól pedig az Etele út páros házszámozású

oldalának vonalában az Etele térig, az Etele tér északi oldalán a Kelenföldi pályaudvarig, majd a MÁV vasútvonal

vonalán déli, majd nyugati irányban Budaörs felé a városhatárig, onnan a régi fõvárosi határvonalon halad,

a Kamaraerdõt megkerüli, a Kamaraerdõ déli határán halad a Kamaraerdei úton a Balatoni mûútig, ezen, majd

tovább kissé északkelet felé a Péterhegyi úton a kelenvölgyi Ringló útig, és ezen, majd a Méhész utcán át a MÁV

vasútvonalig, a vasútvonal keleti oldalán a Duna utcáig, ezen, majd ennek folytatásában a Duna középvonaláig, s

a középvonalon a kiindulási pontig körbezárt terület.

2. A XXII. kerület teljes területe, amelynek határa: A Duna középvonalától a Duna utcán halad a MÁV vasútvonalig,

a MÁV vasútvonal mentén a Méhész utcáig, a Méhész utcán a kelenvölgyi Ringló útig, a Ringló úton a Horogszegi

határsorig, a Horogszegi határsoron a Honfoglalás útig, a Honfoglalás úttól a Vöröskúti határsoron halad

a Kõérberki útig, a Kõérberki úttól a Háros úton a Kamaraerdei útig, a Kamaraerdei út mentén az ingatlanok

határán halad a Balatoni úttól a Tétényi fennsík területén, a 239904/2 és 239906 hrsz.-ok határán éri el

a Kamaraerdei utat, a Kamaraerdei úttól a 239912 hrsz. határán éri el Budaörs–Budapest és egyben Nagytétény

határát, innen a fõvárosi és nagytétényi határvonalon halad tovább a Duna fõágának középvonaláig, és ezen

a kiindulási pontig.
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Baranya megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 01. OEVK

Székhelye: Pécs

Területe:

1. Gyód

2. Keszü

3. Kökény

4. Pécs választókerülethez tartozó részének határa: A 66-os országút városhatáron való belépésétõl a Komlói út

(házszámok nélkül) a Hársfa útig, Hársfa út (házszámok nélkül) a Rákos Lajos utcáig, tovább a Hársfa út (mindkét

oldala) a Bokor utcáig, a Bokor utca (házszámok nélkül) végig, a Diósi út páros oldala a Zsolnay Vilmos útig,

a Zsolnay Vilmos út (mindkét oldala) a Basamalom útig, a Basamalom út (házszámok nélkül) a vasútvonalig,

a vasútvonal a Sport utcáig, a Sport utca (mindkét oldala) a Tüskésréti útig, a Tüskésréti út (mindkét oldala)

az 58-as útig a Nagyárpádi út (mindkét oldala) a Tüskés dûlõig, a Tüskés dûlõ (mindkét oldala), a Nagyárpádi út

(mindkét oldala) a Kemény Zsigmond utcáig, a Kemény Zsigmond utca (mindkét oldala), a Cserge dûlõig, a Cserge

dûlõ (mindkét oldala), az 57-es országút a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával egyezõ irányban

a Szentlõrinc felé haladó vasútvonal belépési pontjáig, a vasútvonal a Tüzér útig, a Megyeri Nagyhíd

a vasútvonaltól a Veress Endre utcáig, a Tüzér út páratlan oldala, a Szigeti út páros oldala a Kürt utcáig, a Kürt utca

(házszámok nélkül), az Ifjúság útja (házszámok nélkül), az Édesanyák útja (mindkét oldala), a Nyár utca (mindkét

oldala), a Bálicsi út (mindkét oldala), a Bálicsi dûlõ (mindkét oldala), az Erdész utca (mindkét oldala) a Bálicsi dûlõtõl

a Bárány tetõ torkolatáig, a Bárány tetõ (mindkét oldala) majd az Ángyán János utca (mindkét oldala) a Lapisi útig,

Lapisi út az Orfû-Árpádtetõi útig, majd az Orfû felé vezetõ út a városhatárig, a városhatár a 66-os országút belépési

pontjáig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

5. Pécsudvard

6. Pogány

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 02. OEVK

Székhelye: Pécs

Területe:

1. Berkesd

2. Bogád

3. Cserkút

4. Ellend

5. Hásságy

6. Komló

7. Kozármisleny

8. Kõvágószõlõs

9. Lothárd

10. Magyarsarlós

11. Mánfa

12. Nagykozár

13. Orfû

14. Pereked

15. Pécs választókerülethez tartozó részének határa: A 66-os országút városhatáron való belépésétõl a Komlói út

(mindkét oldala) a Hársfa útig, a Hársfa út (mindkét oldala) a Rákos Lajos utcáig, tovább a Hársfa út (házszámok

nélkül) a Bokor utcáig, a Bokor utca (mindkét oldala) végig, a Diósi út páros oldala a Zsolnay Vilmos útig, a Zsolnay

Vilmos út (házszámok nélkül) a Basamalom útig, a Basamalom út (házszámok nélkül) a vasútvonalig, a vasútvonal

a Sport utcáig, a Sport utca (házszámok nélkül) a Tüskésréti útig, a Tüskésréti út (házszámok nélkül) az 58-as útig,

a Nagyárpádi út (házszámok nélkül) a Tüskés dûlõig, a Tüskés dûlõ (házszámok nélkül), a Nagyárpádi út

(házszámok nélkül) a Kemény Zsigmond utcáig, a Kemény Zsigmond utca (házszámok nélkül) a Cserge dûlõig,

a Cserge dûlõ (házszámok nélkül), az 57-es országút a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával ellenkezõ
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irányban a 66-os országútig, valamint a Szentlõrinc felé haladó vasútvonal városhatáron való belépési pontjától

a városhatár az óramutató járásával egyezõ irányban az Orfû felé vezetõ útig, az orfûi út a Lapisi út torkolatáig,

a Lapisi út az Ángyán János utcáig, az Ángyán János utca (házszámok nélkül), a Bárány tetõ (házszámok nélkül)

az Erdész utcáig, az Erdész utca (házszámok nélkül) a Bálicsi dûlõ torkolatáig, a Bálicsi dûlõ (házszámok nélkül),

a Bálicsi út (házszámok nélkül), a Nyár utca (házszámok nélkül), az Édesanyák útja (házszámok nélkül), az Ifjúság

útja (mindkét oldala), a Kürt utca (mindkét oldala), a Szigeti út páratlan oldala a Tüzér útig, a Tüzér út páros oldala,

a Megyeri Nagyhíd a vasútvonalig, a Szentlõrinc felé haladó vasútvonal a városhatárig terjedõ szakaszok által

körbezárt terület.

16. Romonya

17. Szemely

18. Szilágy

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 03. OEVK

Székhelye: Mohács

Területe:

1. Ág

2. Alsómocsolád

3. Apátvarasd

4. Babarc

5. Bár

6. Belvárdgyula

7. Beremend

8. Bezedek

9. Bikal

10. Birján

11. Bóly

12. Borjád

13. Dunaszekcsõ

14. Egerág

15. Egyházasharaszti

16. Egyházaskozár

17. Erdõsmárok

18. Erdõsmecske

19. Erzsébet

20. Fazekasboda

21. Feked

22. Geresdlak

23. Görcsönydoboka

24. Hegyhátmaróc

25. Hidas

26. Himesháza

27. Homorúd

28. Hosszúhetény

29. Illocska

30. Ivánbattyán

31. Ivándárda

32. Kárász

33. Kásád

34. Kátoly

35. Kékesd

36. Kisbudmér

37. Kisharsány
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38. Kisherend

39. Kisjakabfalva

40. Kiskassa

41. Kislippó

42. Kisnyárád

43. Kistapolca

44. Köblény

45. Kölked

46. Lánycsók

47. Lapáncsa

48. Lippó

49. Liptód

50. Lovászhetény

51. Mágocs

52. Magyarbóly

53. Magyaregregy

54. Majs

55. Maráza

56. Máriakéménd

57. Márok

58. Martonfa

59. Máza

60. Mecseknádasd

61. Mekényes

62. Mohács

63. Monyoród

64. Nagybudmér

65. Nagyhajmás

66. Nagyharsány

67. Nagynyárád

68. Nagypall

69. Nagytótfalu

70. Óbánya

71. Ófalu

72. Olasz

73. Old

74. Palkonya

75. Palotabozsok

76. Pécsdevecser

77. Pécsvárad

78. Peterd

79. Pócsa

80. Sárok

81. Sátorhely

82. Siklósnagyfalu

83. Somberek

84. Szajk

85. Szalatnak

86. Szárász

87. Szászvár

88. Szebény

89. Szederkény

90. Székelyszabar
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91. Szellõ

92. Szõkéd

93. Szûr

94. Tófû

95. Töttös

96. Udvar

97. Újpetre

98. Vékény

99. Véménd

100. Versend

101. Villány

102. Villánykövesd

103. Vokány

104. Zengõvárkony

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Baranya 04. OEVK

Székhelye: Szigetvár

Területe:

1. Abaliget

2. Adorjás

3. Almamellék

4. Almáskeresztúr

5. Alsószentmárton

6. Aranyosgadány

7. Áta

8. Babarcszõlõs

9. Bakóca

10. Bakonya

11. Baksa

12. Bánfa

13. Baranyahídvég

14. Baranyajenõ

15. Baranyaszentgyörgy

16. Basal

17. Besence

18. Bicsérd

19. Bisse

20. Boda

21. Bodolyabér

22. Bogádmindszent

23. Bogdása

24. Boldogasszonyfa

25. Bosta

26. Botykapeterd

27. Bükkösd

28. Bürüs

29. Cún

30. Csányoszró

31. Csarnóta

32. Csebény

33. Cserdi

34. Csertõ;
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35. Csonkamindszent

36. Dencsháza

37. Dinnyeberki

38. Diósviszló

39. Drávacsehi

40. Drávacsepely

41. Drávafok

42. Drávaiványi

43. Drávakeresztúr

44. Drávapalkonya

45. Drávapiski

46. Drávaszabolcs

47. Drávaszerdahely

48. Drávasztára

49. Endrõc

50. Felsõegerszeg

51. Felsõszentmárton

52. Garé

53. Gerde

54. Gerényes

55. Gilvánfa

56. Gordisa

57. Gödre

58. Görcsöny

59. Gyöngyfa

60. Gyöngyösmellék

61. Harkány

62. Hegyszentmárton

63. Helesfa

64. Hetvehely

65. Hirics

66. Hobol

67. Horváthertelend

68. Husztót

69. Ibafa

70. Ipacsfa

71. Kacsóta

72. Kákics

73. Katádfa

74. Kémes

75. Kemse

76. Kétújfalu

77. Királyegyháza

78. Kisasszonyfa

79. Kisbeszterce

80. Kisdér

81. Kisdobsza

82 . Kishajmás

83. Kistamási

84. Kistótfalu

85. Kisvaszar

86. Kisszentmárton

87. Kórós
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88. Kovácshida

89. Kovácsszénája

90. Kõvágótöttös

91. Liget

92. Lúzsok

93. Magyarhertelend

94. Magyarlukafa

95. Magyarmecske

96. Magyarszék

97. Magyartelek

98. Márfa

99. Markóc

100. Marócsa

101. Matty

102. Mecsekpölöske

103. Merenye

104. Mezõd

105. Mindszentgodisa

106. Molvány

107. Mozsgó

108. Nagycsány

109. Nagydobsza

110. Nagypeterd

111. Nagyváty

112. Nemeske

113. Nyugotszenterzsébet

114. Ócsárd

115. Okorág

116. Okorvölgy

117. Oroszló

118. Ózdfalu

119. Palé

120. Páprád

121. Patapoklosi

122. Pécsbagota

123. Pellérd

124. Pettend

125. Piskó

126. Rádfalva

127. Regenye

128. Rózsafa

129. Sámod

130. Sásd

131. Sellye

132. Siklós

133. Siklósbodony

134. Somogyapáti

135. Somogyhárságy

136. Somogyhatvan

137. Somogyviszló

138. Sósvertike

139. Sumony

140. Szabadszentkirály
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141. Szágy

142. Szalánta

143. Szaporca

144. Szava

145. Szentdénes

146. Szentegát

147. Szentkatalin

148. Szentlászló

149. Szentlõrinc

150. Szigetvár

151. Szilvás

152. Szõke

153. Szörény

154. Szulimán

155. Tarrós

156. Tékes

157. Teklafalu

158. Tengeri

159. Tésenfa

160. Téseny

161. Tormás

162. Tótszentgyörgy

163. Túrony

164. Vajszló

165. Várad

166. Varga

167. Vásárosbéc

168. Vásárosdombó

169. Vázsnok

170. Vejti

171. Velény

172. Zádor

173. Zaláta

174. Zók

Bács-Kiskun megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 01. OEVK

Székhelye: Kecskemét

Területe:

1. Felsõlajos

2. Fülöpháza

3. Kecskemét választókerülethez tartozó részének határa: Az 52-es országút városhatáron való belépésétõl

a városhatár (az óramutató járásával megegyezõ irányban) a Vacsi közig, a Vacsi köz páros oldala a Mikszáth

Kálmán körútig, a Mikszáth Kálmán körút páratlan oldala a 49. számtól az izraelita temetõ sarkáig, az izraelita

temetõ határa a Budai útig, a Budai út mindkét oldala a Mátyás térig, a Mátyás tér (valamennyi házszáma), a Jókai

utca páros oldala, a Koháry István krt (valamennyi házszáma) végig, a Szabadság tér Sétáló utca, a Kossuth tér

(valamennyi házszáma), a Deák Ferenc tér (valamennyi házszáma), a Petõfi Sándor utca páratlan oldala a Kõhid

utcáig, a Kiskert tér és a Kõhíd utca páratlan oldala végig, a Nyíri út páratlan oldala a III. Béla körútig, a III. Béla körút

(valamennyi házszáma) végig, az Északi körút (valamennyi házszáma) a Dunaföldvári (52-es) útig, az 52-es út

a városhatárig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.
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4. Kerekegyháza

5. Kunadacs

6. Kunbaracs

7. Kunpeszér

8. Kunszentmiklós

9. Ladánybene

10. Lajosmizse

11. Szabadszállás

12. Szalkszentmárton

13. Tass

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 02. OEVK

Székhelye: Kecskemét

Területe:

1. Ballószög

2. Helvécia

3. Kecskemét választókerülethez tartozó részének határa: A városhatár a Vacsi köz végétõl (az óramutató járásával

megegyezõ irányban) az 52-es országút városhatáron való belépéséig, az 52-es út, a Dunaföldvári út páros oldala

az Északi körútig, az Északi körút (házszámok nélkül), a III. Béla körút (házszámok nélkül) végig, a Nyíri út páros

oldala a Mária körútig, a Kõhíd utca páros oldala, a Kiskert tér (házszámok nélkül), a Petõfi Sándor utca páros

oldala, a Deák Ferenc tér (házszámok nélkül), a Kossuth tér (házszámok nélkül), a Szabadság tér Sétáló utca,

a Koháry István krt (házszámok nélkül), a Jókai utca páratlan oldala, a Mátyás tér (házszámok nélkül), a Budai út

(házszámok nélkül) az Akadémia körútig, az izraelita temetõ határa, a Mikszáth Kálmán körút (páros oldal a 48-as

számig) a Vacsi közig, a Vacsi köz páratlan oldala a városhatárig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

4. Szentkirály

5. Tiszakécske

6. Városföld

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 03. OEVK

Székhelye: Kalocsa

Területe:

1. Akasztó

2. Apostag

3. Bátya

4. Csengõd

5. Drágszél

6. Dunaegyháza

7. Dunapataj

8. Dunaszentbenedek

9. Dunatetétlen

10. Dunavecse

11. Foktõ

12. Géderlak

13. Harta

14. Homokmégy

15. Kalocsa

16. Kaskantyú

17. Kiskõrös

18. Miske

19. Ordas

20. Öregcsertõ
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21. Páhi

22. Solt

23. Soltszentimre

24. Soltvadkert

25. Szakmár

26. Tabdi

27. Újsolt

28. Újtelek

29. Uszód

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 04. OEVK

Székhelye: Kiskunfélegyháza

Területe:

1. Ágasegyháza

2. Bócsa

3. Bugac

4. Bugacpusztaháza

5. Csólyospálos

6. Fülöpjakab

7. Fülöpszállás

8. Gátér

9. Izsák

10. Jakabszállás

11. Jászszentlászló

12. Kiskunfélegyháza

13. Kiskunmajsa

14. Kömpöc

15. Kunszállás

16. Lakitelek

17. Móricgát

18. Nyárlõrinc

19. Orgovány

20. Pálmonostora

21. Petõfiszállás

22. Szank

23. Tiszaalpár

24. Tiszaug

05. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 05. OEVK

Székhelye: Kiskunhalas

Területe:

1. Bácsalmás

2. Bácsszõlõs

3. Balotaszállás

4. Borota

5. Császártöltés

6. Csikéria

7. Hajós

8. Harkakötöny

9. Imrehegy

10. Jánoshalma
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11. Kecel

12. Kelebia

13. Kéleshalom

14. Kiskunhalas

15. Kisszállás

16. Kunbaja

17. Kunfehértó

18. Mélykút

19. Pirtó

20. Tataháza

21. Tázlár

22. Tompa

23. Zsana

06. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Bács-Kiskun 06. OEVK

Székhelye: Baja

Területe:

1. Bácsbokod

2. Bácsborsód

3. Bácsszentgyörgy

4. Baja

5. Bátmonostor

6. Csátalja

7. Csávoly

8. Dávod

9. Dunafalva

10. Dusnok

11. Érsekcsanád

12. Érsekhalma

13. Fajsz

14. Felsõszentiván

15. Gara

16. Hercegszántó

17. Katymár

18. Madaras

19. Mátételke

20. Nagybaracska

21. Nemesnádudvar

22. Rém

23. Sükösd

24. Szeremle

25. Vaskút

Békés megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Békés 01. OEVK

Székhelye: Békéscsaba

Területe:

1. Békéscsaba

2. Csabaszabadi
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3. Csorvás

4. Gerendás

5. Kétegyháza

6. Kétsoprony

7. Kondoros

8. Szabadkígyós

9. Telekgerendás

10. Újkígyós

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Békés 02. OEVK

Székhelye: Békés

Területe:

1. Békés

2. Békésszentandrás

3. Bucsa

4. Csabacsûd

5. Csárdaszállás

6. Dévaványa

7. Ecsegfalva

8. Gyomaendrõd

9. Hunya

10. Kamut

11. Kardos

12. Kertészsziget

13. Körösladány

14. Köröstarcsa

15. Mezõberény

16. Murony

17. Örménykút

18. Szarvas

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Békés 03. OEVK

Székhelye: Gyula

Területe:

1. Bélmegyer

2. Biharugra

3. Doboz

4. Elek

5. Füzesgyarmat

6. Geszt

7. Gyula

8. Körösnagyharsány

9. Körösújfalu

10. Kötegyán

11. Méhkerék

12. Mezõgyán

13. Okány

14. Sarkad

15. Sarkadkeresztúr

16. Szeghalom

17. Tarhos
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18. Újszalonta

19. Vésztõ

20. Zsadány

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Békés 04. OEVK

Székhelye: Orosháza

Területe:

1. Almáskamarás

2. Battonya

3. Békéssámson

4. Csanádapáca

5. Dombegyház

6. Dombiratos

7. Gádoros

8. Kardoskút

9. Kaszaper

10. Kevermes

11. Kisdombegyház

12. Kunágota

13. Lõkösháza

14. Magyarbánhegyes

15. Magyardombegyház

16. Medgyesegyháza

17. Medgyesbodzás

18. Mezõhegyes

19. Mezõkovácsháza

20. Nagybánhegyes

21. Nagykamarás

22. Nagyszénás

23. Orosháza

24. Pusztaföldvár

25. Pusztaottlaka

26. Tótkomlós

27. Végegyháza

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 01. OEVK

Székhelye: Miskolc

Területe:

1. Alsózsolca

2. Arnót

3. Felsõzsolca

4. Miskolc választókerülethez tartozó részének határa: A 26. országút városhatáron való belépési pontjától

a Szentpéteri kapu páros oldala (2-tõl 24-ig és 70-tõl felfelé) a Szeles utcáig, a Szeles utca a Szentpáli utcáig,

a Szentpáli utca (házszámok nélkül), a Széchenyi István út páros oldala a Kazinczy Ferenc utcáig és vissza

a páratlan oldala a Corvin utcáig, a Corvin utca páratlan oldala, az Arany János utca 14. szám, tovább a Corvin utca

páratlan oldala az Arany János utcától végig, a Görgey Artúr utca (mindkét oldala) a Corvin utcától a Papszer

utcáig, a Papszer utca (házszámok nélkül) a Mélyvölgy utcáig, a Mélyvölgy utca (házszámok nélkül), a Csáti sor

(házszámok nélkül) a Rác sorig, a Rác sor (házszámok nélkül) a Horváth tetõig, a Horváth tetõ (házszámok nélkül),
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a Mendikás dûlõig, a Mendikás dûlõ (házszámok nélkül), a Ruzsinszõlõ dûlõ (házszámok nélkül) a Csermõkei útig,

a Csermõkei út (házszámok nélkül) a Miskolctapolcai útig, a Miskolctapolcai út (házszámok nélkül) a Benedeki

pincesor kezdetéig, Hejõ patak a Benedeki pincesor kezdetétõl a Külsõ Csabai utcáig, a Szentbenedekhegyi dûlõ

(házszámok nélkül), a Bacsinszky András utca (valamennyi házszáma) a Szabó Ervin utcáig, a Szabó Ervin utca

(valamennyi házszáma) a Görömbölyi pincesorig, a Görömbölyi pincesor (valamennyi házszáma) a Tárogató

utcáig, a Tárogató utca (valamennyi házszáma) a Harsányi utcáig, a Harsányi utca (valamennyi házszáma)

a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával ellenkezõ irányban a 26. országút városhatáron való belépési

pontjáig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

5. Sajókeresztúr

6. Szirmabesenyõ

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 02. OEVK

Székhelye: Miskolc

Területe:

1. Miskolc választókerülethez tartozó részének határa: A 26. országút városhatáron való belépési pontjától

a Szentpéteri kapu a Szeles utcáig, a Szeles utca a Szentpáli utcáig, a Szentpáli utca (valamennyi házszáma),

a Corvin utca páros oldala, a Görgey Artúr utca (házszámok nélkül) a Corvin utcától a Papszer utcáig, a Papszer utca

(valamennyi házszáma) a Mélyvölgy utcáig, a Mélyvölgy utca (valamennyi házszáma) a Csáti sorig, a Csáti sor

(valamennyi házszáma) a Rác sorig, a Rác sor (valamennyi házszáma) a Horváth tetõig, a Horváth tetõ teljes

közterülete a Mendikás dûlõig, a Mendikás dûlõ teljes közterülete a Ruzsinszõlõ dûlõig, a Ruzsinszõlõ dûlõ teljes

közterülete a Csermõkei útig, a Csermõkei út (valamennyi házszáma) a Miskolctapolcai útig, a Miskolctapolcai út

(valamennyi házszáma) a Benedeki pincesor kezdetéig, a Hejõ patak a Benedeki pincesor kezdetétõl a Külsõ

Csabai utcáig, a Szentbenedekhegyi dûlõ (valamennyi házszáma), a Bacsinszky András utca (házszámok nélkül)

a Szabó Ervin utcáig, a Szabó Ervin utca (házszámok nélkül) a Görömbölyi pincesorig, a Görömbölyi pincesor

(házszámok nélkül) a Tárogató utcáig, a Tárogató utca (házszámok nélkül) a Harsányi utcáig, a Harsányi utca

(házszámok nélkül) a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával egyezõ irányban a 26. országút

városhatáron való belépési pontjáig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

2. Parasznya

3. Radostyán

4. Sajóbábony

5. Sajólászlófalva

6. Varbó

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 03. OEVK

Székhelye: Ózd

Területe:

1. Aggtelek

2. Alsószuha

3. Alsótelekes

4. Arló

5. Bánréve

6. Becskeháza

7. Bódvalenke

8. Bódvarákó

9. Bódvaszilas

10. Borsodbóta

11. Borsodnádasd

12. Borsodszentgyörgy

13. Bükkmogyorósd

14. Csernely

15. Csokvaomány
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16. Domaháza

17. Dövény

18. Dubicsány

19. Égerszög

20. Farkaslyuk

21. Felsõkelecsény

22. Felsõnyárád

23. Felsõtelekes

24. Gömörszõlõs

25. Hangony

26. Hét

27. Hidvégardó

28. Imola

29. Jákfalva

30. Járdánháza

31. Jósvafõ

32. Kánó

33. Kelemér

34. Királd

35. Kissikátor

36. Komjáti

37. Kurityán

38. Lénárddaróc

39. Martonyi

40. Nekézseny

41. Ormosbánya

42. Ózd

43. Perkupa

44. Putnok

45. Ragály

46. Rudabánya

47. Sajógalgóc

48. Sajókaza

49. Sajómercse

50. Sajónémeti

51. Sajópüspöki

52. Sajóvelezd

53. Sáta

54. Serényfalva

55. Szalonna

56. Szendrõ

57. Szin

58. Szinpetri

59. Szögliget

60. Szõlõsardó

61. Szuhafõ

62. Szuhogy

63. Teresztenye

64. Tornakápolna

65. Tornanádaska

66. Tornaszentandrás

67. Trizs

68. Uppony
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69. Varbóc

70. Zádorfalva

71. Zubogy

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 04. OEVK

Székhelye: Sajószentpéter

Területe:

1. Abaújlak

2. Abaújszolnok

3. Abod

4. Alacska

5. Alsógagy

6. Alsóvadász

7. Baktakék

8. Balajt

9. Bánhorváti

10. Berente

11. Beret

12. Boldva

13. Borsodszirák

14. Büttös

15. Csenyéte

16. Csobád

17. Damak

18. Debréte

19. Dédestapolcsány

20. Detek

21. Edelény

22. Fáj

23. Fancsal

24. Felsõgagy

25. Felsõvadász

26. Forró

27. Gadna

28. Gagyapáti

29. Gagybátor

30. Gagyvendégi

31. Galvács

32. Hangács

33. Hegymeg

34. Hernádszentandrás

35. Homrogd

36. Ináncs

37. Irota

38. Izsófalva

39. Kány

40. Kazincbarcika

41. Kázsmárk

42. Keresztéte

43. Kiskinizs

44. Kondó

45. Krasznokvajda
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46. Kupa

47. Ládbesenyõ

48. Lak

49. Léh

50. Litka

51. Mályinka

52. Meszes

53. Monaj

54. Múcsony

55. Nagybarca

56. Nyésta

57. Nyomár

58. Pamlény

59. Perecse

60. Rakaca

61. Rakacaszend

62. Rásonysápberencs

63. Rudolftelep

64. Sajóecseg

65. Sajóivánka

66. Sajókápolna

67. Sajópálfala

68. Sajósenye

69. Sajószentpéter

70. Sajóvámos

71. Selyeb

72. Szakácsi

73. Szászfa

74. Szendrõlád

75. Szuhakálló

76. Tardona

77. Tomor

78. Tornabarakony

79. Tornaszentjakab

80. Vadna

81. Viszló

82. Ziliz

05. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 05. OEVK

Székhelye: Sátoraljaújhely

Területe:

1. Abaújalpár

2. Abaújkér

3. Abaújszántó

4. Abaújvár

5. Alsóberecki

6. Alsóregmec

7. Arka

8. Baskó

9. Bodroghalom

10. Bodrogolaszi

11. Boldogkõújfalu
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12. Boldogkõváralja

13. Bózsva

14. Cigánd

15. Dámóc

16. Encs

17. Erdõbénye

18. Erdõhorváti

19. Felsõberecki

20. Felsõdobsza

21. Felsõregmec

22. Filkeháza

23. Fony

24. Fulókércs

25. Füzér

26. Füzérkajata

27. Füzérkomlós

28. Füzérradvány

29. Garadna

30. Gibárt

31. Golop

32. Gönc

33. Göncruszka

34. Györgytarló

35. Háromhuta

36. Hejce

37. Hercegkút

38. Hernádbûd

39. Hernádcéce

40. Hernádpetri

41. Hernádszurdok

42. Hernádvécse

43. Hidasnémeti

44. Hollóháza

45. Karcsa

46. Karos

47. Kéked

48. Kenézlõ

49. Kishuta

50. Kisrozvágy

51. Komlóska

52. Korlát

53. Kovácsvágás

54. Lácacséke

55. Makkoshotyka

56. Méra

57. Mikóháza

58. Mogyoróska

59. Nagyhuta

60. Nagyrozvágy

61. Novajidrány

62. Nyíri

63. Olaszliszka

64. Pácin
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65. Pálháza

66. Pányok

67. Pere

68. Pusztafalu

69. Pusztaradvány

70. Rátka

71. Regéc

72. Révleányvár

73. Ricse

74. Sárazsadány

75. Sárospatak

76. Sátoraljaújhely

77. Semjén

78. Sima

79. Szalaszend

80. Szegi

81. Szegilong

82. Szemere

83. Tállya

84. Telkibánya

85. Tiszacsermely

86. Tiszakarád

87. Tolcsva

88. Tornyosnémeti

89. Vágáshuta

90. Vajdácska

91. Vámosújfalu

92. Vilmány

93. Vilyvitány

94. Viss

95. Vizsoly

96. Zalkod

97. Zemplénagárd

98. Zsujta

06. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 06. OEVK

Székhelye: Tiszaújváros

Területe:

1. Alsódobsza

2. Aszaló

3. Bekecs

4. Bodrogkeresztúr

5. Bodrogkisfalud

6. Bõcs

7. Csobaj

8. Gesztely

9. Girincs

10. Halmaj

11. Hernádkak

12. Hernádkércs

13. Hernádnémeti

14. Kesznyéten
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15. Kiscsécs

16. Legyesbénye

17. Mád

18. Megyaszó

19. Mezõzombor

20. Monok

21. Nagykinizs

22. Onga

23. Oszlár

24. Prügy

25. Sajóörös

26. Sajószöged

27. Sóstófalva

28. Szentistvánbaksa

29. Szerencs

30. Szikszó

31. Taktabáj

32. Taktaharkány

33. Taktakenéz

34. Taktaszada

35. Tarcal

36. Tiszaladány

37. Tiszalúc

38. Tiszapalkonya

39. Tiszatardos

40. Tiszaújváros

41. Tokaj

42. Újcsanálos

07. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Borsod-Abaúj-Zemplén 07. OEVK

Székhelye: Mezõkövesd

Területe:

1. Ároktõ

2. Berzék

3. Bogács

4. Borsodgeszt

5. Borsodivánka

6. Bükkábrány

7. Bükkaranyos

8. Bükkszentkereszt

9. Bükkzsérc

10. Cserépfalu

11. Cserépváralja

12. Csincse

13. Egerlövõ

14. Emõd

15. Gelej

16. Harsány

17. Hejõbába

18. Hejõkeresztúr

19. Hejõkürt

20. Hejõpapi
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21. Hejõszalonta

22. Igrici

23. Kács

24. Kisgyõr

25. Kistokaj

26. Köröm

27. Mályi

28. Mezõcsát

29. Mezõkeresztes

30. Mezõkövesd

31. Mezõnagymihály

32. Mezõnyárád

33. Muhi

34. Nagycsécs

35. Négyes

36. Nemesbikk

37. Nyékládháza

38. Ónod

39. Répáshuta

40. Sajóhidvég

41. Sajólád

42. Sajópetri

43. Sály

44. Szakáld

45. Szentistván

46. Szomolya

47. Tard

48. Tibolddaróc

49. Tiszabábolna

50. Tiszadorogma

51. Tiszakeszi

52. Tiszatarján

53. Tiszavalk

54. Vatta

Csongrád megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Csongrád 01. OEVK

Székhelye: Szeged

Területe:

1. Deszk

2. Ferencszállás

3. Klárafalva

4. Kübekháza

5. Szeged választókerülethez tartozó részének határa: A Tisza városhatáron való belépési pontjától a Tisza

középvonala a Tisza Lajos körút kezdetéig, a Tisza Lajos körút páratlan oldala a Stefánia utcáig, a Stefánia utca

páros oldala a Vörösmarty utcáig, a Vörösmarty utca páratlan oldala, a Széchenyi tér (5-tõl 8. számig), a Kossuth

Lajos sugárút páratlan oldala végig, az Izabella híd az algyõi vasútvonalig, az Algyõ felé haladó vasútvonal

a Csongrádi sugárútig, a Csongrádi sugárút (házszámok nélkül) a városhatárig, a városhatár (az óramutató

járásával egyezõ irányban) a Tiszáig, valamint a Deszk felõl jövõ vasútvonal városhatáron való belépési pontjától,

a vasútvonal városhatáron belüli szakasza a Légió utcáig, a Légió utca (házszámok nélkül) a Makai útig, a Makai út
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(mindkét oldala) a Marostorok utcáig, a Marostorok utca (teljes közterülete), a Föld utca (teljes közterülete),

az Apátság utca (teljes közterülete), a Makai út (mindkét oldala) tovább a városhatárig, a városhatár a Deszk felõli

vasútvonal belépési pontjáig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

6. Tiszasziget

7. Újszentiván

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Csongrád 02. OEVK

Székhelye: Szeged

Területe:

1. Ásotthalom

2. Bordány

3. Domaszék

4. Forráskút

5. Mórahalom

6. Öttömös

7. Pusztamérges

8. Röszke

9. Ruzsa

10. Szeged választókerülethez tartozó részének határa: A Tisza középvonala a Tisza Lajos körút kezdetétõl a Tisza

városhatáron való belépési pontjáig, a városhatár (az óramutató járásával megegyezõ irányban) a Makai útig,

a Makai út (házszámok nélkül), az Apátság utca (házszámok nélkül), a Marostorok utca (házszámok nélkül), a Föld

utca (házszámok nélkül), a Makai út (házszámok nélkül) a Légió utcáig, a Légió utca (mindkét oldala) a Makai úttól

a Deszk felé haladó vasútvonalig, a vasútvonal a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával egyezõ

irányban a Csongrádi sugárútig, a Csongrádi sugárút (házszámok nélkül) az algyõi vasútvonalig, a vasútvonal

az Izabella hídig, az Izabella híd város felé vezetõ része, a Kossuth Lajos sugárút páros oldala, a Széchenyi tér (2-tõl

4. számig és 9-tõl végig), a Vörösmarty utca páros oldala, a Stefánia utca páratlan oldala és a 2. szám, a Tisza Lajos

körút (mindkét oldala) a Tiszáig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

11. Üllés

12. Zákányszék

13. Zsombó

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Csongrád 03. OEVK

Székhelye: Szentes

Területe:

1. Árpádhalom

2. Baks

3. Balástya

4. Csanytelek

5. Csengele

6. Csongrád

7. Derekegyház

8. Dóc

9. Eperjes

10. Fábiánsebestyén

11. Felgyõ

12. Kistelek

13. Mindszent

14. Nagymágocs

15. Nagytõke

16. Ópusztaszer

17. Pusztaszer
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18. Sándorfalva

19. Szatymaz

20. Szegvár

21. Szentes

22. Tömörkény

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Csongrád 04. OEVK

Székhelye: Hódmezõvásárhely

Területe:

1. Algyõ

2. Ambrózfalva

3. Apátfalva

4. Csanádalberti

5. Csanádpalota

6. Földeák

7. Hódmezõvásárhely

8. Királyhegyes

9. Kiszombor

10. Kövegy

11. Magyarcsanád

12. Makó

13. Maroslele

14. Mártély

15. Nagyér

16. Nagylak

17. Óföldeák

18. Pitvaros

19. Székkutas

Fejér megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Fejér 01. OEVK

Székhelye: Székesfehérvár

Területe:

1. Székesfehérvár választókerülethez tartozó részének határa: A 81-es országút városhatáron való belépésétõl

a 81-es út a Szent Flórián körútig, a Szent Flórián körút (valamennyi házszáma) a 8-as útig, a 7-es és 8-as út közös

szakasza a Mór felé vezetõ vasútvonalig, a vasútvonal a vasútállomás felé a Balatoni útig, a Balatoni út (valamennyi

házszáma) a Horvát István utcáig, a Horvát István utca (valamennyi házszáma) a Széchenyi utcáig, a Széchenyi

utca páros oldala a vasútvonalig, a vasútvonal az állomáson át az elágazásig, majd a Seregélyes felé haladó

vasútvonal a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával ellenkezõ irányban a 81-es országút városhatáron

való belépéséig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Fejér 02. OEVK

Székhelye: Székesfehérvár

Területe:

1. Bakonycsernye

2. Bakonykúti

3. Balinka

4. Bodajk

41130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



5. Csákberény

6. Csókakõ

7. Csór

8. Fehérvárcsurgó

9. Füle

10. Iszkaszentgyörgy

11. Isztimér

12. Jenõ

13. Kincsesbánya

14. Kõszárhegy

15. Magyaralmás

16. Moha

17. Mór

18. Nádasdladány

19. Nagyveleg

20. Polgárdi

21. Pusztavám

22. Sárkeresztes

23. Sárkeszi

24. Sárszentmihály

25. Söréd

26. Szabadbattyán

27. Székesfehérvár választókerülethez tartozó részének határa: A 81-es országút városhatáron való belépésétõl

a 81-es út a Szent Flórián körútig, a Szent Flórián körút a 8-as útig, a 7-es és 8-as út közös szakasza a Mór felé vezetõ

vasútvonalig, a vasútvonal a vasútállomás felé a Balatoni útig, a Balatoni út a Horvát István utcáig, a Horvát István

utca a Széchenyi utcáig, a Széchenyi utca a vasútvonalig, a vasútvonal az állomáson át az elágazásig, majd

a Seregélyes felé haladó vasútvonal a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával megegyezõ irányban

a 81-es országút városhatáron való belépéséig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

28. Úrhida

29. Zámoly

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Fejér 03. OEVK

Székhelye: Bicske

Területe:

1. Alcsútdoboz

2. Baracska

3. Beloiannisz

4. Besnyõ

5. Bicske

6. Bodmér

7. Csabdi

8. Csákvár

9. Etyek

10. Felcsút

11. Gánt

12. Gárdony

13. Gyúró

14. Kajászó

15. Kápolnásnyék

16. Lovasberény

17. Mány

18. Martonvásár
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19. Nadap

20. Óbarok

21. Pákozd

22. Pátka

23. Pázmánd

24. Ráckeresztúr

25. Sukoró

26. Szár

27. Tabajd

28. Tordas

29. Újbarok

30. Vál

31. Velence

32. Vereb

33. Vértesacsa

34. Vértesboglár

35. Zichyújfalu

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Fejér 04. OEVK

Székhelye: Dunaújváros

Területe:

1. Adony

2. Dunaújváros

3. Ercsi

4. Iváncsa

5. Kulcs

6. Nagyvenyim

7. Perkáta

8. Pusztaszabolcs

9. Rácalmás

05. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Fejér 05. OEVK

Székhelye: Sárbogárd

Területe:

1. Aba

2. Alap

3. Alsószentiván

4. Baracs

5. Cece

6. Csõsz

7. Daruszentmiklós

8. Dég

9. Elõszállás

10. Enying

11. Hantos

12. Igar

13. Káloz

14. Kisapostag

15. Kisláng

16. Lajoskomárom

17. Lepsény
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18. Mátyásdomb

19. Mezõfalva

20. Mezõkomárom

21. Mezõszentgyörgy

22. Mezõszilas

23. Nagykarácsony

24. Nagylók

25. Sárbogárd

26. Sáregres

27. Sárkeresztúr

28. Sárosd

29. Sárszentágota

30. Seregélyes

31. Soponya

32. Szabadegyháza

33. Szabadhídvég

34. Tác

35. Vajta

Gyõr-Moson-Sopron megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Gyõr-Moson-Sopron 01. OEVK

Székhelye: Gyõr

Területe:

1. Gyõr választókerülethez tartozó részének határa: Az M1-es autópálya (Hegyeshalom felõl) városhatáron való

belépésétõl az M1-es autópálya a 83-as útig, a 83-as út a Gerence utcáig, a Gerence utca (házszámok nélkül) a Lajta

utcáig, a Lajta utca páros oldala az Ikva utcáig, az Ikva utca páros oldala a Mónus Illés utcáig, a Mónus Illés utca

(valamennyi házszáma), a Magyar utca (valamennyi házszáma), a Földes Gábor utca páros oldala az Ifjúság

körútig, az Ifjúság körút (mindkét oldala) a Földes Gábor utcától a Bán Aladár utca bejáratáig, a Bán Aladár utca

teljes közterülete, az Ifjúság körút (házszámok nélkül) az 50. számig, az Ifjúság körút vasúti átjáró szakasza a Török

Ignác utcáig, az Erfurti út (házszámok nélkül) a Török Ignác utcától a Szõnyi Márton utcáig, a Szõnyi Márton utca

(házszámok nélkül) a Zöld utcáig, a Zöld utca páros oldala a Szõnyi Márton utcától a Somogyi Imre utcáig,

a Somogyi Imre utca (házszámok nélkül) a József Attila utcáig, a József Attila utca páratlan oldala (71-tõl 141/B-ig)

a Varga Katalin utcáig, a Varga Katalin utca teljes közterülete, a József Attila utca (mindkét oldala) a Varga Katalin

utcától a Kakashegy utcáig, a Kakashegy utca teljes közterülete, a József Attila utca (mindkét oldala) a Kakashegy

utcától a Fehérvári útig, a Fehérvári út páratlan oldala, a Külsõ Fehérvári út (mindkét oldala) a 81-es útig, a 81-es út

a városhatárig, a városhatár a 81-es úttól az óramutató járásával ellenkezõ irányban az M1-es autópályáig terjedõ

szakaszok által körbezárt terület.

2. Kisbajcs

3. Nagybajcs

4. Vének

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Gyõr-Moson-Sopron 02. OEVK

Székhelye: Gyõr

Területe:

1. Bakonygyirót

2. Bakonypéterd

3. Bakonyszentlászló

4. Bõny

5. Écs
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6. Felpéc

7. Fenyõfõ

8. Gyömöre

9. Gönyû

10. Gyõr választókerülethez tartozó részének határa: Az M1-es autópálya (Hegyeshalom felõl) városhatáron való

belépésétõl az M1-es autópálya a 83-as útig, a 83-as út a Gerence utcáig, a Gerence utca (mindkét oldala) a Lajta

utcáig, a Lajta utca páratlan oldala az Ikva utcáig, az Ikva utca páratlan oldala a Mónus Illés utcáig, a Mónus Illés

utca (házszámok nélkül), a Magyar utca (házszámok nélkül), a Földes Gábor utca páratlan oldala az Ifjúság körútig,

az Ifjúság körút (házszámok nélkül) a Földes Gábor utcától a Bán Aladár utca bejáratáig, az Ifjúság körút (mindkét

oldala) az 50. számig, az Ifjúság körút vasúti átjáró szakasza a Török Ignác utcáig, az Erfurti út (mindkét oldala)

a Török Ignác utcától a Szõnyi Márton utcáig, a Szõnyi Márton utca (mindkét oldala) a Zöld utcáig, a Zöld utca

páratlan oldala a Szõnyi Márton utcától a Somogyi Imre utcáig, a Somogyi Imre utca (mindkét oldala) a József

Attila utcáig, a József Attila utca páros oldala (66-tól 110-es számig) a Varga Katalin utcáig, a Varga Katalin utca

(házszámok nélkül) a Rózsahegy utcáig, a Rózsahegy utca (mindkét oldala) az Új utcáig, az Új utca (mindkét oldala)

a Rózsahegy utcától az Ötház dûlõig, az Ötház dûlõ teljes közterülete a Külsõ Fehérvári útig, a Külsõ Fehérvári út

(házszámok nélkül) a 81-es útig, a 81-es út a városhatárig, a városhatár a 81-es úttól az óramutató járásával egyezõ

irányban az M1-es autópályáig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

11. Gyõrasszonyfa

12. Gyõrság

13. Gyõrújbarát

14. Kajárpéc

15. Lázi

16. Mezõörs

17. Nagyszentjános

18. Nyalka

19. Nyúl

20. Pannonhalma

21. Pázmándfalu

22. Pér

23. Ravazd

24. Rétalap

25. Románd

26. Sikátor

27. Sokorópátka

28. Táp

29. Tápszentmiklós

30. Tarjánpuszta

31. Tényõ

32. Töltéstava

33. Szerecseny

34. Veszprémvarsány

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Gyõr-Moson-Sopron 03. OEVK

Székhelye: Csorna

Területe:

1. Acsalag

2. Agyagosszergény

3. Árpás

4. Babót

5. Bágyogszovát

6. Barbacs

7. Beled
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8. Bezi

9. Bodonhely

10. Bogyoszló

11. Bõsárkány

12. Cirák

13. Csáfordjánosfa

14. Csapod

15. Csér

16. Csikvánd

17. Csorna

18. Dénesfa

19. Dör

20. Edve

21. Egyed

22. Enese

23. Farád

24. Fehértó

25. Fertõendréd

26. Gyarmat

27. Gyóró

28. Gyõrsövényház

29. Gyõrszemere

30. Himod

31. Hövej

32. Ikrény

33. Iván

34. Jobaháza

35. Kapuvár

36. Kisbabot

37. Kisfalud

38. Koroncó

39. Kóny

40. Maglóca

41. Magyarkeresztúr

42. Markotabödöge

43. Mérges

44. Mihályi

45. Mórichida

46. Osli

47. Páli

48. Pásztori

49. Potyond

50. Pusztacsalád

51. Rábacsanak

52. Rábacsécsény

53. Rábakecöl

54. Rábapatona

55. Rábapordány

56. Rábasebes

57. Rábaszentandrás

58. Rábaszentmihály

59. Rábaszentmiklós

60. Rábatamási
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61. Répceszemere

62. Sobor

63. Sopronnémeti

64. Szany

65. Szárföld

66. Szil

67. Szilsárkány

68. Tárnokréti

69. Tét

70. Vadosfa

71. Vág

72. Vásárosfalu

73. Veszkény

74. Vitnyéd

75. Zsebeháza

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Gyõr-Moson-Sopron 04. OEVK

Székhelye: Sopron

Területe:

1. Ágfalva

2. Ebergõc

3. Egyházasfalu

4. Fertõboz

5. Fertõd

6. Fertõhomok

7. Fertõrákos

8. Fertõszentmiklós

9. Fertõszéplak

10. Gyalóka

11. Harka

12. Hegykõ

13. Hidegség

14. Kópháza

15. Lövõ

16. Nagycenk

17. Nagylózs

18. Nemeskér

19. Pereszteg

20. Petõháza

21. Pinnye

22. Répcevis

23. Röjtökmuzsaj

24. Sarród

25. Sopron

26. Sopronhorpács

27. Sopronkövesd

28. Szakony

29. Und

30. Újkér

31. Völcsej

32. Zsira

41136 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



05. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Gyõr-Moson-Sopron 05. OEVK

Székhelye: Mosonmagyaróvár

Területe:

1. Abda

2. Ásványráró

3. Bezenye

4. Börcs

5. Cakóháza

6. Darnózseli

7. Dunakiliti

8. Dunaremete

9. Dunaszeg

10. Dunaszentpál

11. Dunasziget

12. Feketeerdõ

13. Gyõrladamér

14. Gyõrújfalu

15. Gyõrzámoly

16. Halászi

17. Hédervár

18. Hegyeshalom

19. Jánossomorja

20. Károlyháza

21. Kimle

22. Kisbodak

23. Kunsziget

24. Lébény

25. Levél

26. Lipót

27. Máriakálnok

28. Mecsér

29. Mosonmagyaróvár

30. Mosonszentmiklós

31. Mosonszolnok

32. Mosonudvar

33. Öttevény

34. Püski

35. Rábcakapi

36. Rajka

37. Újrónafõ

38. Vámosszabadi

39. Várbalog

Hajdú-Bihar megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 01. OEVK

Székhelye: Debrecen

Területe:

Debrecen választókerülethez tartozó részének határa: A 4-es fõút Nyíregyháza felõl a városhatáron való belépési

pontjától a Kassai út (valamennyi házszáma) az Árpád térig, az Árpád tér (valamennyi házszáma), a Csapó utca páros
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oldala a Piac utcáig, a Piac utca (házszámok nélkül) a Hatvan utcáig, a Hatvan utca páratlan oldala, a Segner János tér

(valamennyi házszáma), a Kishegyesi út páratlan oldala a Derék utcáig, tovább a Kishegyesi út mindkét oldala a Derék

utcától a Hajdúböszörmény felé haladó vasútvonalig, a vasútvonal a Budapest felé haladó 4-es fõútig, a 4-es fõút

a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával egyezõ irányban a 4-es fõút Nyíregyháza felõli belépési pontjáig

körbezárt terület.

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 02. OEVK

Székhelye: Debrecen

Területe:

Debrecen választókerülethez tartozó részének határa: A 4-es fõút Budapest felõl a városhatáron való belépési

pontjától a 4-es fõút a Hajdúböszörmény felé haladó vasútvonal keresztezéséig, a vasútvonal Észak felé a Kishegyesi

útig, a Kishegyesi út kelet felé (házszámok nélkül) a Derék utcáig, tovább a Kishegyesi út páros oldala (70-tõl

a 2. számig) a Segner János térig, a Segner János tér (házszámok nélkül), a Hatvan utca páros oldala, a Piac utca

(mindkét oldala) a Hatvan utcától a Csapó utcáig, a Csapó utca páratlan oldala az Árpád térig, az Árpád tér (házszámok

nélkül), a Rakovszky Dániel utca (mindkét oldala) az Ótemetõ utcáig, az Ótemetõ utca páratlan oldala a vasútvonalig,

a vasútvonal dél felé a Faraktár utcáig, a Faraktár utca (valamennyi házszáma) végig, a Vámospércsi út páratlan oldala

a Panoráma útig, a Panoráma út a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával egyezõ irányban a 4-es fõút

Budapest felõli belépési pontjáig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 03. OEVK

Székhelye: Debrecen

Területe:

1. Álmosd

2. Bagamér

3. Bocskaikert

4. Debrecen választókerülethez tartozó részének határa: A 4-es fõút Nyíregyháza felõl a városhatáron való belépési

pontjától a Kassai út (házszámok nélkül) az Árpád térig, az Árpád tér (házszámok nélkül), a Rakovszky Dániel utca

(házszámok nélkül) az Ótemetõ utcáig, az Ótemetõ utca páros oldala a vasútvonalig, a vasútvonal dél felé

a Faraktár utcáig, a Faraktár utca (házszámok nélkül) végig, a Vámospércsi út páros oldala a Panoráma útig,

a Panoráma út a városhatárig, a városhatár az óramutató járásával ellenkezõ irányban a 4-es fõút Nyíregyháza

felõli belépési pontjáig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

5. Fülöp

6. Hajdúhadház

7. Hajdúsámson

8. Kokad

9. Létavértes

10. Nyírábrány

11. Nyíracsád

12. Nyíradony

13. Nyírmártonfalva

14. Téglás

15. Újléta

16. Vámospércs

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 04. OEVK

Székhelye: Berettyóújfalu

Területe:

1. Ártánd

2. Bakonszeg

3. Bedõ
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4. Berekböszörmény

5. Berettyóújfalu

6. Bihardancsháza

7. Biharkeresztes

8. Biharnagybajom

9. Bihartorda

10. Bojt

11. Csökmõ

12. Darvas

13. Derecske

14. Esztár

15. Furta

16. Gáborján

17. Hajdúbagos

18. Hencida

19. Hosszúpályi

20. Kismarja

21. Komádi

22. Konyár

23. Körösszakál

24. Körösszegapáti

25. Magyarhomorog

26. Mezõpeterd

27. Mikepércs

28. Mezõsas

29. Monostorpályi

30. Nagykereki

31. Nagyrábé

32. Pocsaj

33. Sáp

34. Sáránd

35. Szentpéterszeg

36. Tépe

37. Told

38. Újiráz

39. Váncsod

40. Vekerd

41. Zsáka

05. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 05. OEVK

Székhelye: Hajdúszoboszló

Területe:

1. Báránd

2. Ebes

3. Egyek

4. Földes

5. Hajdúszoboszló

6. Hajdúszovát

7. Hortobágy

8. Kaba

9. Nádudvar

10. Nagyhegyes
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11. Püspökladány

12. Sárrétudvari

13. Szerep

14. Tetétlen

15. Tiszacsege

06. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Hajdú-Bihar 06. OEVK

Székhelye: Hajdúböszörmény

Területe:

1. Balmazújváros

2. Folyás

3. Görbeháza

4. Hajdúböszörmény

5. Hajdúdorog

6. Hajdúnánás

7. Polgár

8. Tiszagyulaháza

9. Újszentmargita

10. Újtikos

Heves megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Heves 01. OEVK

Székhelye: Eger

Területe:

1. Andornaktálya

2. Átány

3. Besenyõtelek

4. Demjén

5. Dormánd

6. Eger

7. Egerbakta

8. Egerfarmos

9. Egerszalók

10. Egerszólát

11. Felsõtárkány

12. Füzesabony

13. Kerecsend

14. Kömlõ

15. Maklár

16. Mezõszemere

17. Mezõtárkány

18. Nagytálya

19. Noszvaj

20. Novaj

21. Ostoros

22. Poroszló

23. Sarud

24. Szarvaskõ

25. Szihalom
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26. Tiszanána

27. Újlõrincfalva

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Heves 02. OEVK

Székhelye: Gyöngyös

Területe:

1. Abasár

2. Aldebrõ

3. Balaton

4. Bátor

5. Bekölce

6. Bélapátfalva

7. Bodony

8. Bükkszék

9. Bükkszenterzsébet

10. Bükkszentmárton

11. Detk

12. Domoszló

13. Egerbocs

14. Egercsehi

15. Erdõkövesd

16. Fedémes

17. Feldebrõ

18. Gyöngyös

19. Gyöngyösoroszi

20. Gyöngyöspata

21. Gyöngyössolymos

22. Gyöngyöstarján

23. Halmajugra

24. Hevesaranyos

25. Istenmezeje

26. Ivád

27. Kál

28. Kápolna

29. Kisfüzes

30. Kisnána

31. Kompolt

32. Markaz

33. Mátraballa

34. Mátraderecske

35. Mátraszentimre

36. Mikófalva

37. Mónosbél

38. Nagyvisnyó

39. Pálosvörösmart

40. Parád

41. Parádsasvár

42. Pétervására

43. Recsk

44. Sirok

45. Szajla

46. Szentdomonkos
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47. Szilvásvárad

48. Szúcs

49. Tarnalelesz

50. Tarnaszentmária

51. Terpes

52. Tófalu

53. Váraszó

54. Vécs

55. Verpelét

56. Visonta

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Heves 03. OEVK

Székhelye: Hatvan

Területe:

1. Adács

2. Apc

3. Atkár

4. Boconád

5. Boldog

6. Csány

7. Ecséd

8. Erdõtelek

9. Erk

10. Gyöngyöshalász

11. Hatvan

12. Heréd

13. Heves

14. Hevesvezekény

15. Hort

16. Karácsond

17. Kerekharaszt

18. Kisköre

19. Lõrinci

20. Ludas

21. Nagyfüged

22. Nagykökényes

23. Nagyréde

24. Nagyút

25. Pély

26. Petõfibánya

27. Rózsaszentmárton

28. Szûcsi

29. Tarnabod

30. Tarnaméra

31. Tarnaörs

32. Tarnaszentmiklós

33. Tarnazsadány

34. Tenk

35. Vámosgyörk

36. Visznek

37. Zagyvaszántó

38. Zaránk
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Jász-Nagykun-Szolnok megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 01. OEVK

Székhelye: Szolnok

Területe:

1. Besenyszög

2. Csataszög

3. Hunyadfalva

4. Kõtelek

5. Nagykörû

6. Rákóczifalva

7. Rákócziújfalu

8. Szászberek

9. Szolnok

10. Tiszajenõ

11. Tiszavárkony

12. Tószeg

13. Vezseny

14. Zagyvarékas

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 02. OEVK

Székhelye: Jászberény

Területe:

1. Alattyán

2. Jánoshida

3. Jászágó

4. Jászalsószentgyörgy

5. Jászapáti

6. Jászárokszállás

7. Jászberény

8. Jászboldogháza

9. Jászdózsa

10. Jászfelsõszentgyörgy

11. Jászfényszaru

12. Jászivány

13. Jászjákóhalma

14. Jászkisér

15. Jászladány

16. Jászszentandrás

17. Jásztelek

18. Pusztamonostor

19. Tiszasüly

20. Újszász

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 03. OEVK

Székhelye: Karcag

Területe:

1. Abádszalók

2. Berekfürdõ

3. Fegyvernek
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4. Karcag

5. Kenderes

6. Kisújszállás

7. Kunhegyes

8. Kunmadaras

9. Nagyiván

10. Tiszabõ

11. Tiszabura

12. Tiszaderzs

13. Tiszafüred

14. Tiszagyenda

15. Tiszaigar

16. Tiszaörs

17. Tiszaroff

18. Tiszaszentimre

19. Tiszaszõlõs

20. Tomajmonostora

21. Túrkeve

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Jász-Nagykun-Szolnok 04. OEVK

Székhelye: Törökszentmiklós

Területe:

1. Cibakháza

2. Csépa

3. Cserkeszõlõ

4. Kengyel

5. Kétpó

6. Kuncsorba

7. Kunszentmárton

8. Martfû

9. Mesterszállás

10. Mezõhék

11. Mezõtúr

12. Nagyrév

13. Öcsöd

14. Örményes

15. Szajol

16. Szelevény

17. Tiszaföldvár

18. Tiszainoka

19. Tiszakürt

20. Tiszapüspöki

21. Tiszasas

22. Tiszatenyõ

23. Törökszentmiklós
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Komárom-Esztergom megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Komárom-Esztergom 01. OEVK

Székhelye: Tatabánya

1. Területe:

2. Baj

3. Szárliget

4. Tata

5. Tatabánya

6. Vértesszõlõs

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Komárom-Esztergom 02. OEVK

Székhelye: Esztergom

Területe:

1. Annavölgy

2. Bajna

3. Bajót

4. Csolnok

5. Dág

6. Dorog

7. Dömös

8. Epöl

9. Esztergom

10. Gyermely

11. Héreg

12. Kesztölc

13. Lábatlan

14. Leányvár

15. Máriahalom

16. Mogyorósbánya

17. Nagysáp

18. Nyergesújfalu

19. Piliscsév

20. Pilismarót

21. Sárisáp

22. Süttõ

23. Szomor

24. Tardos

25. Tarján

26. Tát

27. Tokod

28. Tokodaltáró

29. Úny

30. Vértestolna

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Komárom-Esztergom 03. OEVK

Székhelye: Komárom

Területe:

1. Ács

2. Ácsteszér
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3. Aka

4. Almásfüzitõ

5. Ászár

6. Bábolna

7. Bakonybánk

8. Bakonysárkány

9. Bakonyszombathely

10. Bana

11. Bársonyos

12. Bokod

13. Császár

14. Csatka

15. Csém

16. Csép

17. Dad

18. Dunaalmás

19. Dunaszentmiklós

20. Ete

21. Kecskéd

22. Kerékteleki

23. Kisbér

24. Kisigmánd

25. Kocs

26. Komárom

27. Kömlõd

28. Környe

29. Mocsa

30. Nagyigmánd

31. Naszály

32. Neszmély

33. Oroszlány

34. Réde

35. Súr

36. Szákszend

37. Szomód

38. Tárkány

39. Várgesztes

40. Vérteskethely

41. Vértessomló

Nógrád megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Nógrád 01. OEVK

Székhelye: Salgótarján

Területe:

1. Alsótold

2. Bárna

3. Bátonyterenye

4. Bokor

5. Buják

6. Cered
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7. Csécse

8. Cserhátszentiván

9. Dorogháza

10. Ecseg

11. Egyházasdengeleg

12. Felsõtold

13. Garáb

14. Héhalom

15. Hollókõ

16. Jobbágyi

17. Kazár

18. Kisbágyon

19. Kisbárkány

20. Kishartyán

21. Kozárd

22. Kutasó

23. Lucfalva

24. Márkháza

25. Mátramindszent

26. Mátranovák

27. Mátraszele

28. Mátraszõlõs

29. Mátraterenye

30. Mátraverebély

31. Nagybárkány

32. Nagykeresztúr

33. Nemti

34. Palotás

35. Pásztó

36. Rákóczibánya

37. Salgótarján

38. Sámsonháza

39. Somoskõújfalu

40. Sóshartyán

41. Szarvasgede

42. Szilaspogony

43. Szuha

44. Szurdokpüspöki

45. Tar

46. Vizslás

47. Zabar

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Nógrád 02. OEVK

Székhelye: Balassagyarmat

Területe:

1. Alsópetény

2. Balassagyarmat

3. Bánk

4. Becske

5. Bér

6. Bercel

7. Berkenye
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8. Borsosberény

9. Cserháthaláp

10. Cserhátsurány

11. Csesztve

12. Csitár

13. Debercsény

14. Dejtár

15. Diósjenõ

16. Drégelypalánk

17. Egyházasgerge

18. Endrefalva

19. Erdõkürt

20. Erdõtarcsa

21. Érsekvadkert

22. Etes

23. Felsõpetény

24. Galgaguta

25. Herencsény

26. Hont

27. Horpács

28. Hugyag

29. Iliny

30. Ipolyszög

31. Ipolytarnóc

32. Ipolyvece

33. Kálló

34. Karancsalja

35. Karancsberény

36. Karancskeszi

37. Karancslapujtõ

38. Karancsság

39. Keszeg

40. Kétbodony

41. Kisecset

42. Legénd

43. Litke

44. Ludányhalászi

45. Magyargéc

46. Magyarnándor

47. Mihálygerge

48. Mohora

49. Nagylóc

50. Nagyoroszi

51. Nézsa

52. Nógrád

53. Nógrádkövesd

54. Nógrádmarcal

55. Nógrádmegyer

56. Nógrádsáp

57. Nógrádsipek

58. Nógrádszakál

59. Nõtincs

60. Õrhalom
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61. Õsagárd

62. Patak

63. Patvarc

64. Piliny

65. Pusztaberki

66. Rétság

67. Rimóc

68. Romhány

69. Ságújfalu

70. Szalmatercs

71. Szanda

72. Szátok

73. Szécsénke

74. Szécsény

75. Szécsényfelfalu

76. Szendehely

77. Szente

78. Szirák

79. Szügy

80. Terény

81. Tereske

82. Tolmács

83. Vanyarc

84. Varsány

Pest megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 01. OEVK

Székhelye: Érd

Területe:

1. Diósd

2. Érd

3. Pusztazámor

4. Sóskút

5. Tárnok

6. Törökbálint

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 02. OEVK

Székhelye: Budaörs

Területe:

1. Biatorbágy

2. Budajenõ

3. Budakeszi

4. Budaörs

5. Herceghalom

6. Nagykovácsi

7. Páty

8. Perbál

9. Piliscsaba

10. Pilisjászfalu
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11. Pilisszentiván

12. Remeteszõlõs

13. Solymár

14. Telki

15. Tinnye

16. Tök

17. Zsámbék

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 03. OEVK

Székhelye: Szentendre

Területe:

1. Budakalász

2. Csobánka

3. Dunabogdány

4. Kisoroszi

5. Leányfalu

6. Pilisborosjenõ

7. Pilisvörösvár

8. Pilisszántó

9. Pilisszentkereszt

10. Pilisszentlászló

11. Pócsmegyer

12. Pomáz

13. Szentendre

14. Szigetmonostor

15. Tahitótfalu

16. Üröm

17. Visegrád

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 04. OEVK

Székhelye: Vác

Területe:

1. Acsa

2. Bernecebaráti

3. Csörög

4. Csõvár

5. Galgagyörk

6. Ipolydamásd

7. Ipolytölgyes

8. Kemence

9. Kismaros

10. Kisnémedi

11. Kosd

12. Kóspallag

13. Letkés

14. Márianosztra

15. Nagybörzsöny

16. Nagymaros

17. Õrbottyán

18. Penc

19. Perõcsény
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20. Püspökhatvan

21. Püspökszilágy

22. Rád

23. Szob

24. Szokolya

25. Szõd

26. Szõdliget

27. Tésa

28. Vác

29. Vácduka

30. Váchartyán

31. Vácrátót

32. Vámosmikola

33. Verõce

34. Zebegény

05. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 05. OEVK

Székhelye: Dunakeszi

Területe:

1. Csomád

2. Csömör

3. Dunakeszi

4. Erdõkertes

5. Fót

6. Göd

7. Veresegyház

06. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 06. OEVK

Székhelye: Gödöllõ

Területe:

1. Aszód

2. Bag

3. Domony

4. Galgamácsa

5. Gödöllõ

6. Hévízgyörk

7. Iklad

8. Isaszeg

9. Kartal

10. Kerepes

11. Kistarcsa

12. Mogyoród

13. Nagytarcsa

14. Szada

15. Vácegres

16. Váckisújfalu

17. Verseg
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07. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 07. OEVK

Székhelye: Vecsés

Területe:

1. Ecser

2. Felsõpakony

3. Gyál

4. Gyömrõ

5. Maglód

6. Pécel

7. Üllõ

8. Vecsés

08. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 08. OEVK

Székhelye: Szigetszentmiklós

Területe:

1. Dunavarsány

2. Halásztelek

3. Majosháza

4. Százhalombatta

5. Szigetcsép

6. Szigethalom

7. Szigetszentmárton

8. Szigetszentmiklós

9. Szigetújfalu

10. Tököl

09. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 09. OEVK

Székhelye: Nagykáta

Területe:

1. Dány

2. Farmos

3. Galgahévíz

4. Kóka

5. Nagykáta

6. Sülysáp

7. Szentlõrinckáta

8. Szentmártonkáta

9. Tápióbicske

10. Tápiógyörgye

11. Tápióság

12. Tápiószecsõ

13. Tápiószele

14. Tápiószentmárton

15. Tápiószõlõs

16. Tóalmás

17. Tura

18. Úri

19. Vácszentlászló

20. Valkó

21. Zsámbok
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10. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 10. OEVK

Székhelye: Monor

Területe:

1. Albertirsa

2. Bénye

3. Ceglédbercel

4. Csévharaszt

5. Dánszentmiklós

6. Gomba

7. Hernád

8. Káva

9. Mende

10. Mikebuda

11. Monor

12. Monorierdõ

13. Nyáregyháza

14. Örkény

15. Pánd

16. Péteri

17. Pilis

18. Pusztavacs

19. Táborfalva

20. Tatárszentgyörgy

21. Újhartyán

22. Újlengyel

23. Vasad

11. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 11. OEVK

Székhelye: Dabas

Területe:

1. Alsónémedi

2. Apaj

3. Áporka

4. Bugyi

5. Dabas

6. Délegyháza

7. Dömsöd

8. Dunaharaszti

9. Inárcs

10. Kakucs

11. Kiskunlacháza

12. Lórév

13. Makád

14. Ócsa

15. Ráckeve

16. Szigetbecse

17. Taksony
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12. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Pest 12. OEVK

Székhelye: Cegléd

Területe:

1. Abony

2. Cegléd

3. Csemõ

4. Jászkarajenõ

5. Kocsér

6. Kõröstetétlen

7. Nagykõrös

8. Nyársapát

9. Törtel

10. Újszilvás

Somogy megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Somogy 01. OEVK

Székhelye: Kaposvár

Területe:

1. Bõszénfa

2. Cserénfa

3. Csoma

4. Gálosfa

5. Hajmás

6. Juta

7. Kaposgyarmat

8. Kaposhomok

9. Kaposkeresztúr

10. Kaposmérõ

11. Kaposújlak

12. Kaposszerdahely

13. Kaposvár

14. Kercseliget

15. Mosdós

16. Nagyberki

17. Patca

18. Sántos

19. Simonfa

20. Szabadi

21. Szenna

22. Szentbalázs

23. Szilvásszentmárton

24. Zselickisfalud

25. Zselickislak

26. Zselicszentpál
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02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Somogy 02. OEVK

Székhelye: Barcs

Területe:

1. Babócsa

2. Bakháza

3. Barcs

4. Bárdudvarnok

5. Bélavár

6. Beleg

7. Berzence

8. Bolhás

9. Bolhó

10. Csokonyavisonta

11. Csököly

12. Csurgó

13. Csurgónagymarton

14. Darány

15. Drávagárdony

16. Drávatamási

17. Gige

18. Görgeteg

19. Gyékényes

20. Háromfa

21. Hedrehely

22. Hencse

23. Heresznye

24. Homokszentgyörgy

25. Iharos

26. Iharosberény

27. Inke

28. Istvándi

29. Jákó

30. Kadarkút

31. Kálmáncsa

32. Kaposfõ

33. Kastélyosdombó

34. Kaszó

35. Kisasszond

36. Kisbajom

37. Kiskorpád

38. Komlósd

39. Kõkút

40. Kutas

41. Lábod

42. Lad

43. Lakócsa

44. Mike

45. Nagyatád

46. Nagykorpád

47. Õrtilos

48. Ötvöskónyi

49. Patosfa

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 41155



50. Péterhida

51. Pogányszentpéter

52. Porrog

53. Porrogszentkirály

54. Porrogszentpál

55. Potony

56. Rinyabesenyõ

57. Rinyakovácsi

58. Rinyaszentkirály

59. Rinyaújlak

60. Rinyaújnép

61. Segesd

62. Somogyaracs

63. Somogybükkösd

64. Somogycsicsó

65. Somogyszob

66. Somogyudvarhely

67. Szabás

68. Szenta

69. Szentborbás

70. Szulok

71. Tarany

72. Tótújfalu

73. Vése

74. Visnye

75. Vízvár

76. Zákány

77. Zákányfalu

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Somogy 03. OEVK

Székhelye: Marcali

Területe:

1. Alsóbogát

2. Balatonberény

3. Balatonboglár

4. Balatonfenyves

5. Balatonkeresztúr

6. Balatonlelle

7. Balatonmáriafürdõ

8. Balatonszentgyörgy

9. Balatonújlak

10. Bodrog

11. Böhönye

12. Buzsák

13. Csákány

14. Csombárd

15. Csömend

16. Edde

17. Fonyód

18. Fõnyed

19. Gadány

20. Gamás
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21. Gyugy

22. Hács

23. Hetes

24. Hollád

25. Hosszúvíz

26. Kelevíz

27. Kéthely

28. Kisberény

29. Látrány

30. Lengyeltóti

31. Libickozma

32. Magyaregres

33. Marcali

34. Mesztegnyõ

35. Mezõcsokonya

36. Nagybajom

37. Nagyszakácsi

38. Nemesdéd

39. Nemeskisfalud

40. Nemesvid

41. Nikla

42. Ordacsehi

43. Osztopán

44. Öreglak

45. Pálmajor

46. Pamuk

47. Polány

48. Pusztakovácsi

49. Sávoly

50. Somogyaszaló

51. Somogyfajsz

52. Somogygeszti

53. Somogyjád

54. Somogysámson

55. Somogysárd

56. Somogysimonyi

57. Somogyszentpál

58. Somogytúr

59. Somogyvámos

60. Somogyvár

61. Somogyzsitfa

62. Szegerdõ

63. Szenyér

64. Szõkedencs

65. Szõlõsgyörök

66. Tapsony

67. Táska

68. Tikos

69. Újvárfalva

70. Varászló

71. Várda

72. Vörs
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04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Somogy 04. OEVK

Székhelye: Siófok

Területe:

1. Ádánd

2. Andocs

3. Bábonymegyer

4. Balatonendréd

5. Balatonföldvár

6. Balatonõszöd

7. Balatonszabadi

8. Balatonszárszó

9. Balatonszemes

10. Bálványos

11. Baté

12. Bedegkér

13. Bonnya

14. Büssü

15. Ecseny

16. Felsõmocsolád

17. Fiad

18. Fonó

19. Gadács

20. Gölle

21. Igal

22. Kánya

23. Kapoly

24. Kára

25. Karád

26. Kazsok

27. Kereki

28. Kisbárapáti

29. Kisgyalán

30. Kõröshegy

31. Kötcse

32. Lulla

33. Magyaratád

34. Mernye

35. Miklósi

36. Nágocs

37. Nagyberény

38. Nagycsepely

39. Nyim

40. Orci

41. Patalom

42. Pusztaszemes

43. Ráksi

44. Ságvár

45. Sérsekszõlõs

46. Siófok

47. Siójut

48. Som

49. Somodor
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50. Somogyacsa

51. Somogybabod

52. Somogydöröcske

53. Somogyegres

54. Somogymeggyes

55. Somogyszil

56. Szántód

57. Szentgáloskér

58. Szólád

59. Szorosad

60. Tab

61. Taszár

62. Teleki

63. Tengõd

64. Torvaj

65. Törökkoppány

66. Visz

67. Zala

68. Zamárdi

69. Zics

70. Zimány

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 01. OEVK

Székhelye: Nyíregyháza

Területe:

Nyíregyháza választókerülethez tartozó részének határa: A Buj felõl érkezõ vasútvonal városhatáron való belépési

pontjától a vasútvonal a Kótaji útig, a Kótaji út páratlan oldala a Stadion utcáig, a Vasvári Pál utca páratlan oldala

az Északi körútig, az Északi körút (mindkét oldala) a Rákóczi útig, a Mezõ utca páratlan oldala a Bethlen Gábor utcáig,

a Bethlen Gábor utca páros oldala a vasútvonalig, a Nagykálló felé haladó vasútvonal a városhatáron való kilépéséig,

a városhatár az óramutató járásával ellenkezõ irányban a Buj felõl érkezõ vasútvonal városhatáron való belépési

pontjáig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 02. OEVK

Székhelye: Nyíregyháza

Területe:

1. Balsa

2. Buj

3. Gávavencsellõ

4. Ibrány

5. Kálmánháza

6. Kótaj

7. Nagycserkesz

8. Nyíregyháza választókerülethez tartozó részének határa: A Buj felõl érkezõ vasútvonal városhatáron való belépési

pontjától a vasútvonal a Kótaji útig, a Kótaji út páros oldala a Stadion utcáig, a Vasvári Pál utca páros oldala

az Északi körútig, az Északi körút (házszámok nélkül) a Rákóczi útig, a Mezõ utca páros oldala a Bethlen Gábor

utcáig, a Bethlen Gábor utca páratlan oldala a vasútvonalig, a Nagykálló felé haladó vasútvonal a városhatáron

való kilépéséig, a városhatár az óramutató járásával megegyezõ irányban a Buj felõl érkezõ vasútvonal

városhatáron való belépési pontjáig terjedõ szakaszok által körbezárt terület.
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9. Nyírtelek

10. Paszab

11. Rakamaz

12. Szabolcs

13. Szorgalmatos

14. Timár

15. Tiszabercel

16. Tiszadada

17. Tiszadob

18. Tiszaeszlár

19. Tiszalök

20. Tiszanagyfalu

21. Tiszavasvári

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 03. OEVK

Székhelye: Kisvárda

Területe:

1. Ajak

2. Anarcs

3. Berkesz

4. Beszterec

5. Demecser

6. Dombrád

7. Döge

8. Fényeslitke

9. Gégény

10. Gemzse

11. Gyulaháza

12. Jéke

13. Kék

14. Kékcse

15. Kemecse

16. Kisvárda

17. Komoró

18. Lövõpetri

19. Mezõladány

20. Nagyhalász

21. Napkor

22. Nyírbogdány

23. Nyíribrony

24. Nyírlövõ

25. Nyírpazony

26. Nyírtass

27. Nyírtét

28. Nyírtura

29. Pap

30. Pátroha

31. Ramocsaháza

32. Rétközberencs

33. Sényõ

34. Szabolcsbáka

35. Szabolcsveresmart
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36. Székely

37. Tiszakanyár

38. Tiszarád

39. Tiszatelek

40. Tornyospálca

41. Újdombrád

42. Újkenéz

43. Vasmegyer

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 04. OEVK

Székhelye: Vásárosnamény

Területe:

1. Aranyosapáti

2. Barabás

3. Benk

4. Beregdaróc

5. Beregsurány

6. Botpalád

7. Cégénydányád

8. Csaholc

9. Csaroda

10. Császló

11. Csegöld

12. Darnó

13. Eperjeske

14. Fehérgyarmat

15. Fülesd

16. Gacsály

17. Garbolc

18. Gelénes

19. Gulács

20. Gyõröcske

21. Gyügye

22. Gyüre

23. Hermánszeg

24. Hetefejércse

25. Ilk

26. Jánd

27. Jánkmajtis

28. Kérsemjén

29. Kisar

30. Kishódos

31. Kisnamény

32. Kispalád

33. Kisvarsány

34. Kisszekeres

35. Kölcse

36. Kömörõ

37. Lónya

38. Magosliget

39. Mánd

40. Mándok
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41. Márokpapi

42. Mátyus

43. Méhtelek

44. Milota

45. Nábrád

46. Nagyar

47. Nagydobos

48. Nagyhódos

49. Nagyszekeres

50. Nagyvarsány

51. Nemesborzova

52. Olcsva

53. Olcsvaapáti

54. Panyola

55. Penyige

56. Rozsály

57. Sonkád

58. Szamoskér

59. Szamossályi

60. Szamosújlak

61. Szamosszeg

62. Szatmárcseke

63. Tákos

64. Tarpa

65. Tiszaadony

66. Tiszabecs

67. Tiszabezdéd

68. Tiszacsécse

69. Tiszakerecseny

70. Tiszakóród

71. Tiszamogyorós

72. Tiszaszalka

73. Tiszaszentmárton

74. Tiszavid

75. Tisztaberek

76. Tivadar

77. Tunyogmatolcs

78. Túristvándi

79. Túrricse

80. Tuzsér

81. Uszka

82. Vámosatya

83. Vámosoroszi

84. Vásárosnamény

85. Záhony

86. Zajta

87. Zsarolyán

88. Zsurk
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05. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 05. OEVK

Székhelye: Mátészalka

Területe:

1. Apagy

2. Baktalórántháza

3. Besenyõd

4. Csenger

5. Csengersima

6. Csengerújfalu

7. Fülpösdaróc

8. Géberjén

9. Gyõrtelek

10. Hodász

11. Jármi

12. Kántorjánosi

13. Kocsord

14. Komlódtótfalu

15. Laskod

16. Levelek

17. Magy

18. Mátészalka

19. Nagyecsed

20. Nyírcsaholy

21. Nyírjákó

22. Nyírkarász

23. Nyírkércs

24. Nyírmada

25. Nyírmeggyes

26. Nyírparasznya

27. Ófehértó

28. Ópályi

29. Ököritófülpös

30. Õr

31. Papos

32. Pátyod

33. Petneháza

34. Porcsalma

35. Pusztadobos

36. Rápolt

37. Rohod

38. Szamosangyalos

39. Szamosbecs

40. Szamostatárfalva

41. Tiborszállás

42. Tyukod

43. Ura

44. Vaja
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06. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Szabolcs-Szatmár-Bereg 06. OEVK

Székhelye: Nyírbátor

Területe:

1. Balkány

2. Bátorliget

3. Biri

4. Bököny

5. Encsencs

6. Érpatak

7. Fábiánháza

8. Geszteréd

9. Kállósemjén

10. Kisléta

11. Máriapócs

12. Mérk

13. Nagykálló

14. Nyírbátor

15. Nyírbéltek

16. Nyírbogát

17. Nyírcsászári

18. Nyírderzs

19. Nyírgelse

20. Nyírgyulaj

21. Nyírkáta

22. Nyírlugos

23. Nyírmihálydi

24. Nyírpilis

25. Nyírvasvári

26. Ömböly

27. Penészlek

28. Piricse

29. Pócspetri

30. Szakoly

31. Terem

32. Újfehértó

33. Vállaj

Tolna megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Tolna 01. OEVK

Székhelye: Szekszárd

Területe:

1. Alsónyék

2. Báta

3. Bátaszék

4. Bogyiszló

5. Decs

6. Fácánkert

7. Fadd

8. Medina
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9. Õcsény

10. Pörböly

11. Sárpilis

12. Sióagárd

13. Szedres

14. Szekszárd

15. Tengelic

16. Tolna

17. Várdomb

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Tolna 02. OEVK

Székhelye: Dombóvár

Területe:

1. Alsónána

2. Aparhant

3. Attala

4. Bátaapáti

5. Bonyhád

6. Bonyhádvarasd

7. Cikó

8. Csibrák

9. Csikóstõttõs

10. Dalmand

11. Diósberény

12. Dombóvár

13. Döbrököz

14. Dúzs

15. Értény

16. Felsõnána

17. Grábóc

18. Györe

19. Gyulaj

20. Harc

21. Hõgyész

22. Izmény

23. Jágónak

24. Kakasd

25. Kalaznó

26. Kapospula

27. Kaposszekcsõ

28. Kéty

29. Kisdorog

30. Kismányok

31. Kistormás

32. Kisvejke

33. Kocsola

34. Koppányszántó

35. Kölesd

36. Kurd

37. Lápafõ

38. Lengyel

39. Mórágy
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40. Mõcsény

41. Mucsfa

42. Mucsi

43. Murga

44. Nagykónyi

45. Nagymányok

46. Nagyvejke

47. Nak

48. Szakadát

49. Szakály

50. Szakcs

51. Szálka

52. Tevel

53. Újireg

54. Váralja

55. Várong

56. Varsád

57. Závod

58. Zomba

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Tolna 03. OEVK

Székhelye: Paks

Területe:

1. Belecska

2. Bikács

3. Bölcske

4. Dunaföldvár

5. Dunaszentgyörgy

6. Felsõnyék

7. Fürged

8. Gerjen

9. Gyönk

10. Györköny

11. Iregszemcse

12. Kajdacs

13. Keszõhidegkút

14. Kisszékely

15. Madocsa

16. Magyarkeszi

17. Miszla

18. Nagydorog

19. Nagyszékely

20. Nagyszokoly

21. Németkér

22. Ozora

23. Paks

24. Pálfa

25. Pári

26. Pincehely

27. Pusztahencse

28. Regöly

29. Sárszentlõrinc
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30. Simontornya

31. Szárazd

32. Tamási

33. Tolnanémedi

34. Udvari

Vas megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Vas 01. OEVK

Székhelye: Szombathely

Területe:

1. Balogunyom

2. Bucsu

3. Dozmat

4. Felsõcsatár

5. Horvátlövõ

6. Nárai

7. Narda

8. Pornóapáti

9. Sé

10. Szombathely

11. Torony

12. Vaskeresztes

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Vas 02. OEVK

Székhelye: Sárvár

Területe:

1. Acsád

2. Bozzai

3. Bozsok

4. Bõ

5. Bögöt

6. Bük

7. Cák

8. Celldömölk

9. Chernelházadamonya

10. Csánig

11. Csénye

12. Csepreg

13. Csönge

14. Gencsapáti

15. Gór

16. Gyöngyösfalu

17. Hegyfalu

18. Horvátzsidány

19. Iklanberény

20. Jákfa

21. Kemenesmagasi

22. Kemenesmihályfa

23. Kemenessömjén
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24. Kemenesszentmárton

25. Kenyeri

26. Kiszsidány

27. Kõszeg

28. Kõszegdoroszló

29. Kõszegpaty

30. Kõszegszerdahely

31. Lócs

32. Lukácsháza

33. Mersevát

34. Mesterháza

35. Mesteri

36. Meszlen

37. Nagygeresd

38. Nagysimonyi

39. Nemesbõd

40. Nemescsó

41. Nemesládony

42. Nick

43. Ólmod

44. Ostffyasszonyfa

45. Ölbõ

46. Pápoc

47. Perenye

48. Peresznye

49. Porpác

50. Pósfa

51. Pusztacsó

52. Rábapaty

53. Répcelak

54. Répceszentgyörgy

55. Sajtoskál

56. Salköveskút

57. Sárvár

58. Simaság

59. Sitke

60. Söpte

61. Szeleste

62. Szergény

63. Tokorcs

64. Tompaládony

65. Tormásliget

66. Tömörd

67. Uraiújfalu

68. Vámoscsalád

69. Vasasszonyfa

70. Vasegerszeg

71. Vassurány

72. Vasszilvágy

73. Vát
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74. Velem

75. Vép

76. Vönöck

77. Zsédeny

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Vas 03. OEVK

Székhelye: Körmend

Területe:

1. Alsószölnök

2. Alsóújlak

3. Andrásfa

4. Apátistvánfalva

5. Bajánsenye

6. Bejcgyertyános

7. Bérbaltavár

8. Boba

9. Borgáta

10. Bögöte

11. Csákánydoroszló

12. Csehi

13. Csehimindszent

14. Csempeszkopács

15. Csipkerek

16. Csörötnek

17. Daraboshegy

18. Döbörhegy

19. Döröske

20. Duka

21. Egervölgy

22. Egyházashetye

23. Egyházashollós

24. Egyházasrádóc

25. Felsõjánosfa

26. Felsõmarác

27. Felsõszölnök

28. Gasztony

29. Gérce

30. Gersekarát

31. Gyanógeregye

32. Gyõrvár

33. Halastó

34. Halogy

35. Harasztifalu

36. Hegyháthodász

37. Hegyhátsál

38. Hegyhátszentjakab

39. Hegyhátszentmárton

40. Hegyhátszentpéter

41. Hosszúpereszteg

42. Ikervár

43. Ispánk

44. Ivánc
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45. Ják

46. Jánosháza

47. Káld

48. Kám

49. Karakó

50. Katafa

51. Keléd

52. Kemeneskápolna

53. Kemenespálfa

54. Kemestaródfa

55. Kenéz

56. Kercaszomor

57. Kerkáskápolna

58. Kétvölgy

59. Kisrákos

60. Kissomlyó

61. Kisunyom

62. Kondorfa

63. Köcsk

64. Körmend

65. Magyarlak

66. Magyarnádalja

67. Magyarszecsõd

68. Magyarszombatfa

69. Megyehíd

70. Meggyeskovácsi

71. Mikosszéplak

72. Molnaszecsõd

73. Nádasd

74. Nagykölked

75. Nagymizdó

76. Nagyrákos

77. Nagytilaj

78. Nemeskeresztúr

79. Nemeskocs

80. Nemeskolta

81. Nemesmedves

82. Nemesrempehollós

83. Nyõgér

84. Olaszfa;

85. Orfalu

86. Oszkó

87. Õrimagyarósd

88. Õriszentpéter

89. Pácsony

90. Pankasz

91. Pecöl

92. Petõmihályfa

93. Pinkamindszent

94. Püspökmolnári

95. Rábagyarmat

96. Rábahidvég

97. Rábatöttös
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98. Rádóckölked

99. Rátót

100. Rönök

101. Rum

102. Sárfimizdó

103. Sorkifalud

104. Sorkikápolna

105. Sorokpolány

106. Sótony

107. Szaknyér

108. Szakonyfalu

109. Szalafõ

110. Szarvaskend

111. Szatta

112. Szemenye

113. Szentgotthárd

114. Szentpéterfa

115. Szõce

116. Tanakajd

117. Táplánszentkereszt

118. Telekes

119. Vasalja

120. Vásárosmiske

121. Vashosszúfalu

122. Vasvár

123. Vasszécseny

124. Vasszentmihály

125. Velemér

126. Viszák

127. Zsennye

Veszprém megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Veszprém 01. OEVK

Székhelye: Veszprém

Területe:

1. Bakonynána

2. Bánd

3. Csehbánya

4. Csetény

5. Dudar

6. Eplény

7. Hajmáskér

8. Hárskút

9. Herend

10. Jásd

11. Királyszentistván

12. Kislõd

13. Lókút

14. Márkó

15. Nemesvámos
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16. Olaszfalu

17. Öskü

18. Sóly

19. Szápár

20. Szentgál

21. Tés

22. Úrkút

23. Városlõd

24. Veszprém

25. Vilonya

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Veszprém 02. OEVK

Székhelye: Balatonfüred

Területe:

1. Alsóörs

2. Aszófõ

3. Balatonakali

4. Balatonalmádi

5. Balatoncsicsó

6. Balatonfõkajár

7. Balatonfüred

8. Balatonfûzfõ

9. Balatonhenye

10. Balatonkenese

11. Balatonszepezd

12. Balatonszõlõs

13. Balatonudvari

14. Balatonvilágos

15. Barnag

16. Berhida

17. Csajág

18. Csopak

19. Dörgicse

20. Felsõörs

21. Hidegkút

22. Köveskál

23. Küngös

24. Litér

25. Lovas

26. Mencshely

27. Monoszló

28. Óbudavár

29. Örvényes

30. Õsi

31. Paloznak

32. Papkeszi

33. Pécsely

34. Pétfürdõ

35. Szentantalfa

36. Szentjakabfa

37. Szentkirályszabadja

38. Tagyon
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39. Tihany

40. Tótvázsony

41. Várpalota

42. Vászoly

43. Veszprémfajsz

44. Vöröstó

45. Zánka

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Veszprém 03. OEVK

Székhelye: Tapolca

Területe:

1. Ábrahámhegy

2. Ajka

3. Badacsonytomaj

4. Badacsonytördemic

5. Balatonederics

6. Balatonrendes

7. Bazsi

8. Bodorfa

9. Csabrendek

10. Dabronc

11. Gógánfa

12. Gyepükaján

13. Gyulakeszi

14. Halimba

15. Hegyesd

16. Hegymagas

17. Hetyefõ

18. Hosztót

19. Kapolcs

20. Káptalanfa

21. Káptalantóti

22. Kékkút

23. Kisapáti

24. Kõvágóörs

25. Lesencefalu

26. Lesenceistvánd

27. Lesencetomaj

28. Megyer

29. Mindszentkálla

30. Monostorapáti

31. Nagyvázsony

32. Nemesgulács

33. Nemeshany

34. Nemesvita

35. Nyirád

36. Öcs

37. Pula

38. Pusztamiske

39. Raposka

40. Révfülöp

41. Rigács
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42. Salföld

43. Sáska

44. Sümeg

45. Sümegprága

46. Szentbékkálla

47. Szentimrefalva

48. Szigliget

49. Szõc

50. Taliándörögd

51. Tapolca

52. Ukk

53. Uzsa

54. Veszprémgalsa

55. Vigántpetend

56. Zalaerdõd

57. Zalagyömörõ

58. Zalahaláp

59. Zalameggyes

60. Zalaszegvár

04. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Veszprém 04. OEVK

Székhelye: Pápa

Területe:

1. Adásztevel

2. Adorjánháza

3. Apácatorna

4. Bakonybél

5. Bakonyjákó

6. Bakonykoppány

7. Bakonyoszlop

8. Bakonypölöske

9. Bakonyság

10. Bakonyszentiván

11. Bakonyszentkirály

12. Bakonyszücs

13. Bakonytamási

14. Béb

15. Békás

16. Borszörcsök

17. Borzavár

18. Csesznek

19. Csót

20. Csögle

21. Dabrony

22. Dáka

23. Devecser

24. Doba

25. Döbrönte

26. Egeralja

27. Egyházaskeszõ

28. Farkasgyepû

29. Ganna
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30. Gecse

31. Gic

32. Homokbödöge

33. Iszkáz

34. Kamond

35. Karakószörcsök

36. Kemeneshõgyész

37. Kemenesszentpéter

38. Kerta

39. Kisberzseny

40. Kiscsõsz

41. Kispirit

42. Kisszõlõs

43. Kolontár

44. Kup

45. Külsõvat

46. Lovászpatona

47. Magyargencs

48. Magyarpolány

49. Malomsok

50. Marcalgergelyi

51. Marcaltõ

52. Mezõlak

53. Mihályháza

54. Nagyacsád

55. Nagyalásony

56. Nagydém

57. Nagyesztergár

58. Nagygyimót

59. Nagypirit

60. Nagytevel

61. Nemesgörzsöny

62. Nemesszalók

63. Németbánya

64. Nóráp

65. Noszlop

66. Nyárád

67. Oroszi

68. Pápa

69. Pápadereske

70. Pápakovácsi

71. Pápasalamon

72. Pápateszér

73. Pénzesgyõr

74. Porva

75. Somlójenõ

76. Somlószõlõs

77. Somlóvásárhely

78. Somlóvecse

79. Takácsi

80. Tüskevár

81. Ugod

82. Vanyola
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83. Várkeszõ

84. Vaszar

85. Vid

86. Vinár

87. Zirc

Zala megye

01. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Zala 01. OEVK

Székhelye: Zalaegerszeg

Területe:

1. Alsószenterzsébet

2. Babosdöbréte

3. Baglad

4. Bagod

5. Bak

6. Barlahida

7. Becsvölgye

8. Belsõsárd

9. Bocfölde

10. Boncodfölde

11. Böde

12. Bödeháza

13. Csatár

14. Csesztreg

15. Csonkahegyhát

16. Csöde

17. Dobronhegy

18. Felsõszenterzsébet

19. Gáborjánháza

20. Gellénháza

21. Gombosszeg

22. Gosztola

23. Hagyárosbörönd

24. Hernyék

25. Hottó

26. Iborfia

27. Kálócfa

28. Kávás

29. Keménfa

30. Kerkabarabás

31. Kerkafalva

32. Kerkakutas

33. Kiskutas

34. Kispáli

35. Kozmadombja

36. Kustánszeg

37. Külsõsárd

38. Lendvadedes

39. Lendvajakabfa

40. Lenti
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41. Lickóvadamos

42. Magyarföld

43. Márokföld

44. Mikekarácsonyfa

45. Milejszeg

46. Nagykutas

47. Nagylengyel

48. Nagypáli

49. Nemesnép

50. Németfalu

51. Nova

52. Ormándlak

53. Ozmánbük

54. Pálfiszeg

55. Petrikeresztúr

56. Pórszombat

57. Pusztaapáti

58. Ramocsa

59. Rédics

60. Resznek

61. Salomvár

62. Sárhida

63. Szentgyörgyvölgy

64. Szijártóháza

65. Szilvágy

66. Teskánd

67. Vaspör

68. Zalabaksa

69. Zalaboldogfa

70. Zalacséb

71. Zalaegerszeg

72. Zalaháshágy

73. Zalalövõ

74. Zalaszentgyörgy

75. Zalaszombatfa

76. Zalatárnok

02. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Zala 02. OEVK

Székhely: Keszthely

Területe:

1. Alibánfa

2. Almásháza

3. Alsónemesapáti

4. Alsópáhok

5. Alsórajk

6. Baktüttös

7. Balatongyörök

8. Balatonmagyaród

9. Batyk

10. Bezeréd

11. Bókaháza

12. Búcsúszentlászló
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13. Cserszegtomaj

14. Dióskál

15. Döbröce

16. Dötk

17. Egeraracsa

18. Egervár

19. Esztergályhorváti

20. Felsõpáhok

21. Felsõrajk

22. Garabonc

23. Gelse

24. Gétye

25. Gõsfa

26. Gyenesdiás

27. Gyûrûs

28. Hahót

29. Hévíz

30. Kallósd

31. Karmacs

32. Kehidakustány

33. Kemendollár

34. Kerecseny

35. Keszthely

36. Kilimán

37. Kisbucsa

38. Kisgörbõ

39. Kisvásárhely

40. Lakhegy

41. Ligetfalva

42. Mihályfa

43. Misefa

44. Nagygörbõ

45. Nagykapornak

46. Nagyrada

47. Nemesapáti

48. Nemesbük

49. Nemeshetés

50. Nemesrádó

51. Nemessándorháza

52. Nemesszentandrás

53. Óhíd

54. Orbányosfa

55. Orosztony

56. Pacsa

57. Padár

58. Pakod

59. Pethõhenye

60. Pókaszepetk

61. Pölöske

62. Pölöskefõ

63. Pötréte

64. Rezi

65. Sármellék

41178 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



66. Sénye

67. Söjtör

68. Sümegcsehi

69. Szalapa

70. Szentgyörgyvár

71. Szentpéterúr

72. Tekenye

73. Tilaj

74. Türje

75. Vállus

76. Várvölgy

77. Vasboldogasszony

78. Vindornyafok

79. Vindornyalak

80. Vindornyaszõlõs

81. Vonyarcvashegy

82. Vöckönd

83. Zalaapáti

84. Zalabér

85. Zalacsány

86. Zalaigrice

87. Zalaistvánd

88. Zalakaros

89. Zalaköveskút

90. Zalamerenye

91. Zalaszabar

92. Zalaszántó

93. Zalaszentgrót

94. Zalaszentiván

95. Zalaszentlászló

96. Zalaszentlõrinc

97. Zalaszentmárton

98. Zalaszentmihály

99. Zalavár

100. Zalavég

03. számú országgyûlési egyéni választókerület

Rövidítése: Zala 03. OEVK

Székhelye: Nagykanizsa

Területe:

1. Bánokszentgyörgy

2. Bázakerettye

3. Becsehely

4. Belezna

5. Bocska

6. Borsfa

7. Börzönce

8. Bucsuta

9. Csapi

10. Csertalakos

11. Csömödér

12. Csörnyeföld

13. Dobri
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14. Eszteregnye

15. Fityeház

16. Fûzvölgy

17. Galambok

18. Gelsesziget

19. Gutorfölde

20. Homokkomárom

21. Hosszúvölgy

22. Iklódbördõce

23. Kacorlak

24. Kányavár

25. Kerkaszentkirály

26. Kerkateskánd

27. Kiscsehi

28. Kisrécse

29. Kistolmács

30. Kissziget

31. Lasztonya

32. Letenye

33. Lispeszentadorján

34. Liszó

35. Lovászi

36. Magyarszentmiklós

37. Magyarszerdahely

38. Maróc

39. Miháld

40. Molnári

41. Murakeresztúr

42. Murarátka

43. Muraszemenye

44. Nagybakónak

45. Nagykanizsa

46. Nagyrécse

47. Nemespátró

48. Oltárc

49. Ortaháza

50. Páka

51. Pat

52. Petrivente

53. Pördefölde

54. Pusztaederics

55. Pusztamagyaród

56. Pusztaszentlászló

57. Rigyác

58. Sand

59. Semjénháza

60. Sormás

61. Surd

62. Szécsisziget

63. Szentkozmadombja

64. Szentliszló

65. Szentmargitfalva

66. Szentpéterfölde
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67. Szepetnek

68. Tófej

69. Tormafölde

70. Tornyiszentmiklós

71. Tótszentmárton

72. Tótszerdahely

73. Újudvar

74. Valkonya

75. Várfölde

76. Zajk

77. Zalakomár

78. Zalasárszeg

79. Zalaszentbalázs

80. Zalaszentjakab

81. Zalaújlak

82. Zebecke

2011. évi CCIV. törvény
a nemzeti felsõoktatásról*

Az Országgyûlés a nemzet iránt érzett felelõssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és

szellemi megújulásának szükségességével, bízva az egyetemi polgárrá váló fiatal nemzedékek elhivatottságában, továbbá azt

a hitét kinyilvánítva, hogy gyermekeink és unokáink tehetségükkel, kitartásukkal s lelkierejükkel ismét felemelik Magyarországot,

a nemzeti felsõoktatás szabályozására új törvényt alkot.

ELSÕ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A törvény célja, hatálya

1. § (1) E törvény célja a felsõoktatás színvonalának emeléséhez, a versenyképes tudás átadásához és megszerzéséhez

szükséges feltételrendszer megteremtése, az Alaptörvény X. cikk (3) bekezdése által meghatározott keretek között

a nemzeti felsõoktatási intézményrendszer mûködésének biztosítása. A felsõoktatási intézmények gazdálkodásával

kapcsolatos szabályokat törvény által szabott keretek között kormányrendelet határozza meg.

(2) E törvény hatálya kiterjed a felsõoktatás tevékenységében és irányításában részt vevõ valamennyi személyre,

szervezetre, valamint a magyar felsõoktatási intézményeknek a Magyarország területén kívül folytatott felsõoktatási

tevékenységére.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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2. A felsõoktatás mûködésének alapelvei

2. § (1) A felsõoktatási intézmény az e törvényben meghatározottak szerint – az oktatás, a tudományos kutatás, a mûvészeti

alkotótevékenység mint alaptevékenység folytatására – létesített szervezet.

(2) A felsõoktatás rendszerének mûködtetése az állam, a felsõoktatási intézmény mûködtetése a fenntartó feladata.

(3) A felsõoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége magában foglalja a felsõoktatási szakképzést, alapképzést,

mesterképzést, a doktori képzést és a szakirányú továbbképzést. Az oktatási alaptevékenység körébe tartozó

tevékenységet – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – kizárólag felsõoktatási intézmény folytathat.

(4) A felsõoktatási intézmény párt vagy párthoz kötõdõ szervezet részére helyiségeit mûködési célra nem engedheti át.

(5) Az állam köteles biztosítani, hogy minden képzési területen legyen magyar nyelvû képzés. A felsõoktatási

intézményben a képzés – részben vagy egészben – nem magyar nyelven is folyhat. A nemzetiséghez tartozó hallgató –

az e törvényben meghatározottak szerint – anyanyelvén vagy magyar nyelven, illetõleg anyanyelvén és magyarul is

folytathatja tanulmányait.

(6) A felsõoktatási intézmény jogszabályban elõírt nyilvántartásokat köteles vezetni, és köteles szolgáltatni az országos

statisztikai adatgyûjtési programban, valamint a felsõoktatási információs rendszerben meghatározott adatokat.

3. § (1) A felsõoktatás egymásra épülõ, felsõfokú végzettségi szintet biztosító képzési ciklusai:

a) az alapképzés,

b) a mesterképzés,

c) a doktori képzés.

(2) Az alap- és mesterképzést egymásra épülõ ciklusokban, osztott képzésként, vagy jogszabályban meghatározott

esetben osztatlan képzésként lehet megszervezni. A ciklusokra bontott, osztott és az osztatlan képzések szerkezetét

a Kormány határozza meg.

(3) A felsõoktatás keretében – az (1) bekezdésben foglaltak mellett – felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító

képzésként

a) felsõoktatási szakképzés,

b) szakirányú továbbképzés

is szervezhetõ.

(4) A felsõoktatási intézmények az alapító okiratukban foglaltak alapján – a felnõttképzésrõl szóló törvényben

meghatározott intézményi, valamint a képzési programjukban szereplõ képzések esetében program akkreditáció

nélkül – vehetnek részt a felnõttképzésben. A felsõoktatási intézmények, valamint a képzési programjukban szereplõ

képzések – a felnõttképzési törvényben meghatározott bejelentési eljárást követõen – akkreditált intézménynek,

valamint akkreditált programnak minõsülnek.

4. § (1) Felsõoktatási intézményt önállóan vagy más jogosulttal együttesen

a) a magyar állam, országos kisebbségi önkormányzat,

b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, beleértve a jogi személyiséggel rendelkezõ

szervezeti egységét is (a továbbiakban: egyházi jogi személy),

c) a Magyarország területén székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet [a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi

IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pont],

d) a Magyarországon nyilvántartásba vett alapítvány vagy közalapítvány

alapíthat.

(2) Az alapítói jogok gyakorlásának joga az e törvényben meghatározottak szerint átruházható. Az, aki az alapítói jogot

gyakorolja, ellátja a felsõoktatási intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatokat (a továbbiakban: fenntartó).

(3) Költségvetési szervként mûködik a felsõoktatási intézmény, ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak tartják

fenn. Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak közösen, illetve az (1) bekezdés b–d) pontjában meghatározottak

közösen is gyakorolhatják a fenntartói jogokat.

(4) Az állam nevében a fenntartói jogokat – ha törvény másként nem rendelkezik – az oktatásért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) gyakorolja.

5. § (1) A felsõoktatási intézmény jogi személy.

(2) Az állami felsõoktatási intézmény tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt az e törvényben

meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
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(3) A felsõoktatási intézmény e törvény szerinti átalakulása – egyesülése, kiválása, beolvadása – nem tartozik

a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény szerinti piaci magatartás körébe.

MÁSODIK RÉSZ
A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MÛKÖDÉSE

II. FEJEZET

A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNY LÉTESÍTÉSE

3. Az állami elismerés

6. § (1) Felsõoktatási intézményként olyan szervezet hozható létre, illetve mûködhet, amelyet az e törvényben meghatározott

felsõoktatási feladatok ellátására létesítettek és az Országgyûléstõl megkapta az állami elismerést.

(2) Állami elismerést az a felsõoktatási intézmény kaphat, amelyik rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges

feltételekkel, és az a–d) pontok szerint választható képzési szerkezetben, legalább két képzési, illetve

tudományterületen legalább négy szakon

a) alapképzést,

b) alap- és mesterképzést,

c) alap-, valamint mester- és doktori képzést,

d) mester- és doktori képzést

jogosult folytatni.

(3) A felsõoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha – az alapító okiratában

meghatározott feladatai figyelembevételével – a folyamatos mûködéséhez szükséges személyi, szervezeti feltételek,

tárgyi és pénzügyi eszközök, valamint az intézményi dokumentumok rendelkezésére állnak.

(4) A felsõoktatási intézmény állami elismeréssel jön létre.

(5) A felsõoktatási intézmény a mûködését akkor kezdheti meg, ha

a) a fenntartó kérelmére a felsõoktatási intézmények nyilvántartását vezetõ szervtõl (a továbbiakban: oktatási

hivatal) megkapta a mûködési engedélyt, nyilvántartásba vették és

b) az Országgyûlés döntött az állami elismerésérõl.

4. A mûködési engedély

7. § (1) A felsõoktatási intézménynek rendelkeznie kell állandó székhellyel, továbbá állandó oktatói, kutatói karral.

(2) Az állandó székhely a felsõoktatási alaptevékenység gyakorlásának, valamint a központi ügyintézésnek a helye,

feltéve, hogy legalább nyolc évig – a Kormány által meghatározottak szerint – a felsõoktatási intézmény feladatainak

ellátásához rendelkezésre áll.

(3) Az állandó oktatói, kutatói karra vonatkozó feltétel akkor teljesül, ha a felsõoktatási intézmény

az alaptevékenységének ellátásához szükséges oktatók és kutatók legalább hatvan százalékát munkaviszony, vagy

közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatja.

8. § (1) A fenntartó – a mûködési engedély kiadásának elõfeltételeként – igazolja, hogy a felsõoktatási intézmény

mûködéséhez szükséges valamennyi feltétel rendelkezésre áll vagy az oktatás és kutatás igényeivel összhangban

fokozatosan megteremthetõ.

(2) Az oktatási hivatal a mûködési engedélyt azzal a feltétellel adja ki, hogy az engedélyben foglalt, az oktatással és

a tudományos kutatással kapcsolatos tevékenység megkezdésére az Országgyûlés állami elismerés megadásáról

szóló döntése után, az állami elismerésrõl szóló törvénymódosítás hatálybalépését követõen kerülhet sor. Az oktatási

hivatal a mûködési engedélyt legalább ötévente köteles felülvizsgálni.

(3) E törvény 1. melléklete tartalmazza azokat a felsõoktatási intézményeket, amelyek állami elismeréssel rendelkeznek.

(4) A felsõoktatási intézmény alapító okiratát és annak módosítását a fenntartó fogadja el. Az alapító okirat és a mûködési

engedély minimális adattartalmát a 2. melléklet határozza meg.

(5) A felsõoktatási intézmény – az alapító okiratában meghatározottak szerinti feladatainak ellátásához – intézményt,

szervezeti egységet hozhat létre és tarthat fenn.
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(6) A felsõoktatási képzésben részt vevõ hallgatók elhelyezését szolgáló szervezet (kollégium, diákotthon) – felsõoktatási

intézménnyel kötött megállapodás alapján – elláthatja a felsõfokú tanulmányok megkezdését elõsegítõ felkészítés

feladatait, részt vehet a felsõfokú képzésben is, és szakkollégiumként is mûködhet.

9. § (1) A felsõoktatási intézmény egyetem vagy fõiskola lehet.

(2) Az „egyetem” vagy „fõiskola” elnevezés, valamint ezek idegen nyelvû megfelelõi használatára csak az e törvény 1.

melléklete szerinti – továbbá az e törvény alapján a Magyarország területén mûködõ külföldi – felsõoktatási intézmény

jogosult.

(3) Egyetem az a felsõoktatási intézmény, amelyik

a) legalább két képzési területen jogosult mesterképzésre, valamint legalább két tudományterületen doktori

képzésre és doktori fokozat odaítélésére;

b) munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább

ötven százaléka tudományos fokozattal rendelkezik;

c) legalább három egyetemi karral rendelkezik;

d) tudományos diákköröket mûködtet;

e) az általa indított szakok egy részén képzéseit képes idegen nyelven folytatni.

(4) A fõiskola kari struktúrában is mûködtethetõ, munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében

foglalkoztatott oktatóinak, kutatóinak legalább harmada tudományos fokozattal rendelkezik. A fõiskola tudományos

diákköröket mûködtethet.

(5) A felsõoktatási intézmény több azonos típusú kara együttesen is teljesítheti a kari mûködés feltételeit. A karok által

együttesen teljesített mûködési létszámfeltétel legfeljebb húsz százalékkal lehet alacsonyabb az 108. § 11. aa) vagy

ba) pontjában meghatározottak szerint együttesen teljesítendõ létszámkövetelménytõl.

(6) Az egyetem valamennyi képzési ciklusban folytathat képzést. A fõiskola alapképzést, – a kormányrendeletben

meghatározottak szerint mesterképzést, osztatlan képzést – valamint felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító

képzést (felsõoktatási szakképzés, szakirányú továbbképzés) folytathat.

(7) Ha a felsõoktatási intézmény hivatalos neve megváltozik, az errõl szóló bejelentést az oktatási hivatal tudomásul veszi,

és kezdeményezi a miniszter útján e törvény 1. mellékletének módosítását.

10. § (1) A Kormány nemzetstratégiai célok megvalósítása érdekében, rendeletében meghatározottak szerint, állami

fenntartású felsõoktatási intézményt kiemelt felsõoktatási intézménnyé minõsíthet.

(2) A kiemelkedõ színvonalú képzést nyújtó, a tudományos életben elismert egyetem, vagy egyetemi kar – a Kormány

által meghatározott feltételekkel – „kutató” minõsítést kaphat.

(3) A több képzési területen képzést folytató, alkalmazott kutatási területen nemzetközileg elismert fõiskola – a Kormány

által meghatározott feltételekkel – „alkalmazott kutatások fõiskolája” minõsítést kaphat.

(4) A miniszter megállapodás alapján az (1)–(3) bekezdésben meghatározott szervezetek, szervezeti egységek

mûködését támogatásban részesítheti.

III. FEJEZET

A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNY MÛKÖDÉSÉNEK ALAPELVEI

5. Alapvetõ mûködési szabályok

11. § (1) A felsõoktatási intézmény

a) meghatározza a mûködésére és szervezetére vonatkozó azon rendelkezéseket (a továbbiakban: szervezeti és

mûködési szabályzat), amelyeket jogszabály nem zár ki vagy amelyrõl jogszabály felhatalmazása alapján más

szabályzatban nem kell rendelkezni,

b) egy – helyben szokásos és egyben akadálymentes módon nyilvánosságra hozott – szervezeti és mûködési

szabályzatot fogadhat el, amelynek részeit a 2. melléklet sorolja fel,

c) tájékoztató és tanácsadó rendszerével segíti a – különös figyelemmel a fogyatékkal élõ – hallgató beilleszkedését

és elõrehaladását a felsõfokú tanulmányok idején, illetve a tanulmányok alatt és befejezését követõen segítséget

nyújt a karriertervezésben,

d) ellátja a tehetséggondozással és a tudomány társadalmi elismertségének növelésével kapcsolatos feladatokat,
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e) lehetõséget biztosít arra, hogy az elõadások rendjét – egyenlõ esélyû hozzáférés biztosításával – megismerhessék

és – a szervezeti és mûködési szabályzat által meghatározott keretek között – látogathassák azok is, akik nem

állnak hallgatói jogviszonyban,

f) az e törvényben foglaltak szerint meghatározza és közzéteszi a hallgatói jogviszony létesítésének követelményeit

(a továbbiakban: felvételi követelmények),

g) mûködése során biztosítja, hogy feladatainak végrehajtásában közremûködõk a hallgatókkal, az oktatókkal és

a felsõoktatásban dolgozókkal kapcsolatos döntéseik meghozatala során az egyenlõ bánásmód és az egyenlõ

esélyû hozzáférés követelményét megtartsák.

(2) A felsõoktatási intézménynek az alaptevékenységéhez igazodóan biztosítania kell egészségfejlesztést is beleértve

a rendszeres testmozgás és sporttevékenység megszervezését, a könyvtári szolgáltatást, a tudásalapú gazdasághoz

kapcsolódó pénzügyi- és vállalkozói-, az anyanyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztését, lehetõséget kell teremtenie

az idegen nyelvi szaknyelvi ismeretek fejlesztésére.

6. A felsõoktatási intézmény felépítése

12. § (1) A felsõoktatási intézmény vezetõ testülete a szenátus. A szenátus elnöke a rektor.

(2) A szenátust illetik meg a felsõoktatási intézmény Alaptörvényben rögzített jogosultságai.

(3) A szenátus

a) határozza meg a felsõoktatási intézmény képzési és kutatási feladatait, és ellenõrzi azok végrehajtását;

b) állapítja meg saját mûködésének rendjét;

c) fogadja el – középtávra, legalább négyéves idõszakra, évenkénti bontásban meghatározva a végrehajtás

feladatait – az intézményfejlesztési tervet, illetve annak részeként a kutatási-fejlesztési innovációs stratégiát;

d) véleményezi a rektori pályázatokat, továbbá értékeli a rektor vezetõi tevékenységét;

e) fogadja el az intézmény

ea) képzési programját,

eb) szervezeti és mûködési szabályzatát, doktori szabályzatát,

ec) a minõség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit,

ed) a fenntartó által meghatározott keretek között költségvetését,

ee) a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját;

f) határozza meg az intézményben

fa) a hallgatói tanácsadás rendszerét,

fb) az oktatói munka hallgatói véleményezési rendszerét;

g) a fenntartó egyetértésével dönt

ga) fejlesztés indításáról,

gb) az intézmény vagyongazdálkodási tervérõl,

gc) gazdálkodó szervezet alapításáról, gazdálkodó szervezetben részesedés szerzésérõl, gazdálkodó

szervezettel történõ együttmûködésrõl;

h) a szenátus dönt továbbá

ha) együttmûködési megállapodás megkötésérõl,

hb) a tudományos tanács létrehozásáról, tagjainak és elnökének megválasztásáról,

hc) az oktatói, kutatói és vezetõi pályázatok rangsorolásáról, címek, kitüntetések adományozásáról,

hd) a doktori iskola létesítésérõl, megszüntetésérõl és a doktori képzés indításáról,

he) köztársasági ösztöndíj adományozásának kezdeményezésérõl,

hf) képzés indításának, illetve megszüntetésének kezdeményezésérõl.

(4) Az intézményfejlesztési tervben kell meghatározni a fejlesztéssel, a fenntartó által a felsõoktatási intézmény

rendelkezésére bocsátott vagyon hasznosításával, megóvásával, elidegenítésével kapcsolatos elképzeléseket,

a várható bevételeket és kiadásokat.

(5) Ha a szenátus által létrehozott bizottság, illetve tanács hallgatókat érintõ ügyekben is eljár, biztosítani kell, hogy

a bizottság munkájában részt vehessenek a hallgatók képviselõi is a kreditátviteli bizottság kivételével. A szenátus

a hallgatók tanulmányi, vizsga- és szociális ügyeinek intézésére állandó bizottságot hoz létre. A hallgatókat érintõ

ügyekben eljáró bizottságban biztosítani kell a hallgatók részvételét, azzal a megkötéssel, hogy a tanulmányi, vizsga és

szociális ügyek intézésére létrehozott állandó bizottságban a hallgatók által delegált tagok száma nem lehet kevesebb

mint a bizottság tagjainak huszonöt százaléka.
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(6) A szenátus tagja – a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat képviselõi kivételével – az lehet, aki a felsõoktatási

intézményben munkaviszony, illetve közalkalmazotti jogviszony keretében oktatói, kutatói vagy egyéb munkakört

tölt be.

(7) Az állami felsõoktatási intézményben a szenátus tagjai – a rektor, gazdasági vezetõ kivételével – választás útján nyerik

el megbízatásukat. A szenátus mûködésével kapcsolatos minden kérdést a felsõoktatási intézmény szervezeti és

mûködési szabályzatában kell meghatározni, a következõk figyelembevételével:

a) a szenátus létszáma nem lehet kevesebb kilenc fõnél, továbbá az oktatók és kutatók által választott tagoknak –

az elnökkel együtt – a testület tagjainak többségét kell alkotniuk, a karok, a vezetõi megbízással nem rendelkezõ

oktatók képviseletét biztosítani kell,

b) a hallgatói önkormányzat a 60. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek szerint a szenátus létszáma

legalább húsz, legfeljebb huszonöt százalékának megfelelõ számban delegál képviselõt,

c) a doktorandusz önkormányzat egy fõ képviselõt jogosult delegálni,

d) az egyéb munkakörben foglalkoztatott tagok, a reprezentatív szakszervezetek képviselõinek létszáma nem lehet

több, mint a szenátus létszámának öt-öt százaléka, de legalább egy-egy fõ,

e) a szenátus tagjainak megbízatása négy év, a hallgatói és a doktorandusz önkormányzat képviselõje esetében

legalább egy és legfeljebb három év lehet,

f) a szenátus ülései az intézmény alkalmazottai, hallgatói számára nyilvánosak,

g) a szenátus ülése akkor határozatképes, ha tagjainak legalább hatvan százaléka jelen van, döntéseit – ha törvény

vagy a szervezeti és mûködési szabályzat magasabb szavazati arányt nem ír elõ – jelen lévõ tagjai többségének

egyhangú szavazatával hozza,

h) a szenátus jelen lévõ tagjai több mint ötven százalékának kérésére zárt ülést, titkos szavazást kell tartani,

i) a szenátus üléseirõl jegyzõkönyvet kell készíteni, a szenátus döntéseit határozatba kell foglalni, és a szervezeti és

mûködési szabályzatban meghatározottak szerint nyilvánosságra kell hozni,

j) a szenátus ülésérõl az ülés idõpontja, a napirend megküldésével elõzetesen a fenntartó képviselõjét tájékoztatni

kell, a fenntartó képviselõje az ülésen tanácskozási joggal részt vehet.

(8) Nem ruházhatók át a (3) bekezdés a–g) és ha)–hb) valamint hd–hf) pontban meghatározott jogkörök.

13. § (1) A felsõoktatási intézmény felelõs vezetõje és képviselõje a rektor, aki eljár és dönt mindazokban az ügyekben,

amelyeket jogszabály, a szervezeti és mûködési szabályzat, a kollektív szerzõdés nem utal más személy vagy testület

hatáskörébe.

(2) A rektor felelõs a felsõoktatási intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, gyakorolja – a gazdasági vezetõ, belsõ

ellenõrzési egység vezetõjére is kiterjedõen – a munkáltatói jogokat.

(3) A rektor az (1)–(2) bekezdésben meghatározott jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében

helyettesére vagy az intézmény más magasabb vezetõ beosztású alkalmazottjára átruházhatja. Az átruházott hatáskör

gyakorlója a hatáskört nem adhatja tovább.

(4) A gazdasági fõigazgató, ennek hiányában a gazdasági igazgató felelõs a szükséges gazdálkodási intézkedések és

javaslatok elõkészítéséért.

(5) Rektori megbízást az kaphat, aki vezetési, szervezési, gazdálkodási ismeretekkel és gyakorlattal rendelkezik, továbbá

a felsõoktatási intézménnyel teljes munkaidõre szóló munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban áll,

illetve akivel ilyen jogviszonyt létesítenek. A rektori megbízáshoz egyetem esetén egyetemi tanári, fõiskola esetén

egyetemi tanári, fõiskolai tanári, egyetemi docensi, tudományos tanácsadói vagy kutatóprofesszori, illetve

tudományos fõmunkatársi munkakörben történõ alkalmazás szükséges.

(6) A szenátus tagjai kétharmadának igenlõ szavazatával kezdeményezheti a rektor visszahívását.

14. § (1) A felsõoktatási intézményben informatikai, szociális, sport, könyvtári, levéltári, múzeumi, egészségügyi szolgáltató –

kormányrendeletben meghatározottak szerint kollégiumi – és egyéb – így különösen köznevelési, gyakorlati képzést

biztosító tanmûhely, tanszálloda, tangazdaság, mûvészeti gyakorlóhely, botanikus kert, valamit termelõ feladatot

ellátó – szervezeti egység hozható létre. Egy szak képzéséért több telephely esetén is csak egy oktatási szervezeti

egység lehet a felelõs. A felelõs megnevezését a képzési program tartalmazza.

(2) A felsõoktatási intézmény könyvtára, könyvtári rendszere szakirodalmi, információs, oktatási és kutatási feladatokat

ellátó nyilvános tudományos közgyûjtemény, amely múzeumi, levéltári funkciót is elláthat. Az állami egyetemi

könyvtárak ellátják a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról, és a közmûvelõdésrõl szóló törvényben

41186 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



meghatározott nyilvános könyvtári, valamint szak- és felsõoktatási könyvtári feladatokat. Az egyetemi könyvtárak

az országos Dokumentum-ellátási Rendszerbõl – jogszabályban meghatározottak szerint – támogatást kapnak.

(3) A felsõoktatási intézmény szervezeti egységei centrummá, fõiskolai, egyetemi központtá szervezhetõk. Az állami

felsõoktatási intézmény által fenntartott köznevelési intézmény a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó

szabályokat alkalmazó jogi személy.

(4) Állami felsõoktatási intézményben – a Kormány által meghatározott keretek között – gazdasági tanácsot kell

mûködtetni, nem állami felsõoktatási intézményben gazdasági tanács mûködtethetõ.

IV. FEJEZET

A FELSÕOKTATÁSBAN FOLYÓ KÉPZÉS RENDSZERE

7. A felsõfokú végzettségi szint és a szakképzettség

15. § (1) A felsõoktatási intézményben a képzés képzési program alapján folyik. A képzési program részeként a tantervet

felsõoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben a miniszter által kiadott képzési és kimeneti követelmények

alapján, szakirányú továbbképzésben szabadon készíti el a felsõoktatási intézmény. A tanterveket ötévente felül kell

vizsgálni. Új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésére felmenõ rendszerben kerülhet sor.

(2) Felsõoktatási szakképzésben felsõfokú szakképzettség szerezhetõ, melyet oklevél tanúsít. A felsõoktatási

szakképzésre tekintettel kiállított oklevél önálló végzettségi szintet nem tanúsít. A felsõoktatási szakképzésben

legalább százhúsz kreditet kell, és legfeljebb százötven kreditet lehet megszerezni. A képzési és kimeneti követelmény

tartalmazza a felsõoktatási szakképzésben szerzett krediteknek az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe

való beszámítását. A beszámítható kreditek száma legalább harminc, legfeljebb százhúsz lehet. A képzési idõ

legfeljebb öt félév, kivéve, ha az európai uniós jog valamely képzés tekintetében ennél hosszabb idõt állapít meg.

(3) Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhetõ. Az alapfokozat az elsõ felsõfokú

végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére. A képzési és kimeneti követelmények határozzák

meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az alapképzésben. A gyakorlatigényes alapképzési szakokban

legalább egy félévig tartó szakmai gyakorlatot (a továbbiakban: szakmai gyakorlat) kell szervezni. A szakmai gyakorlat

teljesítése feltétele a záróvizsgára bocsátásnak. Az alapképzésben legalább száznyolcvan kreditet – szakmai gyakorlat

esetén legalább kettõszáztíz kreditet – kell és legfeljebb kétszáznegyven kreditet lehet teljesíteni. A képzési idõ

legalább hat, legfeljebb nyolc félév.

(4) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhetõ. A mesterfokozat a második

felsõfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen

szakképzettség szerezhetõ a mesterképzésben. A mesterképzésben – figyelembe véve az (5) bekezdésben

meghatározottakat – legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idõ

legalább két, legfeljebb négy félév. A mesterfokozatot eredményezõ képzésre épülõ mesterképzésben hatvan

kreditet lehet szerezni, a képzési idõ két félév.

(5) Az osztatlan képzésben legalább háromszáz kreditet kell és legfeljebb háromszázhatvan kreditet lehet megszerezni.

A képzési idõ legalább tíz és legfeljebb tizenkét félév.

(6) A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot követõen további – szakirányú szakképzettség

szerezhetõ. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet

megszerezni. A képzési idõ legalább két, legfeljebb négy félév.

16. § (1) A képzési program része a doktori képzés, amely a mesterfokozat megszerzését követõ képzésben a doktori fokozat

megszerzésére készít fel. Doktori képzésben legalább száznyolcvan kreditet kell szerezni. A képzési idõ hat félév.

A doktori képzés egységes, harminchat hónapos képzési idõbõl áll, amely felosztható beszámoltatási szakaszokra.

(2) Doktori képzésre az a felsõoktatási intézmény szerezhet jogosultságot, amelyben mesterképzés folyik az adott

tudományterületen.

(3) A felsõoktatási intézmény doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére azon a tudományterületen, azon belül

tudományágban vagy mûvészeti ágban szerezhet jogosultságot, amelyre a mûködési engedélye kiterjed.

A mûvészetek területén a tudományos fokozatszerzésre felkészítõ PhD-képzésre, illetve a „Doctor of Liberal Arts”

mûvészeti fokozatszerzésre felkészítõ DLA-képzésre (a továbbiakban: doktori képzés) és fokozatadásra lehet

jogosultságot szerezni.
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(4) A doktori képzésben szerezhetõ oklevél által tanúsított tudományos fokozat a „Doctor of Philosophy” (rövidítve: PhD),

a mûvészeti képzésben a „Doctor of Liberal Arts” (rövidítve: DLA). Az oklevelet a rektor és a doktori tanács elnöke írja

alá.

(5) A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése (a továbbiakban: doktori eljárás) a felsõoktatási intézmény

doktori tanácsának joga. Az intézmény doktori tanácsa tudományterületenként – ezen belül a felsõoktatási intézmény

doktori szabályzatában meghatározott tudomány-, illetve mûvészeti ágakban – tudomány-, illetve mûvészeti ági

doktori tanácsot hozhat létre. A doktori tanács valamennyi tagjának – a doktorandusz képviselõk kivételével –

tudományos fokozattal kell rendelkeznie.

8. A képzés megszervezésének módozatai

17. § (1) A felsõoktatásban a képzés megszervezhetõ teljes idejû képzésként, részidõs képzésként, továbbá távoktatásként.

A teljes idejû képzés félévenként legalább háromszáz tanórából áll.

(2) A teljes idejû képzést a nappali képzés munkarendje szerint heti öt napból álló tanítási hét keretében,

a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezésektõl a felsõoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának

egyetértésével el lehet térni.

(3) A részidõs képzés lehet esti vagy levelezõ képzés munkarendje szerint szervezett képzés. A részidõs képzés idõtartama

– kivéve a szakirányú továbbképzést – a teljes idejû képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka

lehet. A szakirányú továbbképzés idõtartama a teljes idejû képzés tanóráinak legalább húsz, legfeljebb ötven százaléka

lehet.

V. FEJEZET

ADATKEZELÉS A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN, A FELSÕOKTATÁS INFORMÁCIÓS RENDSZERE

9. Az adatkezelés célja

18. § (1) A felsõoktatási intézmény

a) az intézmény rendeltetésszerû mûködéséhez,

b) a jelentkezõk és a hallgatók jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez,

c) a képzés, kutatás megszervezéséhez,

d) a munkáltatói jogok gyakorlásához, illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak gyakorlásához és

kötelezettségeik teljesítéséhez,

e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetéséhez,

f) a jogszabályokban és a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában biztosított

kedvezményekre való jogosultság megállapításához, elbírálásához és igazolásához

nélkülözhetetlenül szükséges személyes és különleges adatokat tartja nyilván.

(2) Az (1) bekezdés alapján nyilvántartott adatok körét, az adatkezelés célját és idõtartamát, valamint a nyilvántartott

adatok továbbításának feltételeit a 3. melléklet rögzíti. A nyilvántartott adatok statisztikai célra felhasználhatók és

statisztikai felhasználás céljára a hivatalos statisztikai szolgálat számára átadhatók.

10. A felsõoktatási információs rendszer

19. § (1) A felsõoktatással kapcsolatos állami hatáskörök gyakorlásához, a nemzetgazdasági szintû tervezéshez, továbbá

a felsõoktatásban részt vevõk jogainak gyakorlásához és kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatokat

központi nyilvántartás tartalmazza (a továbbiakban: felsõoktatási információs rendszer). Ahol e törvény központi

nyilvántartásról rendelkezik, azon a felsõoktatási információs rendszert kell érteni.

(2) A felsõoktatási információs rendszer elektronikus formában létrehozott, közhiteles nyilvántartás, amely az alábbi

alrendszerekbõl, illetve alkalmazásokból áll:

a) felsõoktatási intézmény-nyilvántartás, amely a felsõoktatási intézmények alapító okiratában és mûködési

engedélyében szereplõ adatokat tartalmazza,

b) felsõoktatási felvételi rendszer, amely a felsõoktatási felvételi eljárás lebonyolításához szükséges intézményi és

személyes adatokat tartalmazza,
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c) felsõoktatási személyi nyilvántartás, amely a hallgatók és a felsõoktatásban alkalmazottak adatait tartalmazza,

d) oklevél-nyilvántartás, ami a felsõoktatási intézmények által a felsõfokú tanulmányok lezárását követõen kiadott

tanúsítványok, oklevelek, oklevélmellékletek, valamint az odaítélt doktori fokozatok adatait tartalmazza,

e) a végzett hallgatók pályakövetési rendszere, amely a felsõoktatási információs rendszert alkotó alrendszerekbõl,

valamint az intézményi nyilvántartásokból – személyazonosításra alkalmatlan módon – szolgáltatott adatokból

álló, csoportosított adatokat, kimutatásokat szolgáltat,

f) az állami oktatásirányítást, illetve a fenntartói irányítást támogató ágazati vezetõi információs rendszer, amely

a felsõoktatási információs rendszert alkotó alrendszerekbõl, valamint az intézményi nyilvántartásokból –

személyazonosításra alkalmatlan módon – szolgáltatott adatokból álló, csoportosított adatokat, kimutatásokat

szolgáltat.

(3) A felsõoktatási információs rendszerbe – kormányrendeletben meghatározottak szerint – kötelesek adatot

szolgáltatni a felsõoktatási intézmények, az intézményfenntartók.

(4) A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv

a) a mûködési engedéllyel rendelkezõ felsõoktatási intézménynek intézményi azonosító számot (a továbbiakban:

intézményi azonosító szám);

b) annak, akit oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben közalkalmazotti vagy más, munkavégzésre irányuló

jogviszonyban foglalkoztatnak

ba) oktatói azonosítót,

bb) kérelemre oktatói, kutatói, alkalmazotti igazolványt;

c) a hallgatóknak

ca) hallgatói azonosítót,

cb) kérelemre diákigazolványt

ad ki.

(5) A felsõoktatás információs rendszerében egy személynek a (4) bekezdés b) pontja, vagy a (4) bekezdés c) pontja

alapján egy azonosítója és egy igazolványa lehet.

(6) Az oktatói és a hallgatói azonosító, valamint az oktatói, kutatói, alkalmazotti igazolvány és

a diákigazolvány-nyilvántartások körében kezelendõ adatok körét, az adatkezelés célját, idõtartamát, az adatok

továbbításának feltételeit, valamint az azonosítók és az igazolványok mûszaki-technológiai jellemzõit, felhasználói

funkcióit a 3. melléklet rögzíti. Az azonosítók és az igazolványok kiadásának rendjét a Kormány rendeletben

szabályozza.

VI. FEJEZET

A FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÁTALAKULÁSA, MEGSZÛNÉSE

11. A felsõoktatási intézmények átalakulása

20. § (1) A felsõoktatási intézmények tevékenységének összehangolása céljából az intézményeket egyesíteni lehet

(a továbbiakban: egyesülés). Az egyesülésrõl a szenátusok elõzetes véleményének ismeretében a fenntartó hoz

döntést.

(2) Az egyesüléssel érintett felsõoktatási intézmények azonos számú tagot delegálnak az elõkészítõ bizottságba.

A bizottság tagja a miniszter egy képviselõje, továbbá állami fenntartású intézmény esetén az állami vagyonért felelõs

miniszter egy képviselõje.

(3) Az egyesülés eredményeképpen új felsõoktatási intézmény jön létre, amely jogutódja az egyesüléssel érintett

felsõoktatási intézményeknek. Az új intézmény létesítésével kapcsolatos eljárást le kell folytatni azzal, hogy

amennyiben az alaptevékenység keretében ellátott feladatok köre, továbbá az intézményi mûködés feltétele nem

változik, a mûködés engedélyezésére szakértõi vélemény bekérése nélkül kerül sor.

21. § (1) Felsõoktatási intézmény szétválása esetén az eredeti felsõoktatási intézmény megszûnik, és új felsõoktatási

intézmények jönnek létre. A létrejövõ intézmények a megszûnõ felsõoktatási intézmény jogutódai. A jogutódlásról

a megszûnéssel és az alapítással kapcsolatos eljárásban kell dönteni.

(2) Kiválás esetén az eredeti felsõoktatási intézmény tovább folytatja mûködését, a kiváló szervezeti egységet új

intézményként lehet megalapítani vagy másik felsõoktatási intézményhez lehet csatlakoztatni.
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(3) Beolvadás esetén a beolvadó felsõoktatási intézmény megszûnik, és a befogadó felsõoktatási intézmény –

jogutódként – látja el a beolvadt felsõoktatási intézmény feladatait.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben szabályozott átalakulást követõen az új intézmény létesítésére vonatkozó eljárást le kell

folytatni, azzal, hogy amennyiben az alaptevékenység keretében ellátott feladatok köre, továbbá az intézményi

mûködés feltétele nem változik, a mûködés engedélyezésére szakértõi vélemény bekérése nélkül kerül sor.

(5) Költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény költségvetési szervvel egyesülhet, ilyenhez csatlakozhat, és

költségvetési szervvel olvadhat össze. A költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény a Kormány

engedélyével a Kormány által külön jogszabályban meghatározott eljárásban nem költségvetési szerv formájában

mûködõ felsõoktatási intézménnyel egyesülhet, ilyen felsõoktatási intézménybe olvadhat be.

12. A felsõoktatási intézmény megszûnése

22. § (1) A felsõoktatási intézmény az állami elismerés visszavonásával megszûnik.

(2) A Kormány kezdeményezi az Országgyûlésnél az állami elismerés visszavonását, ha a felsõoktatási intézmény

a) megszüntetése feltételeinek fennállását a bíróság megállapította,

b) fenntartója jogutód nélkül megszûnik, illetve megszûnt,

c) fenntartójának megszûnik, illetve megszûnt az a joga, hogy felsõoktatási intézményt tartson fenn,

d) fenntartója e jogának gyakorlásával felhagy, illetve felhagyott, kivéve, ha a fenntartói jog új fenntartóra száll át.

(3) Az állami felsõoktatási intézmények tekintetében a (2) bekezdés b–d) pontjában foglaltak nem alkalmazhatóak.

(4) A Kormány kezdeményezi az Országgyûlésnél az állami elismerés visszavonását akkor is, ha a fenntartó a felsõoktatási

intézmény megszüntetésérõl határozott.

(5) A Kormány kezdeményezi az Országgyûlésnél az állami elismerés visszavonását akkor is, ha a felsõoktatási intézmény

másik felsõoktatási intézménnyel egyesül, beolvad vagy szétválik.

(6) A (4) bekezdésében meghatározott esetben a megszûnésre kifutó rendszerben kerülhet sor, oly módon, hogy azok

a hallgatók, akik megkezdték a tanulmányaikat az adott képzési szinten, azt be tudják fejezni. Megszüntethetõ

a felsõoktatási intézmény az adott félévet követõ vizsgaidõszak utolsó napján is, feltéve, hogy a hallgatók

tanulmányaikat másik felsõoktatási intézményben folytatni tudják.

23. § (1) A felsõoktatási intézményt megszüntetõ fenntartónak döntése meghozatala elõtt megállapodást kell kötnie azzal

a felsõoktatási intézménnyel, amelyikben a hallgatók a megkezdett tanulmányaikat folytatni tudják.

(2) A jogutód nélküli megszûnés esetén a vagyon a felsõoktatási intézmény fenntartóját illeti meg.

(3) Az oktatási hivatal a felsõoktatási intézmény, átalakulásával, kapcsolatos jogerõs határozatát a Kormány által

meghatározottak szerint, továbbá a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

HARMADIK RÉSZ
A FELSÕOKTATÁSBAN ALKALMAZOTTAK

VII. FEJEZET

A FELSÕOKTATÁSBAN ALKALMAZOTTAK KÖRE ÉS A FOGLALKOZTATÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

13. Munkakörök, munkaviszonyra vonatkozó szabályok

24. § (1) A felsõoktatási intézményben az oktatással összefüggõ feladatokat oktatói és tanári munkakörökben

foglalkoztatottak látják el. Az önálló kutatói feladatok ellátására tudományos kutatói munkakör létesíthetõ.

(2) A felsõoktatási intézmény mûködésével összefüggõ feladatok ellátására egyéb munkakör is létesíthetõ.

(3) Ha a felsõoktatási intézmény közoktatási, közmûvelõdési, közgyûjteményi, egészségügyi, szociális, sport vagy más

feladat ellátására intézményt, szervezeti egységet hoz létre, az ott foglalkoztatottakra az adott ágazatra, feladatra,

tevékenységre meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni [a továbbiakban az (1)–(3) bekezdésben felsoroltak

együtt: alkalmazottak].

(4) Az alkalmazottak foglalkoztatására költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetén

a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt, más felsõoktatási intézményekben a Munka Törvénykönyvét

az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

41190 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



(5) A felsõoktatásban az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott büntetlen elõéletû legyen és rendelkezzen az elõírt

végzettséggel és szakképzettséggel.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény

a) 40. § (5) bekezdésében foglaltaktól eltérõen a rektor számára a jutalom meghatározása és a teljesítés értékelése

e törvény 73. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazásával történhet,

b) 30/A. § (1) bekezdés b–c) pontja, valamint 30/B–30/E. §-a szerinti munkakör-felajánlási, illetve az ahhoz

kapcsolódó nyilvántartási kötelezettséget a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények

vonatkozásában nem kell alkalmazni.

VIII. FEJEZET

AZ OKTATÓKRA, TUDOMÁNYOS KUTATÓKRA, TANÁRI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA

VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

14. Az oktatói munkakörök, a munkaköri címek

25. § (1) Az oktatói feladat – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – oktatói munkakörben látható el, költségvetési

szervként mûködõ felsõoktatási intézményben az oktatói munkakörre létesített közalkalmazotti jogviszonyban, más

felsõoktatási intézményben pedig az oktatói munkakörre létesített munkaviszonyban. Az oktatói munkakörben való

foglalkoztatáshoz mesterfokozat szükséges.

(2) Az oktatói feladatok és a tudományos kutatói feladatok egy munkakörben is elláthatók, ebben az esetben

a munkaszerzõdésben, közalkalmazotti kinevezésben kell meghatározni, hogy az egyes feladatokat a foglalkoztatás –

teljes vagy rész- – munkaidejének milyen hányadában kell ellátni.

(3) Megbízási jogviszony keretében az oktatói feladat akkor látható el, ha a tevékenység jellege ezt megengedi, továbbá

a végzett munkára fordított idõ nem haladja meg a teljes munkaidõ hatvan százalékát (a továbbiakban: óraadó

oktató). Az óraadó oktató alkalmazásánál a 24. § (5) és e § (2) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Megbízási

jogviszony létesíthetõ továbbá az eseti, nem rendszeres oktatói feladatokra. A felsõoktatási intézmény a vele

közalkalmazotti, illetve munkaviszonyban álló személlyel a munkakörébe nem tartozó oktatói feladatok ellátására

megbízási jogviszonyt létesíthet.

(4) A felsõoktatási intézményben megbízási jogviszony azzal létesíthetõ, illetve tartható fenn, aki büntetlen elõéletû, és

nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a megbízási jogviszony irányul.

(5) Azt a tényt, hogy a (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok nem áll fenn,

a) a megbízási jogviszony létrejötte elõtt a megbízási jogviszonyt megbízottként létesíteni kívánó személy a rektor

részére,

b) a megbízási jogviszony fennállása alatt a megbízott a rektornak – a mulasztás jogkövetkezményeit tartalmazó –

írásbeli felhívására, a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e határidõn belül a megbízott személyen

kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszûnését követõen haladéktalanul

hatósági bizonyítvánnyal igazolja.

(6) Ha a megbízott igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok, a felsõoktatási

intézmény az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti

eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a megbízott részére megtéríti.

(7) A megbízási jogviszonyt a felsõoktatási intézmény azonnali hatállyal megszünteti, ha

a) a megbízott a (5) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettségének az ismételt szabályszerû felhívástól számított

tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívül álló ok

következménye,

b) ha az (4) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennállását a rektor az igazolás céljából a bûnügyi nyilvántartó

szerv által kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja.

(8) A rektor a (5) bekezdésben meghatározottak alapján megismert személyes adatokat – a kizáró ok fennállásának

megállapítása céljából –

a) a megbízási jogviszony létesítésérõl meghozott döntés idõpontjáig,

b) a megbízási jogviszony létesítése és fennállása esetén a megbízási jogviszony megszûnéséig

kezeli.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 41191



26. § (1) Az oktató a heti teljes munkaidejébõl – két egymást követõ tanulmányi félév átlagában – legalább heti tíz órát köteles

a hallgatók felkészítését szolgáló elõadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására (a továbbiakban:

tanításra fordított idõ) fordítani. Az oktató tudományos kutatást folytat, továbbá a hallgatókkal való foglalkozással,

tudományos kutatással le nem kötött munkaidõben – munkaköri feladatként – a munkáltató rendelkezései szerint

ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a felsõoktatási intézmény mûködésével és igénylik az oktató

szakértelmét.

(2) A munkáltató a tanításra fordított idõt – a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint – hetven

százalékkal megemelheti, illetve huszonöt százalékkal csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsõoktatási

intézményben az oktatói munkakörben foglalkoztatottakra számított tanításra fordított idõ nem lehet kevesebb két

egymást követõ tanulmányi félév átlagában egy oktatóra vetítve heti tizenkettõ óránál. A tanítási idõ

meghatározásának elveit a foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni, azzal, hogy a tanításra

fordított idõ megállapításánál a tanulmányi követelmények számonkérésével, a tananyagfejlesztéssel, a tankönyv,

a segédlet készítéssel, az oktatói felkészüléssel összefüggésben végzett tevékenységet figyelembe kell venni.

A csökkentés, emelés összefüggõ idõtartama legfeljebb két félévre szólhat.

(3) Az oktató – függetlenül attól, hogy hány felsõoktatási intézményben lát el oktatói feladatot – az intézmény mûködési

feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsõoktatási intézmény támogatásának megállapításánál egy

felsõoktatási intézményben vehetõ figyelembe. Az oktató, írásban adott nyilatkozata határozza meg, hogy melyik

az a felsõoktatási intézmény, amelyiknél figyelembe lehet õt venni.

15. Az oktatói munkakör létesítése és megszüntetése

27. § (1) A felsõoktatási intézményben létesíthetõ oktatói munkakörök a következõk:

a) tanársegéd,

b) adjunktus,

c) fõiskolai, illetve egyetemi docens,

d) fõiskolai, illetve egyetemi tanár.

(2) Az oktatói munkakörben történõ alkalmazás együtt jár a munkakör megnevezésével azonos munkaköri cím

adományozásával és e munkaköri cím használatának jogával.

(3) A fõiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörben történõ alkalmazás – a foglalkoztatásra irányuló jogviszony

létesítésének – feltétele, hogy az érintettet a megfelelõ munkaköri cím adományozásával a miniszterelnök fõiskolai

tanárrá, illetve a köztársasági elnök egyetemi tanárrá kinevezze (a továbbiakban: fõiskolai, egyetemi tanári munkaköri

cím adományozása). A miniszterelnöki, illetve a köztársasági elnöki intézkedés a fõiskolai, illetve egyetemi tanári

munkakör betöltéséhez szükséges elõfeltétel, a megfelelõ munkaköri cím adományozását eredményezi. A fõiskolai,

illetve egyetemi tanári munkaköri cím használati jogának biztosítása, megvonása – külön erre irányuló munkáltatói

intézkedés hiányában – nem eredményezi a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítését, megszûnését. A fõiskolai,

illetve egyetemi tanár foglalkoztatására irányuló jogviszonyt a felsõoktatási intézményben munkáltatói jogkört

gyakorló rektor jogosult létesíteni, illetve megszüntetni.

(4) Az alkalmazás megszûnésével – a fõiskolai és az egyetemi tanári cím kivételével – megszûnik a munkaköri cím

használatának a joga. A fõiskolai és az egyetemi tanár a cím használatára addig jogosult, ameddig a miniszterelnök,

illetve a köztársasági elnök a tanári cím használatának jogát nem vonja meg.

28. § (1) Ha a felsõoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszere szigorúbb elõírást nem tartalmaz

a) a tanársegédi munkakörben történõ alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése,

b) az adjunktusi munkakörben történõ alkalmazás feltétele a doktorjelölti jogviszony létesítése, egyetemen

betöltött adjunktusi munkakör esetén a doktori fokozat megszerzése.

(2) A fõiskolai docensi munkakörben történõ alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal, és

alkalmas legyen a hallgatók, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére,

továbbá rendelkezzék megfelelõ szakmai gyakorlattal.

(3) A fõiskolai tanári és az egyetemi docensi munkakörben történõ alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék

doktori fokozattal, és alkalmas legyen a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi,

tudományos, illetve mûvészi munkájának vezetésére, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást tartson, továbbá

rendelkezzék megfelelõ, az oktatásban szerzett szakmai tapasztalattal.
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(4) Az alkalmazáshoz fõiskolai tanár, egyetemi docens esetében legalább tíz éves felsõoktatási oktatói tapasztalat

szükséges. Habilitált oktató esetén az oktatói tapasztalat idõtartamára vonatkozó feltétel teljesítése nem szükséges.

(5) Az egyetemi tanári munkakörben történõ alkalmazás feltétele, hogy az érintett rendelkezzék doktori fokozattal,

habilitációval – vagy azzal egyenértékû nemzetközi felsõoktatási oktatói gyakorlattal –, továbbá az adott tudomány-

vagy mûvészeti terület olyan nemzetközileg elismert képviselõje legyen, aki kiemelkedõ tudományos kutatói, illetve

mûvészi munkásságot fejt ki. Az oktatásban, kutatásban, kutatásszervezésben szerzett tapasztalatai alapján alkalmas

a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészi munkájának

vezetésére, idegen nyelven publikál, szemináriumot, elõadást tart. Az egyetemi tanár jogosult a professzori cím

használatára.

29. § (1) Az egy évnél hosszabb idõre szóló egyetemi és fõiskolai docensi, egyetemi és fõiskolai tanári munkaköröket nyilvános

pályázati eljárás alapján kell betölteni. A pályázatot a rektor írja ki, a foglalkoztatási követelményrendszerben

meghatározottak figyelembevételével.

(2) A nyilvános pályázaton a felsõoktatási intézménnyel alkalmazásban nem állók is részt vehetnek. A benyújtott

pályázatokat a szenátus bírálja el. A szenátus azokat a pályázatokat, amelyek megfelelnek a munkakör elnyeréséhez

szükséges feltételeknek, rangsorolja. A rektor – valamennyi oktatói munkakör tekintetében – a rangsorolt pályázatok

közül választva létesíthet munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt. Fõiskolai, illetve egyetemi tanári munkakör

esetén, ha a pályázó még nem rendelkezik a megfelelõ munkaköri címmel, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony

létesítését megelõzõen a rektor kezdeményezheti a fõiskolai tanári, egyetemi tanári munkaköri cím adományozására

irányuló eljárást.

(3) A rektor – a munkaköri cím adományozása céljából megfogalmazott – a fõiskolai tanári, illetve az egyetemi tanári

munkaköri cím adományozására vonatkozó javaslatát megküldi a felsõoktatási intézmény fenntartójának, abból

a célból, hogy az a miniszter útján továbbítsa a munkaköri cím adományozására jogosultnak.

30. § (1) Az, aki jogosult a fõiskolai tanári vagy az egyetemi tanári munkaköri cím használatára, másik munkáltatónál is

létesíthet azonos oktatói munkakört újabb munkaköri cím adományozása nélkül.

(2) Ha az oktató munkahelyet változtat, új vagy további munkaviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt létesít, a munkáltató

az elõzõ munkáltatónál elért vagy annál alacsonyabb munkaköri címnek megfelelõ munkakörben is foglalkoztathatja.

31. § (1) Nem foglalkoztatható tovább az az oktató, aki az oktatói munkakörben történõ foglalkoztatásának kezdetétõl

számított

a) nyolcadik év elteltéig az adjunktusi munkakör

b) huszadik év elteltéig a docensi munkakör

betöltéséhez szükséges feltételeket nem teljesítette.

(2) Nem foglalkoztatható továbbá az az oktató sem, aki az oktatói munkakörben történõ foglalkoztatásának kezdetétõl

számított tizenkettedik év elteltéig nem szerzett tudományos fokozatot.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott határidõkbe nem számit be az az idõszak, amely alatt a munkaviszony, illetve

közalkalmazotti jogviszony kilencven napnál hosszabb ideig szülési szabadság miatt, gyermekgondozás céljából,

közeli hozzátartozó ápolása céljából, keresõképtelen betegség miatt, valamint külföldi felsõoktatási intézményben

vagy kutatóintézetben való munkavállalás vagy szakmai tanulmányút miatt szünetel. A határidõ elteltével az oktató

munkaviszonya, közalkalmazotti jogviszonya megszûnik.

(4) Az egyetemi, fõiskolai tanári, kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói munkakörökben az oktató és a kutató

a hetvenedik életévének betöltéséig foglalkoztatható. A fõiskolai, illetve egyetemi tanár esetén a foglalkoztatásra

irányuló jogviszony megszüntetésére a rektor jogosult.

(5) A munkáltató rendes felmondással, illetve felmentéssel – a Munka Törvénykönyvében és a közalkalmazottak

jogállásáról szóló törvényben meghatározottakon túl – az oktatói munkakörben történõ foglalkoztatást

megszüntetheti, ha az oktató

a) nem teljesítette a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottakat,

b) nem teljesítette azokat a munkakör betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket a munkáltató – megfelelõ

határidõ biztosításával – a munkaszerzõdésben vagy a kinevezési okmányban elõírt,
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c) a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozata alapján az intézmény mûködési feltételeinek mérlegelése során, illetve

a felsõoktatási intézmény támogatásának megállapítása során az intézményben nem vehetõ figyelembe. E pont

esetében a Munka Törvénykönyve és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény munkaviszonyra, illetve

közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó rendelkezései közül a felmondási, illetve felmentési idõre, illetve

a végkielégítésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni.

(6) A munkáltató megszünteti a fõiskolai tanári, illetve az egyetemi tanári munkakörben történõ foglalkoztatást, ha

a miniszterelnök a fõiskolai tanárt, a köztársasági elnök az egyetemi tanárt – a munkaköri címhez fûzõdõ jogát

megvonva – felmentette. A fõiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri címének megvonására irányuló eljárást

a 29. § (3) bekezdésben meghatározott rend szerint a rektor kezdeményezi.

(7) A rektor köteles kezdeményezni a fõiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri címének megvonására irányuló

eljárást, ha azt az érintett kéri, ha a fõiskolai tanárral, illetve az egyetemi tanárral szemben jogerõsen elbocsátás

fegyelmi büntetést szabtak ki, ha a foglalkozás gyakorlásától a bíróság jogerõsen eltiltotta vagy az érintettet

szándékos bûncselekmény miatt jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték. A rektor e bekezdés szerinti

kezdeményezésével egyidejûleg intézkedni köteles a fõiskolai, illetve egyetemi tanári munkakörben történõ

foglalkoztatás megszüntetésérõl is.

(8) Ha a fõiskolai tanár, illetve az egyetemi tanár munkaköri cím viselésére jogosult nem áll felsõoktatási intézménnyel

foglalkoztatási jogviszonyban, a felmentés – a munkaköri cím használati jog megvonásának – kezdeményezésére

a miniszter jogosult.

16. Az oktatói munkakörhöz nem kapcsolódó címek

32. § (1) Annak, aki fõiskolai, illetve egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását

megszüntetik, a szenátus Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet

adományozhat. A Professor Emeritus címmel járó jogokat, oktatási és más kötelezettségeket, juttatásokat, azok

idõtartamát a felsõoktatási intézmény foglalkoztatási követelményrendszerében kell meghatározni.

(2) A szenátus az óraadó oktatónak, ha

a) rendelkezik doktori fokozattal: magántanári,

b) országosan elismert szaktekintély: címzetes egyetemi vagy fõiskolai docens, illetve címzetes egyetemi vagy

fõiskolai tanár,

c) kiemelkedõ gyakorlati oktató munkát végez: mesteroktatói

címet adományozhat.

(3) A felsõoktatási intézményben oktatói vagy tanári munkakörben foglalkoztatott, kiemelkedõ gyakorlati oktató munkát

végzõ oktató, vagy tanár részére a szenátus mestertanári címet adományozhat.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott címmel rendelkezõ személy – kivételesen, a szenátus döntése alapján – tanári

munkakörben foglalkoztatható.

(5) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott címek adományozásának és visszavonásának feltételeit, az adományozás

rendjét, a címmel járó juttatásokat, a cím visszavonásának rendjét a foglalkoztatási követelményrendszerben kell

meghatározni.

17. A tudományos kutatók

33. § (1) Tudományos kutatói munkakörben kell foglalkoztatni azt, aki – a munkaszerzõdésében, illetve közalkalmazotti

kinevezésében meghatározottak alapján – a teljes munkaidejének legalább kilencven százalékát a felsõoktatási

intézmény tudományos tevékenységének ellátására fordítja, továbbá munkakörébe tartozó feladatként részt vesz

a felsõoktatási intézmény oktatással összefüggõ tevékenységében is.

(2) A felsõoktatási intézményben létesíthetõ kutatói munkakörök a következõk:

a) tudományos segédmunkatárs,

b) tudományos munkatárs,

c) tudományos fõmunkatárs,

d) tudományos tanácsadó,

e) kutatóprofesszor.

(3) A tudományos kutatók foglalkoztatására egyebekben 25. § (1)–(3) bekezdésben, 26. § (3) bekezdésében, 27. §

(2) bekezdésében, 29. § (1)–(2) bekezdésében, 30. § (2) bekezdésében kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy
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nyilvános pályázati eljárás alapján az egy évnél hosszabb idõre szóló kutatóprofesszori, tudományos tanácsadói,

tudományos fõmunkatársi munkaköröket kell betölteni, az óraadó oktató helyett a megbízásos kutatót kell érteni.

A felsõoktatási intézmény az általa kutatói munkakörben foglalkoztatott személlyel további kutatási feladatra

megbízási, vagy más polgári jogi szerzõdéssel jogviszonyt csak akkor létesíthet, ha a kutatási feladat nem esik a kutató

munkaköri feladatainak körébe, és a kutatás külsõ megbízás, megrendelés keretében valósul meg. A nem munkaköri

feladatként végzett kutatásra a kutatóval megbízási szerzõdést kell kötni.

18. A tanári munkakörök

34. § (1) Tanári munkakörben az foglalkoztatható, aki felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.

(2) A tanári munkakörben foglalkoztatottakra a 25. § (1) és (3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni kell. Esetükben

a tanításra fordított idõ két tanulmányi félév átlagában heti húsz óra. A munkáltató a tanításra fordított idõt –

a foglalkoztatási követelményrendszerben meghatározottak szerint – tizenöt százalékkal megemelheti, illetve

csökkentheti, azzal a megkötéssel, hogy a felsõoktatási intézményben a tanári munkakörben foglalkoztatottakra

számított tanításra fordított idõ egy tanárra vetítve nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában heti tizennyolc

óránál.

(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a pedagógusképzésben foglalkoztatott, szakmódszertant oktató tanár

esetében a tanításra fordított idõ két tanulmányi félév átlagában heti tizenkét óra. A munkáltató a tanításra fordított

idõt tizenöt százalékkal emelheti, illetve csökkentheti azzal a megkötéssel, hogy a felsõoktatási intézményben

a pedagógusképzésben foglalkoztatott, szakmódszertant oktató tanári munkakörben foglalkoztatottakra számított

tanításra fordított idõ egy tanárra vetítve nem lehet kevesebb két tanulmányi félév átlagában heti tizenkettõ óránál.

19. Az oktatói feladatokat ellátó foglalkoztatottak jogai és kötelezettségei

35. § (1) Az oktatói munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy világnézete és értékrendje szerint végezze oktatói

munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a hallgatót, a képzési program keretei

között meghatározza az oktatott tananyagot, megválassza az általa alkalmazott oktatási és képzési módszereket.

Az e bekezdésben foglalt jog megilleti a tanári munkakörben foglalkoztatottakat, az oktatói feladatokat ellátó

doktoranduszokat, továbbá az óraadó oktatókat.

(2) Az oktatással kapcsolatos feladatokat ellátó kötelessége, hogy az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan

közvetítse, a jóváhagyott tanterv szerint oktasson és értékeljen, a hallgató emberi méltóságát és jogait tiszteletben

tartsa; az oktató tevékenysége során vegye figyelembe a hallgató egyéni képességét, tehetségét, fogyatékosságát.

(3) Az oktató, tanári munkakörben foglalkoztatott személy, a tudományos kutató a képzési feladatok ellátása során

a hallgatókkal összefüggõ tevékenységével kapcsolatban büntetõjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó

személy.

(4) A munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanár, oktató, kutató oktatói igazolványa

felmutatásával jogosult igénybe venni az oktatók részére biztosított kedvezményeket. Az igazolvány közokirat.

(5) Az oktatói, tudományos kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatott az oktatási jogok biztosának az eljárását

kezdeményezheti.

20. Munkabér, illetmény

36. § (1) A felsõoktatási intézményben oktatói, illetve tudományos kutatói munkakörben foglalkoztatott munkabérét, illetve

illetményét (a továbbiakban együtt: havi rendszeres járandóság) az éves költségvetésrõl szóló törvényben

meghatározott egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye alapján kell megállapítani,

a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 2. számú mellékletének alkalmazásával.

(2) A tanári munkakörben foglalkoztatottak díjazását a Kormány a pedagógus életpályáról szóló – külön törvényben

meghatározott – fizetési fokozatok alapul vételével rendeletben határozza meg.

(3) A költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény alkalmazottjának tárgyév március 1-jétõl a következõ év

február végéig terjedõ idõszakra vonatkozó havi járandósága (munkabére, illetménye) nem haladhatja meg

a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelõzõ évre vonatkozó nemzetgazdasági havi

átlagos bruttó kereset tízszeresét.
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IX. FEJEZET

VEZETÕI ÁLLÁSOK ÉS VEZETÕI MEGBÍZÁSOK

21. A vezetõi megbízás létesítése

37. § (1) A felsõoktatási intézményekben – a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározottak alapján – a következõ

magasabb vezetõi megbízások adhatók:

a) rektor,

b) rektorhelyettes,

c) fõigazgató,

d) dékán,

e) gazdasági fõigazgató, ennek hiányában gazdasági igazgató,

f) igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetõje (fõtitkár vagy a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott

más megnevezéssel).

(2) A felsõoktatási intézményekben – a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározottak alapján

az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül – a következõ vezetõi megbízások adhatók:

a) az (1) bekezdésben felsoroltak – az a) és b) pont kivételével – helyettesei,

b) szervezeti egység vezetõi és vezetõhelyettesei.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott vezetõi megbízások határozott idõre – három-öt évre – adhatók, és

az (1) bekezdés a)–d) pontjában felsorolt megbízások egy, az (1) bekezdés e)–f) pontjában, továbbá a (2) bekezdésben

felsorolt megbízások több alkalommal meghosszabbíthatók. Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott vezetõi

megbízásokra nyilvános pályázatot kell kiírni.

(4) A rektori megbízásra benyújtott valamennyi pályázatot a szenátus véleményezi. A fenntartó dönt a rektorjelölt

személyérõl.

(5) A magasabb vezetõi és vezetõi megbízásokra benyújtott pályázatok rangsorolásáról – a (4) bekezdésben foglalt

kivétellel – a szenátus dönt. Döntését a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel megküldi a rektornak. A rektor

a szenátus véleményének mérlegelésével dönt a vezetõi megbízás kiadásáról. A rangsorolt gazdasági fõigazgatói,

belsõ ellenõri pályázatokat a rektor továbbítja a fenntartónak. Ha a 73. § (3) bekezdés f) pontja szerint a gazdasági

fõigazgatói, illetve belsõ ellenõrzési vezetõi megbízás esetén a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére

jogosult személy nem azonos a megbízási jogkör gyakorlójával, a kinevezési jogkör gyakorlójának a megbízott

személlyel közalkalmazotti jogviszonyt kell létesítenie.

(6) A magasabb vezetõi és a vezetõi megbízás a hatvanötödik életév betöltéséig szólhat.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkáltatónál azzal az eltéréssel kell

alkalmazni, hogy a vezetõi megbízás alatt vezetõ állású munkavállalót kell érteni.

(8) A fõiskolai rektor és az egyetemi rektor megbízásával és felmentésével kapcsolatos eljárásra a 29. § (3) bekezdésben

foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy a fõiskolai rektor megbízására, felmentésére a miniszterelnök jogosult.

X. FEJEZET

ÉRDEKVÉDELEM, ÉRDEKEGYEZTETÉS

22. A Felsõoktatási, valamint az Intézményi Érdekegyeztetõ Tanács

38. § (1) A felsõoktatás ágazati jelentõségû munkaügyi, szociális, élet- és munkakörülményekkel, valamint a személyi

juttatásokkal kapcsolatos kérdéseinek egyeztetésére Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács keretében kerül sor.

A Felsõoktatási Érdekegyeztetõ Tanács munkájában az ágazat reprezentatív szakszervezeteinek képviselõi, a Magyar

Rektori Konferencia képviselõje, a miniszter és a képzésben érdekelt miniszterek képviselõi vesznek részt.

(2) A felsõoktatási intézményekben az intézményi szakszervezet és a munkáltató részvételével Intézményi

Érdekegyeztetõ Tanács (a továbbiakban: Tanács) mûködhet. A Tanács szervezetét és mûködési rendjét a felsõoktatási

intézmény és az intézményi szakszervezet megállapodásban rögzíti.

(3) A felsõoktatási intézményben mûködõ reprezentatív szakszervezet kezdeményezésére a Tanács létrehozása és

mûködtetése kötelezõ.
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NEGYEDIK RÉSZ
A HALLGATÓ

XI. FEJEZET

A HALLGATÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, JOGOSULTSÁGOK, KÖTELEZETTSÉGEK

23. Felvétel, beiratkozás

39. § (1) Minden magyar állampolgárnak joga, hogy az e törvényben meghatározott feltételek szerint felsõoktatási

intézményben tanulmányokat folytasson, magyar állami ösztöndíjjal, magyar állami részösztöndíjjal támogatott

[a továbbiakban együtt: magyar állami (rész)ösztöndíj] vagy önköltséges képzésben. Ez a jog megilleti továbbá

a) a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyeket,

b) az a) pont hatálya alá nem tartozó, Magyarország területén élõ menekültet, menedékest, befogadottat,

bevándoroltat, letelepedettet,

c) nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá esõ külföldit,

d) azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alapján igénybe

veheti az adott állam felsõoktatási szolgáltatásait,

e) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló törvény (a továbbiakban: kedvezménytörvény) hatálya alá

tartozó, de magyar állampolgársággal vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkezõ személyt,

f) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározott – magát

magyar nemzetiségûnek valló – harmadik országbeli állampolgárt, feltéve, hogy nem áll a kedvezménytörvény

hatálya alatt és magyar állampolgársággal sem rendelkezik

g) a magas szintû képzettséget igénylõ munkavállalás és tartózkodás céljából kiállított engedéllyel (EU Kék

Kártyával) rendelkezõ harmadik országbeli állampolgárt.

(2) Az (1) bekezdésben nem említett személy tanulmányait kizárólag önköltséges formában folytathatja.

(3) A hallgatói jogviszony a felvételrõl vagy az átvételrõl szóló döntés alapján, a beiratkozással jön létre. A beiratkozást

megelõzõen a hallgatóval – a Kormány által meghatározott feltételekkel – hallgatói szerzõdést kell kötni.

(4) A felvételre jelentkezõ egy felvételi eljárásban legfeljebb öt jelentkezést nyújthat be. Amennyiben ugyanazon szakra

magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzési formára egyaránt jelentkezik, az egy

jelentkezésnek minõsül.

(5) Felsõoktatási szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre és osztatlan képzésre történõ jelentkezés esetében

a felvételrõl a felsõoktatási intézmény a jelentkezõk teljesítménye és az adott intézményre megállapított felvehetõ

létszámkeretek és maximális hallgatói létszám, valamint a jelentkezõk által összeállított jelentkezési sorrend

figyelembevételével – a mesterképzés kivételével – országosan egységes rangsorolás alapján dönt. A rangsorolásról

a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv besorolási döntéssel gondoskodik. A jelentkezõ egy

felvételi eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt.

(6) Szakirányú továbbképzésre és doktori képzésre történõ jelentkezés esetében a felvételrõl a felsõoktatási intézmény

a jelentkezõk teljesítménye, és a felvehetõ létszámkeretek, valamint adott intézményre megállapított maximális

hallgatói létszám, továbbá a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre felvehetõ létszámkeretek

figyelembevételével, a jelentkezõk intézményi rangsorolása alapján dönt.

(7) A felvételt nyert jelentkezõ abban a félévben létesíthet hallgatói jogviszonyt, amelyre a felvételi eljárás során felvételt

nyert.

40. § (1) A felsõoktatási szakképzésre történõ felvétel feltétele – a Kormány rendeletében meghatározott kivétellel –

az érettségi vizsga sikeres teljesítése. A felsõoktatási intézmény a felvételt ésszerû és hátrányos megkülönböztetést

nem eredményezõ, egészségügyi, szakmai vagy pályaalkalmassági követelményekhez – egészségügyi, szakmai

alkalmassági, pályaalkalmassági vizsgálat, illetve vizsga teljesítéséhez –, a középiskolai tanulmányok során, illetve

az érettségi vizsgán elért meghatározott eredményekhez, szakképesítés meglétéhez kötheti.

(2) Alapképzésre és osztatlan képzésre történõ felvétel

a) feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése,

b) feltétele lehet meghatározott szintû nyelvtudás,

c) feltétele lehet egészségügyi –, szakmai –, pályaalkalmassági vizsgálat.
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(3) A felvételi eljárást megelõzõen legalább két évvel

a) a Kormány rendeletben határozza meg a felsõoktatási intézménybe történõ felvételhez egyes alapszakok

esetében az érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos követelményeket,

b) az azonos szakon képzést folytató felsõoktatási intézmények szakonként egységes szóbeli felvételi

vizsgakövetelményeket határoznak meg.

(4) Mesterképzésre az vehetõ fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett valamint

legalább egy „C” típusú középfokú államilag elismert, – középfokú (B2 szintû) általános nyelvi, komplex – vagy azzal

egyenértékû nyelvvizsgával rendelkezik. Mesterfokozatot eredményezõ képzésre épülõ mesterképzésre az vehetõ fel,

aki mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.

(5) Szakirányú továbbképzésre az vehetõ fel, aki alapképzésben vagy mesterképzésben szerzett fokozattal és

szakképzettséggel rendelkezik. Szakirányú továbbképzés esetében felvételi elõfeltételként meghatározott munkakör

betöltése, meghatározott idõtartamú szakmai gyakorlat, további szakképzettség megléte is kiköthetõ.

(6) Doktori képzésre az vehetõ fel, aki a mesterképzésben szerzett fokozattal és szakképzettséggel, valamint legalább egy

„C” típusú középfokú államilag elismert – középfokú (B2 szintû) általános nyelvi, komplex – vagy azzal egyenértékû

nyelvvizsgával rendelkezik.

(7) A mesterképzésre, a szakirányú továbbképzésre és a doktori képzésre történõ felvétel további feltételeit

a felsõoktatási intézmény határozhatja meg, azzal a megkötéssel, hogy azonos felvételi követelményeket köteles

alkalmazni, függetlenül attól, hogy a jelentkezõ mely felsõoktatási intézményben szerezte az oklevelét.

41. § (1) A Kormány

a) hátrányos helyzetû hallgatói csoport,

b) gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévõk, terhességi-gyermekágyi segélyben,

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülõk,

c) fogyatékossággal élõ jelentkezõk csoportjához tartozók,

d) nemzetiséghez tartozó jelentkezõk csoportjához tartozók

esélyegyenlõségét a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszám, a felvételi vizsga teljesítési

feltételeinek meghatározása során biztosítja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése során nem lehet mentesíteni a jelentkezõt a felsõoktatási szakképzésben, alap-

és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség megszerzéséhez szükséges alapvetõ tanulmányi

követelmények teljesítése alól.

24. A jelentkezõ, valamint a hallgatói jogviszonyban álló személy által gyakorolható jogosultságok,

hallgatói kötelezettségek

42. § (1) A hallgató

a) a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik felsõoktatási intézménnyel

vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet,

b) kérheti átvételét azonos, illetve másik felsõoktatási intézmény ugyanazon képzési ciklusba és képzési területhez

tartozó szakjára.

(2) A felsõoktatási intézmény a vele hallgatói jogviszonyban nem álló felsõfokú végzettségû személyeket – részismereti

képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára – külön felvételi eljárás

nélkül – önköltséges képzésre felveheti. Az intézmény a tanulmányi teljesítményrõl igazolást köteles kiállítani.

Az elvégzett kurzus, modul teljesítése felsõfokú tanulmányokba a kreditátvitel szabályai szerint beszámítható.

(3) Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott kérelmek teljesítésének feltételeit a fogadó felsõoktatási intézmény

határozza meg.

(4) Aki a felsõoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert, beiratkozással hallgatói jogviszonyt létesíthet.

(5) A hallgatói jogviszony fennállása alatt újabb beiratkozásra nincs szükség. A hallgatónak az intézményi szabályozásban

meghatározottak szerint – a képzési idõszak megkezdése elõtt – be kell jelentkeznie az adott képzési idõszakra. Nem

jelentkezhet be az a hallgató, aki a lejárt fizetési kötelezettségeinek nem tett eleget.
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43. § (1) A hallgató joga, hogy a jogszabályokban és az intézményi szabályozásban meghatározottak szerint teljes körû, pontos

és hozzáférhetõ formában információt kapjon a tanulmányai megkezdéséhez és folytatásához, kialakítsa tanulmányi

rendjét, igénybe vegye a felsõoktatási intézményben elérhetõ képzési lehetõségeket, kapacitásokat; állapotának,

személyes adottságainak, fogyatékosságának megfelelõ ellátásban részesüljön.

(2) A hallgató kötelessége, hogy

a) megtartsa a felsõoktatási intézmény szabályzataiban foglaltakat,

b) tiszteletben tartsa a felsõoktatási intézmény hagyományait.

25. A hallgatói munkavégzés szabályai

44. § (1) A hallgató hallgatói munkaszerzõdés alapján végezhet munkát:

a) a képzési program keretében, illetve a képzés részeként megszervezett szakmai gyakorlat vagy gyakorlati képzés

során az intézményben, az intézmény által alapított gazdálkodó szervezetben vagy külsõ gyakorlóhelyen,

b) a képzési programhoz közvetlenül nem kapcsolódóan a felsõoktatási intézményben vagy a felsõoktatási

intézmény által létrehozott gazdálkodó szervezetben.

(2) A hallgatói munkaszerzõdés alapján munkát végzõ hallgató foglalkoztatására a Munka Törvénykönyvének

a rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.

(3) A hallgatót

a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben díjazás illetheti, illetve a hat hét idõtartamot elérõ egybefüggõ gyakorlat

esetén díjazás illeti, melynek mértéke legalább hetente a kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) tizenöt

százaléka, a díjat – eltérõ megállapodás hiányában – a szakmai gyakorlóhely fizeti,

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felek megállapodása szerinti díjazás illeti, melynek ellenében

a hallgató által e jogviszonyban létrehozott dolgok tulajdonjoga, illetve a szellemi alkotásokhoz fûzõdõ vagyoni

jogok – eltérõ megállapodás hiányában – a felsõoktatási intézményre, illetve az általa létrehozott gazdálkodó

szervezetre az átadással átszállnak.

(4) Az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelõsségbiztosítást kötni a felsõoktatási szakképzésben részt vevõ

hallgató javára.

(5) A doktorandusz oktatási és kutatási tevékenységére az e § (3) bekezdés a) pontjában írtakat az alábbi eltérésekkel kell

alkalmazni:

a) a doktorandusz a tanulmányi kötelezettségeinek keretében a heti teljes munkaidõ húsz százalékának megfelelõ

idõtartamban az intézmény oktatási, tudományos tevékenysége körében munkavégzésre kötelezhetõ,

b) a doktorandusz által végzett munka ideje – az a) pont szerinti munkavégzéssel együtt – egy félév átlagában nem

haladhatja meg a heti teljes munkaidõ ötven százalékát,

c) a doktorandusz munkaidõ-beosztását oly módon kell meghatározni, hogy vizsgázási és a vizsgára történõ

felkészülési kötelezettségeinek eleget tudjon tenni,

d) a munkadíj havi összege, a teljes munkaidõ ötven százalékának megfelelõ idejû foglalkoztatás esetén nem lehet

kevesebb, mint a legkisebb kötelezõ munkabér (minimálbér), eltérõ idejû foglalkoztatás esetén ennek idõarányos

része.

26. A hallgatói jogviszony szünetelése

45. § (1) Ha a hallgató bejelenti, hogy a következõ képzési idõszakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni,

illetve, ha a hallgató a soron következõ képzési idõszakra nem jelentkezik be, a hallgatói jogviszonya szünetel.

A hallgatói jogviszony egybefüggõ szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató,

a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának

szüneteltetésével.

(2) Az intézmény a hallgató kérelmére engedélyezheti a hallgatói jogviszony szünetelését

a) az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, egybefüggõ idõtartamban is vagy

b) az intézményi szabályzat erre vonatkozó megengedõ rendelkezése hiányában az elsõ félév teljesítése elõtt is,

feltéve, hogy a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredõ kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy

más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.

(3) Szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok folytatásától.
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XII. FEJEZET

A MAGYAR ÁLLAMI (RÉSZ)ÖSZTÖNDÍJAS ÉS AZ ÖNKÖLTSÉGES HALLGATÓ

27. A költségviselés formái

46. § (1) A költségviselés formája szerint a felsõoktatási képzésben részt vevõ lehet

a) magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató,

b) magyar állami részösztöndíjjal támogatott hallgató,

c) önköltséges hallgató.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott hallgatók számára – kormányrendeletben meghatározottak szerint – az állam

biztosítja a hallgatói hitel igénybevételének lehetõségét.

(3) A magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató képzésének teljes költségét, a magyar állami részösztöndíjjal

támogatott hallgató képzési költségének felét az állam, az önköltséges képzés költségeit a hallgató viseli. Bármely

képzési ciklusban, felsõoktatási szakképzésben, szakirányú továbbképzésben részt vevõ hallgató lehet magyar állami

(rész)ösztöndíjjal támogatott, függetlenül annak munkarendjétõl.

(4) A Kormány a felvétel idõpontját megelõzõ évben – a 41. §-ban foglaltakra is figyelemmel – határozattal állapítja meg

a felvehetõ magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámkeretet, és dönt ennek képzési szintek,

képzési területek és képzési munkarendek közötti megosztásáról. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott

képzésbe felvehetõ hallgatói létszám megállapításával kapcsolatos kormány-elõterjesztést véleményezi a Nemzeti

Gazdasági és Társadalmi Tanács. Álláspontjáról, továbbá a gazdasági kamarák e tárgykörben adott véleményérõl

a Kormányt tájékoztatni kell.

(5) A miniszter a Felsõoktatási Tervezési Testület véleményének kikérése után határozatban dönt a (4) bekezdésben

meghatározottak szerint megállapított hallgatói létszámkeretnek a felsõoktatási intézmények közötti megosztásáról.

(6) A Kormány és a miniszter a (4)–(5) bekezdésekben meghatározott döntéseinek meghozatalakor figyelembe kell venni

a) a nemzetstratégiai és vidékfejlesztési stratégiai célokat,

b) a közép- és hosszú távú munkaerõ-piaci elõrejelzéseket,

c) a végzett hallgatók pályakövetési adatait,

d) a képzési területen alap- és osztatlan képzésben indított szakok arányát.

(7) A miniszter évente, a felvétel idõpontját megelõzõ év december 31. napjáig teljes körû tájékoztatást tesz közzé, amely

a felvételi eljárások vonatkozásában tartalmaz minden, a jelentkezések benyújtásához szükséges információt.

28. Az állam által támogatott tanulmányok idõtartama.

Besorolás, átsorolás.

47. § (1) Egy személy – felsõoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben összesen – tizenkét féléven át

folytathat a felsõoktatásban tanulmányokat magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben (a továbbiakban: támogatási

idõ). A támogatási idõ legfeljebb tizennégy félév, ha a hallgató osztatlan képzésben vesz részt és a képzési

követelmények szerint a képzési idõ meghaladja a tíz félévet.

(2) A doktori képzésben részt vevõ hallgató támogatási ideje legfeljebb hat félév.

(3) Egy adott fokozat (oklevél) megszerzéséhez igénybe vehetõ támogatási idõ legfeljebb két félévvel lehet hosszabb,

mint az adott tanulmányok képzési ideje. Az adott szak támogatási idejébe az azonos szakon korábban igénybe vett

támogatási idõt be kell számítani. Ha a hallgató az így meghatározott támogatási idõ alatt az adott fokozatot

(oklevelet) nem tudja megszerezni, a tanulmányait e szakon önköltséges képzési formában folytathatja akkor is, ha

az (1) bekezdés szerinti támogatási idõt egyébként még nem merítette ki, feltéve, hogy az intézmény rendelkezik

szabad kapacitással.

(4) A fogyatékossággal élõ hallgató támogatási idejét a felsõoktatási intézmény legfeljebb négy félévvel megnövelheti.

(5) A hallgató által igénybe vett támogatási idõnek minõsül minden olyan félév, amelyre a hallgató bejelentkezett.

(6) A támogatási idõ számításakor nem kell figyelembe venni

a) a megkezdett félévet, ha betegség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni

a félévet,

b) a támogatási idõ terhére teljesített félévet, ha megszûnt a felsõoktatási intézmény anélkül, hogy a hallgató

a tanulmányait be tudta volna fejezni, feltéve, hogy tanulmányait nem tudta másik felsõoktatási intézményben

folytatni,
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c) azt a félévet sem, amelyet tanulmányai folytatásánál a felsõoktatási intézmény a megszûnt intézményben

befejezett félévekbõl nem ismert el.

(7) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsõoktatásban szerzett

fokozat és szakképzettség megléte, azzal, hogy aki egy képzési ciklusban magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben

tanulmányokat folytat, ugyanazon képzési ciklusba tartozó további (párhuzamos) képzés folytatása esetén

a támogatási idõbõl félévente a párhuzamosan folytatott állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzések számának

megfelelõ számú félévet le kell vonni.

(8) Ha a hallgató kimerítette az e §-ban meghatározottak szerint rendelkezésére álló támogatási idõt, csak önköltséges

képzési formában folytathat tanulmányokat a felsõoktatásban.

48. § (1) A hallgatót magyar állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges képzési formára kell besorolni.

(2) A felsõoktatási intézmény tanévenként köteles önköltséges képzésre átsorolni azt a magyar állami (rész)ösztöndíjjal

támogatott képzésben részt vevõ hallgatót, aki az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem

szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben elõírt kreditmennyiség ötven százalékát, illetve

az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában ajánlott tanulmányi átlagot. A felsõoktatási intézmény

az átsorolástól kivételes méltánylást érdemlõ esetben eltekinthet.

(3) Ha a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámkeretre felvett hallgatónak a tanulmányai

befejezése elõtt megszûnik a hallgatói jogviszonya, vagy a hallgató a tanulmányait bármely okból önköltséges

formában folytatja tovább, helyére – ilyen irányú kérelem esetén – a felsõoktatási intézményben önköltséges

formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolásról a felsõoktatási intézmény a magyar állami

(rész)ösztöndíjjal támogatott képzésre átsorolását kérõ önköltséges hallgatók tanulmányi teljesítménye alapján dönt.

(4) Egy adott szakon a tanulmányok elvégzéséhez a hallgatónak – a képzés finanszírozási formájától függetlenül –

legfeljebb a felsõoktatási intézmény által – az adott szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott

képzési idõre tekintettel – meghatározott tanulmányi idõ áll rendelkezésére. A rendelkezésre álló tanulmányi idõ

az adott tanulmányok képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott képzési idejét legalább két félévvel

meghaladó idõszaknál rövidebb nem lehet. Azt a hallgatót, aki ez idõ alatt az adott képzésben nem tudja megszerezni

a tanulmányok lezárását igazoló végbizonyítványt, a szakról el kell bocsátani.

XIII. FEJEZET

A TANULMÁNYI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

29. A tanulmányi követelmények és a hallgatók teljesítményének értékelése

49. § (1) A felsõoktatási intézményben folytatott tanulmányok során a tanulmányi követelmények teljesítését – az egyes

tantárgyakhoz, tantervi egységekhez rendelt – tanulmányi pontokban (a továbbiakban: kredit) kell kifejezni és

érdemjeggyel minõsíteni. A hallgatónak az adott képzésben történõ elõrehaladását a megszerzett kreditek összege,

minõségét az érdemjegye fejezi ki.

(2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez elõírt összes kredit legalább öt

százalékáig, az intézmény szervezeti és mûködési szabályzata alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel –

vagy e tárgyak helyett teljesíthetõ önkéntes tevékenységben vehessen részt –, továbbá az összes kreditet legalább

húsz százalékkal meghaladó kreditértékû tantárgy közül választhasson. Biztosítani kell, hogy a hallgató egyéni

tanulmányi rendjében – külön önköltség, illetve térítési díj fizetése nélkül – az összes elõírt kreditet tíz százalékkal

meghaladó kreditértékû tárgyat vehessen fel.

(3) A hallgató a tanulmányaihoz tartozó tantárgyakat annak a felsõoktatási intézménynek, amellyel hallgatói

jogviszonyban áll, másik képzésében, továbbá mint vendéghallgató is felveheti.

(4) A felsõoktatási intézmény ajánlott tantervet ad ki a hallgatói tanulmányi rend összeállításához. A felsõoktatási

intézménynek biztosítania kell, hogy minden hallgató számot adhasson tudásáról, és a sikeres vagy sikertelen

számonkérést megismételhesse úgy, hogy a megismételt számonkérés elfogulatlan lebonyolítása és értékelése

biztosított legyen.

(5) Egy adott ismeretanyag elsajátításáért egy alkalommal adható kredit. A kreditelismerés – tantárgy (modul) elõírt

kimeneti követelményei alapján – kizárólag a kredit megállapításának alapjául szolgáló tudás összevetésével történik.
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El kell ismerni a kreditet, ha az összevetett tudás legalább hetvenöt százalékban megegyezik. A tudás összevetését

a felsõoktatási intézmény e célra létrehozott bizottsága (a továbbiakban: kreditátviteli bizottság) végzi.

(6) A kreditátviteli bizottság az elõzetesen megszerzett tudást, munkatapasztalatot – e törvényben, valamint

kormányrendeletben meghatározottak szerint – tanulmányi követelmény teljesítéseként elismerheti.

(7) A 49. § (3)–(6) bekezdésben meghatározottak végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket a tanulmányi és

vizsgaszabályzatban kell szabályozni, azzal a megkötéssel, hogy a hallgató a végbizonyítvány (abszolutórium)

megszerzéséhez – a felsõoktatási intézményben folytatott, illetve más korábbi tanulmányok, továbbá az elõzetesen

megszerzett tudás kreditértékként való elismerése esetén is – a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerinti kreditet, de

legalább a képzés kreditértékének harmadát az adott intézményben köteles teljesíteni.

(8) A fogyatékossággal élõ hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást,

továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredõ

kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás

kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán

biztosítani kell a hosszabb felkészülési idõt, az írásbeli beszámolón lehetõvé kell tenni a segédeszköz – így különösen

írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli

beszámoló írásbeli beszámolóval történõ felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés

alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet alap- és mesterképzésben az oklevél

által tanúsított szakképzettség, illetve felsõoktatási szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés

megszerzéséhez szükséges alapvetõ tanulmányi követelmények alóli felmentéshez.

50. § (1) A felsõoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben elõírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és

az elõírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével –

teljesítette, és az elõírt krediteket – a szakdolgozathoz rendelt kreditek kivételével – megszerezte, végbizonyítványt

állít ki (abszolutórium).

(2) A hallgató tanulmányait felsõoktatási szakképzésben, alap- és mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben

záróvizsgával fejezi be.

(3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követõen bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány

megszerzését követõ vizsgaidõszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszûnése

után, két éven belül, bármelyik vizsgaidõszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehetõ. A tanulmányi

és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez

kötheti. A hallgatói jogviszony megszûnését követõ ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehetõ.

(4) A záróvizsga az oklevél megszerzéséhez szükséges ismeretek, készségek és képességek ellenõrzése és értékelése,

amelynek során a hallgatónak arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja. A záróvizsga

a tantervben meghatározottak szerint több részbõl – szakdolgozat vagy diplomamunka megvédésébõl, további

szóbeli, írásbeli, gyakorlati vizsgarészekbõl – állhat.

(5) Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki a felsõoktatási intézménnyel szemben fennálló fizetési

kötelezettségének nem tett eleget.

30. Az oklevél

51. § (1) A felsõfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának elõfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha

e törvény másképp nem rendelkezik – az elõírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb

feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy

a) alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintû) általános nyelvi, komplex,

b) mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott

államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A tantervben a felsõoktatási

intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekbõl tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy

a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános

nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles elfogadni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat – a záróvizsga kivételével – nem kell alkalmazni, ha a képzés nyelve nem a magyar

nyelv.

(3) Az oklevelet az (1) bekezdés szerinti nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül kell

kiállítani és kiadni annak, aki sikeres záróvizsgát tett. Ha a hallgató a záróvizsga idõpontjában már bemutatta azt
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az okiratot, amely az (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítését igazolja, az oklevelet a sikeres

záróvizsga napjától számított harminc napon belül kell kiállítani és kiadni számára.

(4) Oklevél kiállítására csak az e törvény hatálya alá tartozó felsõoktatási intézmény jogosult. Az oklevél megnevezést csak

a felsõoktatási intézmények által e törvény alapján kiállított szakképzettséget és – a felsõoktatási szakképzés és

a szakirányú továbbképzés kivételével – felsõfokú végzettségi szintet igazoló okiratra lehet használni.

(5) Az oklevél Magyarország címerével ellátott közokirat, amely tartalmazza a kibocsátó felsõoktatási intézmény nevét,

intézményi azonosító számát, az oklevél sorszámát, az oklevél tulajdonosának nevét, születési nevét, születésének

helyét és idejét, a végzettségi szint, illetve az odaítélt fokozat és a szak, szakképzettség megnevezését, a kibocsátás

helyét, évét, hónapját és napját, az oklevél által tanúsított végzettségnek, szakképzettségnek a Magyar Képesítési

Keretrendszer, valamint az Európai Képesítési Keretrendszer szerinti besorolását. Tartalmaznia kell továbbá

a felsõoktatási intézmény vezetõjének (illetõleg a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott vezetõnek)

eredeti aláírását, a felsõoktatási intézmény bélyegzõjének lenyomatát.

(6) A kiadott oklevelekrõl központi nyilvántartást kell vezetni.

52. § (1) Az oklevelet magyar és angol nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzetiségi képzés esetében magyar nyelven és

a nemzetiség nyelvén, nem magyar nyelven folyó képzés esetén magyar nyelven és a képzés nyelvén kell kiadni.

(2) Az alapképzésben és mesterképzésben, felsõoktatási szakképzésben szerzett oklevél mellé ki kell adni az Európai

Bizottság és az Európa Tanács által meghatározott oklevélmellékletet magyar és angol nyelven, valamint nemzetiségi

képzés esetében – a hallgató kérésére – az érintett nemzetiség nyelvén. Az oklevélmelléklet közokirat.

(3) Az alapképzésben és mesterképzésben, illetve az osztatlan képzésben, szakirányú továbbképzésben, felsõoktatási

szakképzésben kiállított oklevél – jogszabályban meghatározottak szerint – munkakör betöltésére, tevékenység

folytatására jogosít.

(4) A felsõoktatási szakképzésben az oklevél kiadásának elõfeltételeként a képzési és kimeneti követelmény elõírhatja

a nyelvvizsga letételét.

(5) A Magyarországon kiadott oklevelek által tanúsított végzettségi szintek angol és latin nyelvû jelölése:

a) alapfokozat „Bachelor” vagy „baccalaureus” (rövidítve:. BA, BSc),

b) mesterfokozat „Master” vagy „magister” (rövidítve MA, MSc).

(6) A mesterfokozattal rendelkezõk az oklevelük által tanúsított szakképzettség elõtt az „okleveles” megjelölést

használják (okleveles mérnök, okleveles közgazdász, okleveles tanár stb.). A mesterfokozatot eredményezõ

jogászképzésre épülõ második jogi mesterszakon oklevelet szerzettek a „Legum Magister” vagy „Master of Laws”

(rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosultak. A tanárképzésben oklevelet szerzettek a „Master of Education”

(rövidítve: MEd) cím használatára jogosultak.

(7) Az orvos, a fogorvos, a gyógyszerész, az állatorvos, a jogász szakon oklevelet szerzett személyek a doktori cím

használatára jogosultak. Ezek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. pharm., dr. vet., dr. jur.

(8) A felsõoktatási intézmény rektora – a köztársasági elnök elõzetes hozzájárulásával – „Promotio sub auspiciis

praesidentis Rei Publicae” kitüntetéssel avatja doktorrá azt, akinek a középiskolában és a felsõoktatási intézményben,

valamint a doktori képzésben folytatott tanulmányai során a teljesítményét mindig a legmagasabbra értékelték,

feltéve továbbá, hogy a doktori fokozatszerzési eljárás során is kiemelkedõ teljesítményt nyújtott. A kitüntetéses

doktorrá avatás részletes feltételeit a Kormány állapítja meg.

XIV. FEJEZET

A TEHETSÉGGONDOZÁSRA, A DOKTORI KÉPZÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK

31. A doktori képzés és a doktori fokozatszerzési eljárás

53. § (1) A doktori képzés a tudományterület sajátosságaihoz és a doktorandusz igényeihez igazodó egyéni vagy csoportos

felkészítés keretében folyó képzési, kutatási és beszámolási tevékenység. Doktori képzésben az vehet részt, aki

mesterfokozatot szerzett.

(2) A doktori képzést követõen a doktori fokozatot külön fokozatszerzési eljárás keretében lehet megszerezni. A doktori

fokozatszerzési eljárásban részt vevõ a doktorjelölt. Doktorjelölt lehet az is, aki nem vett részt a doktori képzésben,

a fokozatszerzésre egyénileg készült fel, feltéve, hogy mesterfokozatot szerzett, és teljesítette a doktori képzés
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követelményeit. Ha a doktorandusz a képzési idõn belül megkezdi a fokozatszerzési eljárást, akkor a hallgatói

jogviszonya mellett egyidejûleg doktorjelölt is.

(3) A doktorjelölti jogviszony a doktori fokozatszerzési eljárásra történõ jelentkezéssel és annak elfogadásával jön létre.

Nem utasíthatja el a jelentkezését a felsõoktatási intézmény annak, aki az adott felsõoktatási intézményben sikeresen

befejezte a doktori képzést. A doktorjelölti jogviszony keretében kell teljesíteni az (5) bekezdésben meghatározott

követelményeket.

(4) A doktorjelölti jogviszony megszûnik a fokozatszerzési eljárás lezárásával, illetve akkor is, ha a doktorjelölt a jogviszony

létesítésének napjától számított két éven belül nem nyújtotta be a doktori értekezését. A doktorjelölt jogaira és

kötelezettségeire – ha jogszabály másként nem rendelkezik – egyebekben a hallgatói jogokra és kötelezettségekre

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) A doktori fokozat megszerzésének feltételei:

a) a doktori szabályzat alapján elõírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat – legalább háromtagú –

vizsgabizottság elõtt történõ eredményes letétele;

b) két idegen nyelv – ideértve a nem magyar jelnyelv elfogadásának a lehetõségét siket doktorjelölt esetében,

valamint a tudományterület mûveléséhez szükséges – ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak

szerinti igazolása;

c) az önálló tudományos munkásság bemutatása cikkekkel, tanulmányokkal vagy más módon, mûvészeti (DLA-)

fokozat megszerzésének feltételeként önálló mûvészeti alkotótevékenység eredményeinek bemutatása;

d) a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve mûvészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás

bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

(6) Az odaítélt doktori fokozatokról központi nyilvántartást kell vezetni, amelybe bárki betekinthet. Biztosítani kell

a nyilvántartás internetes hozzáférhetõségét. A doktori képzés és a fokozat odaítélésének részletes szabályait

a felsõoktatási intézmény doktori szabályzata állapítja meg.

(7) A PhD-fokozattal rendelkezõ személyek nevük mellett feltüntethetik a „PhD” vagy a „Dr.” rövidítést, a DLA-fokozattal

rendelkezõk pedig a „DLA” vagy a „Dr.” rövidítést.

32. Tehetséggondozás, tudományos diákkörök, szakkollégiumok

54. § A felsõoktatási intézmény feladata a tantervi követelményeket meghaladó teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedõ

képességû és hozzáállású, valamint a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos helyzetû hallgatók felkutatása,

felismerése, és szakmai, tudományos, mûvészeti és sport tevékenységének elõsegítése. Ennek érdekében

a felsõoktatási intézmény önállóan vagy más felsõoktatási intézménnyel együttmûködve tehetséggondozó és

felzárkóztató rendszert, illetve programokat – így különösen tudományos diákköröket, szakkollégiumokat,

tehetségpontokat és felzárkóztató, illetve roma szakkollégiumokat – mûködtet. Felzárkóztató, illetve roma

szakkollégiumokat felsõoktatási intézménnyel együttmûködve egyházi fenntartó is létesíthet. A felsõoktatási

intézmény mentorprogram keretében nyújt segítséget a hátrányos helyzetû hallgató tehetségének

kibontakoztatásához.

XV. FEJEZET

A HALLGATÓ FELELÕSSÉGE, A HALLGATÓI JOGVISZONY MEGSZÛNÉSE

33. A fegyelmi eljárás és a kárfelelõsség

55. § (1) Ha a hallgató a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi

büntetésben részesíthetõ.

(2) A fegyelmi büntetés lehet

a) megrovás,

b) szigorú megrovás,

c) a térítési és juttatási szabályzatban meghatározott kedvezmények és juttatások – legfeljebb hat hónap

idõtartamra szóló – csökkentése, illetõleg megvonása,

d) határozott idõre – legfeljebb két félévre – szóló eltiltás a tanulmányok folytatásától,

e) kizárás a felsõoktatási intézménybõl.
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(3) A fegyelmi büntetés megállapításánál a cselekmény összes körülményeire – így különösen a sérelmet szenvedettek

körére, a következményekre, a jogsértõ magatartás ismétlésére, az elkövetett cselekmény súlyára kell figyelemmel

lenni. A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott fegyelmi büntetésként szociális támogatást megvonni nem lehet.

A (2) bekezdés d)–e) pontjaiban meghatározott büntetés kiszabása együtt jár a hallgatói jogviszonnyal összefüggõ

juttatások, kedvezmények végleges, illetve idõszakos megvonásával. A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott

fegyelmi büntetés ideje alatt a hallgatói jogviszony szünetel. A fegyelmi eljárás megindítását, illetve a fegyelmi

büntetés kiszabását a hallgató tanulmányi teljesítménye nem befolyásolja.

(4) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha a fegyelmi vétségrõl való tudomásszerzés óta egy hónap, illetõleg a vétség

elkövetése óta öt hónap már eltelt. E rendelkezések alkalmazásában tudomásszerzés az, amikor az eljárásra okot adó

körülmény a fegyelmi eljárás megindítására jogosult tudomására jutott.

(5) A fegyelmi eljárás rendjét a Kormány szabályozza, azzal, hogy a fegyelmi bizottság tagjainak legalább egyharmadát

a hallgatói önkormányzat delegálja, valamint az eljárás során a hallgatót meg kell hallgatni, de a fegyelmi tárgyalást

akkor is meg lehet tartani, ha a hallgató szabályszerû értesítés ellenére sem jelent meg.

56. § (1) Ha a hallgató a tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a felsõoktatási intézménynek, illetve

a gyakorlati képzés szervezõjének jogellenesen kárt okoz – az e törvényben meghatározott eltéréssel – a Ptk. szabályai

szerint kell helytállnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, gondatlan károkozás esetén, a kártérítés mértéke nem haladhatja meg

a károkozás napján érvényes legkisebb kötelezõ munkabér (minimálbér) egyhavi összegének ötven százalékát.

Szándékos károkozás esetén az okozott teljes kárt meg kell téríteni.

(3) A hallgató a jegyzékkel vagy átvételi elismervénnyel visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett

dolgokban bekövetkezett hiányért, kárért teljes kártérítési felelõsséggel tartozik, feltéve, hogy azt állandóan

õrizetében tartja, kizárólagosan használja vagy kezeli. Mentesül a felelõsség alól, ha a hiányt elháríthatatlan ok idézte

elõ.

(4) A felsõoktatási intézmény, a gyakorlati képzés szervezõje a hallgatónak a hallgatói jogviszonnyal, gyakorlati képzéssel

összefüggésben okozott kárt a Ptk. rendelkezései szerint köteles megtéríteni. A felsõoktatási intézmény, illetve

a gyakorlati képzés szervezõje a felelõssége alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a mûködési körén kívül

esõ elháríthatatlan ok idézte elõ, vagy azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.

34. A jogorvoslat joga

57. § (1) Jogainak megsértése esetén a hallgató

a) a hallgatói önkormányzathoz fordulhat jogi segítségnyújtásért,

b) igénybe veheti az oktatásügyi közvetítõi szolgálatot,

c) jogorvoslati kérelmet terjeszthet elõ, melyet a felsõoktatási intézmény a jelen törvényben írtak szerint köteles

elbírálni,

d) az oktatási jogok biztosának az eljárását kezdeményezheti, feltéve, hogy az e törvényben szabályozottak szerint

jogorvoslati jogát – a bírósági eljárás kivételével – kimerítette.

(2) A felsõoktatási intézmény a hallgatóval kapcsolatos döntéseit – e törvényben, kormányrendeletben és a szervezeti és

mûködési szabályzatban meghatározott esetben, valamint ha a hallgató kéri – írásban közli a hallgatóval.

A felsõoktatási intézmény hallgatóval kapcsolatos döntése jogerõs, ha a hallgató a (3) bekezdésben meghatározott

határidõn belül nem nyújt be jogorvoslati kérelmet, vagy a kérelem benyújtásáról lemondott.

(3) A hallgató a felsõoktatási intézmény döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban

együtt: döntés) ellen – a közléstõl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül –

jogorvoslattal élhet, kivéve a tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést. Eljárás indítható a tanulmányok

értékelésével kapcsolatos döntés ellen is, ha a döntés nem a felsõoktatási intézmény által elfogadott követelményekre

épült, illetve a döntés ellentétes a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltakkal, vagy

megszegték a vizsga megszervezésére vonatkozó rendelkezéseket.

(4) A jogorvoslati kérelem elbírálója nem lehet az,

a) aki a megtámadott döntést hozta, vagy a döntéshozatalt elmulasztotta,

b) aki az a) pontban megjelölt személy közeli hozzátartozója,

c) akitõl az ügy tárgyilagos elbírálása nem várható el.
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(5) A jogorvoslati kérelem tárgyában a felsõoktatási intézmény a következõ határozatokat hozhatja:

a) a kérelmet elutasítja,

b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,

c) a döntést megváltoztatja,

d) a döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új eljárás lefolytatására utasítja.

(6) A tényállás tisztázására, a határidõk számítására, az igazolásra, a határozat alakjára, tartalmára és közlésére, a döntés

kérelemre vagy hivatalból történõ kijavítására, kicserélésére, kiegészítésére, módosítására vagy visszavonására

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell megfelelõen

alkalmazni.

(7) A másodfokú döntés a közléssel jogerõs és végrehajtható, kivéve, ha a hallgató a bírósági felülvizsgálatát kérte.

58. § (1) A hallgató a jogorvoslati kérelem tárgyában hozott határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétõl

számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, illetve hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések

megsértésére hivatkozással. E rendelkezések alkalmazásában hallgatói jogviszonyra vonatkozó rendelkezések

a jogszabályban, valamint az intézményi dokumentumokban található olyan rendelkezések, amelyek a hallgatóra

jogokat és kötelezettségeket állapítanak meg.

(2) A bírósági eljárásra a Polgári perrendtartásról szóló törvény közigazgatási perekre vonatkozó szabályait kell

alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság az ügyet soron kívül bírálja el.

(3) A 57. §-t, és az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell

a) a felsõoktatási intézménybe jelentkezõt,

b) a doktoranduszt és a doktorjelöltet, továbbá

c) az idõközben megszûnt hallgatói jogviszonnyal rendelkezett hallgatót

érintõ döntésekre, illetve mulasztásokra.

(4) A jogorvoslati eljárás rendjét a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában – a jelen törvényben és

a Kormány rendeletében meghatározott keret között – szabályozza.

35. A hallgatói jogviszony megszûnése

59. § (1) Megszûnik a hallgatói jogviszony,

a) ha a hallgatót másik felsõoktatási intézmény átvette, az átvétel napján,

b) ha a hallgató bejelenti, hogy megszünteti a hallgatói jogviszonyát, a bejelentés napján,

c) ha a hallgató nem folytathatja tanulmányait magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben, és

önköltséges képzésben nem kívánja azt folytatni,

d) az adott képzési ciklust, illetve a szakirányú továbbképzés, felsõoktatási szakképzés esetén az utolsó képzési

idõszakot követõ elsõ záróvizsga-idõszak utolsó napján, illetve a doktori képzés képzési idejének utolsó napján,

e) felsõoktatási szakképzésben, ha a hallgató tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált, és

a felsõoktatási intézményben nem folyik másik, megfelelõ felsõoktatási szakképzés, vagy a hallgató nem kíván

továbbtanulni, illetve a továbbtanuláshoz szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább, a megszüntetés

tárgyában hozott döntés jogerõre emelkedésének napján,

f) ha a hallgató hallgatói jogviszonyát – fizetési hátralék miatt – a rektor a hallgató eredménytelen felszólítása és

a hallgató szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerõre

emelkedésének napján,

g) a kizárás fegyelmi határozat jogerõre emelkedésének napján,

h) ha a hallgatói jogviszony létesítéséhez elõírt e törvényben meghatározott feltétel a továbbiakban már nem áll

fenn, az ennek tárgyában hozott megszüntetõ döntés jogerõre emelkedésének napján.

(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglaltak szerint nem szûnik meg az alapképzésben részt vevõ hallgató hallgatói

jogviszonya, ha az alapfokozat megszerzését követõen a soron következõ félévre mesterképzésre felvételt nyert.

(3) A felsõoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki

a) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, illetve a tantervben rögzített, a tanulmányokban való elõrehaladással

kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti,

b) egymást követõen harmadik alkalommal nem jelentkezik be a következõ tanulmányi félévre,
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c) a hallgatói jogviszony szünetelését követõen nem kezdi meg tanulmányait,

feltéve, hogy a hallgatót elõzetesen írásban felhívták arra, hogy kötelezettségének a megadott határidõig tegyen

eleget és tájékoztatták a mulasztás jogkövetkezményeirõl.

(4) A felsõoktatási intézmény egyoldalú nyilatkozattal megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, akinek

az azonos tanegységbõl tett sikertelen javító, és ismétlõ javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt.

XVI. FEJEZET

A HALLGATÓK KÖZÖSSÉGEI, A HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATOK, A HALLGATÓK ORSZÁGOS KÉPVISELETE

36. A hallgatói önkormányzat

60. § (1) A felsõoktatási intézményekben a hallgatói érdekek képviseletére – a felsõoktatási intézmény részeként – hallgatói

önkormányzat mûködik. A hallgatói önkormányzatnak minden hallgató tagja, választó és választható. A hallgatói

önkormányzat az e törvényben meghatározott jogosítványait akkor gyakorolhatja, ha

a) megválasztotta tisztségviselõit, és jóváhagyták az alapszabályát, és

b) a hallgatói önkormányzati választásokon a felsõoktatási intézmény teljes idejû nappali képzésben részt vevõ

hallgatóinak legalább huszonöt százaléka igazoltan részt vett.

(2) A hallgatói önkormányzat alapszabálya határozza meg a hallgatói önkormányzat mûködésének a rendjét.

Az alapszabályt a hallgatói önkormányzat küldöttgyûlése fogadja el, és a szenátus jóváhagyásával válik érvényessé.

Az alapszabály jóváhagyásáról a szenátusnak legkésõbb a beterjesztést követõ harmincadik nap eltelte utáni elsõ

ülésen nyilatkoznia kell.

(3) Az alapszabály jóváhagyása csak akkor tagadható meg, ha az jogszabálysértõ vagy ellentétes a felsõoktatási

intézmény szervezeti és mûködési szabályzatával. Az alapszabályt, illetve módosítását jóváhagyottnak kell tekinteni,

ha a szenátus a meghatározott határidõn belül nem nyilatkozott.

(4) A hallgatói önkormányzat mûködéséhez és a feladatai elvégzéséhez a felsõoktatási intézmény biztosítja a feltételeket,

amelynek jogszerû felhasználását, a hallgatói önkormányzat törvényes mûködését ellenõrizni köteles. A hallgatói

önkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja a felsõoktatási intézmény helyiségeit,

berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza a felsõoktatási intézmény mûködését.

(5) A hallgatói önkormányzat az e törvényben meghatározott jogainak megsértése esetén – beleértve azt is, ha

az alapszabályának jóváhagyását megtagadják – a közléstõl számított harminc napon belül jogszabálysértésre vagy

intézményi szabályzatban foglaltakba ütközésre hivatkozással bírósághoz fordulhat.

(6) A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidõ jogvesztõ. A bíróság a döntést megváltoztathatja.

Az eljárásra a Fõvárosi Törvényszék az illetékes. A kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

(7) A hallgatói önkormányzat dönt mûködésérõl, a mûködéséhez biztosított anyagi eszközök, állami támogatás és saját

bevételek felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, az intézményi tájékoztatási rendszer létrehozásáról és

mûködtetésérõl. A hallgatói önkormányzat részére érdekképviseleti tevékenysége körében utasítás nem adható.

61. § (1) A hallgatói önkormányzat egyetértési jogot gyakorol a szervezeti és mûködési szabályzat elfogadásakor és

módosításakor, az alábbi körben:

a) térítési és juttatási szabályzat,

b) az oktatói munka hallgatói véleményezésének rendje,

c) tanulmányi és vizsgaszabályzat.

(2) A hallgatói önkormányzat közremûködik az oktatók oktatói tevékenységének hallgatói véleményezésében, továbbá

egyetértési jogot gyakorol az ifjúságpolitikai és hallgatói célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor.

(3) A hallgatói önkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a felsõoktatási intézmény mûködésével és

a hallgatókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzata

határozza meg azokat az ügyeket, amelyekben a hallgatói önkormányzat véleményét ki kell kérni, illetve amely

ügyekben dönt.

(4) A hallgatói önkormányzat a jogait az alapszabályában rögzített módon gyakorolja.

(5) Az intézkedésre jogosult személy vagy szervezet a hallgatói önkormányzat javaslatára harminc napon belül –

a szenátus esetén a harmincadik napot követõ elsõ ülésen – érdemi választ köteles adni.
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37. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

62. § (1) A hallgatók országos képviseletét – a 63. §-ban meghatározott kivétellel – a Hallgatói Önkormányzatok Országos

Konferenciája látja el.

(2) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a hallgatói önkormányzatok képviselõibõl álló testület által

elfogadott alapszabállyal rendelkezõ jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Hallgatói

Önkormányzatok Országos Konferenciája jogosult Magyarország címerének használatára.

(3) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját az oktatási hivatal veszi nyilvántartásba. A Hallgatói

Önkormányzatok Országos Konferenciája felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. A Hallgatói

Önkormányzatok Országos Konferenciája beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

38. A doktorandusz önkormányzat, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, az Országos Tudományos

Diákköri Tanács

63. § (1) A doktori képzésben részt vevõk intézményi képviseletét a felsõoktatási intézmény részeként mûködõ doktorandusz

önkormányzat látja el. A doktorandusz önkormányzatnak minden doktorandusz a tagja, választó és választható.

A doktorandusz önkormányzat mûködésére egyebekben a 60. § (1)–(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelõen

alkalmazni.

(2) A felsõoktatási intézmények doktori képzésben részt vevõ hallgatóinak országos képviseletét a Doktoranduszok

Országos Szövetsége látja el. A Doktoranduszok Országos Szövetsége a doktorandusz önkormányzatok képviselõibõl

álló testület által elfogadott alapszabállyal rendelkezõ jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az elnök

jogosult. A Doktoranduszok Országos Szövetsége jogosult Magyarország címerének használatára. A Doktoranduszok

Országos Szövetségét az oktatási hivatal veszi nyilvántartásba.

(3) A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája és a Doktoranduszok Országos Szövetsége üléseire tanácskozási

joggal meg kell hívni a Magyar Rektori Konferencia képviselõjét.

(4) A tudományos diákköri tevékenységet végzõ hallgatók és az õket támogató oktatók szakmai szervezete az Országos

Tudományos Diákköri Tanács. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács feladata a felsõoktatási intézményekben

folyó hallgatói tudományos és mûvészeti tevékenység, a diákköri mozgalom országos képviselete és összehangolása,

valamint az országos jellegû tudományos és mûvészeti diákfórumok szervezése. Az Országos Tudományos Diákköri

Tanács mûködését – az általa megalkotott – szervezeti és mûködési szabályzat határozza meg.

ÖTÖDIK RÉSZ
A FELSÕOKTATÁS SZERVEZÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA

XVII. FEJEZET

A FELSÕOKTATÁSSAL KAPCSOLATOS EGYES ÁLLAMI HATÁSKÖRÖK

39. Az ágazati irányítás

64. § (1) A miniszter az e törvényben meghatározottak szerint ellátja a felsõoktatás ágazati irányítását.

(2) A miniszter felsõoktatás-szervezési feladatai:

a) mûködteti

aa) a felsõoktatás információs rendszerét, a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szervet,

az oktatási hivatalt, a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelõs szervet,

ab) az oktatási jogok biztosának hivatalát,

b) meghatározza a pedagógusképzés irányait,

c) megküldi a fõiskolai rektor megbízására és felmentésére, a fõiskolai tanár kinevezésére és felmentésére

vonatkozó javaslatot a miniszterelnöknek, az egyetemi rektori megbízásra és felmentésre, az egyetemi tanár

kinevezésére és felmentésére vonatkozó javaslatot a köztársasági elnöknek;

d) javaslatot tesz statisztikai adatszolgáltatásra;
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(3) A miniszter felsõoktatás-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai:

a) a felsõoktatás rendszere fejlesztési terveinek elkészíttetése, beleértve a középtávú fejlesztési tervet,

b) a felsõoktatásban jelentkezõ képzési, oktatási problémák vizsgálata, megoldások kidolgoztatása,

c) a felsõoktatásban folyó kutatásokhoz szükséges szervezeti és anyagi feltételek biztosítása,

d) új képzési, oktatási módszerek, megoldások, szervezeti formák elterjedésének, az intézményi hálózatfejlesztések

támogatása,

e) a felsõoktatási szakképzésben, az alapképzésben és a mesterképzésben a képzési szakok szerkezetének

felülvizsgálata,

f) a felsõoktatás és a gazdaság kapcsolatának legalább háromévenkénti értékelése.

(4) A miniszter a nemzetiségi képzés tekintetében hozott döntéseihez beszerzi az Országos Kisebbségi Bizottság

véleményét. Ha a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján az országos kisebbségi önkormányzat kezdeményezi

az anyanyelvû vagy anyanyelvi felsõfokú oktatás feltételeinek a megteremtését, a miniszter – az igények mérlegelése

után – nemzetközi megállapodás megkötésének kezdeményezésével, munkaterv létesítésével, illetve

az anyaországban folytatott felsõfokú tanulmányokban való részvételre vagy hazai felsõoktatási intézményekben

a szükséges feltételek biztosítására kiírt pályázattal biztosítja a feltételeket.

(5) A miniszter a szenátus kezdeményezésére köztársasági ösztöndíjat adományoz a kimagasló teljesítményt nyújtó

hallgatók részére.

(6) A miniszter, különösen az állami hatáskörök ellátásában közremûködõ testületek, az oktatási hivatal indítványára –

a 65. §-ban meghatározottak szerint – kezdeményezi a bíróságnál a felsõoktatási intézmény által megszervezett vizsga

eredményének, a kiállított bizonyítványnak, oklevélnek érvénytelenné nyilvánítását.

65. § (1) A miniszter törvényességi ellenõrzést gyakorol a nem állami felsõoktatási intézmények fenntartói tevékenysége felett.

(2) A miniszter a törvényességi ellenõrzési jogkörében – megfelelõ határidõ biztosításával – felhívja a fenntartót, hogy

fenntartási kötelezettségének tegyen eleget. Ha a fenntartó a megadott határidõn belül nem intézkedett, a miniszter

kezdeményezheti annak bírósági megállapítását, hogy a fenntartó nem tett eleget kötelezettségének.

(3) A pert a megadott határidõ lejártától számított harminc napon belül kell kezdeményezni. Ha a bíróság megállapítja

a törvénysértést, és azt a fenntartó a bíróság által megállapított határidõn belül nem szünteti meg, a bíróság –

a miniszter kezdeményezésére – megállapítja, hogy fennállnak a felsõoktatási intézmény megszüntetésének feltételei.

(4) A miniszter a törvényességi ellenõrzés eredményeképpen felfüggesztheti a felsõoktatási intézmény vizsgaszervezési

jogát, ha a (2) bekezdésében szabályozott felhívása nem vezetett eredményre. A felfüggesztéssel egyidejûleg

kezdeményeznie kell a bíróságnál a fenntartó mulasztásának megállapítását. A miniszter döntésének ki kell terjednie

az érintett hallgatók tanulmányainak folytatásával, vizsgáival kapcsolatos kérdésekre.

(5) Az e §-ban meghatározott eljárásokra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

törvényt kell megfelelõen alkalmazni. Az eljárásban közremûködik az oktatási hivatal. A (3) és a (4) bekezdésben

meghatározott bírósági ügyekben a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. fejezetét kell alkalmazni.

A bíróság a soron kívül elbírált döntést megváltoztathatja.

66. § (1) A miniszter törvényességi ellenõrzést gyakorol a Magyarország területén természetes személy, jogi személy vagy jogi

személyiséggel nem rendelkezõ szervezet által – az e törvényben meghatározott (engedélyezési, mûködési) feltételek

hiányában – folytatott felsõoktatási oktatási alaptevékenység körébe tartozó tevékenység felett. Az ellenõrzésben

miniszteri döntés alapján az oktatási hivatal közremûködik.

(2) Az engedély nélküli felsõoktatási tevékenységet folytatókat a miniszter e tevékenységtõl eltiltja és – az ltiltásról szóló

döntés közzététele mellett – a teljes munkaidõre megállapított kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér)

ötszörösétõl a minimálbér kétszázötvenszereséig terjedõ mértékû bírsággal sújthatja.

(3) A miniszter döntésének meghozatala, a bírság mértékének megállapítása során különösen az (1) bekezdés szerinti

a) tevékenység

aa) folytatásának idõtartamát,

ab) területi kiterjedtségét,

ac) ismételt – eltiltás ellenére történõ – elkövetését,

b) tevékenységgel érintett személyek létszámát

köteles mérlegelni.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 41209



40. A felsõoktatási intézmények mûködéséhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok és eljárások

67. § (1) Az oktatási hivatal

a) közhiteles nyilvántartást vezet a felsõoktatási intézmények alapító okiratában, valamint a 3. melléklet II/A.

részében megjelölt közérdekbõl nyilvános személyes – valamint jogszabályban meghatározott személyes

adatnak nem minõsülõ egyéb – adatokról,

b) dönt a nem költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény közhasznúsági nyilvántartásba vételérõl,

továbbá

c) nyilvántartásba veszi a Felsõoktatási Tervezési Testületet, a Magyar Rektori Konferenciát, a Magyar Felsõoktatási

Akkreditációs Bizottságot (a továbbiakban: MAB), és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciáját,

a Doktoranduszok Országos Szövetségét.

(2) Az oktatási hivatal látja el a felsõoktatási intézmények létesítésével, nyilvántartásba vételével, tevékenységének

megkezdésével és módosításával, a nyilvántartásban bekövetkezett változások vezetésével, a nyilvántartásból való

törlésével kapcsolatos hatósági feladatokat.

(3) Az oktatási hivatal jár el

a) a felsõoktatási intézmény mûködésének engedélyezésével,

b) az alapító okiratban szereplõ adatok változásaival,

c) a képzések indításával,

d) a felvehetõ maximális hallgatói létszám megállapításával és módosításával,

e) a doktori iskola létesítésével, megszûnésével,

f) egyház, egyházi jogi személy vagy alapítvány által fenntartott diákotthonok nyilvántartásba vételével

kapcsolatos ügyekben.

(4) A (3) bekezdés a) és e) pontjaiban meghatározott eljárásokban, valamint az alap- és mesterképzés indítása esetén

a (3) bekezdés c) pontja szerinti eljárásban, továbbá – a tudományos és ehhez kapcsolódó oktatási, kutatási kérdések

tekintetében – a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott eljárásban az oktatási hivatal köteles beszerezni a MAB

szakvéleményét. Az oktatási hivatal a (3) bekezdés e) pontjában meghatározott eljárásban megfogalmazott MAB

szakértõi véleményhez kötve van. Az oktatási hivatal döntésével szemben elõterjesztett fellebbezést a miniszter bírálja

el. E bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a magyar felsõoktatási intézmény Magyarország területén

kívül kíván székhelyen kívüli képzést folytatni.

(5) Az (3) bekezdés c) pontjában meghatározott eljárásban – Magyarországon folytatott alap- vagy mesterképzésként –

csak a felsõoktatási intézmény székhelyén vagy telephelyén folytatott képzés indítása engedélyezhetõ.

(6) Az oktatási hivatal, illetve a miniszter döntéseinek meghozatalához független szakértõi véleményt is beszerezhet,

illetve nemzetközi összehasonlító tanulmányokat készíttethet.

(7) Az e §-ban meghatározott eljárásokban a kérelem benyújtójának külön jogszabályban meghatározott igazgatási

szolgáltatási díjat kell fizetnie.

68. § (1) Az oktatási hivatal

a) hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja a nyilvántartásában szereplõ felsõoktatási intézmények mûködésének

jogszerûségét,

b) részt vesz a miniszter törvényességi ellenõrzési vizsgálatának lefolytatásában.

(2) Az oktatási hivatal az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági ellenõrzése eredményeként

a) kezdeményezheti a fenntartó intézkedését,

b) javasolhatja, hogy a miniszter a 65. § alapján folytasson le törvényességi ellenõrzési eljárást,

c) a teljes munkaidõre megállapított kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) száz százalékától a minimálbér

ötvenszereséig terjedõ mértékû felügyeleti bírságot szabhat ki,

d) külföldi felsõoktatási intézmények esetében ellenõrzésének eredményérõl tájékoztatja az intézmény honos

országának illetékes szerveit.

(3) A magyarországi felsõoktatási intézmények által kötelezõen használt, központilag kibocsátásra kerülõ nyomtatványok

elõállítását és forgalomba hozatalát az oktatási hivatal engedélyezi. Az engedély a jogszabályi elõírásoknak történõ

megfelelés hiányában tagadható meg.

(4) A 67. §-ban és e § (1)–(3) bekezdésében szabályozott eljárásokra, hatósági ellenõrzésekre a közigazgatási hatósági

eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
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69. § (1) A felsõoktatási intézmény rektora az egyetemi tanári munkaköri cím adományozásával kapcsolatos javaslatának

elkészítése elõtt beszerzi a MAB szakértõi véleményét.

(2) A felsõoktatási intézmény rektora a szakértõi véleményben foglaltak mérlegelésével készíti el javaslatát az egyetemi

tanári kinevezésre, melyet a szakértõi véleménnyel együtt megküld a felsõoktatási intézmény fenntartójának. A nem

állami felsõoktatási intézmény fenntartója a rektor javaslatát a MAB szakértõi véleményével és a saját álláspontjának

ismertetésével együtt megküldi a miniszternek.

(3) A miniszter beszerzi a MAB újabb szakértõi véleményét abban az esetben, ha a felsõoktatási intézmény rektorának

javaslata nincs összhangban a MAB szakértõi véleményében foglaltakkal. Ha a rektor javaslata és a MAB szakértõi

véleménye összhangban áll, a miniszter kezdeményezi az egyetemi tanári kinevezést a köztársasági elnöknél. Ha

a rektor javaslata és a MAB szakértõi véleménye nincs összhangban, a miniszter mérlegelheti, hogy kezdeményezi-e

az egyetemi tanári kinevezést.

(4) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a MAB a jogszabályban foglaltakon kívül értékeli a jelölt oktatói, tudományos, illetve

mûvészeti eredményeit.

XVIII. FEJEZET

AZ ÁLLAMI HATÁSKÖRÖK ELLÁTÁSÁBAN KÖZREMÛKÖDÕ TESTÜLETEK

41. A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság

70. § (1) A MAB a felsõoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, mûvészeti alkotótevékenység tudományos minõségének

ellenõrzését, biztosítását és értékelését elõsegítõ országos szakértõi testület, amely e törvényben szabályozott módon

közremûködik a felsõoktatási intézményekkel kapcsolatos eljárásokban, különös tekintettel a doktori iskolákra.

(2) A MAB-nak gondoskodnia kell a közérdekbõl nyilvános adatnak minõsülõ szakmai bírálati szempontrendszerének,

az általa elfogadott szakértõi vélemények és állásfoglalások tartalmának, a közremûködõ szakértõk személyének

megismerhetõségérõl. A MAB bírálati szempontrendszere a magyar felsõoktatás egészére egységes, fenntartótól

függetlenül érvényes.

71. § (1) A MAB-nak tizennyolc tagja van. Kilenc tagot delegál a miniszter, kettõ tagot a Magyar Tudományos Akadémia, egy

tagot a Magyar Mûvészeti Akadémia, három tagot a Magyar Rektori Konferencia, kettõ tagot a felsõoktatási

intézményt fenntartó egyházi jogi személyek, egy tagot a Doktoranduszok Országos Szövetsége. A tagoknak –

a Doktoranduszok Országos Szövetsége delegált tag kivételével – tudományos fokozattal kell rendelkezniük.

A delegálók a delegálás során egyeztetni kötelesek a nagyobb tudományterületek arányos képviselete érdekében.

Nem lehet a MAB tagja, aki a Felsõoktatási Tervezési Testület tagja, rektor vagy kormánytisztviselõ.

(2) A MAB elnökének személyére a bizottság tagjai közül a miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnöke tesz

egyeztetett javaslatot. Az elnököt a miniszterelnök nevezi ki.

(3) A MAB tagjai közül tisztségviselõket választ, valamint meghatározza mûködésének rendjét.

(4) A delegált tagokat – a miniszter elõterjesztésére – a miniszterelnök bízza meg. A megbízás egy alkalommal

meghosszabbítható. A tagok megbízatása – a Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált tag kivételével – hat

évre szól. A Doktoranduszok Országos Szövetsége által delegált tagot a miniszterelnök kettõ évre bízza meg.

42. A felsõoktatási intézmények szakmai testületei

72. § (1) A Magyar Rektori Konferencia a felsõoktatási intézmények képviseletére, érdekeinek védelmére jogosult konzultatív

testület, amely jogi személy, székhelye Budapest, képviseletére az elnök jogosult. A Magyar Rektori Konferencia felett

az ügyészség gyakorol törvényességi ellenõrzést. A Magyar Rektori Konferenciát az oktatási hivatal veszi

nyilvántartásba. A Magyar Rektori Konferencia beszámolási és könyvvezetési kötelezettségére az egyéb szervezetekre

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A Magyar Rektori Konferencia – közhasznúsági nyilvántartásba vétel nélkül –

közhasznú szervezet.

(2) A Magyar Rektori Konferencia tagjai a felsõoktatási intézmények rektorai.

(3) A Magyar Rektori Konferencia – alapszabályában – meghatározza mûködésének rendjét, megválasztja tisztségviselõit

és a képviseletére jogosultakat. A Magyar Rektori Konferencia jogosult Magyarország címerének használatára.

(4) A Magyar Rektori Konferencia mûködésének gazdasági, igazgatási feltételeit a felsõoktatási intézmények biztosítják.
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(5) Az Országos Doktori Tanács a felsõoktatási intézmények doktori tanácsai elnökeibõl álló testület, amely állást foglal

a doktori képzéssel, fokozatadással kapcsolatos kérdésekben. Az Országos Doktori Tanács határozza meg a doktori

képzésre biztosított magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámkeret felsõoktatási intézmények

közötti minõség- és teljesítményalapú elosztásának elveit.

XIX. FEJEZET

A FENNTARTÓI IRÁNYÍTÁS

43. A fenntartói jogok gyakorlása

73. § (1) A fenntartói irányítást az gyakorolja, aki az e törvényben meghatározottaknak megfelelõen a felsõoktatási intézmény

mûködéséhez szükséges feltételekrõl gondoskodik. A fenntartói irányítás jogosítványai és kötelezettségei – ha

e törvény másképp nem rendelkezik – azonosak, függetlenül attól, hogy ki gyakorolja azt.

(2) A felsõoktatási intézmény fenntartói joga – az oktatási hivatal bejegyzõ határozatának jogerõre emelkedése

idõpontjától kezdõdõen hatályos – megállapodással másik, a fenntartói jog gyakorlására jogosultnak átadható. Ha

az átadás nem érinti a felsõoktatási intézmény tevékenységét és mûködését, az oktatási hivatal azt vizsgálja, hogy az új

fenntartó rendelkezik-e a felsõoktatási intézmény folyamatos mûködéséhez szükséges feltételekkel. A fenntartói jog

változása nem érinti a felsõoktatási intézmény állami elismerését, a hallgatók jogait és kötelezettségeit.

(3) A fenntartó

a) saját hatáskörben kiadja, illetve módosítja a felsõoktatási intézmény alapító okiratát;

b) közli a felsõoktatási intézmény költségvetésének kereteit (fõösszegeit) és értékeli a számviteli rendelkezések

alapján elkészített éves beszámolóját;

c) megvizsgálja

ca) a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatát,

cb) a felsõoktatási intézmény intézményfejlesztési tervét,

cc) a felsõoktatási intézmény költségvetését;

d) ellenõrzi

da) a felsõoktatási intézmény gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát,

db) a szakmai munka eredményességét;

e) kezdeményezi a rektor megbízását és felmentését, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat;

f) megbízza a gazdasági vezetõt – költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény esetén a belsõ

ellenõrzési egység vezetõjét –, illetve a rektor kezdeményezésére, vagy saját hatáskörben visszavonhatja

a megbízását. Állami felsõoktatási intézmény esetében e pont vonatkozásában a fenntartói döntést – a miniszter

elõzetes tájékoztatását követõen – az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter hozza meg;

g) gondoskodik a költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény éves költségvetési beszámolójának

ellenõrzésérõl.

(4) A fenntartó a szervezeti és mûködési szabályzat egységességét, teljességét, törvényességét, hatékonyságnak való

megfelelõségét vizsgálja.

(5) A törvényesség biztosítása keretében kell ellenõrizni az intézményi dokumentumokban foglaltak megtartását,

jogszerûségét, a felsõoktatási intézmény mûködésének és a döntéshozatalnak a jogszerûségét.

74. § (1) Ellenõrzése eredményeképpen a fenntartó – megfelelõ határidõ tûzésével – felhívja a felsõoktatási intézmény

vezetõjét a jogszabálysértõ döntés orvoslására, a szükséges intézkedés meghozatalára.

(2) A fenntartó a szakmai munka eredményességét és az intézmény mûködésének hatékonyságát a felsõoktatási

intézmény által az éves gazdálkodásáról – a számviteli rendelkezések szerint – készített beszámoló alapján értékeli és

indokolt esetben – megfelelõ határidõ tûzésével – intézkedést kezdeményez.

(3) A felsõoktatási intézmény a szervezeti és mûködési szabályzatát, intézményfejlesztési tervét, költségvetését,

kötelezettségvállalási tervét, és végrehajtásának ütemtervét, valamint ezek módosítását a szenátus döntésétõl

számított tizenöt napon belül megküldi a fenntartónak. Ha a felsõoktatási intézmény a költségvetésétõl,

a kötelezettségvállalási tervétõl eltérõ döntést kíván hozni, azt elõzetesen meg kell küldenie a fenntartónak.

A fenntartó a szenátus által hozott egyéb döntések megküldését is kérheti. Az állami felsõoktatási intézmény esetén

az intézményfejlesztési tervet, költségvetést, kötelezettségvállalási tervet és végrehajtásának ütemtervét, valamint
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ezek módosítását tájékoztatás céljából az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszternek, valamint

az államháztartásért felelõs miniszternek is meg kell küldeni.

(4) A fenntartó a felsõoktatási intézmény költségvetésével, kötelezettségvállalási tervével, a költségvetés

végrehajtásának ütemtervével kapcsolatos észrevételeit a megküldéstõl számított harminc napon belül, a szervezeti

és mûködési szabályzattal kapcsolatos észrevételeit a megküldéstõl számított hatvan napon belül,

az intézményfejlesztési tervvel kapcsolatos észrevételeit kilencven napon belül közölheti a felsõoktatási

intézménnyel. Ez a határidõ egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható. Ha a fenntartó

a felsõoktatási intézmény költségvetésével, kötelezettségvállalási tervével és végrehajtásának ütemtervével, vagy

a szervezeti és mûködési szabályzatban, illetve az intézményfejlesztési tervben foglaltakkal nem ért egyet – megfelelõ

határidõ tûzésével – visszaküldi azt a felsõoktatási intézménynek, kezdeményezve annak átdolgozását.

(5) A felsõoktatási intézmény a fenntartó felhívásának, kifogásának köteles eleget tenni. A felsõoktatási intézmény

kifogásolt intézkedése, döntése nem hajtható végre.

44. A fenntartói irányítás keretei

75. § (1) A fenntartói irányítás nem sértheti a felsõoktatási intézmény – a képzés és kutatás tudományos tárgyával és

tartalmával kapcsolatos kérdések tekintetében biztosított – önállóságát. A felsõoktatási intézmény szenátusának

döntése alapján a rektor a fenntartói intézkedéssel szemben a közléstõl számított harminc napon belül bírósági

eljárást kezdeményezhet, kérve annak megállapítását, hogy a fenntartó döntése sérti a felsõoktatási intézmény

e törvényben biztosított önállóságát. A bíróság nemperes eljárásban, soron kívül határoz. A határidõ jogvesztõ.

A bíróság a fenntartó döntését megváltoztathatja. Az eljárásra a Fõvárosi Törvényszék az illetékes.

(2) Állami felsõoktatási intézmény esetén a fenntartó

a) határozza meg a rektor juttatásait,

b) hagyja jóvá a rektor munkaköri leírásának az oktatói, kutatói feladatoktól elkülönülõ részét.

(3) Állami felsõoktatási intézmény esetén az oktatási hivatal határozata ellen a 67. § (3) bekezdés b) és d) pontjában

felsorolt ügyekben fellebbezésnek nincs helye.

(4) Állami felsõoktatási intézmény esetén a 12. § (3) bekezdés g) pontjában foglalt fenntartói egyetértési jogot az állami

vagyon felügyeletéért felelõs miniszter jogosult gyakorolni.

HATODIK RÉSZ
NEMZETKÖZI VONATKOZÁSÚ RENDELKEZÉSEK

XX. FEJEZET

KÜLFÖLDI FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON, MAGYAR FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

KÜLFÖLDÖN

45. A külföldi felsõoktatási intézmények magyarországi mûködése

76. § (1) Magyarország területén külföldi felsõoktatási intézmény akkor folytathat oklevelet adó képzési tevékenységet, ha

a származási ország szerinti államilag elismert felsõoktatási intézményként történõ mûködését engedélyezõ külföldi

döntést az oktatási hivatal elismerte és mûködését engedélyezte. Az oktatási hivatal a külföldi döntést elismeri, ha

az adott állam felsõoktatási rendszerének elvei összhangban vannak az Európai Felsõoktatási Térség felsõoktatási

alapelveivel. Az oktatási hivatal az egyenértékûségre vonatkozó határozatát visszavonja, amennyiben a felsõoktatási

intézmény mûködését engedélyezõ külföldi döntés ezt indokolja.

(2) A mûködési engedély megtagadható az oktatási hivatal által beszerzett szakvélemény alapján. A szakvélemény

nyilatkozik a képzés személyi és tárgyi feltételeirõl, a képzés minõségérõl, valamint a magyarországi mûködési és

képzési feltételek és a székhely szerinti országban kiadott mûködési engedély közötti megfelelõségrõl.

(3) A mûködési engedély megtagadható, ha a külföldi oklevél végzettségi szintjének a magyarországi elismerésére nincs

lehetõség. A külföldi felsõoktatási intézményt az oktatási hivatal veszi nyilvántartásba. A külföldi felsõoktatási

intézmények mûködése felett a miniszter gyakorolja a 65–66. §-ban meghatározott jogkörét. A mûködési engedélyt

az oktatási hivatalnak legalább ötévente felül kell vizsgálnia.
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(4) Az oktatási hivatal eljárásában kérheti, hogy a külföldi felsõoktatási intézmény a (1)–(2) bekezdésben meghatározott

feltételek fennállását igazoló okiratokat hiteles másolatban, illetve hiteles magyar fordításban nyújtsa be. Az oktatási

hivatal honlapján közzéteszi azon nyelvek listáját, amelyek vonatkozásában az okiratok nem hiteles magyar fordítását

is elfogadja.

(5) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, a külföldi felsõoktatási intézmény alapítására, az intézményben folyó oktató és

kutató munkára, valamint annak ellenõrzésére, az intézmény mûködésére, a felvételi feltételek meghatározására

az intézmény székhelye szerinti állam elõírásait kell alkalmazni.

(6) Az (1) bekezdésben megjelölt, külföldi oklevelet kibocsátó felsõoktatási intézmény Magyarországon nemzetközi

szerzõdés alapján is létrejöhet és mûködhet. Ezen felsõoktatási intézményeket az oktatási hivatal hivatalból felveszi

nyilvántartásba, és az intézmények törvényességi ellenõrzésére vonatkozó rendelkezéseket a törvényben kihirdetett

nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezésének hiányában kell alkalmazni.

(7) A Magyarország területén mûködõ külföldi felsõoktatási intézmény részére – ha törvényben kihirdetett nemzetközi

szerzõdés másképp nem rendelkezik – magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatói hely nem biztosítható.

(8) Az e §-ban szabályozott felsõoktatási intézmények kötelesek bejelentkezni és adatot szolgáltatni a felsõoktatás

információs rendszerének. Az oktatási hivatal a Magyarország területén engedéllyel mûködõ külföldi felsõoktatási

intézményekrõl nyilvántartást vezet, melyet évente – december hónapban – közzé kell tenni Magyarország hivatalos

lapjában, valamint a miniszter által vezetett minisztérium honlapján nyilvánosságra kell hozni.

77. § (1) Az EGT-államban székhellyel rendelkezõ felsõoktatási intézményekre a 76. §-ban foglaltak az e § (2)–(3) bekezdésben

foglalt eltérésekkel alkalmazandók.

(2) A más EGT-államban székhellyel rendelkezõ felsõoktatási intézmény mûködésének megkezdéséhez szükséges

engedély kiadása a 76. § (3) bekezdésben foglalt egyenértékûségi feltétel alapján nem tagadható meg. Ha a más

EGT-államban székhellyel rendelkezõ felsõoktatási intézmény által kibocsátott külföldi oklevél végzettségi szintjének

magyarországi elismerésére nincs lehetõség, akkor erre az intézménynek egyértelmûen és igazolhatóan fel kell hívni

a képzésre jelentkezõ figyelmét, amelynek teljesülését az oktatási hivatal ellenõrzi.

(3) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szabad

szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ szolgáltató Magyarország területén végzett határon átnyúló

szolgáltatásnyújtás keretében történõ felsõoktatási tevékenységének folytatására irányuló szándékát köteles

az oktatási hivatalnak bejelenteni. A szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkezõ szolgáltatót az oktatási hivatal

akkor veszi nyilvántartásba, ha a szolgáltató a 76. § (1) bekezdésben meghatározott feltételt teljesíti.

46. Magyar felsõoktatási intézmények Magyarország területén kívül folytatott képzési tevékenysége,

valamint a közös képzés szabályai

78. § (1) Magyar felsõoktatási intézmény – ha az adott ország jogrendje lehetõvé teszi – Magyarország területén kívül –

kormányrendeletben meghatározottak szerint – székhelyen kívüli képzést szervezhet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felsõoktatási intézmény mûködéséhez a magyar állam – jogszabályban meghatározott

normatív támogatással, nemzetközi szerzõdés, munkaterv szerint, illetve pályázati úton vagy megállapodás alapján –

hozzájárulhat. A pályázatot a miniszter írhatja ki, megállapodást a miniszter köthet.

(3) Magyar felsõoktatási intézmény külföldi felsõoktatási intézménnyel a következõ feltételek együttes fennállása esetén

folytathat magyar és külföldi, vagy közös oklevél kiállításához vezetõ közös képzést:

a) az érintett felsõoktatási intézmények abban az államban, amelyben a székhelyük van, államilag elismert

felsõoktatási intézménynek minõsülnek,

b) a kiállított oklevél az érintett országok belsõ joga szerint felsõoktatásban kiállított oklevélnek minõsül,

c) a magyar és a külföldi felsõoktatási intézmény rendelkezik jogosultsággal arra a képzésre, amelynek képzési és

kimeneti követelményei megegyeznek a megállapodás tárgyát képezõ képzés képzési és kimeneti

követelményeivel,

d) a magyar felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága nyilatkozik arról, hogy a szakindítási engedéllyel

rendelkezõ képzés és a megállapodás tárgyát képezõ képzés közötti kredit-egyenértékûség eléri a hetvenöt

százalékot,

e) a hallgató legalább harminc kreditet a szakindítási engedéllyel rendelkezõ magyar felsõoktatási intézményben

teljesít.
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(4) A (3) bekezdésben foglalt képzés esetében nem szükséges a külföldi felsõoktatási intézmény magyarországi

mûködésének engedélyezése.

(5) Az oktatási hivatal a megállapodást és a képzést nyilvántartásba veszi, amennyiben a magyar intézmény szenátusa

határoz a (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásáról. Ennek hiányában a szakindításra vonatkozó

általános szabályokat kell szabályozni.

XXI. FEJEZET

MAGYAR ÁLLAMPOLGÁROK KÜLFÖLDI TANULMÁNYAI, A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK MAGYARORSZÁGI

TANULMÁNYAI

47. A külföldi tanulmányok támogatása

79. § (1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldi felsõoktatási intézményben.

(2) Magyar állampolgár államilag elismert, külföldi felsõoktatási intézményben folytatott képzéséhez a miniszter által

vezetett minisztérium – pályázati úton elnyerhetõ – ösztöndíjjal nyújthat segítséget.

(3) Ha a magyar állampolgár nemzetiséghez tartozik, a miniszter által vezetett minisztérium – pályázati úton elnyerhetõ –

ösztöndíjjal nyújt segítséget az anyanyelven folytatott felsõfokú tanulmányokban való részvételhez.

(4) A magyar állampolgár – ha valamely EGT-államban, államilag elismert felsõoktatási intézményben oklevél

megszerzésére irányuló képzésben vesz részt – hallgatói hitelt vehet igénybe.

(5) Az e §-ban meghatározottak alapján folytatott külföldi tanulmányokban résztvevõk jogosultak a diákigazolványra.

(6) A (2)–(3) bekezdés szerinti pályázatok kiírásának és elbírálásának rendjét, a hallgatói hitel igénylését, folyósítását és

elszámolását, a diákigazolvány igénylését és kiadását a Kormány határozza meg, azzal a megkötéssel, hogy

a (3) bekezdésben meghatározott pályázatokat az országos kisebbségi önkormányzat egyetértésével kell kiírni és

elbírálni.

48. A hallgatói jogviszony létesítésének, a tanulmányok folytatásának szabályai

80. § (1) A külföldön vagy Magyarországon mûködési engedéllyel rendelkezõ külföldi oktatási intézményben szerzett

oklevelek és középiskolai tanulmányokat igazoló bizonyítványok elismerésére a külföldi bizonyítványok és oklevelek

elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: elismerési törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Nem magyar állampolgárok magyarországi tanulmányaira e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a következõ

eltérésekkel:

a) ha nem rendelkezik az ország területén lakóhellyel, a hallgatói jogviszony létesítése elõtt be kell szereznie a külön

jogszabályban meghatározott beutazásra és tartózkodásra jogosító engedélyt,

b) ha a 39. § (1) bekezdésében felsorolt hallgató – a 39. § (1) bekezdés b–c) pontjában felsoroltak kivételével –

magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben vesz részt, csak nemzetközi szerzõdés, jogszabály,

munkaterv vagy viszonosság alapján jogosult szociális vagy más ösztöndíjra, szociális támogatásra, tankönyv-,

jegyzettámogatásra, lakhatási támogatásra,

c) a költségvetés pályázati úton elnyerhetõ ösztöndíj folyósításával nyújthat segítséget a tanulmányok

folytatásához,

d) a felsõfokú tanulmányok megkezdése elõtt legfeljebb két féléven keresztül – hallgatói jogviszony keretében –

elõkészítõ tanulmányokat folytathatnak.

(3) A 39. § (1) bekezdés f) pontja szerinti – a miniszter által kiírt pályázatot elnyert – személyek a miniszter által

meghatározott keretszám terhére jogosultak magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt venni.

(4) A kedvezménytörvény hatálya alatt álló – külföldi felsõoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló – személy

magyar felsõoktatási intézményben magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében alkalmanként

legfeljebb fél évig tartó részképzésben vehet részt.

(5) A külföldi állampolgárságú – magát magyar nemzetiségûnek valló, magyarországi lakóhellyel nem rendelkezõ –

személy – magyar állampolgárságára tekintet nélkül – felsõfokú tanulmányainak megkezdése elõtt legfeljebb két

féléven keresztül – hallgatói jogviszony keretében – magyar nyelvû elõkészítõ tanulmányokat folytathat.
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(6) A kedvezménytörvény hatálya alá tartozó magyar állami részösztöndíjjal támogatott, vagy önköltséges képzésben

részt vevõ hallgatók magyarországi tartózkodásukkal és tanulmányaikkal kapcsolatos költségeik részben vagy

egészben történõ megtérítését, külön jogszabály szerint, pályázat útján igényelhetik.

(7) A külföldi állampolgárok magyarországi, a magyar állampolgárok külföldi tanulmányai támogatásának rendjét

a Kormány határozza meg, ennek során az elõkészítõ tanulmányokat folytató személyek tekintetében az e törvényben

meghatározott támogatási idõt – legfeljebb két félévvel – meghosszabbíthatja.

HETEDIK RÉSZ
A FELSÕOKTATÁS FINANSZÍROZÁSA ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSA

XXII. FEJEZET

A DÍJMENTESEN ÉS A TÉRÍTÉSI DÍJÉRT IGÉNYBE VEHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK

49. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés díjmentes szolgáltatásai

81. § (1) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató által igénybe vehetõ szolgáltatások

a következõk:

a) a képzési programban meghatározott oktatási és tanulmányi követelmények teljesítéséhez, az oklevél, illetve

doktori abszolutórium megszerzéséhez szükséges elõadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati

foglalkozások, terepgyakorlatok elsõ alkalommal történõ felvétele, a beszámolók, vizsgák és a sikertelen

beszámolók, illetve vizsgák egy alkalommal történõ megismétlése, a záróvizsga letétele, továbbá

a fokozatszerzési eljárás a hallgatói jogviszony fennállása alatt, az 53. § (2) bekezdésben foglaltak szerint,

b) szakkollégiumi foglalkozások,

c) a felsõoktatási intézmény létesítményeinek – könyvtár és a könyvtári alapszolgáltatások, laboratórium,

számítástechnikai, sport- és szabadidõs létesítmények –, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokhoz

kapcsolódóan,

d) a felsõoktatási szakképzésben a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védõfelszerelés (védõruha)

és tisztálkodási eszköz, más képzésben az egyéni védõfelszerelés (védõruha) és tisztálkodási eszköz,

e) a hallgatói tanácsadás,

f) a képzéssel, illetve doktori fokozatszerzéssel kapcsolatos valamennyi okirat elsõ alkalommal történõ kiadása.

(2) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében – jogszabály eltérõ rendelkezésének hiányában –

a felsõoktatási intézmény nem kérhet igazgatási szolgáltatási díjat (pl. beiratkozási díj).

(3) Ha magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevõ hallgató valamely EGT-államban olyan

részképzésben vesz részt, amelyben folytatott tanulmányai a hazai felsõoktatási intézmény képzésébe beszámíthatók,

a hallgató a külföldi tanulmányok idejére – a (4) bekezdésben meghatározottak szerint – attól a felsõoktatási

intézménytõl, amellyel hallgatói jogviszonyban áll, ösztöndíjat kaphat.

(4) A hallgató akkor jogosult az (3) bekezdésben meghatározott ösztöndíjra, ha külföldi tanulmányait a felsõoktatási

intézmény hozzájárulásával kezdte meg.

50. A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés térítési díj fizetése mellett igénybe vehetõ

szolgáltatásai

82. § (1) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató által térítési díj fizetése mellett igénybe

vehetõ:

a) az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismereteknek –

a hallgató választása alapján – nem magyar nyelven történõ oktatása,

b) a felsõoktatási intézmény eszközeivel elõállított, a felsõoktatási intézmény által a hallgató részére biztosított,

a hallgató tulajdonába kerülõ dolog (pl. sokszorosított segédletek),

c) a felsõoktatási intézmény létesítményeinek (könyvtár, laboratórium, számítástechnikai, sport- és szabadidõs

létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatásokon kívüli körben,

d) a kötelezõ, illetve e törvény alapján a felsõoktatási intézmény által kötelezõen biztosítandó mértéken felül

felvehetõ kreditértéket eredményezõ képzés.
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(2) A felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzata az ugyanabból a tantárgyból tett harmadik és további

vizsgát, elõadások, szemináriumok, konzultációk, gyakorlati foglalkozások, terepgyakorlatok ismételt felvételét,

a térítési és juttatási szabályzata a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározott kötelezettség elmulasztását

vagy késedelmes teljesítését fizetési kötelezettséghez kötheti. A fizetési kötelezettség mértéke esetenként nem

haladhatja meg teljes munkaidõre megállapított kötelezõ legkisebb munkabér (minimálbér) öt százalékát.

(3) Az (1)–(2) bekezdés alapján kérhetõ térítési díj megállapításának rendjét a térítési és juttatási szabályzatban kell

meghatározni, azzal a megkötéssel, hogy annak kumulált összege nem lehet magasabb, mint az önköltség fele.

(4) A magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgató a vendéghallgatói jogviszonyának keretében is a 81. §-ban és

az (1)–(3) bekezdésben meghatározottak szerint vehet részt az oktatásban.

XXIII. FEJEZET

A ÖNKÖLTSÉG-FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

51. A önköltséges képzés önköltség-fizetés, illetve térítési díjfizetés ellenében igénybe vehetõ

szolgáltatásai

83. § (1) Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, a 81. § (1)–(2) bekezdésében meghatározottakért önköltséget, a 82. §

(1)–(2) bekezdésben felsoroltakért térítési díjat kell fizetnie.

(2) A térítési díj megállapításának és módosításának rendjét a térítési és juttatási szabályzatban kell meghatározni, amely

alapján a hallgató és a felsõoktatási intézmény megállapodásban rögzíti a térítési díj összegét.

(3) Vissza kell fizetni a befizetett önköltség szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott arányos részét, ha

a hallgató a szervezeti és mûködési szabályzatban meghatározott idõpontig bejelenti, hogy megszünteti vagy

szünetelteti hallgatói jogviszonyát.

(4) A szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni azokat a szabályokat, amelyek alapján a rektor dönt

az önköltséges képzésben részt vevõ hallgató esetén a tanulmányi eredmények alapján járó és a szociális helyzet

alapján adható kedvezményekrõl, a részletfizetés engedélyezésérõl.

(5) A felsõoktatási intézmény a szerzõdõ fél által megjelölt személyekkel hallgatói jogviszony létesítése céljából

megállapodást köthet. Ilyen megállapodás alapján hallgatói jogviszony azzal létesíthetõ, aki egyébként

az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. A megállapodásban ki kell kötni, hogy a hallgatók képzésével

kapcsolatos valamennyi költséget a szerzõdõ fél fizeti ki.

XXIV. FEJEZET

A FELSÕOKTATÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELVEI

52. A felsõoktatás támogatásának célja

84. § (1) A felsõoktatási intézmény mûködéséhez a fenntartó biztosít támogatást. Az éves költségvetésrõl szóló törvény

állapítja meg a felsõoktatás állami támogatását. A felsõoktatási intézmények mûködéséhez biztosított állami

támogatás rendszerét a Kormány határozza meg. A felsõoktatási intézmény részére pályázati úton, valamint

megállapodás alapján is adható támogatás.

(2) Az állami támogatás célja

a) a hallgatói juttatások,

b) a képzési tevékenység,

c) tudományos fejlõdés,

d) fenntartási feladatok,

e) a hallgatói sport,

f) egyes speciális felsõoktatási feladatok ellátásának

biztosítása.

(3) Az állami támogatásra – a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott állami támogatás kivételével – az állami

felsõoktatási intézmények azonos feltételek, az egyházi és magán felsõoktatási intézmények – törvény eltérõ

rendelkezése hiányában – a Kormánnyal kötött megállapodás alapján válnak jogosulttá.
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(4) A pályázati úton adható támogatás lehet különösen:

a) a határon túli kihelyezett magyar nyelvû képzéshez,

b) a kis létszámú szak indításához, fenntartásához,

c) a felsõoktatási intézmények könyvtári feladatainak ellátásához,

d) a szakkollégiumi feladatok ellátásához, Szakkollégiumi Kiválósági Központok tevékenységének elõmozdítására,

e) kutatási, fejlesztési feladatok végrehajtásához, a kutatási eredmények hasznosításához,

f) a hallgatók elhelyezését szolgáló szervezetek mûködéséhez,

g) a hallgatói sport fejlesztéséhez, szervezéséhez,

h) a felsõoktatási intézményi sportlétesítmények fejlesztéséhez, mûködtetéséhez,

i) az esélyegyenlõség elõmozdítására, valamint a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

keretében

nyújtott támogatás.

(5) A magyar felsõoktatási intézmények részére kiírt pályázatokon részt vehetnek a határon túli magyar nyelvû képzést

folytató nem magyar felsõoktatási intézmények is.

(6) A (4) bekezdésben szabályozott pályázatok benyújtásának feltételeit és rendjét a Kormány határozza meg, azzal

a megkötéssel, hogy a kis létszámú szakokra járó hallgatók együttes létszáma nem haladhatja meg a felsõoktatási

intézmények hallgatói létszámának öt százalékát. A kis létszámú szakokra a hozzájárulásra való jogosultságot adott

felsõoktatási intézmény tekintetében öt-nyolc évre kell biztosítani.

(7) A (4) bekezdésben meghatározott hozzájárulások, támogatások fedezetét a miniszter által vezetett minisztérium

fejezetében kell megtervezni.

53. A felsõoktatás mûködésének támogatását szolgáló külön rendelkezések

85. § (1) A Kormány a képzés és kutatás minõségének emelése céljából a hallgatók, az oktatók és a kutatók támogatására

ösztöndíjat alapíthat. A Kormány által alapított ösztöndíj – külön törvény szerint – mentes a közterhektõl.

(2) Az ösztöndíj odaítélésének, feltételeinek rendjét a Kormány határozza meg.

(3) Gyakorlatigényes szaknak minõsül a Kormány által a többciklusú képzés rendjét, a képzés indításának eljárását

meghatározó jogszabályban megjelölt – képzési és kimeneti követelményei alapján legalább hat hétig tartó szakmai

gyakorlatot is tartalmazó – szak.

XXV. FEJEZET

AZ INTÉZMÉNY VAGYONGAZDÁLKODÁSA

54. Általános vagyongazdálkodási szabályok

86. § (1) A felsõoktatási intézmény gazdasági tevékenysége körében minden olyan döntést meghozhat, intézkedést megtehet,

amely hozzájárul az alapító okiratában meghatározott feladatainak végrehajtásához, feltéve, hogy ezzel nem

veszélyezteti az alapfeladatainak végrehajtását, a közpénzek és a közvagyon hatékony felhasználását, így különösen:

szerzõdést köthet, társulhat, gazdálkodó szervezetet alapíthat, a rendelkezésére bocsátott vagyont (a továbbiakban:

felsõoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott vagyon) használhatja és a vagyonkezelési szerzõdésében

foglaltaknak megfelelõen hasznosíthatja.

(2) A felsõoktatási intézmény kötelezettsége a rendelkezésére álló források rendeltetésszerû, gazdaságos felhasználása,

a szellemi és egyéb vagyon védelme.

(3) Az állami felsõoktatási intézmény vagyongazdálkodására a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás elveit és

feltételrendszerét meghatározó jogszabályok az irányadók.

(4) Ha az állami felsõoktatási intézmény bármilyen jogcímen vagyont szerez, annak tulajdonjoga az államot illeti meg,

azonban arra a felsõoktatási intézménnyel határozatlan idõre szóló vagyonkezelõi szerzõdést kell kötni.

87. § (1) Az állami felsõoktatási intézmény a vagyonkezelõje, a nem állami felsõoktatási intézmény pedig – kivéve, ha a vagyon

tulajdonjogát a fenntartó átengedi – a használója lehet a feladatai ellátásához a fenntartó által rendelkezésére

bocsátott vagyonnak.
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(2) A felsõoktatási intézmény vagyonát, valamint a rendelkezésére bocsátott ingó – ideértve szellemi terméket és más

vagyoni értékû jogot is – és ingatlan vagyont az alapító okiratban meghatározott feladatainak ellátásához

használhatja.

(3) Az állami felsõoktatási intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyonnal a 86. §. (3) bekezdésben, valamint

az államháztartásról szóló törvényben, és az e törvényben meghatározottak szerint rendelkezhet.

88. § (1) Az állami felsõoktatási intézményi által alapított gazdasági társaság alapítására, részesedésszerzésre, mûködésére,

illetve a vezetõ tisztségviselõjének felelõsségére az állami részesedéssel mûködõ gazdasági társaságra vonatkozó

szabályokat kell alkalmazni.

(2) Ha a felsõoktatási intézmény szellemi alkotás jogosultja, azt nem pénzbeli hozzájárulásként intézményi társaság

tulajdonába adhatja, a szellemi alkotás üzleti célú hasznosítása céljából hasznosító vállalkozást hozhat létre. A szellemi

alkotás hasznosítására létrehozott, illetve mûködtetett intézményi társaságra egyebekben a kutatás-fejlesztésrõl és

a technológiai innovációról szóló törvényt kell alkalmazni.

55. A felújítás, beruházás sajátos szabályai

89. § (1) Az állami felsõoktatási intézmény intézményfejlesztési tervének keretei között

a) látja el fejlesztési feladatait,

b) a rendelkezésére bocsátott nemzeti vagyonnal az Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.)

elõzetes hozzájárulásával beruházást indíthat és részt vehet beruházás közös megvalósításában.

(2) Az állami felsõoktatási intézmény a vagyonkezelésében lévõ állami vagyon tulajdonjogát saját hatáskörben, a magyar

állam nevében eljárva átruházhatja, ami

a) az állami vagyon értékesítésére vonatkozó általános rendelkezések betartásával,

b) a vagyon valós piaci értékének megfelelõ ellenértéke fejében,

c) az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter elõzetes hozzájárulásával,

d) a miniszter elõzetes értesítése mellett,

e) ingatlan esetén az ingatlan fekvése szerinti települési – fõvárosban az ingatlan fekvése szerinti kerületi –

önkormányzat elõvásárlási jogának biztosításával

történhet.

(3) Az átruházásról szóló kérelmet a felsõoktatási intézmény részletesen indokolja. Az állami vagyon felügyeletéért felelõs

miniszter hozzájárulásáról az átruházási szándék írásbeli bejelentésétõl számított hatvan napon belül dönt.

A hozzájárulás száznyolcvan napig érvényes.

(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter döntéséhez – amennyiben az értékesíteni kívánt vagyon ingatlan –

kikéri a MNV Zrt. tájékoztatását abban a tekintetben, hogy az ingatlan szükséges-e valamely állami szerv, költségvetési

szerv elhelyezésére vonatkozó, az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter hozzájárulása iránti kérelem

beérkezésekor a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-hez már bejelentett igényének kielégítéséhez. A felsõoktatási

intézmény az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter döntése szerint, a döntéstõl számított hatvan napon belül

az elhelyezési igény kielégítése érdekében az ingatlanra vonatkozó vagyonkezelési szerzõdését megszünteti, és

az ingatlant átadja az MNV Zrt.-nek.

(5) Az átruházási eljárás befejezését követõ harminc napon belül az intézmény a nyilvántartásba vétel és elszámolás

végett megküldi a szerzõdést, illetve az eljárás során keletkezett iratokat az állami vagyon felügyeletéért felelõs

miniszter és tájékoztatásul a miniszter részére. A (2) és (3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértésével kötött

szerzõdés semmis.

90. § (1) Az állami felsõoktatási intézmények kezelésében lévõ állami vagyonba tartozó ingatlanok átruházásából származó

bevételnek az átruházás költségeinek kiegyenlítését követõen fennmaradó részét a 89. § (3) bekezdés szerinti

jóváhagyással a felsõoktatási intézmény a vagyonkezelésében lévõ állami tulajdonú ingatlanok állagmegóvási,

felújítási, beruházási – beleértve a korábban kötött szerzõdés szerinti PPP (az állami és a magánszektor közötti

fejlesztési, illetve szolgáltatási együttmûködés, Public Private Partnership program) keretében megvalósuló

fejlesztéseket is – célra használhatja fel.

(2) Ha az intézményfejlesztési tervben megjelölt cél az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter jóváhagyásában

megjelölt idõpontig nem valósul meg, akkor a fenntartó szerv az értékesítés ellenértékét a felsõoktatási intézménytõl
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elvonja, vagy ha ez akadályba ütközik, megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a bevétel harminc

napon belül az állam részére megfizetésre kerüljön.

(3) Az állami felsõoktatási intézmény kincstári körbe nem tartozó befektetõvel végzett közös beruházás esetén csak

az állami vagyonért felelõs miniszter elõzetes engedélyével jogosult a vagyonkezelésében lévõ ingatlant –

versenyeztetés nélkül – a befektetõ használatába adni, vagy arra vonatkozóan földhasználati jogot biztosítani

legfeljebb húsz évre.

(4) Az oktató, illetve kutató foglalkoztatási jogviszonya keretében létrehozott szellemi alkotásra a munkaviszonyban vagy

más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történõ átadására vonatkozó

rendelkezéseket kell alkalmazni.

(5) Az állami felsõoktatási intézmény rendelkezésére bocsátott nemzeti vagyont az állami vagyonról vezetett

vagyonnyilvántartásban nyilván kell tartani, ennek érdekében a felsõoktatási intézményt külön jogszabályban

meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

NYOLCADIK RÉSZ
SAJÁTOS MÛKÖDÉSI RENDELKEZÉSEK

XXVI. FEJEZET

A NEM ÁLLAMI FENNTARTÁSÚ FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK MÛKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN

RENDELKEZÉSEK

56. Az egyházi felsõoktatási intézmények

91. § (1) Hitélettel és a hitélettel együtt oktatott hittudománnyal összefüggõ képzést (a továbbiakban együtt: hitéleti képzés)

az egyházi jogi személy által fenntartott felsõoktatási intézmények (a továbbiakban: egyházi felsõoktatási intézmény)

folytathatnak.

(2) Az egyházi felsõoktatási intézmények e törvény általános rendelkezései szerint nem hitéleti képzést is folytathatnak.

(3) Az egyházi felsõoktatási intézményben

a) a foglalkoztatási jogviszony létesítésénél az egyenlõ bánásmódról szóló törvény 22. §-ában foglalt keretek között

foglalkoztatási feltételek határozhatók meg,

b) a jelentkezõk között különbséget lehet tenni vallási, világnézeti meggyõzõdés alapján, amennyiben

az a felsõoktatási intézmény szervezeti jellegét alapvetõen meghatározó szellemiségbõl közvetlenül adódó,

az adott oktatási tevékenység tartalma vagy természete miatt indokolt, arányos és valós követelményen alapul,

c) a fenntartó a munkáltatói jogok gyakorlásában, a vagyoni, gazdálkodási feladatokban a 13. §

(2)–(3) bekezdésében foglaltaktól eltérõen rendelkezhet,

d) nem kell alkalmazni a 38. § (2) bekezdésének rendelkezéseit.

(4) Hitéleti képzést folytató felsõoktatási intézmény – a 6. § (2) bekezdésben, a 9. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérõen –

az egyetem elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen jogosult mesterképzés folytatására, valamint

legalább egy tudományterületen vagy mûvészeti területen doktori képzésre és doktori fokozat odaítélésére.

(5) A hitéleti képzést folytató felsõoktatási intézmény – a 6. § (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen – állami elismerést

kaphat és a fõiskola elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési területen egy szakon jogosult alapképzés

folytatására.

(6) A hitéleti képzés tartalmának meghatározása, a képzésben részt vevõ oktatókkal, tanárokkal kapcsolatos

követelmények meghatározása az egyházi felsõoktatási intézmény joga.

(7) A hitéleti képzés tekintetében a 6. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott eljárásban csak azt kell vizsgálni, hogy

biztosítottak-e a képzés tárgyi feltételei. A felsõoktatási intézmény határozza meg továbbá a felvételi eljárás rendjét és

– az érettségi vizsga meglétét kivéve – a felvétel követelményeit.

92. § (1) A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás alapján a Magyar Katolikus Egyház,

továbbá a Kormánnyal a felsõoktatási feladatok ellátására megállapodást kötõ egyház által fenntartott felsõoktatási

intézmény, kollégium és diákotthon a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevõ hallgatói

arányában jogosult a 84. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott fenntartási feladatokhoz biztosított állami

támogatásra, továbbá eseti és egyedi támogatásokra.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatásra jogosulttá válhat az az egyház által fenntartott felsõoktatási

intézmény, kollégium és diákotthon is, amelynek fenntartójával a miniszter felsõoktatási feladatok ellátására

megállapodást köt.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt egyházak által fenntartott felsõoktatási intézményekben nem hitéleti képzésre felvehetõ

hallgatói létszámot a miniszter az érintett egyházi jogi személyekkel kötött megállapodás alapján határozza meg, azzal

a megkötéssel, hogy az évente államilag támogatható hallgatói létszámhelynek az összes állami ösztöndíjjal

támogatott hallgatói létszámhelyre felvehetõkhöz viszonyított aránya nem lehet kevesebb, mint az 1997/1998-as

tanévben az adott egyház valamennyi felsõoktatási intézményébe államilag finanszírozott hallgatóként felvett

hallgatóknak az összes államilag finanszírozott hallgatóhoz viszonyított aránya.

(4) A hitéleti képzésben magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre felvehetõ hallgatói létszámot az (1) bekezdésben

felsorolt megállapodásban foglaltak szerint kell meghatározni, oly módon, hogy a mesterképzésre az alapképzéssel

megegyezõ számú hallgató vehetõ fel.

(5) A hitéleti képzéshez biztosított magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgatói létszámhelyre, hitéleti képzésre

felvehetõ a határon túl élõ magyar nemzetiségû jelentkezõ is, akkor is, ha nem tartozik a 39. § (1) bekezdésének hatálya

alá.

(6) A hitéleti képzéssel összefüggésben

a) a jelentkezés elfogadásának elõfeltételeként kiköthetõ valamely vallás, világnézet elfogadása és annak igazolása,

b) az egyházi felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzata

ba) a 11. § (1) bekezdés a) pontjában hivatkozott foglalkoztatási követelményrendszer tartalmához képest,

bb) – a politikai meggyõzõdésre vonatkozó kivétellel – a 11. § (1) bekezdés f) pontjában szabályozottakhoz

képest,

bc) a 12. §-ban, a 13. § (2)–(6) bekezdésében foglaltaktól

eltérõ rendelkezéseket állapíthat meg,

c) a munkakörök létesítését, a munkáltatói jogok gyakorlását, a fõiskolai és az egyetemi tanár kivételével

a munkaköri és egyéb cím adományozását a fenntartó magához vonhatja,

d) a 26. § (3) bekezdést, 65. § (4) bekezdést, továbbá az intézményfejlesztési tervre vonatkozó rendelkezéseket nem

kell alkalmazni, az állami elismerésrõl szóló szabályokat azonban meg kell tartani,

e) egyetemi tanári munkaköri cím megszerzéséhez nem szükséges a MAB elõzetes szakértõi véleménye,

f) az egyetemi, fõiskolai kar létesítéséhez elvárt minimális oktatói létszámra vonatkozó rendelkezést nem kell

alkalmazni, [108. § 11. aa) és ba) pont]

g) tanárképzõ központ létrehozása nem kötelezõ.

93. § (1) A kizárólag hitéleti képzést folytató felsõoktatási intézmény jogosult mûködésének szüneteltetésére.

A szüneteltetésre csak akkor kerülhet sor, ha az intézménynek nincsen hallgatója. A szüneteltetésre és annak

megszüntetésére a fenntartó bejelentése alapján az oktatási hivatal által történõ nyilvántartásba vétel idõpontjától

kerül sor. Az öt évet meghaladó idõtartamú szünetelés esetén, a tevékenység újraindítását megelõzõen, az oktatási

hivatal hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja a mûködési engedélyben foglalt feltételek teljesülését.

(2) Az egyházi felsõoktatási intézmény hitéleti képzésére biztosított támogatás megegyezik a bölcsész, bölcsész-tanár

képzéshez nyújtott támogatással. Az egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzésben részesülõ hallgatóinak

képzésére fordított elõirányzatot külön költségvetési elõirányzatként kell megtervezni.

(3) Ahol e törvény munkaviszonyt említ, azon egyházi felsõoktatási intézmények esetén az egyházi személy jogviszonyt is

érteni kell.

(4) A miniszter az alap- és mesterképzés képzési és kimeneti követelményeinek szabályozásánál a hitéleti képzés

tekintetében az egyházi jogi személy kezdeményezésére szabályoz.

(5) A felsõoktatási intézményeket fenntartó egyházi jogi személyek kezdeményezésére a MAB-on belül hittudományi

kérdésekkel foglalkozó bizottságot kell mûködtetni.

(6) Az egyházi felsõoktatási intézmények mûködésére

a) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek

jogállásáról szóló törvény és az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeirõl szóló 1997. évi

CXXIV. törvény vonatkozó rendelkezéseit,

b) a 94. § (2)–(3) és (8) bekezdésben, valamint a 95. § (2)–(3) és (6) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell

alkalmazni.
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57. A magán felsõoktatási intézmények

94. § (1) A 4. § (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott személy, szervezet által fenntartott felsõoktatási intézmény

(a továbbiakban: magán felsõoktatási intézmény) vallási, illetve világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként is

mûködhet, és a képzési programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelõ filozófiai, etikai,

kulturális ismereteket.

(2) A magán felsõoktatási intézmények a 12. § (7) bekezdésben, a 12. § (8) bekezdésben, a 29. § (1) bekezdésben, a 37. § (3),

(5)–(6) bekezdésben, a 83. § (1) és (5) bekezdésben foglalt rendelkezésektõl a szervezeti és mûködési szabályzatukban

eltérhetnek.

(3) A magán felsõoktatási intézmények – feltéve, hogy a Kormány a támogatásra megállapodásban vállalt kötelezettséget

– a megállapodásban foglalt feltételek mellett jogosultak a 84. § (2) bekezdésének a)–c), valamint e) pontjában

meghatározott támogatásokra. Az e bekezdésben foglaltakat az országos kisebbségi önkormányzat által fenntartott

felsõoktatási intézmény tekintetében is alkalmazni kell.

(4) A magán felsõoktatási intézmény a 2. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatok szerinti tevékenységet

folytathat, ennek megvalósítása érdekében – e törvényben és a Kormány által meghatározottak szerint – gazdálkodik

(a továbbiakban: magán felsõoktatási intézmény gazdálkodási rendje).

(5) A magán felsõoktatási intézmény alapító okiratában fel kell tüntetni, hogy tevékenységét közhasznú szervezetként

mûködõ felsõoktatási intézményként vagy vállalkozásként végzi.

(6) Ha a magán felsõoktatási intézményben magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevõ hallgatók

létszáma – öt év átlagában – nem éri el a felsõoktatási intézménybe felvett összes hallgatói létszám ötven százalékát,

a 73. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a fenntartó hagyja jóvá

a felsõoktatási intézmény költségvetését, a számviteli rendelkezések alapján elkészített éves beszámolóját, szervezeti

és mûködési szabályzatát, intézményfejlesztési tervét.

(7) A felsõoktatási intézmény a 75. § (1) bekezdés szerint jogosult bírósági eljárást kezdeményezni.

(8) A magán felsõoktatási intézmény, e törvény általános rendelkezéseitõl eltérõen, állami elismerést kaphat és a fõiskola

elnevezést akkor is használhatja, ha nem kari struktúrában mûködik.

95. § (1) Ha a magán felsõoktatási intézmény nem közhasznú szervezetként mûködik, akkor a 2. § (1) és (3) bekezdésében

meghatározott feladatait vállalkozási tevékenységként látja el.

(2) Az alapító okiratban a fenntartó meghatározhatja, hogy a felsõoktatási intézmény által elért eredmény milyen módon

kerül felosztásra, továbbá a fenntartó milyen módon részesedik abból.

(3) A magán felsõoktatási intézmény a rendelkezésére bocsátott vagyonnal – az alapító okiratában meghatározottak

szerint, illetve ha állami vagyonnal rendelkezik, az államháztartásra vonatkozó elõírások megtartásával –

költségvetésének keretei között önállóan gazdálkodik.

(4) A magán felsõoktatási intézmény bevétele lehet:

a) a fenntartó által biztosított pénzeszköz,

b) állami támogatás,

c) egyéb bevétel.

(5) A magán felsõoktatási intézmény költségei, kiadásai lehetnek:

a) a 2. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott feladatokhoz kapcsolódó közvetlen és közvetett költség,

b) a vállalkozási tevékenység közvetlen és közvetett költsége,

c) egyéb kiadás.

(6) A magán felsõoktatási intézmény bevételeit és kiadásait a számviteli elõírások szerint tartja nyilván. A magán

felsõoktatási intézmény olyan kötelezettségeiért, amelyek teljesítéséhez vagyona nem elégséges, a fenntartó

kezesként felel. Ha a magán felsõoktatási intézmény jogutód nélkül szûnik meg, jogai és kötelezettségei a fenntartóra

szállnak.

(7) A magán felsõoktatási intézmény évente köteles nyilvánosságra hozni a gazdálkodási tevékenységérõl szóló

mérleget, beszámolót.
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XXVII. FEJEZET

A KÖZHASZNÚ SZERVEZETKÉNT MÛKÖDÕ FELSÕOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN

RENDELKEZÉSEK

58. A közhasznú szervezetként történõ mûködtetés rendje

96. § (1) A nem állami felsõoktatási intézmény, ha alapító okirata, belsõ szabályzata lehetõvé teszi és az oktatási hivatal jogerõs

határozatával közhasznú nyilvántartásba veszi, közhasznú szervezetként is mûködhet. A felsõoktatási intézmény

közhasznú szervezetté minõsítése, illetve a közhasznú nyilvántartásból való törlés iránti kérelmet az intézmény

fenntartója az oktatási hivatalnál jogosult benyújtani. A felsõoktatási intézmény közhasznú szervezetté minõsíthetõ

abban az esetben is, ha közhasznú szervezetté minõsítését a reá irányadó szabályok szerinti létesítési eljárásban kérik.

(2) A felsõoktatási intézmény – ha közhasznú szervezetként történõ nyilvántartásba vételét kéri – alapító okiratában

közhasznú (cél szerinti) tevékenységként a 2. § (1) és (3) bekezdés szerinti tevékenységet, illetve tevékenységeket

jelölheti meg.

(3) A felsõoktatási intézmény alapító okiratában kötelezõen feltüntetendõ alaptevékenysége a közhasznú szervezetként

mûködõ felsõoktatási intézmény esetében megegyezik közhasznú (cél szerinti) tevékenységével. A közhasznú

szervezetként mûködõ felsõoktatási intézmény vállalkozási tevékenységet is folytathat. A cél szerinti tevékenység és

a vállalkozási tevékenység tekintetében a közhasznú szervezetként mûködõ felsõoktatási intézményt megilletik

mindazok a kedvezmények, amelyet az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény 36. § (2) bekezdés meghatároz.

(4) Közhasznú szervezetként mûködõ felsõoktatási intézmények esetében e törvény 37. § (2) bekezdés f)–g) és

i)–j) pontját nem kell alkalmazni.

(5) A közhasznú szervezetként mûködõ felsõoktatási intézmény mûködése nyilvános, a szenátus ülései – ha törvény

eltérõen nem rendelkezik – nyilvánosak. A nyilvánosság az intézmény szabályzatában foglaltak szerint korlátozható,

ha az a személyiségi jogokat, az intézmény vállalkozási (nem közhasznú) tevékenységével kapcsolatos üzleti titkokat,

illetve a szellemi alkotásokhoz fûzõdõ jogos érdekeket veszélyezteti vagy sérti.

(6) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló törvény

(a továbbiakban: Civil tv.) közhasznú szervezetekre vonatkozó rendelkezéseit a közhasznú szervezetként mûködõ

felsõoktatási intézményekre a következõ eltérésekkel kell alkalmazni,

a) a Civil tv. 37. § (2) bekezdésének a)–b) és d) pontjában, valamint 37. § (3) bekezdésének a)–d) pontjaiban foglalt

rendelkezéseket a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában kell rögzíteni, azzal, hogy

a szenátus legalább évi két alkalommal tart ülést,

b) a Civil tv. 37. § (2) bekezdésének c) pontja esetében a felügyelõ szerv mûködésére, hatáskörére vonatkozó

szabályokat a fenntartó határozza meg az intézmény alapító okiratában, ahol kötelezõ gondoskodnia a felügyelõ

szerv létrehozásáról is.

(7) A közhasznú jogállás megszerzését követõen a szervezeti és mûködési szabályzat valamennyi módosítását a rektor

küldi meg az oktatási hivatalnak. Az alapító okirat módosításai akkor lépnek hatályba, ha az abban foglaltakat

az oktatási hivatal jogerõs határozatával nyilvántartásba vette.

XXVIII. FEJEZET

AZ ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI, ILLETVE AGRÁRTUDOMÁNYI KÉPZÉST FOLYTATÓ FELSÕOKTATÁSI

INTÉZMÉNYEKRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

59. Az egészségügyi felsõoktatási intézmény mûködése

97. § (1) Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek (a továbbiakban: egészségügyi felsõoktatási intézmény)

részt vesznek az egészségügyi ellátásban, e célból egészségügyi szolgáltatót létesítenek és tartanak fenn, vagy

egészségügyi szolgáltatóval társulnak. Az egészségügyi felsõoktatási intézmény gyakorlati képzés céljából

az egészségügyi szolgáltatóval megállapodhat oktató kórházi, szakrendelési, gyógyszerészeti feladatok ellátására.

(2) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény – külön törvényben meghatározottak szerint – ellátja az igazságügyi

szakértõi tevékenységet. Ha a felsõoktatási intézmény nem egészségügyi felsõoktatási intézmény, azonban részt vesz
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az egészségtudományi képzésben, az e bekezdésben foglaltakat a gyakorlati képzés megszervezése tekintetében

alkalmazni kell.

(3) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény – a felsõoktatási intézmény részeként képzési és kutatási feladatainak

ellátása érdekében – egészségügyi szolgáltató mûködtetésére jogosult. Az egészségügyi szolgáltató az egészségügyi

felsõoktatási intézmény részeként (a továbbiakban: klinikai központ) mûködhet. A klinikai központ kincstári számlával

rendelkezik.

(4) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója – megállapodás alapján – részt vesz a területi

egészségügyi szolgáltatások nyújtásában, a progresszív betegellátásban, amely ellátásra vonatkozóan

az egészségbiztosítási szerv az egészségügyi felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatójával finanszírozási

szerzõdést köt. Az egészségbiztosítási szerv által az egészségügyi szolgáltatás ellenértékeként biztosított összeg csak

a szerzõdésben meghatározott feladatokra használható fel.

(5) Az egészségügyi felsõoktatási intézmény közremûködhet a térségi egészségfejlesztési tevékenységben, és

megállapodás alapján részt vehet a szervezet-átalakítási és finanszírozási modellkísérletekben.

98. § (1) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató központi költségvetési szerv részeként mûködik, az egészségügyi

felsõoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatásának központi beruházási és felújítási, valamint fejlesztési forrásait

az egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium fejezeti költségvetésében kell megtervezni.

Az egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium jogosult az általa biztosított költségvetési

elõirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodás ellenõrzésére. Elõzetes tájékoztatást, beszámolót kérhet, illetve

kezdeményezheti az egészségügyi szolgáltatással összefüggõ kérdések egyetemi fórumokon történõ megvitatását.

(2) Az egészségügyért felelõs miniszter szakmai irányításával és koordinálásával az egészségügyi felsõoktatási intézmény

szervezi a szakorvos-, a szakfogorvos-, a szakgyógyszerész-, klinikai szakpszichológus, népegészségügyi

szakemberképzést, a más felsõfokú végzettséggel rendelkezõk egészségügyi szak- és továbbképzését, továbbá

közremûködik e feladatok ellátásában. Az egészségügyért felelõs miniszter irányítja és koordinálja az egészségügyi

felsõoktatási intézményekben folytatott tancélú gyógyító-megelõzõ tevékenységet, ágazati kutató-fejlesztõ

tevékenységet.

(3) Annál, aki az egészségügyi felsõoktatási intézmény képzési feladataiban és egészségügyi szolgáltatással összefüggõ

feladataiban is – munkaköri feladataként – részt vesz, meg kell határozni, hogy a teljes munkaidõ mekkora részét kell

az oktatói, illetõleg az egészségügyi szolgáltatással összefüggõ feladatokra fordítani. Ilyen foglalkoztatás esetén

az egyes tevékenységekre vonatkozó foglalkoztatási és munkaidõ-megosztáshoz igazodó díjazási szabályokat

alkalmazni kell.

99. § (1) A betegellátási feladatok koordinálására az egészségügyi felsõoktatási intézmény orvos- és egészségtudományi

centrumot (a továbbiakban: centrum) hozhat létre. A centrum a felsõoktatási intézmény klinikáit és az egészségügyi

szolgáltatáshoz kapcsolódó kutatóintézeteit, egyéb szervezeti egységeit foglalja magába. A centrum elnöke –

a felsõoktatási intézménnyel kötött vagyonkezelési szerzõdésben foglaltak szerint – gyakorolja a vagyonkezelõi

jogokat azoknak a vagyontárgyaknak a tekintetében, amelyek az egészségügyi, gyógyító-megelõzõ feladatainak

ellátásához rendelkezésére állnak. Az Egészségbiztosítási Alap terhére beszerzett, illetve mûködtetett vagyon

értékesítése, hasznosítása esetén az egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt szerv jóváhagyását be kell szerezni.

(2) Az egészségtudományi centrum élén elnök áll, aki magasabb vezetõi megbízás keretében végzi munkáját. Az elnök

megválasztásának rendjét a szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni. A centrum vezetõje ellátja

a (3) bekezdésében meghatározott vezetõi feladatait is. Az egészségügyi centrumot illetõen az egyetemet a centrum

vezetõje képviseli. A centrum vezetõje gyakorolja a 97. § (3) bekezdésében és 98. § (1) bekezdésben meghatározott

feladatok ellátását szolgáló elõirányzatok felett a rendelkezési jogot.

(3) Az egészségügyi felsõoktatási intézményben – ha centrum nem jön létre – az egészségügyi szolgáltatás irányításáért

felelõs magasabb vezetõi megbízással rendelkezõ vezetõt a szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni

(a továbbiakban: egészségügyi szolgáltatásért felelõs vezetõ). Az egészségügyi szolgáltatásért felelõs vezetõ önállóan

irányítja az egészségügyi szolgáltatás megszervezését, e feladatok tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ha

az egészségügyi szolgáltatásért felelõs vezetõ nem a rektor, feladatait, kötelezettségeit és kötelezettségvállalási

jogosultságát a szervezeti és mûködési szabályzatban kell meghatározni.

(4) A felsõoktatási intézmény által biztosított egészségügyi szolgáltatáshoz – jogszabályban meghatározott feltételekkel

– az egészségügyért felelõs miniszter költségvetési támogatást nyújt. Az egészségügyi felsõoktatási intézmény által

végzett egészségügyi tevékenységre, továbbá az egészségügyi kutatásra, egészségügyi fejlesztésekre, egészségügyi
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szak- és továbbképzésre is alkalmazni kell az egészségügy szakmai irányítására és szervezésére, az egészségügyért

felelõs miniszter szakmai irányítási jogkörére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá mindazokat a jogszabályokat,

amelyek meghatározzák az egészségügyi szolgáltatás megszervezését, a feladatellátásban közremûködõk

szakképzettségét, az egészségügyi szolgáltatás finanszírozását.

60. Az agrártudományi centrum

100. § (1) Az agrártudományi képzést folytató egyetemen az elkülönült gyakorlóhely, tangazdaság, kutatóintézet, múzeum,

arborétum agrártudományi centrum keretében is mûködtethetõk. A szervezeti és mûködési szabályzatban kell

meghatározni az agrártudományi centrum részére biztosított költségvetési keretet és az ahhoz kapcsolódó

gazdálkodási jogosultságokat.

(2) Az agrártudományi centrum ellátja az agrártudományi feladatok koordinálását, közremûködik az ágazati

kutató-fejlesztõ, innovációs tevékenység, a területi szaktanácsadás, az agrártovábbképzés, a gyakorlati képzés

feladatainak ellátásában, amelyhez a feladatarányos költségvetési támogatást az agrárpolitikáért felelõs miniszter

biztosíthat.

(3) Az agrártudományi centrum tekintetében a 99. § (2) bekezdését kell megfelelõen alkalmazni.

XXIX. FEJEZET

A MÛVÉSZETI FELSÕOKTATÁSRA, PEDAGÓGUSKÉPZÉSRE VONATKOZÓ KÜLÖN RENDELKEZÉSEK

61. A mûvészeti felsõoktatási intézmény

101. § (1) Ha a felsõoktatási intézmény kizárólag a mûvészeti képzési ág valamelyikében folytat képzést (a továbbiakban:

mûvészeti felsõoktatási intézmény), az e törvényben foglaltakat a következõ eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A mûvészeti felsõoktatási intézmény mûvészeti gyakorlóhelyet létesíthet és tarthat fenn.

(3) A táncmûvészeti képzési ágban a felsõfokú tanulmányok a középiskolában folytatott tanulmányok alatt, az érettségi

vizsgát megelõzõen is megkezdhetõk oly módon, hogy a tanulói jogviszony mellett a felsõoktatási intézménnyel

hallgatói jogviszony jön létre. Ebben az esetben a felvételhez szükséges, a 40. § (2) bekezdésében meghatározott,

nyelvvizsga-követelményt nem kell teljesíteni. A hallgató egyidejûleg sajátítja el az érettségi vizsga letételéhez

szükséges követelményeket és a mûvészeti képzés követelményeit. Az e bekezdésben szabályozott hallgatók

tekintetében alkalmazni kell a Munka Törvénykönyvének a fiatal munkavállalók munkaközi szünetére, pihenõidejére

vonatkozó külön rendelkezéseit.

(4) A mûvészeti felsõoktatási intézmény az egyetem vagy fõiskola elnevezést akkor is használhatja, ha egy képzési

területen jogosult alap- vagy mesterképzésre, illetve egy tudományterületen doktori képzésre és doktori fokozat

odaítélésére. Az intézmény – alapító okirata szerint – eltérhet a karok számára és típusára vonatkozó általános

feltételtõl.

(5) Ha a képzési területen nem folyik legalább tíz éve mesterfokozatot nyújtó képzés, oktatói munkakört, valamint tanári

munkakört tölthet be az is, akinek alapképzésben szerzett oklevele és szakképzettsége van, feltéve, hogy az oktatói

munkakör betöltésének a tudományos fokozat megléte nem elõfeltétele.

(6) Mûvészeti alap- és mesterképzésben a 50. § (4) bekezdésében foglaltak mellett a záróvizsgának része mûvészeti

alkotás elkészítése, elõadás létrehozása, bemutatása és megvédése.

(7) A mûvészeti felsõoktatási intézmény alapfokú mûvészeti nevelés és oktatás, valamint mûvészeti szakképzés feladatait

közoktatási intézmény létrehozásával láthatja el. A mûvészeti felsõoktatási intézmény a középiskolába járó tanulót

elõkészítheti a mûvészeti felsõoktatási intézménybe való belépésre. A tanulót a felsõoktatási intézmény – hallgatói

jogviszony létesítése nélkül – nyilvántartásba veszi (a továbbiakban: elõkészítõ jogviszony). Az elõkészítõi

jogviszonyban lévõ tanuló után az alapfokú mûvészetoktatásban részt vevõ tanulóra számított hozzájárulás illeti meg

a felsõoktatási intézményt. Az elõkészítõ jogviszony alapján a tanuló részére legalább heti négy tanórát kell biztosítani,

amely teljesíthetõ az oktató, illetve a tanár munkaköri kötelezettségeként. A képzésben résztvevõt megilletõ jogokat

és kötelezettségeket a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg.

(8) Ha a felsõoktatási intézmény – anélkül, hogy mûvészeti felsõoktatási intézménynek minõsülne – mûvészeti képzést

folytat, mûködésére a (2)–(3), valamint az (5)–(7) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.
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62. A pedagógusképzés szervezése

102. § (1) A pedagógusképzés típusai:

a) a csecsemõ- és kisgyermeknevelõ képzés,

b) az óvó- és tanítóképzés, valamint a konduktor és gyógypedagógus-képzés,

c) az általános iskolai tanárképzés,

d) a középiskolai tanárképzés.

(2) A képzések idõtartama és szintje:

a) a csecsemõ- és kisgyermek-nevelõ, óvodapedagógus képzés alapképzésben szervezhetõ, az alapfokozatot

eredményezõ képzés idõtartama hat félév;

b) a tanítóképzés és a konduktor képzés alapképzésben szervezhetõ, az alapfokozatot eredményezõ képzés

idõtartama nyolc félév, amelyet követõen – hallgatói jogviszony keretében – két félév iskolai gyakorlatot kell

teljesíteni; a tanító-, a konduktor képzés során mesterfokozat szerezhetõ;

c) a gyógypedagógus-képzés alapképzésben szervezhetõ, az alapfokozatot eredményezõ képzés idõtartama nyolc

félév, amire három féléves mesterfokozatot eredményezõ képzés épül;

d) az általános iskolai tanárképzés osztatlan képzésben szervezhetõ, a képzés idõtartama nyolc félév, amelyet

követõen – hallgatói jogviszony keretében – két félév iskolai gyakorlatot kell teljesíteni; az általános iskolai

tanárképzés során mesterfokozat szerezhetõ;

e) a középiskolai tanárképzés osztatlan képzésben – a Kormány által meghatározott esetben osztott képzésként –

szervezhetõ, a képzés idõtartama tíz félév, amelyet követõen – hallgatói jogviszonyban – két félév iskolai

gyakorlatot kell teljesíteni, a középiskolai tanárképzés során mesterfokozat szerezhetõ.

(3) A képzésben részt vevõket a Kormány – az állami ösztöndíj mellett – pályázati eljárásban odaítélt pedagógus

ösztöndíjjal támogatja. Az ösztöndíj igénybevételének rendjét, feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.

(4) A pedagóguspályára jelentkezõknek a felvételi eljárás keretében alkalmassági vizsgán kell részt venniük.

(5) A Kormány határozza meg a pedagógusképzésben az alap- és mesterképzés, valamint az osztatlan képzés szakjait és

szakirányait, választható egyenrangú szakpárjait és szakirányait, továbbá a mesterképzés szakosodási rendszerének

általános szabályait. A miniszter rendeletben határozza meg az egyes tanári szakok képzési és kimeneti

követelményeit.

103. § (1) Azokban a felsõoktatási intézményekben, ahol általános iskolai vagy középiskolai tanárképzés legalább kettõ szakon

folyik, a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és

gyakorlati képzés szervezését a tanárképzõ központ biztosítja, amelynek vezetõje fõigazgató. Intézményenként egy

tanárképzõ központ létesíthetõ.

(2) A tanárképzõ központ koordinálja különösen a hallgatói meghallgatást, kiválasztást, felvételt, átvételt,

a kreditelismerés, a pedagógiai szakképzés, a záróvizsga letételének folyamatát, és szervezi, ellenõrzi, valamint értékeli

az iskolai gyakorlatot. Nyomon követi a hallgatói elõremenetelt, pályakövetést végez.

(3) A pedagógusképzést folytató felsõoktatási intézmények – a tanárképzõ központon keresztül – részt vesznek

a pedagógus továbbképzésben, a pedagógiai kutatásokban, a pedagógusok minõsítési eljárásában.

(4) A pedagógusképzést folytató felsõoktatási intézmény köznevelési intézményt (gyakorló intézmény) tarthat fenn,

amely részt vesz a hallgatók gyakorlati képzésében. A gyógypedagógus-képzést folytató felsõoktatási intézmény által

fenntartott köznevelési intézmény (gyakorló intézmény) elláthat a nevelõ és oktató munkához kapcsolódó nem

köznevelési tevékenységet is.

(5) Ha a felsõoktatási intézményben – alapító okirata szerint – nemzetiségi pedagógusképzés folyhat, a felvételi

követelményeknek megfelelõ jelentkezõ esetén a képzést meg kell szervezni.

(6) A kisebbséghez tartozást a kisebbségi nyelvbõl tett érettségi vizsga igazolja.

(7) A nemzetiségi pedagógusképzésben a kisebbség nyelvét a képzés teljes idõtartama alatt oktatni kell.

(8) A nemzetiségi pedagógusképzés a finanszírozás szempontjából kis létszámú szaknak minõsül.
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XXX. FEJEZET

VEGYES RENDELKEZÉSEK

63. Az igazgatási, rendvédelmi, katonai felsõoktatás, illetve egyes intézmények sajátos szabályozása

104. § (1) E törvény rendelkezéseit az igazgatási, rendvédelmi, katonai felsõoktatásra, valamint az ilyen képzést folytató

felsõoktatási intézményre, az intézményben foglalkoztatottakra, hallgatókra vonatkozóan a Nemzeti Közszolgálati

Egyetemrõl szóló törvényben meghatározott eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Azokat a kérdéseket, amelyeket e törvény alapján a foglalkoztatási követelményrendszerben kell szabályozni,

a felsõoktatási intézmény kollektív szerzõdése is szabályozhatja.

(3) Magyarország címere elhelyezhetõ a felsõoktatási intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló helyiségekben,

címtábláján, épületeinek homlokzatán, továbbá feltüntethetõ a körbélyegzõjén és a felsõoktatási intézmény által

kiadott okleveleken, oklevélmellékleteken.

(4) A Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete fõiskolaként mûködõ felsõoktatási intézmény.

(5) Az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem egyetemként mûködõ felsõoktatási intézmény, amely – alapító

okiratában foglaltak szerint – térhet el a 6. § (2) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésben a felsõoktatási intézményekre

elõírt feltételektõl, azzal, hogy a 15–16. § szerinti képzési rendszert meg kell tartania.

(6) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi

LXV. törvény 1. § (2) bekezdés c) pontja nem alkalmazható a Budapesti Német Nyelvû Egyetemért Közalapítvány

esetében.

(7) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 7. § (1) bekezdés c)–d) pontja szerinti fenntartó által mûködtetett

2011. december 31-én egyetemként mûködõ felsõoktatási intézmény

a) alapító okirata szerint eltérhet

aa) a 6. § (2) bekezdésében, a 9. § (3) bekezdésben a felsõoktatási intézményekre elõírt feltételektõl azzal, hogy

a 15–16. § szerinti képzési rendszert meg kell tartania,

ab) a rektori megbízás személyi képesítési feltételeire vonatkozó általános feltételtõl,

b) esetén

ba) az intézményben folytatott oktatási, tudományos kutatói vagy mûvészeti alkotó tevékenységhez nem

szükséges munkavállalási engedély a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról

szóló 2007. évi II. törvényben meghatározott harmadik országbeli állampolgárok számára,

bb) – a 105. § (5) bekezdésében foglaltakon túl – az e törvényben elõírt alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési

feltétel teljesítése szempontjából az Európai Gazdasági Térségrõl, illetve a Gazdasági Együttmûködési és

Fejlesztési Szervezetrõl (OECD) szóló szerzõdésben részes államban szerzett doktori fokozatot,

a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora fokozatot a felsõoktatási intézmény szervezeti és

mûködési szabályzatában a tudományos fokozattal egyenértékûként határozhatja meg.

64. Rendelkezés korábban szerzett és egyéb külföldi címekrõl

105. § (1) Az 1984. szeptember 1-je elõtt doktori cselekmények alapján szerzett, illetõleg e nap elõtt engedélyezett doktori

cselekmények alapján késõbb megszerzett egyetemi doktori cím továbbra is viselhetõ.

(2) Az a személy, aki 1984. szeptember 1-je után egyetemi tudományos fokozatot (doctor universitatis) szerzett, továbbra

is használhatja a „dr. univ.” megjelölést.

(3) Hittudományi egyetemeken 1993. szeptember 1-je elõtt szerzett hittudományi doktori cím továbbra is viselhetõ.

(4) Az 1997. december 31-ig az egyetem által odaítélt doktori fokozat, illetõleg megállapított doktori fokozattal való

egyenértékûség továbbra is érvényes.

(5) Amennyiben jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési elõírásként tudományos fokozatot említ, azon doktori

fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és honosított vagy

elismert tudományos fokozatot kell érteni.

(6) A tudomány(ok) kandidátusa fokozattal rendelkezõ személy a „doktori fokozat” megjelölést használhatja.
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106. § (1) A felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény alapján szerzett mester (DLA) fokozat megfelel az e törvény szerint

mûvészeti területen adományozható DLA fokozatnak.

(2) Azok, akik

a) e törvény hatálybalépése elõtt szereztek magyar egyetemen vagy fõiskolán oklevelet, jogosultak a következõ

címek használatára:

aa) az egyetemi végzettséget igazoló doktori címek az orvosok, fogorvosok, állatorvosok, jogászok esetében

(ezeknek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. vet., dr. jur.),

ab) az a) pontban nem említett egyetemi végzettséggel rendelkezõk az okleveles mérnök, okleveles

közgazdász, okleveles tanár, illetõleg – a szaktól függõen – a képesítési követelményekben meghatározott

más cím,

ac) a fõiskolai végzettséggel rendelkezõk – a tanulmányi iránytól függõen – a mérnök, közgazdász, tanár,

tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógus, szakoktató, illetõleg a képesítési követelményekben

meghatározott más cím,

b) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény hatálybalépése elõtt magyar

felsõoktatási intézményben gyógyszerészi oklevelet szereztek, jogosultak az egyetemi végzettséget igazoló

doktori cím (amelynek rövidített jelölése: dr. pharm.) használatára.

(3) Az oklevelet kibocsátó felsõoktatási intézmény (vagy annak jogutódja) az (2) bekezdésben említett jogosultságról

igazolást állít ki.

(4) A honosított (elismert) oklevelekre az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy

amennyiben az elismerést vagy honosítást valamely korábbi, irányító minisztérium végezte, az igazolást a miniszter

adja ki.

(5) Az e törvény hatálybalépése elõtt szerzett következõ címek és ahhoz kapcsolódó rövidítések tovább használhatók:

a) címek:

aa) Promotio sub auspiciis praesidentis Rei Publicae,

ab) doctor honoris causa,

ac) habilitált doktor;

b) rövidítések:

ba) a PhD fokozattal rendelkezõ személyek esetén a „PhD” vagy „Dr.” rövidítés, DLA fokozattal rendelkezõk

esetén „DLA” vagy a „Dr.” rövidítés,

bb) az ab) pont esetén a „Dr. h. c.” rövidítés,

bc) az ac) pont esetén „dr. habil.” rövidítés.

(6) Az 1996. szeptember 1-je elõtt a felsõoktatási intézményekben létesített szakosító továbbképzési szakokon szerzett

szakosító továbbképzési oklevél által tanúsított szakképzettség a munkakör betöltése és a foglalkozás (tevékenység)

gyakorlása szempontjából egyenértékû az e törvényben meghatározott szakirányú továbbképzésben szerezhetõ

szakképzettséggel.

(7) Azok a fõiskolai tanárok, akik e törvény hatálybalépésekor jogosultak a professzori cím használatára, e törvény

hatálybalépése után is használhatják ezt a címet.

(8) A felsõoktatási intézmény a szenátus döntése alapján az oklevél kiadását követõen e törvénytõl eltérõ külföldi címet is

adományozhat, feltéve, hogy az adományozást az adott ország jogrendje lehetõvé teszi, valamint az intézmény a cím

adományozására – a képzés helyszíne szerinti országban folytatott képzésére vagy az azt követõ további feltételek

teljesítésére tekintettel – megfelelõ egyedi jogosultsággal rendelkezik. Az adományozás feltételeit, eljárásrendjét,

a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza.

65. Nyelvvizsgák, ösztöndíjak

107. § (1) Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az elõfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény

teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik elsõ évfolyamon történõ megkezdésének évében

legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016.

tanévben tesznek záróvizsgát.

(2) Ha a felsõoktatási intézmény szervezeti és mûködési szabályzata így rendelkezik az (1) bekezdésben

meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez elõírt általános nyelvvizsga-követelmény

teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem

mutatták be a felsõoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány
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megszerzéséhez elõírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsõoktatási intézmény által szervezett

külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek

záróvizsgát.

(3) Az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében ajánlott hatfokozatú nyelvvizsgarendszer és az alap-, közép-,

illetve felsõfokú államilag elismert vagy azzal egyenértékû nyelvvizsgák megfeleltetését, továbbá

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendjét a Kormány határozza meg.

(4) A Kormány és a helyi önkormányzatok együttmûködésében mûködtetett Bursa Hungarica Felsõoktatási

Önkormányzati Ösztöndíj keretében kezelt személyes és különleges adatok felsorolását, az adatkezelés rendjét a 4.

melléklet tartalmazza.

(5) A felsõoktatási ösztöndíjak odaítélésének rendjét, mértékét, az ösztöndíjra jogosultak körét, valamint e törvény

bevezetésével összefüggésben további átmeneti szabályokat a Kormány határozza meg.

66. Értelmezõ rendelkezések

108. § E törvény alkalmazásában:

1. doktori értekezés: a doktorjelölt által készített írásmû, alkotás vagy munka, amellyel a doktorjelölt – a doktori

fokozatszerzési eljárás során – bizonyítja, hogy a fokozat követelményeihez mért tudományos feladat önálló

megoldására képes,

2. egészségügyi alkalmassági vizsgálat: orvosi vizsgálat, amelynek célja annak megállapítása, hogy az egyén testi

adottságai és egészségi állapota alapján képes-e felkészülni a választott tevékenység ellátására, ennek során nem

kerül-e veszélybe egészsége,

3. esti képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint a hallgatók tanóráira a szorgalmi idõszakban

munkanapokon tizenhat óra után vagy a heti pihenõnapon kerül sor,

4. felmenõ rendszer: képzésszervezési elv, amely alapján az új vagy módosított tanulmányi és vizsgakövetelményt

azokra a hallgatókra lehet érvényesíteni, akik a bevezetését követõen kezdték meg tanulmányaikat, illetve azokra, akik

azt megelõzõen kezdték meg tanulmányaikat, de választásuk alapján az új vagy módosított tanulmányi és

vizsgakövetelmények alapján készülnek fel,

5. félév: öt hónapból álló oktatásszervezési idõszak,

6. fogyatékossággal élõ hallgató (jelentkezõ): aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, megismerés és

viselkedés fejlõdési rendellenességû,

7. habilitáció: a habilitáció az oktatói és az elõadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény intézményi

megítélése,

8. hátrányos helyzetû, vagy halmozottan hátrányos helyzetû hallgató (jelentkezõ): az, aki a beiratkozás idõpontjában

huszonötödik életévét nem töltötte be, és aki középfokú tanulmányai során a közoktatásról, vagy a köznevelésrõl

szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetû, vagy halmozottan hátrányos helyzetû tanulónak

minõsült,

9. intézet: több tanszék tevékenységét összefogó vagy több tanszék feladatait ellátó szervezeti egység,

10. intézményi dokumentum: az alapító okirat, továbbá az e törvényben elõírt szabályzatok, programok, tervek, így

a szervezeti és mûködési szabályzat, képzési program, intézményfejlesztési terv, hallgatói önkormányzat alapszabálya,

a számviteli törvény és végrehajtási rendelete szerinti belsõ szabályzat,

11. kar: egy vagy több képzési területen, tudományterületen több, a képzési programban rögzített szakmailag

összetartozó képzés oktatási és tudományos kutatási, illetve alkotó mûvészeti tevékenység feladatait ellátó szervezeti

egység,

a) egyetemi kar az a szervezeti egység, amelyen

aa) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 40 fõt

ab) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók és kutatók legalább fele rendelkezik tudományos fokozattal;

a tudományos fokozattal rendelkezõ oktatók rendszeres kutató tevékenységet folytatnak

ac) az egy teljes munkaidõben foglalkoztatott, tudományos fokozattal rendelkezõ oktatóra jutó teljes idejû

nappali képzésben részt vevõ hallgatók száma nem haladja meg a 35 fõt

ad) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók és kutatók közül legalább három az egyetem doktori

iskolájának a törzstagja.
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b) fõiskolai kar az a szervezeti egység, amelyen

ba) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók létszáma eléri a 35 fõt

bb) a teljes munkaidõben foglalkoztatott oktatók legalább harmada rendelkezik tudományos fokozattal,

12. képesítési keretrendszer: a többciklusú képzés egyes végzettségi szintjeinek minden képzési területre vonatkozó

általános jellemzõi,

13. képzési ág: a képzési terület azon szakjainak összessége, amelyeknek a képzési tartalma a képzés kezdeti

szakaszában azonos,

14. képzési és kimeneti követelmények: azoknak az ismereteknek, jártasságoknak, készségeknek, képességeknek

(kompetencia) összessége, illetve az a tudás, amelynek megszerzése esetén az adott szakon oklevél kiadható,

15. képzési idõ: az elõírt kreditek, a végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez szükséges,

jogszabályban meghatározott idõ,

16. képzési idõszak: a képzési idõ tagolása szorgalmi idõszakra és a hozzá tartozó vizsgaidõszakra,

17. képzési program: az intézmény komplex képzési dokumentuma, amely

a) az alap-, mester- és osztatlan szak, valamint felsõoktatási szakképzés, a szakirányú továbbképzési szak részletes

képzési és tanulmányi követelményeit

b) a doktori képzés tervét

tartalmazza, a képzés részletes szabályaival, különösen a tantervvel, illetve az oktatási programmal és a tantárgyi

programokkal, valamint az értékelési és ellenõrzési módszerekkel, eljárásokkal és szabályokkal együtt,

18. képzési terület: azoknak a szakoknak és képzési ágaknak kormányrendeletben meghatározott összessége, amelyek

hasonló vagy részben megegyezõ képzési tartalommal rendelkeznek,

19. kis létszámú szak: nemzetközi kötelezettségvállalás, kultúr- és oktatáspolitikai érdekek alapján indított képzés,

amelynek éves, magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott felvehetõ létszáma országosan nem haladja meg a húsz

fõt, továbbá a nemzetiségi képzés,

20. klinika: az az egészségügyi szolgáltató, amely a felsõoktatási intézmény szervezeti egységeként közremûködik

az orvosképzéssel összefüggõ képzési és kutatási feladatok ellátásában,

21. konzultáció: a felsõoktatási intézmény oktatója által a hallgató részére biztosított személyes megbeszélés

lehetõsége,

22. kredit: a hallgatói tanulmányi munka mértékegysége, amely a tantárgy, illetve a tantervi egység vonatkozásában

kifejezi azt a becsült idõt, amely meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges;

egy kredit átlagosan harminc tanulmányi munkaórát jelent, a kredit értéke – feltéve, hogy a hallgató teljesítményét

elfogadták – nem függ attól, hogy a hallgató a tudására milyen értékelést kapott,

23. levelezõ képzés munkarendje: olyan oktatásszervezési rend, mely szerint – az érintett hallgatókkal kötött eltérõ

megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb két hetenként munkanapokon vagy a heti

pihenõnapon az intézményben, valamint a képzés fennmaradó részében a távoktatás módszereinek alkalmazásával

kerül sor,

24. mentorprogram: a képzésnek az a sajátos formája, amelyben a hátrányos helyzetû hallgató felkészítéséhez,

felkészüléséhez a felsõoktatási intézmény hallgatója, oktatója segítséget nyújt,

25. pályaalkalmassági vizsgálat: olyan képességvizsgálat, amelynek keretei között megállapítják, hogy a jelentkezõ

rendelkezik-e azokkal az egyéni képességekkel, tulajdonságokkal, amelyek alkalmassá teszik a képzésben való

részvételre, a megszerzett szakképzettségnek, szakképesítésnek megfelelõ tevékenység ellátására,

26. résztanulmányok folytatása: ha a hallgató másik felsõoktatási intézményben vendéghallgatói jogviszony

keretében szerez kreditet,

27. specializáció: az adott szak részét képezõ önálló szakképzettséget nem eredményezõ, speciális szaktudást

biztosító képzés,

28. szak: valamely szakképzettség megszerzéséhez szükséges képzési tartalom (ismeretek, jártasságok, készségek)

egységes rendszerét tartalmazó képzés,

29. szakirány, az adott szak részét képezõ önálló szakképzettséget eredményezõ, speciális szaktudást biztosító

képzés,

30. szakképzettség: alapfokozattal vagy mesterfokozattal egyidejûleg, valamint a szakirányú továbbképzésben, illetve

a felsõoktatási szakképzésben megszerezhetõ, a szak és a szakirány vagy specializáció tartalmával meghatározott,

a szakma gyakorlására felkészítõ szaktudás oklevélben, felsõfokú szakmai oklevélben történõ elismerése,
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31. szakmai alkalmassági vizsga: a felsõoktatási intézmény által meghatározott ellenõrzési forma, amely a választott

szakképzettség, szakképesítés ellátásához szükséges képességeket vizsgálja, azt hogy rendelkezik-e az egyén

a felkészülési (képzési) szakasz eredményes elvégzéséhez optimálisan kifejleszthetõ képességekkel,

32. szakmai gyakorlat: felsõoktatási szakképzésben, alap-, mester- és osztatlan képzésben, külsõ gyakorlóhelyen vagy

felsõoktatási intézményi gyakorlóhelyen teljesítendõ részben önálló hallgatói tevékenység,

33. székhelyen kívüli képzés: a felsõoktatási intézmény mûködési helyén (székhely, telephely) kívüli településen

részben vagy egészben folyó felsõoktatási képzés,

34. székhelyen kívüli képzési hely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívüli képzésnek (ide nem értve

a szakirányú továbbképzést) otthont adó település,

35. tanegység: egy félév alatt teljesíthetõ, kredittel elismert tantervi egység vagy tantárgy,

36. tanév: tíz hónapból álló oktatásszervezési idõszak,

37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes

közremûködését igénylõ foglalkozás (elõadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek idõtartama legalább

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc,

38. tanterv: egy szak képzési és kimeneti követelményeknek megfelelõen összeállított képzési terve, amelynek

elemei: képzési szakonkénti bontásban a tantárgyak, tantervi egységek alapján meghatározott óra- és vizsgaterv

a követelmények teljesítésének ellenõrzési, értékelési rendszere, valamint a tantárgyak, tantervi egységek tantárgyi

programja,

39. tanszék: az a szervezeti egység, amely ellátja legalább egy tantárggyal összefüggésben a képzés, a tudományos

kutatás, az oktatásszervezés feladatait,

40. távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási

módszerek, digitális tananyagok használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói

munkára épülõ képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejû képzés tanóráinak harminc százalékát,

41. telephely: az alapító okiratban meghatározott, a székhelyen kívül mûködõ szervezeti egység elhelyezését szolgáló

település,

42. tudományterületek: a bölcsészettudományok, a hittudomány, az agrártudományok, a mûszaki tudományok,

az orvos- és egészségtudományok, a társadalomtudományok, a természettudományok és a mûvészetek, amelyek

tudományágakra tagozódnak,

43. végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben elõírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és

szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve

a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben

elõírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minõsítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben

elõírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett,

44. vizsga: az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének – értékeléssel egybekötött –

ellenõrzési formája.

KILENCEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

XXXI. FEJEZET

HATÁLYBA LÉPTETÕ, FELHATALMAZÓ RENDELKEZÉSEK

67. A törvény hatálybalépése

109. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–69. §, a 72–108. §, a 110. § (1) bekezdés 1–18. és 20–22., valamint 24–27. pont, a 110. § (2)–(4) bekezdés, a 111. §

(1)–(5) bekezdés, a 112–114. §, a 115. § (1)–(4) és (6)–(7) bekezdés, a 117. § (1)–(4) és (6) bekezdés, a 118–119. §, a 120. §

(1) bekezdés, az 1–4. melléklet 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
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68. Felhatalmazó rendelkezések

110. § (1) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy rendelettel szabályozza

1. a kiemelt felsõoktatási intézmény, a kutatóegyetem, kutató kar, az alkalmazott kutatások fõiskolája minõsítés

feltételeit, rendjét, a minõsítésre tekintettel megállapított támogatás felhasználási feltételeit,

2. a ciklusokra bontott, osztott és az osztatlan képzések szerkezetét,

3. a felsõoktatási intézmény, valamint az egyház, egyházi jogi személy vagy alapítvány által fenntartott diákotthonok

minimális, létesítési és mûködési feltételeit, az alapítással kapcsolatos eljárás rendjét és díját, a gyakorló közoktatási

intézmény, a nem Magyarország területén folytatott székhelyen kívüli képzés létesítésének feltételeit

4. a képesítési keretet, a doktori képzés szabályait,

a) az alap- és mesterképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz rendelt kreditek számát, valamint

az indítással összefüggõ eljárási rendet, továbbá azokat a szakokat, amelyekben külsõ, nem felsõoktatási

intézményi keretek között folyó gyakorlati képzést kell szervezni,

b) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjét és feltételeit, a doktori iskola tagságára és szervezetére, a doktori

tanács számára biztosított hatáskörre, a doktori tézisek, a doktori értekezés nyilvánosságára, a doktori

fokozatszerzési eljárásra vonatkozó általános szabályokat, a doktori fokozat megszerzésének feltételeit,

5. az államilag elismert nyelvvizsgáztatás rendszerét, ezen belül az Európa Tanács Közös Európai Referenciakeretében

ajánlott hatfokozatú nyelvvizsgarendszer és az alap-, közép-, illetve felsõfokú államilag elismert vagy azzal

egyenértékû nyelvvizsgák megfeleltetését, továbbá az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert

nyelvvizsgáztatás rendjét,

6. a felsõoktatási információs rendszer mûködtetésével, az adattovábbítással, továbbá a diákigazolvánnyal, az oktatói

igazolvánnyal, az oktatói azonosító számmal és a hallgatói azonosító számmal kapcsolatos eljárási szabályokat,

a diákigazolvány és az oktatói igazolvány kibocsátásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakat és azok mértékét,

a felsõoktatási intézmények által kötelezõen használt, központilag kibocsátásra kerülõ nyomtatványok – az oklevél

megszerzését megelõzõen kiállítható, a tanulmányok sikeres befejezését és a záróvizsga megszerzését tanúsító

igazolás kiadásának feltételei – tartalmi és formai követelményeit és engedélyezési rendjét, a támogatási idõ

nyilvántartásának, a magyar állami (rész)ösztöndíjas és az önköltséges hallgatók közötti átsorolásnak a rendjét,

7. a felsõoktatási szakképzés rendjét, a felsõoktatási szakképzés képzési területeit, képzési ágait, szakjait, az azokhoz

rendelt kreditek számát, valamint az indítással összefüggõ eljárási rendet, továbbá a gyakorlati képzés feltételeit,

az ahhoz kapcsolódó díjmentes hallgatói juttatásokat, valamint a külsõ, nem felsõoktatási intézményi keretek között

folyó gyakorlati képzés megvalósítására köthetõ hallgatói képzési szerzõdésre vonatkozó szabályokat,

8. a felvételhez szükséges érettségi vizsga teljesítésével kapcsolatos követelményeket, az érettségi vizsgatárgyakat,

a jelentkezõk eredményeinek megfeleltetését, , a jelentkezések elbírálási rendjét, a többletteljesítmények,

beszámítása, a jelentkezõk rangsorolásának, valamint felsõoktatási intézménybe való besorolásának elveit és módját

a felsõoktatási felvételi tájékoztatás módját, ezen belül a felvételi feltételek, illetve az alkalmassági követelmények

a felvételt legalább két évvel megelõzõen történõ közzétételének rendjét, a felvételi eljárások igazgatási szolgáltatási

díjainak mértékét, befizetésének módját és visszatérítésének feltételeit, azon alapszakokat, amelyek esetében

a felvétel gyakorlati vizsga, egészségügyi alkalmassági vizsgálat alkalmazásával történik, továbbá azt, hogy

a felsõoktatási intézmények milyen feltételekkel szervezhetnek szóbeli felvételi vizsgát,

9. a felvételi eljárás azon feltételeit, amelyek

a) hátrányos helyzetû hallgatói (jelentkezõi) csoport,

b) gyermekük gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévõk, terhességi-gyermekágyi segélyben,

gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülõk,

c) fogyatékossággal élõ jelentkezõk csoportjához tartozók,

d) nemzetiséghez tartozó jelentkezõk csoportjához tartozók

esélyegyenlõségét biztosítja.

10. a hallgatók esélyegyenlõségének elõmozdítása érdekében az elõnyben részesítés követelményeit;

a mentorprogram megszervezésének szabályait,

11. a fogyatékosság megállapításának és igazolásának rendjét, a fogyatékossággal élõ hallgatók tanulmányaival

kapcsolatos elveket, az elõnyben részesítési szempontokat és eljárási szabályokat,

12. a tehetséggondozás rendjét, így különösen

a) a tudományos diákköri tevékenység országos szintû rendszerét,

b) a szakkollégiumok szervezésének elveit,
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c) a tehetséggondozási tevékenység elõmozdítását ösztönzõ támogatási rendszert,

d) a felsõoktatási intézmény tehetséggondozó rendszere elveit,

13. a hallgatói juttatások, támogatások és egyéb kedvezmények igénybevételi rendjét,

14. a hallgatói lakhatási feltételek, jóléti szolgáltatások biztosításával kapcsolatos szabályokat, intézményi

feltételeket,

15. a kreditrendszerû képzés általános szabályait, ezen belül különösen

a) a tanulmányi tájékoztatás módját,

b) a tanulmányi elõrehaladás kereteit, a kötelezõen megszerzendõ kreditek minimumát,

c) a kreditek és a tanulmányi eredmények dokumentálásának és nyilvántartásának rendjét,

d) a tanulmányi idõszakokat és ezek beosztását,

e) a hallgatók teljesítményének értékelése elveit és módját,

f) a fogyatékos hallgatók számára biztosítandó támogatás elveit és módját, az esélyegyenlõség és egyenlõ esélyû

hozzáférés biztosításának eszközeit,

g) a záróvizsgák szervezésének rendjét és értékelésének elveit,

16. a kitüntetéses doktorrá avatás szabályait,

17. a foglalkoztatással, kedvezményekkel, a foglalkoztatással összefüggõ pályázati rendszerrel, vezetõi megbízással,

összeférhetetlenséggel kapcsolatos szabályokat, a kutatói munkakörök létesítésének, betöltésének feltételeit, a tanári

munkakörben történõ foglalkoztatás besorolási, fizetési szabályait,

18. a felsõoktatási intézmények nyilvántartását vezetõ szerv vagy szervek eljárását, mûködési, felügyeleti rendjét,

19. a MAB mûködésével, hatáskörével, a Felsõoktatási Tervezési Testület létrehozásával, mûködésével kapcsolatos

kérdéseket,

20. a felsõoktatási intézmény finanszírozásával, gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket, a magán intézmények

gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket,

21. felsõoktatási ösztöndíjak alapítását, odaítélésük feltételeit, rendjét, így különösen a köztársasági ösztöndíj,

az esélyegyenlõségi ösztöndíj, valamint a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj adományozásának

rendjét és feltételeit,

22. a pedagógus ösztöndíj igénybevételének feltételeit, a pedagógusképzésben az alap- és mesterképzés, valamint

az osztatlan képzés szakjait, választható egyenrangú szakpárjait, továbbá a mesterképzés szakosodási rendszerének

általános szabályait,

23. a hallgatói szerzõdés kötelezõ tartalmi elemeit, a szerzõdés nem teljesülése esetén követendõ eljárást, a magyar

állami (rész)ösztöndíjas hallgató által igénybe vett szakos képzés éves költségét,

24. az oklevéllel tanúsított végzettség, szakképzettség Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti besorolási rendjét,

25. a habilitációs eljárás rendjét,

26. felsõoktatási intézmény volt oktatójának, óraadó oktatójának adományozható címeket, az adományozás

feltételeit,

27. a gazdasági tanács létrehozásának, hatáskörének, mûködésének általános szabályait.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy

a) a felsõoktatási intézmények nyilvántartását vezetõ szervet vagy szerveket,

b) a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szervet.

rendeletben jelölje ki.

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza

a) az oktatási jogok biztosa hivatalának feladatait és mûködésének szabályait,

b) a felsõoktatási szakképzés, az alapképzés és a mesterképzés képzési és kimeneti követelményeit,

c) a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeit,

d) az államilag elismert nyelvvizsgáztatáshoz, a felsõoktatási információs rendszer mûködtetéséhez kapcsolódó

igazgatási szolgáltatási díjakat és azok mértékét, valamint a felsõoktatási hatósági eljárási díjakat és azok

mértékét.

(4) A miniszter a (3) bekezdés d) pontjában kapott szabályozási jogkörét az adópolitikáért felelõs miniszter egyetértésével

gyakorolja.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 41233



XXXII. FEJEZET

ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

69. A képzési tevékenység feltételeire vonatkozó átmeneti rendelkezések

111. § (1) Az e törvényben meghatározott felvételi rendszert elsõ alkalommal a 2013/2014. tanévre történõ felsõoktatási

jelentkezéssel kapcsolatos általános felvételi eljárásban kell alkalmazni. E törvény 40. § (2) bekezdésével

meghatározott, a felvételi vizsga feltételeként meghatározott nyelvi követelményt a 2016 szeptemberében elsõ

évfolyamon induló alap-, osztatlan képzésre jelentkezõk tekintetében, illetve azt követõen kell alkalmazni. A 40. §

(3) bekezdés b) pontjában elõírt egységes szóbeli felvételi vizsgakövetelményeket a felsõoktatási intézmények 2012.

december 31-ig határozzák meg. Ez egységes szóbeli vizsgakövetelmények alapján elsõ alkalommal a 2014/2015.

tanévre történõ felsõoktatási jelentkezéssel kapcsolatos általános felvételi eljárásban szervezhetõ szóbeli felvételi

vizsga.

(2) Az e törvény hatálybalépésének idõpontjában öt éve vagy hosszabb ideje nem módosított, felülvizsgált tantervek

vonatkozásában a 15. §-ban elõírt idõtartam 2012. december 31-én jár le. Az e törvény hatálybalépését megelõzõ

ötéves idõszakon belül módosított, vagy felülvizsgált tantervek vonatkozásában a 15. §-ban elõírt idõtartam számítása

2012. szeptember 1-jén kezdõdik.

(3) Ha a ciklusokra bontott, osztott képzés az adott szakon a továbbiakban osztatlan formában szervezhetõ meg, az adott

alapképzési szakon és a teljes alapképzési szak beszámításával indított mesterszakon szakindítási engedéllyel

rendelkezõ felsõoktatási intézmény – kormányrendeletben meghatározottak szerint – osztatlan képzés indítását

kezdeményezheti.

(4) A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 2005. évi felsõoktatási törvény) 106. § (7) bekezdése

alapján nyilvántartásba vett, indított képzések elsõ évfolyamára 2012 szeptemberét követõen nem vehetõ fel

hallgató. A megkezdett képzések változatlan feltételek mellett kifutó rendszerben – de legfeljebb a 2016/2017-es

tanévben – fejezhetõk be.

(6) Az e törvény 39. § (3) bekezdése, 46. § (1) bekezdése szerinti – a Kormány által meghatározott tartalmú – hallgatói

szerzõdést elsõ alkalommal a 2012/2013. tanév elsõ évfolyamára történõ beiratkozást megelõzõen kell megkötni.

112. § (1) Az 1993. évi felsõoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: 1993. évi felsõoktatási törvény) alapján megkezdett

képzéseket – folyamatos képzésben – változatlan szakmai követelmények, változatlan vizsgarend keretében,

változatlan oklevél kiadásával kell befejezni.

(2) A 2005. évi felsõoktatási törvény alapján megkezdett képzéseket – folyamatos képzésben – változatlan szakmai

követelmények, és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával kell befejezni.

A 2005. évi felsõoktatási törvény alapján a felsõoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott személyes

adatokat – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – a felsõoktatási információs rendszer mûködtetéséért felelõs szerv

a 2005. évi felsõoktatási törvény 35. § (4) bekezdésében meghatározott határidõig jogosult kezelni.

(3) E törvény 67. § (5) bekezdésében foglaltakat a 2010. január 1-jén már folyamatban lévõ székhelyen kívüli alap- és

mesterképzések tekintetében olyan módon kell alkalmazni, hogy a képzésre felvett hallgatók a felsõoktatási

intézményben tanulmányaikat változatlan feltételek mellett fejezhetik be, a székhelyen kívüli képzésre új hallgató

azonban már nem vehetõ fel.

(4) Azok a hallgatók, akik a felsõoktatásban a tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je elõtt kezdték meg, azt a felsõoktatási

intézmények által elfogadott tantervi követelmények alapján a korábbi képesítési követelmények szerint fejezhetik

be, és az 1993. évi felsõoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján fõiskolai szintû végzettséget tanúsító, illetve

egyetemi szintû végzettséget tanúsító oklevelet szereznek. A hallgatók részére biztosított tanulmányi idõt,

a tanulmányok megszakítását és szüneteltetését a hallgatói jogviszonyuk létesítésekor érvényes rendelkezéseknek

megfelelõen kell meghatározni. E rendelkezésektõl a felsõoktatási intézmény 2015. szeptember 1-jétõl eltérhet.

(5) Azok a hallgatók, akik tanulmányaikat 2006. szeptember 1-je elõtt kezdték meg, de tanulmányaikat – a tanulmányi és

vizsgarendben meghatározott átmeneti rendelkezések figyelembevételével – az 1993. évi felsõoktatásról szóló

törvény rendelkezései szerint nem fejezik be, a tanulmányok és vizsgák beszámítási rendje szerint e törvény

rendelkezései alapján folytathatják tanulmányaikat.

(6) Ahol jogszabály fõiskolai szintû végzettségrõl és szakképzettségrõl rendelkezik, azon alapfokozatot és

szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettségrõl rendelkezik, azon fõiskolai szintû

végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.
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(7) Ahol jogszabály egyetemi szintû végzettségrõl és szakképzettségrõl rendelkezik, azon mesterfokozatot és

szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és szakképzettségrõl rendelkezik, azon egyetemi

szintû végzettséget és szakképzettséget is érteni kell.

(8) Az e törvény alapján indított mesterképzésbe bekapcsolódhatnak a fõiskolai szintû végzettséggel és

szakképzettséggel rendelkezõk. Az e törvény alapján indított szakirányú továbbképzésbe bekapcsolódhatnak

a fõiskolai vagy egyetemi szintû végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezõk.

113. § (1) A nyelvvizsga-bizonyítványt az 1993. évi felsõoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján az oklevél kiadásának

elõfeltételeként akkor kell megkövetelni, ha a képzés indításakor annak meglétét elõírták.

(2) E törvény hatálybalépése után az, aki igazolja, hogy a felsõoktatási intézményben költségtérítéses, önköltséges

képzésben szerzett oklevelet, az jogosult igénybe venni a magyar állami (rész)ösztöndíjas hallgatói képzést. Azoknál,

akik 2006. január 1-je után felsõoktatásban szerzett oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsõfokú

tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés, önköltség fizetése mellett folytatták, –

bármely képzési ciklus esetén – azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek igénybe államilag támogatott képzésként.

E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozást megelõzõen igazolással élhet.

(3) A felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága határozza meg a 49. § (5)–(6) bekezdése alapján, hogy

a felsõoktatásról szóló 1993. évi törvény rendelkezései alapján kiadott bizonyítványokat, illetve okleveleket

az e törvény alapján induló képzésekben milyen feltételek mellett, hány kredittel számítja be. Az ismeretek

összevetését el kell végezni, függetlenül attól, hogy a hallgató a korábbi oklevél megszerzéséért folytatott

tanulmányai során kreditrendszerû képzésben vagy nem kreditrendszerû képzésben vett részt.

(4) A 2005. évi felsõoktatási törvény rendelkezései szerint felsõfokú szakképzésben szerzett bizonyítvány alapján legalább

harminc, legfeljebb hatvan kredit értékben számítható be az azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe.

E keretek között a felsõoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága határozza meg a 49. § (5)–(6) bekezdése alapján,

hogy a kiadott bizonyítványokat, az e törvény alapján induló képzésben milyen feltételek mellett, hány kredittel

számítja be. A 2005. évi felsõoktatási törvény alapján nyilvántartásba vett felsõfokú szakképzés 2012 szeptemberét

követõen nem indítható. A már megkezdett képzések változatlan feltételek mellett kifutó rendszerben – de legfeljebb

a 2015/2016-os tanévben – fejezhetõk be.

114. § (1) Ha a doktorandusz a doktori képzést az 2005. évi felsõoktatásról szóló törvény rendelkezései alapján kezdte meg, azt

az elõírt követelmények szerint fejezheti be. A doktori képzés és fokozatszerzés eljárási kérdéseire e törvény

rendelkezéseit kell alkalmazni. A doktori képzésben résztvevõknek az e törvényben meghatározott fokozatokat kell

odaítélni. Az 1993. és a 2005. évi felsõoktatásról szóló törvény alapján odaítélt doktori fokozatok egyenértékûek

az e törvény alapján kiadott doktori fokozatokkal.

(2) E törvény 53. § (2) bekezdés harmadik mondatának a doktori képzés követelményeinek teljesítésére vonatkozó

fordulatát a doktori fokozatszerzési eljárásra benyújtott jelentkezések elfogadására 2013. szeptember 1-jét követõen

kell alkalmazni azon felsõoktatási intézmények jelentkezõi tekintetében, amely intézményeknek a 2010. január 1-jét

megelõzõen elfogadott doktori eljárásról alkotott szabályzata az abban meghatározott körülmények fennállása

esetén a doktori képzés követelményeinek teljesítését nem írja elõ.

70. Szervezeti, foglalkoztatási rendelkezések

115. § (1) E törvénynek a felsõoktatási intézmények mûködéséhez kapcsolódó eljárási szabályait a 2012. szeptember 1-jét

követõen indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az oktatási hivatal

a) a 2010. január 1-jén már nyilvántartásba vett felsõoktatási intézményt – ha az nem kapott mûködési engedélyt –

2015. január 1-jén törli a nyilvántartásából,

b) a 2010. január 2-án kezdõdõ és e törvény hatálybalépésének idõpontjával záródó idõszakban nyilvántartásba vett

felsõoktatási intézményt – ha az nem kapott mûködési engedélyt – a nyilvántartásba vétel idõpontjától számított

öt év elteltét követõen – de legkésõbb 2017. szeptember 1-jén – törli a nyilvántartásából,

c) a 2012. szeptember 1-jén hatályos mûködési engedéllyel rendelkezõ felsõoktatási intézmények mûködési

engedélyét 2015. szeptember 1-jéig felülvizsgálja és e törvénynek megfelelõen módosítja.

(3) Ha az e törvény hatálybalépésekor mûködõ felsõoktatási intézmény szenátusának összetétele nem felel meg e törvény

elõírásainak, összetételét 2012. december 31-ig kell e törvénynek megfelelõen átalakítani.
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(4) Az e törvénynek megfelelõ fenntartási rendszert, intézményi, szervezeti felépítést, személyi feltételeket – ha e törvény

eltérõ rendelkezést nem tartalmaz – a felsõoktatási intézményeknél 2015. szeptember 1-jéig kell kialakítani.

Az oktatókra vonatkozó alkalmazási, elõmeneteli feltételeket a 2012. szeptember 1-jét megelõzõen már felsõoktatási

intézményben foglalkoztatott oktatók tekintetében is alkalmazni kell. A foglalkoztatási feltételek teljesítése

tekintetében a 2012. szeptember 1-jét megelõzõ idõszakot is figyelembe kell venni. 2015. szeptember 1-jét követõen

a 31. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feltétel teljesítése alól a fenntartó – legfeljebb 2017. szeptember 1-jéig terjedõ

idõszakra – egyedi felmentést adhat.

(5) A (4) bekezdésben foglaltak teljesítése céljából a felsõoktatási intézmény önállóan vagy más felsõoktatási

intézménnyel, illetve felsõoktatási intézmény alapítására jogosulttal együttmûködve új négyéves

intézményfejlesztési tervet fogad el Az intézmény a tervben javaslatot tehet a fenntartónak a felsõoktatási

tevékenység más intézményi keretek között történõ folytatására is. Az elõkészítésbe a fenntartó képviselõjét be kell

vonni. Az intézményfejlesztési tervet legkésõbb 2012. június 30-ig meg kell küldeni a fenntartó részére.

(6) E törvény 9. § (6) bekezdésében foglaltakat 2013. szeptember 1-jétõl kezdõdõen kell alkalmazni. A fõiskolák a 2013

szeptemberében induló doktori képzésük – valamint kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában –

mesterképzésük, osztatlan képzésük elsõ évfolyamára hallgatót nem vehetnek fel, a képzést már megkezdett

hallgatók (doktoranduszok) tanulmányaikat változatlan feltételek mellett – a képzési és kimeneti követelményben

meghatározott képzési idõ, illetve a 16. § (1) bekezdésben meghatározott idõtartam alatt – fejezhetik be.

(7) A 2005. évi felsõoktatási törvény szerint nemzetközi jogállású felsõoktatási intézményként mûködõ intézmények

mûködési engedélyét az oktatási hivatal 2017. szeptember 1-jéig köteles felülvizsgálni, módosítani, illetve

az e törvénynek megfelelõ mûködési feltételek teljesülése hiányában a miniszternél kezdeményezni az állami

elismerés visszavonását.

(8) A 14. § (3) bekezdés második mondata alapján a törzskönyvi nyilvántartásban nyilvántartandó, de 2012. szeptember

1-jén még nyilvántartásba nem vett törzskönyvi jogi személy 2012. november 30-ig köteles kezdeményezni

a nyilvántartásba vételt.

116. § (1) A 2005. évi felsõoktatási törvény alapján létrehozott MAB tagjainak megbízása 2012. február 29-én megszûnik.

Az e törvény szerinti jogosultak 2012. február 15-ig delegálják a MAB új tagjait. A MAB 2012. március 1-jén tartja meg

alakuló ülését.

(2) A Felsõoktatási és Tudományos Tanács és tagjainak megbízása 2012. február 29-én megszûnik.

(3) A Felsõoktatási és Tudományos Tanács általános jogutódja a Felsõoktatási Tervezési Testület.

(4) A Felsõoktatási Tervezési Testületet 2012. március 1-jéig meg kell alakítani.

117. § (1) 2013. június 30-án megszûnik a 2005. évi felsõoktatási törvény 96. § (5) és (10) bekezdése alapján második alkalommal

hosszabbított vagy a hatvanöt éves életkoron túlnyúló magasabb vezetõi megbízás.

(2) A miniszterrel kötött, 2011. december 31-én hatályos megállapodás alapján támogatott egyház, egyházi jogi személy

vagy alapítvány által fenntartott diákotthon kivételével a 2005. évi felsõoktatási törvény rendelkezései szerint

nyilvántartásba vett diákotthonokat, valamint az azokra vonatkozó az információs rendszer által kezelt adatokat

az oktatási hivatal 2013. szeptember 1-jén törli a nyilvántartásából, és kezdeményezi a felsõoktatási információs

rendszerbõl való törlést.

(3) A 2005. évi felsõoktatási törvény rendelkezései szerint nyilvántartásba vett tanulói jogviszonyban folytatott felsõfokú

szakképzéseket, valamint az azokra vonatkozó az információs rendszer által kezelt adatokat az oktatási hivatal a képzés

kifutó rendszerû befejezésével, de legkésõbb 2016. szeptember 1-jén törli a nyilvántartásából.

(4) A 2005. évi felsõoktatási törvény 106. § (7) bekezdése alapján nyilvántartásba vett képzéseket valamint az azokra

vonatkozó az információs rendszer által kezelt adatokat az oktatási hivatal a képzés kifutó rendszerû befejezésével, de

legkésõbb 2017. szeptember 1-jén törli a nyilvántartásából, és kezdeményezi a felsõoktatási információs rendszerbõl

való törlést.

(5) A 2011. december 31-én egyházként mûködõ szervezetek által fenntartott államilag elismert felsõoktatási

intézmények 2012. január 1-jét követõen is folytathatnak hitéleti képzést, valamint változatlan feltételek és állami

támogatás biztosítása mellett mûködtethetõk tovább.

(6) A 2005. évi felsõoktatási törvény 2. számú melléklet II/C. rész 1. ah) és ai) pontjai alapján nyilvántartott személyes

adatok a hallgatói jogviszony megszûnését követõ öt évig – e törvény hatálybalépését követõen – továbbra is

nyilvántarthatók.

(7) Az e törvény 84. §-ban meghatározott finanszírozási rend szerint elõször a 2013. évi költségvetést kell összeállítani.
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71. Az Európai Unió jogának való megfelelés

118. § Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási

engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés b) pont és 21. cikk;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak

a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK

rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK,

a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, 24. cikk;

c) A Tanács 2009/50/EK irányelve (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintû képzettséget

igénylõ munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeirõl, 14. cikk (1) bekezdés c) pont.

XXXIII. FEJEZET

MÓDOSÍTÓ RENDELKEZÉSEK

119. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, és e szolgáltatások fedezetérõl szóló 1997. évi

LXXX. törvény 16. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Egészségügyi szolgáltatásra jogosult – az e törvény szerint biztosított, illetõleg a 13. § szerint egészségügyi szolgáltatásra

jogosult személyeken túl – az, aki]

„i) a közoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó alapfokú, középfokú nevelési-oktatási vagy a felsõoktatásról szóló

törvény hatálya alá tartozó felsõoktatási intézményben nappali rendszerû oktatás keretében tanulmányokat folytató

nagykorú magyar állampolgár, valamint az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerzõdés vagy az oktatásért felelõs

miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, továbbá az a szomszédos

államokban élõ magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozó – magyar állampolgársággal nem rendelkezõ – személy,

aki a felsõoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsõoktatási intézményben nappali rendszerû oktatás keretében

államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban

áll,”

120. § (1) Hatályát veszti

1. a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 9. §-a.

2. a felsõoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény,

3. a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról szóló

a) 2006. évi LXXIII. törvény,

b) 2007. évi CIV. törvény,

c) 2008. évi XCVII. törvény,

d) 2009. évi CXXXVIII. törvény,

4. az állami vagyonnal való felelõs gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes

törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2010. évi LII. törvény 33. §-a,

5. a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 72. § f) pontja,

6. az érettségi vizsga és a felsõoktatási intézménybe való felvétel egyes szabályainak módosításáról szóló 2010. évi

LXXII. törvény,

7. az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról és módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény

64. §-a, 66. § (1) bekezdés f) pontja, (2) bekezdésének „„az Ftv. 16. § (1) bekezdésében az „– és kiegészítõ” szövegrész,

23. § (2) bekezdésének utolsó mondata, 30. § (1) bekezdésének utolsó mondata, 115. § (2) bekezdés b) pontjában az”–

állami hozzájáruláshoz nem kötött intézkedésével –„ szövegrész, 135. § (2) bekezdésének utolsó mondata és 136. §

(6) bekezdésében a „valamint 100. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész”” szövegrésze.

(2) Hatályát veszti a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 109–113. §-a, 153. § (1) bekezdés 19. pont „Magyar

Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsõoktatási és Tudományos Tanács, valamint” és „110. § (8) bekezdés, 113. §

(8) bekezdés” szövegrésze.

(3) Nem lép hatályba a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi

CLXVI. törvény 36. § (5) bekezdése.
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(4) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdése a következõ 48. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„48. önkormányzati feladatellátás: önkormányzati feladatot lát el a helyi önkormányzat, az önkormányzati társulás,

a többcélú kistérségi társulás fenntartásában mûködõ nevelési-oktatási intézmény, továbbá az a nem állami, nem helyi

önkormányzati fenntartású – ide nem értve az országos kisebbségi önkormányzati fenntartású, a nemzeti és etnikai

kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. § (4) bekezdése szerint az országos kisebbségi önkormányzat

által átvett nevelési oktatási intézményt az átvétel idõtartama alatt – nevelési-oktatási intézmény, amely a 81. §

(1) bekezdése e) pontja szerinti közoktatási megállapodás keretében közremûködik a helyi önkormányzat kötelezõ

feladatának ellátásában, illetve a 81. § (11) bekezdésében meghatározott esetben a fenntartó egyoldalú nyilatkozatát

a települési önkormányzathoz eljuttatta, vagy az oktatásért felelõs miniszterrel közoktatási megállapodást kötött.”

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

Magyarország államilag elismert felsõoktatási intézményei

I. Egyetemek

I/A. Állami egyetemek

Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

Debreceni Egyetem, Debrecen

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem, Budapest

Magyar Képzõmûvészeti Egyetem, Budapest

Miskolci Egyetem, Miskolc

Moholy-Nagy Mûvészeti Egyetem, Budapest

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest

Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron

Óbudai Egyetem, Budapest

Pannon Egyetem, Veszprém

Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Semmelweis Egyetem, Budapest

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Szent István Egyetem, Gödöllõ

Széchenyi István Egyetem, Gyõr

Színház- és Filmmûvészeti Egyetem, Budapest

I/B. Egyházi egyetemek

Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Országos Rabbiképzõ – Zsidó Egyetem, Budapest

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest

I/C. Magán egyetemek

Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvû Egyetem, Budapest

Közép-európai Egyetem, Budapest
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II. Fõiskolák

II/A. Állami fõiskolák

Budapesti Gazdasági Fõiskola, Budapest

Dunaújvárosi Fõiskola, Dunaújváros

Eötvös József Fõiskola, Baja

Eszterházy Károly Fõiskola, Eger

Károly Róbert Fõiskola, Gyöngyös

Kecskeméti Fõiskola, Kecskemét

Magyar Táncmûvészeti Fõiskola, Budapest

Nyíregyházi Fõiskola, Nyíregyháza

Szolnoki Fõiskola, Szolnok

II/B. Egyházi fõiskolák

A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola, Budapest

Adventista Teológiai Fõiskola, Pécel

Apor Vilmos Katolikus Fõiskola, Vác

Baptista Teológiai Akadémia, Budapest

Bhaktivedanta Hittudományi Fõiskola, Budapest

Egri Hittudományi Fõiskola, Eger

Esztergomi Hittudományi Fõiskola, Esztergom

Gál Ferenc Fõiskola, Szeged

Golgota Teológiai Fõiskola, Vajta

Gyõri Hittudományi Fõiskola, Gyõr

Pápai Református Teológiai Akadémia, Pápa

Pécsi Püspöki Hittudományi Fõiskola, Pécs

Pünkösdi Teológiai Fõiskola, Budapest

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Fõiskola, Budapest

Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak

Sola Scriptura Teológiai Fõiskola, Budapest

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fõiskola, Nyíregyháza

Szent Bernát Hittudományi Fõiskola, Zirc

Szent Pál Akadémia, Budapest

Veszprémi Érseki Hittudományi Fõiskola, Veszprém

Wesley János Lelkészképzõ Fõiskola, Budapest

II/C. Magán fõiskolák

Általános Vállalkozási Fõiskola, Budapest

Budapest Kortárstánc Fõiskola, Budapest

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fõiskola, Budapest

Edutus Fõiskola, Budapest

Gábor Dénes Fõiskola, Budapest

IBS Nemzetközi Üzleti Fõiskola, Budapest

Kodolányi János Fõiskola, Székesfehérvár

Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete, Budapest

Tomori Pál Fõiskola, Kalocsa

Wekerle Sándor Üzleti Fõiskola, Budapest

Zsigmond Király Fõiskola, Budapest
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2. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

A mûködési engedély, egyes intézményi dokumentumok kötelezõ tartalmi elemei

I. A felsõoktatási intézmény létesítése

1. Az alapító okirat kötelezõen tartalmazza,

1.1. a felsõoktatási intézmény

a) hivatalos nevét,

b) fenntartójának nevét és címét,

c) székhelyének és valamennyi telephelyének címét,

d) székhelyen kívüli képzés címét,

e) kari, szervezeti tagolását, fenntartott intézményeit,

f) alaptevékenységét és az ahhoz kapcsolódó egyéb feladatokat

g) a vállalkozási tevékenység megjelölését, költségvetési szerv esetén annak felsõ határát,

h) közmûvelõdési, közgyûjteményi, egészségügyi, agrár- és vidékfejlesztési, egyéb feladatait,

i) maximális hallgatói létszámát,

j) rendelkezésére bocsátott ingatlanvagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát,

1.2. azokat a képzési területeket, tudományterületeket, képzési szinteket, amelyeken a felsõoktatási intézmény képzést

folytat, illetve folytathat.

2. Mûködési engedély az 1. pontban foglalt keretek között tartalmazza a felsõoktatási intézmény

a) által folytatható képzések képzési területét, illetve tudományterületét, képzési szintjét,

b) – figyelemmel a hallgatók fogadásához és az oktatási tevékenység folytatásához rendelkezésre álló személyi

feltételekre, helyiségekre és eszközökre – valamennyi évfolyamra számítva, teljes kihasználtsággal mûködve,

a képzés munkarendjére, szakra meghatározva mekkora maximális hallgatói létszámot fogadhat,

c) milyen képzéseket indíthat,

d) mely tudományterületen, tudományágban folytathat doktori képzést.

II. A szervezeti és mûködési szabályzat

1. Szervezeti és mûködési rend

A szervezeti és mûködési rend keretében kell meghatározni különösen: a felsõoktatási intézmény szervezeti

felépítését, tagolását, vezetési szerkezetét, az egyes szervezeti egységek feladatait, mûködését, az intézményen belüli

kapcsolattartás rendjét.

2. A foglalkoztatási követelményrendszer

A foglalkoztatási követelményrendszerben kell meghatározni különösen:

a) az egyes munkakörök betöltésével kapcsolatos követelményeket, a nyilvános pályázatok elbírálásának rendjét,

az intézményi oktatói, kutatói ösztöndíjak és más juttatások feltételeit, az ezzel összefüggõ pályázatok rendjét –

kormányrendeletben meghatározott keretek között – a habilitációs eljárás követelményeit, rendjét,

b) a felsõoktatási intézmény által adományozható munkaköri és egyéb címek feltételeit,

c) az oktatók, tudományos kutatók és más alkalmazottak foglalkoztatására és teljesítményére vonatkozó

követelményrendszert, a minõség és teljesítmény alapján differenciáló jövedelemelosztás elveit,

a követelmények teljesítésének értékelését és annak nyilvánosságát, a követelményrendszerben foglaltak nem

teljesítésének következményeit,

d) az oktatók és kutatók részére kiírt kutatási pályázatok elbírálásának rendjét,

e) az oktatók részvételét a felsõoktatási intézmény döntéshozatali eljárásában, az oktatók, kutatók és más

alkalmazottak intézményi döntések ellen benyújtható jogorvoslati kérelmek elbírálásának rendjét.

3. A hallgatói követelményrendszer

A hallgatói követelményrendszerben kell meghatározni különösen:

a) e törvény keretei között a felvételi eljárás rendjét,

b) a hallgatói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének rendjét, a hallgatói jogviszonnyal kapcsolatosan

benyújtott kérelmek elbírálásának és a jogorvoslatnak a rendjét,

c) a hallgatói tanulmányi rendet és az ismeretek, készségek és képességek elsajátításának, megszerzésének,

ellenõrzésének rendjét (tanulmányi és vizsgaszabályzat),
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d) a hallgatót terhelõ fizetési kötelezettség megállapításának és teljesítésének rendjét, a hallgatói juttatások

elosztásának rendjét (térítési és juttatási szabályzat),

e) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyek elbírálásának rendjét,

f) a hallgatói balesetek megelõzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendõ elõírásokat.

3. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

I. A felsõoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

I/A. Az alkalmazottak adatai

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) név, nem, születési név, születési hely és idõ, anyja neve, állampolgárság, azonosító szám;

b) állandó lakcím és tartózkodási hely;

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok:

ca) a munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése, megjelölve, hogy mely munkáltatóval

létesített foglalkoztatásra irányuló további jogviszonyt,

cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelvtudás, tudományos fokozat,

cc) munkában töltött idõ, közalkalmazotti jogviszonyba beszámítható idõ, besorolással kapcsolatos adatok,

cd) kitüntetések, díjak és más elismerések, címek,

ce) munkakör, vezetõi megbízás, munkakörbe nem tartozó feladatra történõ megbízás, munkavégzésre

irányuló további jogviszony, fegyelmi büntetés, kártérítésre kötelezés,

cf) munkavégzés ideje, túlmunka ideje, munkabér, illetmény, továbbá az azokat terhelõ tartozás és annak

jogosultja,

cg) szabadság, kiadott szabadság,

ch) az alkalmazott részére történõ kifizetések és azok jogcímei,

ci) az alkalmazott részére adott juttatások és azok jogcímei,

cj) az alkalmazott munkáltatóval szemben fennálló tartozásai és azok jogcímei,

ck) kutatói tevékenység, tudományos munka, mûvészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, a doktori

képzésben és doktori fokozatszerzési eljárásban oktatói, kutatói minõségben történõ részvételre

vonatkozó adatok,

cl) a 26. § (3) bekezdés szerinti nyilatkozat,

cm) a felsõoktatási intézmény mint megbízó által megbízási jogviszonyban történõ foglalkoztatás – a gazdasági

tanács elnöke és tagja – esetén a 25. § (4) bekezdésében elõírt feltétel igazolására vonatkozó adatok ;

d) az oktatói munka hallgatói véleményezésének eredményei;

e) habilitációs eljárás eredménye;

f) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.

2. Az adatkezelés célja: az 18. § (1) bekezdés szerint. A felsõoktatási intézmény a személyes és különleges adatokat csak

a foglalkoztatással, juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan,

nemzetbiztonsági okból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, célnak megfelelõ

mértékben, célhoz kötötten kezelheti.

3. Az adatkezelés idõtartama: a foglalkoztatás megszûnésétõl számított öt év

4. Az adattovábbítás feltételei

Az 1. pontban felsorolt adatok – az 1. cm) pont szerinti adatok kivételével – továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi

adat, a fenntartói jogok gyakorlásához szükséges mértékben; a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy

más juttatás kifizetõhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság

megállapításához, igénybevételéhez szükséges; a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szervnek

minden olyan adat, amelyet e törvény szerint a felsõoktatási információs rendszer kezelhet; a MAB-nak minden olyan

adat, amely ahhoz szükséges, hogy megállapíthassa a felsõoktatási intézmény mûködéséhez szükséges feltételek

meglétét; a bíróságnak, rendõrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási szervnek a konkrét

ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenõrzésére jogosultaknak

a foglalkoztatással összefüggõ adatok, a nemzetbiztonsági szolgálatnak valamennyi adat; az oktatói munka hallgatói
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véleményezése eredményeit a felsõoktatási intézménnyel hallgatói, foglalkoztatási jogviszonyban állók számára

az intézményi szabályzatban meghatározott módon; valamint az információs önrendelkezési jogról és

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Avtv2.) 28. § alapján a felsõoktatási

intézményhez intézett adat-megismerési kérelem teljesítése céljából a kérelmezõnek az Avtv2. 26. § (3) bekezdése

szerinti közérdekbõl nyilvános adatnak minõsülõ adatok.

5. A gazdasági tanács tagja esetén a cm) pontban foglaltak igazolására, az adatkezelés rendjére a 25. § (5)–(8) bekezdést

kell megfelelõen alkalmazni.

I/B. A hallgatók adatai

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) felvétellel összefüggõ adatok:

aa) a jelentkezõ neve, neme, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, állandó

lakásának és tartózkodási helyének címe és telefonszáma, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország

területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad

mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány –

megnevezése, száma,

ab) az érettségi vizsga adatai,

ac) a középiskola adatai,

ad) a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok,

ae) a felvételi eljárás adatai;

b) a hallgatói (doktorjelölt) jogviszonnyal összefüggõ adatok:

ba) a hallgató neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, bejelentett

lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, értesítési címe és telefonszáma, elektronikus levélcíme, nem

magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító

okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek esetén

a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma,

bb) a hallgatói (doktorjelölti, vendéghallgatói) jogviszony típusa, keletkezésének és megszûnésének idõpontja

és módja, a hallgató által folytatott képzés megnevezése, állami támogatottsága és munkarendje, a képzés

befejezésének várható idõpontja, a hallgató tanulmányainak értékelése, vizsgaadatok, megkezdett félévek,

igénybe vett támogatási idõ, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje,

bc) a külföldi tanulmányok helye, ideje,

bd) az elért és beszámított kreditek, beszámított tanulmányok,

be) a hallgatói juttatások adatai, a juttatásokra való jogosultság elbírálásához szükséges adatok (szociális

helyzet, szülõk adatai, tartásra vonatkozó adatok),

bf) a hallgatói munkavégzés adatai,

bg) a hallgatói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,

bh) a fogyatékossággal élõket megilletõ különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok,

bi) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok,

bj) a hallgató diákigazolványának sorszáma, a törzslap azonosító száma,

bk) a hallgató azonosító száma, társadalombiztosítási azonosító jele,

bl) a szakmai gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a záróvizsgára (doktori védésre), a nyelvvizsgára,

valamint az oklevélre vonatkozó adatok,

bm) a hallgatói jogviszonyból adódó jogok és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok;

c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok;

d) a hallgató adóazonosító jele;

e) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok;

f) a hallgató által fizetett díjak és térítések adatai;

g) hallgatói támogatásban gyermekellátási segélyben, gyermekgondozási díjban, rendszeres gyermekvédelmi

támogatásban, lakhatási támogatásban részesülés esetén e támogatások adatai.

2. Az adatkezelés célja: az 18. § (1) bekezdés szerint. A felsõoktatási intézmény a személyes és különleges adatokat csak

a jogviszonnyal, a juttatások, kedvezmények, kötelezettségek megállapításával és teljesítésével kapcsolatosan,

nemzetbiztonsági okból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, célnak megfelelõ

mértékben, célhoz kötötten kezelheti.
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3. Az adatkezelés idõtartama: a hallgatói jogviszony megszûnésére vonatkozó bejelentéstõl számított nyolcvan évig.

4. Az adattovábbítás feltételei: Az adatok továbbíthatók: a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással

összefüggõ feladatok ellátásához; a bíróságnak, rendõrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak,

államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a nemzetbiztonsági szolgálat részére

valamennyi adat; a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv részére valamennyi adat; a Diákhitel

Központnak a hallgatói hitel jogszerû folyósításával és a tanulmányok folytatásával összefüggõ adatok.

II. A felsõoktatási információs rendszer keretében nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

II/A. Felsõoktatási intézménytörzs

E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) a felsõoktatási intézmény

aa) fenntartójának neve, székhelye címe, képviselõje neve, értesítési címe, elérhetõsége (telefon, telefax,

e-mail),

ab) tisztségviselõinek (rektor, gazdasági fõigazgató vagy igazgató, belsõ ellenõrzés vezetõje, gazdasági tanács

elnöke és tagjai, a vezetõ testület elnöke és tagjai, az elõkészítõ testület elnöke – ideiglenes

intézményvezetõ – és tagjai, a karok vezetõi, az igazgatási feladatot ellátó hivatal vezetõje) neve, értesítési

címe, elérhetõsége (telefon, telefax, e-mail),

ac) a felsõoktatási intézmény által – az alaptevékenysége körében – kötött együttmûködési megállapodás, és

az abban szereplõ adatok,

ad) a felsõfokú képzések szakfelelõsének neve, oktatói azonosítója,

ae) közhasznú szervezetként való mûködés esetén a felügyelõ bizottság tagjainak neve és értesítési címe;

b) a Magyarországon mûködõ külföldi felsõoktatási intézmény

ba) fenntartójának neve, székhelye címe, képviselõje és magyarországi képviselõje neve, értesítési címe,

elérhetõsége (telefon, telefax, e-mail),

bb) tisztségviselõi neve, értesítési címe, elérhetõsége (telefon, telefax, e-mail),

bc) a felsõfokú képzések szakfelelõsének neve, oktatói azonosítója;

c) A MAB, a Felsõoktatási Tervezési Testület, a Magyar Rektori Konferencia és a Hallgatói Önkormányzatok Országos

Konferenciája esetében

ca) szervezet neve, székhelye,

cb) vezetõ tisztségviselõjének, felügyelõ bizottsága tagjainak neve és értesítési címe,

d) a 67. § (3) bekezdés f) pontja szerinti diákotthon

da) fenntartójának neve, székhelye, címe, képviselõjének neve, értesítési címe, elérhetõsége (telefon, telefax,

e-mail),

db) vezetõjének neve, értesítési címe, elérhetõsége (telefon, telefax, e-mail)

e) a 8. § (6) bekezdése szerinti megállapodás és az abban szereplõ adatok.

II/B. Alkalmazotti személyi törzs

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) név, nem, születési név, születési hely és idõ, anyja neve, állampolgárság, azonosító szám;

b) lakóhely, értesítési cím;

c) munkaviszonyra, közalkalmazotti jogviszonyra, megbízási jogviszonyra vonatkozó adatok:

ca) a munkáltató – több esetén valamennyi munkáltató – megnevezése (intézményi azonosító száma),

cb) végzettségi szint, szakképzettség, szakképesítés, idegennyelv-tudás, tudományos fokozat,

cc) munkakör, vezetõi megbízás,

cd) munkavégzés ideje,

ce) kutatói tevékenység, tudományos munka, mûvészeti alkotói tevékenység, azok eredményei, kitüntetések,

díjak és más elismerések, címek,

cf) a 26. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat;

d) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok.
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2. Az 1. pontban fel nem sorolt személyes és különleges adat az érintett írásbeli hozzájárulásával tartható nyilván.

3. Az 1. pontban felsorolt adatok továbbíthatók: a társadalombiztosítási, illetmény és munkabér vagy más juttatás

kifizetõhelyének minden olyan adat, amely az illetmény, munkabér vagy más juttatás, jogosultság megállapításához,

igénybevételéhez szükséges; a bíróságnak, rendõrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási

szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adatok; a nemzetbiztonsági szolgálatnak valamennyi adat,

a felsõoktatási intézménynek az alkalmazottjával kapcsolatos minden adat, továbbá annak biztosítása érdekében,

hogy egy személynek csak egy azonosító száma legyen – a közoktatási információs rendszernek az 1. a) és b) pont

szerinti adat.

II/C. A hallgatói, doktorjelölti személy törzs

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) a hallgatói (doktorjelölti) jogviszonnyal összefüggõ adatok:

aa) a hallgató (doktorjelölt) neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, állampolgársága, neme,

lakóhelye, tartózkodási helye, értesítési címe,

ab) nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra

jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek

esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése, száma,

ac) a jogviszony típusa, keletkezésének és megszûnésének idõpontja és módja,

ad) a hallgató által folytatott képzés megnevezése, finanszírozásának módja és munkarendje, megkezdett

félévek, a hallgatói jogviszony szünetelésének ideje, a képzés befejezésének várható idõpontja

ae) a képzés során, illetve azt megelõzõen igénybe vett támogatási idõ,

af) a külföldi felsõoktatási résztanulmányok helye, ideje,

ag) az elõnyben részesítési követelmények teljesülésére vonatkozó adatok,

ah) a fogyatékossággal élõket megilletõ különleges bánásmód elbírálásához szükséges adatok,

ai) a hallgatói balesetre vonatkozó adatok,

aj) a hallgató diákigazolványának sorszáma,

ak) a törzslap azonosító száma,

al) a hallgató azonosító száma, adóazonosító jele, társadalombiztosítási azonosító jele,

am) a szakmai gyakorlat teljesítésére, az abszolutóriumra, a záróvizsgára (doktori védésre), a nyelvvizsgára,

a korábban megszerzett oklevélre vonatkozó adatok,

an) a kiadott okiratok tartalmára és azonosítására vonatkozó adatok,

ao) a külföldi állampolgárságú hallgató miniszteri ösztöndíjára vonatkozó adatok,

ap) a képzés során megszerzett, illetve elismert kreditek száma;

b) a kiadott oklevél, bizonyítvány adatai,

ba) az igazolt szakképzettség, szakképesítés megnevezése,

bb) az oklevél, bizonyítvány kelte, aláíróinak neve,

bc) az oklevél, bizonyítvány kiállítására szolgáló nyomtatvány sorszáma,

bd) a hallgató törzskönyvi száma,

be) az oklevél, bizonyítvány egyéb adatai,

bf) oklevélmelléklet adatai;

c) a hallgatói pályakövetéssel kapcsolatos adatok;

d) az adatokat igazoló okiratok azonosítására szolgáló adatok;

e) a hallgató által fizetett díjak és térítések adatai

f) hallgatói támogatásban, gyermekellátási segélyben, gyermekgondozási díjban, rendszeres gyermekvédelmi

támogatásban, lakhatási támogatásban részesülés esetén e támogatások adatai.

2. Az 1. pontban fel nem sorolt személyes és különleges adat az érintett írásbeli hozzájárulásával tartható nyilván.

3. Az adatok továbbíthatók: a bíróságnak, rendõrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási

szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat;

a Diákhitel Központnak a hallgatói hitel jogszerû folyósításával és a tanulmányok folytatásával összefüggõ adatok;

a társadalombiztosítási hatóságnak a társadalombiztosítási ellátásra való jogosultságot meghatározó adatok;

a felsõoktatási intézménynek a hozzá jelentkezõ és vele hallgatói (doktorjelölti) jogviszonyban álló személyre

vonatkozó valamennyi adat; a felsõoktatási intézménynek a hozzá felvételre került személyekre vonatkozó

valamennyi adat, a közoktatási információs rendszer felé a tanulói jogviszonnyal rendelkezõ személyekre vonatkozó
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valamennyi adat, továbbá – a 35. § (4) bekezdésben foglaltak jogszerû biztosítása érdekében – az 1. aa) pont szerinti

adat, a miniszter által vezetett minisztériumnak a statisztikai célú adatszolgáltatáshoz szükséges valamennyi adat.

II/D. Felvételi személyi törzs

1. E törvény alapján nyilvántartott adatok:

a) felvétellel összefüggõ adatok:

aa) a jelentkezõ neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelye és

tartózkodási helye, értesítési címe; nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való

tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat – külön törvény szerint a szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkezõ személyek esetén a tartózkodási jogot igazoló okmány – megnevezése,

száma,

ab) az érettségi vizsga adatai,

ac) a középiskola adatai,

ad) a felvételi kérelem elbírálásához szükséges adatok,

ae) a felvételi eljárás adatai.

2. A vallási, világnézeti elkötelezettségre, annak igazolására mint jelentkezési feltételre vonatkozó személyes adatot nem

lehet nyilvántartani. A többi adat az érintett hozzájárulásával tartható nyilván.

3. Az adatok továbbíthatók: a bíróságnak, rendõrségnek, ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, államigazgatási

szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat; a nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat;

a felsõoktatási intézménynek a hozzá jelentkezõ személyre vonatkozó valamennyi adat; a felsõoktatási intézménynek

a hozzá felvételre került személyekre vonatkozó valamennyi adat.

III. Az adatkezelésnek és az adattovábbításnak a felsõoktatási információs rendszer mûködéséhez

kapcsolódó egyes kérdései

1. A felsõoktatás információs rendszerébõl – törvény eltérõ rendelkezésének hiányában – személyes adat csak az érintett

kérése, illetve írásbeli hozzájárulása esetén, az érintett egyidejû értesítése mellett adható ki. A felsõoktatási

információs rendszer keretében folyó adatkezelés jogszerûségéért a miniszter felelõs. A felsõoktatási információs

rendszerbe az érintett – saját adatai tekintetében – jogosult betekinteni és kérni adatainak helyesbítését –

a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Az információs rendszerbe történõ betekintés,

az adatok helyesbítése, törlése minden esetben ingyenes.

2. A felsõoktatási információs rendszer mûködtetéséért felelõs szerv a felsõoktatási információs rendszerben

nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatairól és lakcímérõl – azonosítás céljából –

térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényelhet a személyiadat- és lakcímnyilvántaratásból.

3. A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv annak, akit oktatói, kutatói, illetve tanári munkakörben

foglalkoztatnak, oktatói azonosító számot ad ki. Az azonosító szám a tanári, az oktatói, illetve a kutatói munkakörben

történõ foglalkoztatás figyelemmel kísérésére szolgál. A felsõoktatási információs rendszer tartalmazza azoknak

a nyilvántartását, akik azonosító számmal rendelkeznek, továbbá azokét, akik a 25. § (3) bekezdése szerint megbízási

jogviszonyban oktatói feladatot látnak el. A nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes,

a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatások jogszerû igénybevételének megállapítása céljából továbbítható,

a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának ellenõrzésére hivatott részére. Az információs rendszerben

adatot az érintett foglalkoztatásának megszûnésére vonatkozó bejelentéstõl számított öt évig lehet kezelni, kivéve, ha

ez alatt az idõ alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.

4. A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv a hallgatóknak hallgatói azonosító számot ad ki.

Az azonosító szám a hallgatói jogviszonnyal összefüggõ jogok és kötelezettségek érvényesülésének figyelemmel

kísérésére szolgál. Nem kell új azonosító számot adni annak, aki a közoktatásban kapott tanulói azonosító számot.

A felsõoktatás információs rendszere tartalmazza a hallgatói nyilvántartást. A hallgatói nyilvántartásból személyes

adat – az érintetten kívül – csak hallgatói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás, illetõleg a hallgatói hitel jogszerû

igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel jogosságának

ellenõrzésére hivatott részére. A hallgatói nyilvántartásban adatot a hallgatói jogviszony megszûnésére vonatkozó

bejelentéstõl számított nyolcvan évig lehet kezelni.
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5. A munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanár, oktató, kutató vagy munkaviszonyban,

közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tanár, oktató, kutató kérelmére a munkáltató oktatói, kutatói, tanári

igazolvány (a továbbiakban: oktatói igazolvány) kiadását kezdeményezi a felsõoktatási információs rendszer

mûködéséért felelõs szervnél.

5.1. Az oktatói igazolvány elkészítésérõl a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv gondoskodik,

amelyet adatfeldolgozó útján küld meg a jogosult részére. Az oktatói igazolvány tartalmazza az igazolvány számát,

a jogosult nevét, születési helyét és idejét, azonosító számát, a munkáltatója nevét, címét, a jogosult fényképét és

aláírását, valamint az oktatói igazolvány lejáratának idõpontját és érvényességére vonatkozó adatot. A felsõoktatási

információs rendszer mûködéséért felelõs szerv az oktatói igazolvány elkészítése körében tudomására jutott

személyes adatot az oktatói igazolvány érvényességének megszûnését követõ öt évig kezelheti.

5.2. Az oktatói igazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik –

a) a jogosult vagy munkáltatója elektronikus úton terjeszti elõ az igazolvány iránti kérelmet és tesz jogszabályban

meghatározott más eljárási cselekményeket,

b) a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv elektronikus úton tart kapcsolatot.

5.3. Az oktatói igazolvány igénylésének szabályait kormányrendelet határozza meg.

5.4. A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv az oktatói igazolvány igényléséhez és elõállításához

szükséges személyes adatokat, az oktatói igazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát,

valamint a jogosultság ellenõrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minõsülõ

adatot tartalmazó nyilvántartást vezet.

6. A hallgató vagy a hallgató kérelmére a felsõoktatási intézmény diákigazolvány kiadását kezdeményezi a felsõoktatási

információs rendszer mûködéséért felelõs szervnél. A diákigazolvány elkészítésérõl a felsõoktatási információs

rendszer mûködéséért felelõs szerv gondoskodik, amelyet adatfeldolgozó útján küld meg a jogosult részére.

6.1. A diákigazolvány tartalmazza a diákigazolvány számát, a hallgató nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, aláírását.

A diákigazolvány tartalmazza továbbá a hallgató fényképét, azonosító számát, a felsõoktatási intézmény nevét, címét

a diákigazolvány lejáratának idõpontját, az érvényességre vonatkozó adatot, a diákigazolvány típusának megjelölését.

A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv a diákigazolvány elkészítése körében tudomására

jutott személyes adatokat az igazolvány érvényességének megszûnését követõ öt évig kezelheti.

6.2. A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik –

a) a hallgató vagy a felsõoktatási intézmény elektronikus úton terjeszti elõ a diákigazolvány iránti kérelmet és tesz

jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket,

b) a felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv elektronikus úton tart kapcsolatot.

6.3. A diákigazolvány igénylésének szabályait kormányrendelet határozza meg.

6.4. A felsõoktatási információ rendszer mûködéséért felelõs szerv a diákigazolvány igényléséhez és elõállításához

szükséges személyes adatokat, a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát,

valamint a jogosultság ellenõrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minõsülõ

adatot tartalmazó nyilvántartást vezet.

7. A felsõoktatási információs rendszer mûködéséért felelõs szerv kezelheti a felsõoktatási intézmények felvételi

eljárásával összefüggõ adatokat. A közoktatás információs rendszere szolgáltathatja a felsõoktatási információs

rendszer mûködéséért felelõs szerv részére a felvételi kérelmek elbírálásához szükséges érettségi adatokat. Ehhez

kapcsolódóan megküldi a tanulói azonosító számot is. A felvételi eljárással kapcsolatos személyes és különleges adatot

– ha az eljárás eredményeként hallgatói jogviszony létesítésére nem kerül sor – a felvételi jelentkezési lap

benyújtásától számított egy évig lehet kezelni.

8. A felsõoktatási információs rendszerbõl személyes adat az adatok pontosságának, teljességének, idõszerûségének

biztosítása céljából rendszeresen, valamint az oktatói és diákigazolvány igénylés keretében továbbítható a személyi és

lakcímnyilvántartás szerve részére.

9. A közoktatási információs rendszer szolgáltathatja a felsõoktatás információs rendszer mûködéséért felelõs szerv

részére a felvételi kérelmek elbírálásához szükséges adatokat, valamint a jelentkezõ, hallgató tanulói azonosító

számát.
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4. melléklet a 2011. évi CCIV. törvényhez

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer pályázati eljárása keretében

nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok

1. E törvény által nyilvántartott adatok, az ösztöndíjra pályázó személy

a) természetes személyazonosító adatai

b) adóazonosító jele

c) lakóhelye

d) elérhetõsége

e) a felsõfokú képzésére vonatkozó adatok

f) érettségi éve

g) a pályázó szociális rászorultságát igazoló – a pályázóra, a pályázó közeli hozzátartozóira, illetve a pályázóval egy

háztartásban élõkre vonatkozó – személyes és különleges adatok

h) a pályázó felsõoktatási intézménybe történõ felvételének eredménye

i) a pályázó hallgatói jogviszonyának állapotára vonatkozó adatok

2. Az 1. pontban megjelölt adatok kezelésére jogosult

a) a miniszter vagy a miniszter által a pályázat lebonyolítására kijelölt szervezet (továbbiakban: pályázatkezelõ

szervezet),

b) az ösztöndíjrendszerhez csatlakozott helyi önkormányzat,

c) az ösztöndíjat folyósító felsõoktatási intézmény.

3. Az adatkezelés célja:

az ösztöndíjpályázat lebonyolítása, és az ösztöndíjra való jogosultság ellenõrzése.

4. Az adatkezelés idõtartama:

az ösztöndíj idõtartamának lejártától számított 5 év.

5. Az ösztöndíjrendszerrel összefüggésben kezelt személyes és különleges adatok továbbítására jogosultak köre és

feltételei:

a) a 2. pontban meghatározott adatkezelõk kölcsönösen továbbíthatják egymás felé a pályázó 1. pontban

meghatározott valamennyi adatát,

b) a felsõoktatási információs rendszer mûködtetéséért felelõs szerv a pályázatkezelõ szervezetnek valamint

a támogatást nyújtó helyi önkormányzatnak a pályázó felsõoktatási intézménybe történõ felvételének

eredményét,

c) a felsõoktatási intézmény a pályázatkezelõ szervezetnek, valamint a támogatást nyújtó helyi önkormányzatnak

a hallgatói jogviszony állapotára vonatkozó adatot.
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2011. évi CCV. törvény
az igazságszolgáltatást érintõ egyes törvények módosításáról*

1. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

1. § A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 121/A. § (4) bekezdése c) és d) pontja

helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a következõ e) ponttal egészül ki:

[121/A. § (4) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni]

„c) a fizetési meghagyásos eljárást követõ perben (315. §),

d) külön törvény eltérõ rendelkezése hiányában a nemperes eljárásokban, vagy

e) az Ötödik Részben meghatározott kiemelt jelentõségû perekben.”

2. § A Pp. 386/A. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A jelen fejezet rendelkezései alapján zajló perekben a jogi képviselet kötelezõ.”

3. § A Pp. 386/C. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) A folytatólagos tárgyalást az elhalasztott tárgyalás napját követõ két hónapon belülre kell kitûzni, kivéve

a) ha a szakértõi bizonyítás következtében ennél hosszabb tárgyalási idõköz szükséges, vagy

b) ha a személyes megjelenésre kötelezett fél részére a tárgyalásra szóló idézést külföldre kell kézbesíteni, és

jogszabály kötelezõen ennél hosszabb kézbesítési határidõt állapít meg.”

2. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

4. § A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) az 554/N. §-t követõen a következõ alcímmel és

554/O. §-sal egészül ki:

„A sértett felszólalása
554/O. § Kiemelt jelentõségû ügyben a sértett, illetve magánfél 314. § (1) bekezdése szerinti felszólalása közben a szót

nem lehet megvonni, illetve a felszólalás csak a 314. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint szakítható félbe.

A sértett a 316. § szerinti nyilatkozatában a tényállásra vonatkozó álláspontját kifejtheti.”

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A Pp.-nek és a Be.-nek az e törvénnyel megállapított rendelkezéseit az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ

ügyekre is megfelelõen alkalmazni kell.

Dr. Schmitt Pál s. k., Kövér László s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 360/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény

15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Utv. vhr.) 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdésben meghatározott feladatain túl a Hivatal feladata és hatásköre:]

„c) a hatáskörébe tartozó úti okmányok soron kívüli, sürgõsségi, valamint azonnali eljárás keretében történõ

kiállítására vonatkozó kérelmek átvételére és az ilyen eljárásban kiállított úti okmányok kiadására ügyfélszolgálati

irodát tart fenn;”

2. § Az Utv. vhr. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kérelmezõ

a) a magánútlevél és a második magánútlevél iránti kérelmet belföldön a körzetközponti jegyzõnél vagy a Hivatalnál,

külföldön a konzuli tisztviselõnél,

b) a szolgálati és hajós szolgálati útlevél iránti kérelmet, valamint a magánútlevél, a második magánútlevél, a szolgálati

és hajós szolgálati útlevél soron kívüli kiállítására vonatkozó kérelmet, továbbá a magánútlevél és a második

magánútlevél sürgõsségi kiállítására vonatkozó kérelmet a körzetközponti jegyzõnél vagy a Hivatalnál,

c) a magánútlevél és a második magánútlevél azonnali kiállítására vonatkozó kérelmet a Hivatalnál,

d) a diplomata- és külügyi szolgálati útlevél iránti kérelmet a külügyminiszternél,

e) az ideiglenes magánútlevél iránti kérelmet a konzuli tisztviselõnél,

f) a menekültként elismert személy kétnyelvû úti okmánya, az oltalmazottként elismert személy úti okmánya, valamint

a menedékes úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kérelmezõ lakóhelye szerint

illetékes területi szervénél,

g) a bevándorolt és a letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya iránti kérelmet a Bevándorlási és

Állampolgársági Hivatal kérelmezõ lakóhelye vagy – hontalan esetében – tartózkodási helye szerint illetékes területi

szervénél,

h) a menekültként elismert személy, az oltalmazottként elismert személy és a menedékes egyszeri visszautazásra

jogosító úti okmánya iránti kérelmet a külképviseletnél

nyújthatja be.”

3. § Az Utv. vhr. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„16. § A magyar állampolgárság a magyar állampolgárságról szóló törvényben meghatározottak szerint igazolható. Ha

a kérelmezõ nem rendelkezik az állampolgárság igazolására alkalmas okmánnyal, az eljáró útlevélhatóság vagy az

eljárásban közremûködõ hatóság az állampolgárság megállapítása érdekében megkeresi a Bevándorlási és

Állampolgársági Hivatalt.”

4. § Az Utv. vhr. a következõ 20. §-sal egészül ki:

„20. § Az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél kiadását az útlevélhatóság megtagadja, ha az

Utv. 16. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn.”

5. § Az Utv. vhr. 21. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Különleges eljárások”
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6. § Az Utv. vhr. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„21. § (1) A konzuli tisztviselõ a külföldön élõ vagy tartózkodó állampolgár részére az ideiglenes magánútlevelet soron

kívül állítja ki.

(2) Az útlevélhatóság az úti okmányt soron kívüli eljárás keretében hét napon belül kiállítja.”

7. § Az Utv. vhr. – e rendelettel megállapított – „Különleges eljárások” alcíme az alábbi 21/A. §-sal egészül ki:

„21/A. § Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet sürgõsségi eljárás keretében

a kérelem benyújtásától számított három napon belül kiállítja.”

8. § Az Utv. vhr. – e rendelettel megállapított – „Különleges eljárások” alcíme az alábbi 21/B. §-sal egészül ki:

„21/B. § Az útlevélhatóság a magánútlevelet, valamint a második magánútlevelet azonnali eljárás keretében a kérelem

benyújtásától számított huszonnégy órán belül kiállítja ”

9. § Az Utv. vhr. 23. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az úti okmányt – a (2a) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kérelmezõ a kérelem benyújtásakor tett

kézbesítési címre vonatkozó nyilatkozatában foglaltaknak megfelelõen

a) személyesen vagy törvényes képviselõje útján a körzetközponti jegyzõnél,

b) külföldön a konzuli tisztviselõnél vagy a konzuli tisztviselõ által – a könyvelt küldeményként történõ kézbesítésre

vonatkozó szabályoknak megfelelõen – postára adott úti okmányt postai úton,

c) az eljáró útlevélhatóságnál, vagy

d) belföldön – a könyvelt küldeményként történõ kézbesítésre vonatkozó szabályoknak megfelelõen – postai úton

veheti át.”

10. § Az Utv. vhr. 23. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A sürgõsségi, valamint az azonnali kiállítású úti okmányt a kérelmezõ személyesen vagy törvényes képviselõje

útján a Hivatalnál veheti át.”

11. § (1) Az Utv. vhr. 25. § (1) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az

a) európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevelét az Országgyûlés

Hivatalánál,

b) Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevelét a kiadásra javaslatot tevõ szervnél,

c) a) és b) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével a hivatalos útlevelet az utazást elrendelõ szervnél,

d) a)–c) pontban meghatározott útlevelek kivételével az összes úti okmányt az útlevélhatóságnál, vagy

a körzetközponti jegyzõnél

tizenöt napon belül le kell adni, ha megszûnt az arra való jogosultság.”

(2) Az Utv. vhr. 25. §-a a következõ (2)–(2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az

Országgyûlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésben meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra

javaslatot tevõ szerv az Utv. 20. § (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a

jogosultság megszûnését megelõzõ tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszûnésének idõpontjáról, a leadási

kötelezettségrõl, annak határidejérõl, valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeirõl.

(2a) A (2) bekezdésben meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelõ szerv az Utv. 20. §

(1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelenné váló hivatalos útlevél jogosultját, a jogosultság megszûnését megelõzõ

tizenöt nappal értesíti a jogosultság megszûnésének idõpontjáról, a leadási kötelezettségrõl, annak határidejérõl,

valamint a leadás elmaradásának jogkövetkezményeirõl.

(2b) Ha a hivatalos útlevél jogosultja az Utv. 20. § (1) bekezdés b) pontja szerint érvénytelenné vált hivatalos útlevelet

a tizenöt napos határidõn belül nem adja le, akkor

a) az európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az

Országgyûlés Hivatala,

b) az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevõ szerv,

c) az a) és b) pontban meghatározott hivatalos útlevelek kivételével az utazást elrendelõ szerv

a leadási határidõ eredménytelen elteltét követõ munkanapon értesíti az útlevélhatóságot.”
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12. § Az Utv. vhr. a következõ 26. §-sal egészül ki:

„26. § A hivatalos útlevél rendeltetésszerû használatával összefüggésben az utazást elrendelõ szerv – az európai

parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, továbbá házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az

Országgyûlés Hivatala, az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott szolgálati útlevél esetében a javaslatot tevõ

szerv – ellenõrzi, hogy

a) a hivatalos útlevél kizárólag utazás céljából került felhasználásra,

b) a hivatalos útlevél a jogszabályban meghatározott határidõn belül került leadásra.”

13. § Az Utv. vhr. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„29. § (1) A diplomata- – kivéve az európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, annak házastársa, gyermeke

diplomata-útlevelét –, a külügyi szolgálati, a szolgálati – kivéve az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy

szolgálati útlevelét – és a hajós szolgálati útlevél, valamint a határátlépési igazolvány esetén az utazást elrendelõ szerv

a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történõ átadás és visszavétel idõpontját,

b) ellenõrzi a rendeltetésszerû – kizárólag hivatalos célú – felhasználást,

c) gondoskodik a biztonságos õrzésrõl,

d) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszûnt.

(2) Az európai parlamenti vagy országgyûlési képviselõ, annak házastársa, gyermeke diplomata-útlevele esetében az

Országgyûlés Hivatala

a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történõ átadás és visszavétel idõpontját,

b) gondoskodik a biztonságos õrzésrõl,

c) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszûnt.

(3) Az Utv. 14. § (4) bekezdésében meghatározott személy szolgálati útlevele esetében a kiadásra javaslatot tevõ szerv

a) nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az úti okmány adatait, az utazónak történõ átadás és visszavétel idõpontját,

b) ellenõrzi a rendeltetésszerû felhasználást,

c) gondoskodik a biztonságos õrzésrõl,

d) az úti okmányt haladéktalanul megküldi az útlevélhatóságnak, ha az arra való jogosultság megszûnt.

(4) Az útlevélhatóság az utazást elrendelõ szervtõl az (1) bekezdés a)–d) pontjában, az Országgyûlés Hivatalától

a (2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott, a kiadásra javaslatot tevõ szervtõl a (3) bekezdés a)–d) pontjában

meghatározott adatokat kérhet.”

14. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 361/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerrõl szóló
167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. § e) pontjában, a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 80. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk

(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva következõket rendeli el:

1. § Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszerrõl szóló 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)

3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az ONER irányításával kapcsolatos feladatokat a Kormány katasztrófavédelemmel összefüggõ döntéseinek

elõkészítését és a védekezéssel kapcsolatos feladatok ágazati összehangolását végzõ kormányzati koordinációs szerv

(a továbbiakban: kormányzati koordinációs szerv) látja el.
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(2) Az ONER mûködési állapota változásának – az 1. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ – részletes

kritériumait és feltételeit, az ONER mûködési rendjét a kormányzati koordinációs szerv a központi veszélyelhárítási terv

részeként, az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Intézkedési Tervben (a továbbiakban: OBEIT) állapítja meg.

(3) Az ONER mûködtetésében részt vevõ szervek hatékony mûködése összehangolásának elõsegítése érdekében

a kormányzati koordinációs szerv mûszaki-tudományos dokumentumot bocsát ki.

(4) Az OBEIT és a mûszaki-tudományos dokumentum rendszeres felülvizsgálatára az atomenergia felügyeleti szerv – az

érintett államigazgatási szervek bevonásával – munkacsoportot mûködtet.”

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § Az ONER mûködési állapotának megváltoztatását az atomenergia felügyeleti szerv vezetõjének, a hivatásos

katasztrófavédelmi szerv központi szervének vezetõje útján tett kezdeményezésére a katasztrófák elleni védekezésért

felelõs miniszter rendeli el.”

3. § A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kormányzati koordinációs szerv a nukleáris létesítményen kívüli intézkedések megtétele mellett, az atomenergia

felügyeleti szerv vezetõjének kezdeményezésére a nukleáris balesetet szenvedett hazai létesítményen belül is

elrendelheti az ONER mûködtetésében részt vevõ szervek alkalmazását.”

4. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A nukleáris biztonsági és a sugárvédelmi helyzet értékelése az atomenergia alkalmazója és az

atomenergia-felügyeleti szerv feladata.

(2) Az értékeléshez és a döntés-elõkészítéshez adatot és információt biztosít

a) az atomenergia-felügyeleti szerv,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve,

c) az Országos Környezeti Sugárvédelmi Ellenõrzõ Rendszer Információs Központja,

d) a Magyar Honvédség Ágazati Információs Központja,

e) az élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs miniszter által vezetett minisztérium Radiológiai Ellenõrzõ Hálózat Ágazati

Információs Központja,

f) az atomenergia alkalmazója,

g) az Országos Meteorológiai Szolgálat.”

5. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze és a)–b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kormányzati koordinációs szerv a normál mûködési állapotban

a) figyelemmel kíséri a nukleáris létesítmények veszélyhelyzetekre történõ felkészülési és a következmények

elhárítására való képességének színvonalát, és azokról – az atomenergia-felügyeleti szervvel és az atomenergia

alkalmazójával együttmûködve – kétévenként tájékoztató anyagot készít,

b) értékeli és folyamatosan pontosítja az ország nukleáris veszélyeztetettségének mértékét,”

(2) A Rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A készenléti és veszélyhelyzeti mûködési állapotban a kormányzati koordinációs szerv elemzi a felmerülõ új

kérdések és problémák tudományos megválaszolását, megoldását.

(3) A helyreállítási mûködési állapotban a Kormány eseti döntésének megfelelõen a kormányzati koordinációs szerv

részt vesz a nukleáris baleset okainak kivizsgálásában.”

6. § (1) A Rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kormányzati koordinációs szerv döntés-elõkészítõ és döntéshozó tevékenységéhez szükséges információk

biztosítása érdekében OSJER mûködik.

(2) Az OSJER az ONER mûködtetésében részt vevõ szervek közül a kormányzati koordinációs szerv által kijelölt

szervekbõl (a továbbiakban: OSJER szervek) áll.”

(2) A Rendelet 10. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az OSJER felépítését és mûködési rendjét a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetõjének

elõterjesztése alapján a kormányzati koordinációs szerv hagyja jóvá.”
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7. § A Rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A területi nukleárisbaleset-elhárítási rendszer irányítási, mûködési rendjét a megyei védelmi bizottság a szervezeti

és mûködési rendjében állapítja meg.”

8. § (1) A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A kormányzati koordinációs szerv operatív munkaszerve mûködésének megkezdéséig a balesetet szenvedett

létesítmény vezetõjétõl, illetve a külföldön történt nukleáris baleset esetében az atomenergia-felügyeleti szervtõl

kapott tájékoztatás és javaslat alapján

a) a megyei védelmi bizottság elnöke a bizottság katasztrófavédelmi elnökhelyettesével történõ egyeztetést követõen

a kormányzati koordinációs szerv elnökének,

b) a helyi védelmi bizottság elnöke, a polgármester a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve vezetõjével

történõ egyeztetést követõen a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének

tájékoztatása mellett illetékességi területén elrendeli a megyei, fõvárosi, települési veszély-elhárítási tervben

meghatározott óvintézkedések végrehajtását, meghozza a nukleáris veszélyhelyzet következményeinek halasztást

nem tûrõ elhárítására vonatkozó döntéseket.”

(2) A Rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A balesetet szenvedett létesítmény vezetõje, illetve az atomenergia-felügyeleti szerv a (3) bekezdés szerint kiadott

tájékoztatással egyidejûleg értesíti a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve vezetõjét.”

(3) A Rendelet 12. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt döntésrõl a megyei védelmi bizottság elnöke soron kívül tájékoztatja

a kormányzati koordinációs szerv elnökét.”

9. § (1) A Rendelet 14. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az atomenergia alkalmazása során a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv készítésére kötelezett nukleáris

létesítmények, a technológiai, teleterápiás, laboratóriumi vagy kalibráló sugárforrást alkalmazó létesítmények,

izotópgyártók, valamint a radioaktív hulladéktárolók feladatai és kötelezettségei:)

„f) a nukleáris létesítmények esetében naptári évenként a feladatok teljesítésének értékelése és a következõ év

feladatainak meghatározása, azokról a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve útján a kormányzati

koordinációs szerv tájékoztatása,”

(2) A Rendelet 14. § j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Az atomenergia alkalmazása során a nukleárisbaleset-elhárítási intézkedési terv készítésére kötelezett nukleáris

létesítmények, a technológiai, teleterápiás, laboratóriumi vagy kalibráló sugárforrást alkalmazó létesítmények,

izotópgyártók, valamint a radioaktív hulladéktárolók feladatai és kötelezettségei:)

„j) a lakosság hiteles és idõben történõ tájékoztatása érdekében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi

szervével egyeztetve sajtótájékoztató tartása,”

10. § (1) A Rendelet 5. § (1) bekezdésében, 10. § (6) bekezdés d) pontjában, 11. § (2) bekezdés i) pontjában, 13. § i) pontjában,

16. § (2) bekezdésben a „KKB” szövegrész helyébe a „kormányzati koordinációs szerv” szöveg lép.

(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdésében az „az NVM” szövegrész helyébe az „a kormányzati koordinációs szerv” szöveg lép.

(3) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében a „KKB Operatív Törzs” szövegrész helyébe a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv

központi szerve” szöveg lép.

(4) A Rendelet 7. § (2) bekezdésében a „KKB Veszélyhelyzeti Központja” szövegrész helyébe a „hivatásos

katasztrófavédelmi szerv központi szerve” szöveg lép.

(5) A Rendelet 10. § (5) bekezdés e) pontjában az „az NBIÉK” szövegrész helyébe az „a hivatásos katasztrófavédelmi szerv

központi szervének Nukleáris Baleseti Információs és Értékelõ Központja (a továbbiakban: NBIÉK)” szöveg lép.

(6) A Rendelet 11. § (2) bekezdés h) pontjában a „KKB Titkársága útján a KKB” szövegrész helyébe a „hivatásos

katasztrófavédelmi szerv központi szerve útján a kormányzati koordinációs szerv” szöveg lép.

(7) A Rendelet 13. § h) pontjában a „KKB Titkársága útján a KKB” szövegrész helyébe a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv

központi szerve útján a kormányzati koordinációs szerv” szöveg lép.
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11. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

12. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (2) bekezdése.

(3) Ez a rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 361/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 167/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Az országos nukleárisbaleset-elhárítási rendszer mûködtetésében részt vevõ központi, ágazati, területi

és helyi szervek és szervezetek

1. Központi szervek

1.1. a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter

1.2. a kormányzati koordinációs szerv

1.3. a kormányzati koordinációs szerv tudományos és operatív munkaszerve

2. Ágazati szervek

2.1. valamennyi minisztérium

2.2. az Állami Népegészségügyi és Tisztifõorvosi Szolgálat

2.3. a Magyar Honvédség

2.4. a Nemzeti Közlekedési Hatóság

2.5. az atomenergia felügyeleti szerv

2.6. az Országos Mentõszolgálat

2.7. az Országos Meteorológiai Szolgálat

2.8. a rendvédelmi szervek országos parancsnokságai és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala

2.9. országos vízkár-elhárítási középirányító szerv

2.10. országos környezetügyi középirányító szerv

2.11. a Paksi Atomerõmû Zrt.

2.12. a Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú Nonprofit Kft.

2.13. a Magyar Tudományos Akadémia

2.14. a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet

2.15. a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézet Atomenergia Kutatóintézete

2.16. a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal központi szerve

3. Területi és helyi szervek

3.1. a megyei, fõvárosi védelmi bizottságok

3.2. a helyi védelmi bizottságok

3.3. a polgármesterek

3.4. a minisztériumok, érintett kormány- és központi hivatalok irányításával mûködõ területi szervek

3.5. a rendvédelmi szervek területi és helyi szervei, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közép- és alsó fokú

vámszervei és nyomozóhatósági szervei”
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A Kormány 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
az oktatási igazolványokról

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. § (3) bekezdés d), i) és p) pontjában, valamint a felsõoktatásról szóló

2005. évi CXXXIX. törvény 35. § (5a), (5d), (6a), (6d) bekezdésében, és a 153. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az oktatási igazolvány

1. § (1) Az oktatási igazolvány a Nemzeti Egységes Kártyarendszer (a továbbiakban: NEK-rendszer) specifikációnak megfelelõ

igazolvány, melynek fajtái

a) diákigazolvány,

b) pedagógusigazolvány,

c) oktatói igazolvány.

(2) Az oktatási igazolvány egyedi azonosítóval kezelt elektronikus adathordozó egységgel (a továbbiakban: adatchip)

ellátott közokirat, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjérõl szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik.

(3) E rendelet vonatkozásában jogosulton az egyes igazolványfajtákra vonatkozó alcímekben meghatározott személyek

köre értendõ.

2. § (1) Az oktatási igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a jogosult arcképét (a továbbiakban: fénykép),

b) a jogosult családi és utónevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét, 14. életévét betöltött

jogosult esetében az aláírását,

c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) és a

felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: felsõoktatásról szóló törvény) meghatározott

azonosító számot,

d) az igazolvány kiállításának napját és az érvényesíthetõség évét,

e) érvényességre vonatkozó adatot,

f) az igazolvány egyedi azonosítóját (igazolványszám, adatchip azonosító),

g) az igazolvány fajtájának megnevezését.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott adatokon felül az diákigazolvány tartalmazza:

a) azon – legfeljebb két – intézmény nevét és székhelyét (település nevét), amellyel a jogosult tanulói, hallgatói

jogviszonyban áll,

b) a munkarend megjelölését a 14. § (2) bekezdése szerinti felirattal.

(3) Az intézmény székhelye helyett – a jogosult kérésére – az a telephely is feltüntethetõ, ahol az oktatás, képzés

ténylegesen folyik. A nem magyar oktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban álló jogosult

diákigazolványa a „külföldi intézményben tanul” megjelölést tartalmazza, azzal, hogy a nem magyar oktatási

intézmény magyarországi telephelye esetén a telephely címe a jogosult kérelmére feltüntetésre kerül.

(4) A (1) bekezdésben meghatározott adatokon felül a pedagógus- és oktatói igazolvány tartalmazza azon intézmény(ek)

nevét és székhelyét, amellyel a pedagógus vagy oktató közalkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban áll, azzal,

hogy legfeljebb két intézmény tüntethetõ fel.

3. § (1) Az oktatási igazolványok a kiállítás napjától számított 8. évig érvényesíthetõk.

(2) A kedvezményekre vonatkozó jogosultságot az érvényesítés igazolja.

2. Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátói

4. § (1) Az oktatási igazolványok nyilvántartásával és adatkezelésével kapcsolatos, e rendeletben meghatározott feladatokat

az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: adatkezelõ) látja el.

(2) Az adatkezelõ az (1) bekezdésben meghatározott feladatát az adatfeldolgozókkal és a közremûködõ intézményekkel

együttmûködve az e rendeletben foglaltak szerint látja el.
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5. § (1) Az adatfeldolgozók a feladataikat az adatkezelõ szakmai felügyelete alatt – külön megállapodásban rögzítettek

szerint – látják el.

(2) Az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos feladatokkal összefüggésben

a) az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó informatikai fejlesztési és üzemeltetési, továbbá ügyfélszolgálati

feladatokat adatfeldolgozóként az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság

(a továbbiakban: Educatio NKft.),

b) az oktatási igazolványok megszemélyesítésével, a gyártás, elõállítás koordinációjával, a terjesztéssel és a

logisztikával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi

Hivatala (a továbbiakban: KEK KH),

c) az oktatási igazolványok és érvényesítõ matricák fizikai elõállításával kapcsolatos adatfeldolgozói feladatokat a

Pénzjegynyomda Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Pénzjegynyomda Zrt.)

látja el.

(3) Az adatfeldolgozók az oktatási igazolványok elõállítási, megszemélyesítési folyamatának nyomon követését

elektronikus rendszerben folyamatosan és teljes körûen biztosítják az adatkezelõ és a közremûködõ intézmények

számára.

(4) Az e rendeletben felsorolt kedvezmények kommunikációjáról, továbbá az oktatási igazolványhoz kapcsolódó, állam

által nem garantált (kereskedelmi) kedvezmények szervezésérõl, kiépítésérõl és az ehhez kapcsolódó jogok teljes körû

hasznosításáról az adatkezelõ a Nemzeti Üdülési Szolgálat Korlátolt Felelõsségû Társaság bevonásával gondoskodik.

6. § Az oktatási igazolvány igénylésében közremûködõ intézmény (a továbbiakban: közremûködõ intézmény):

a) a közoktatásban kiadásra kerülõ oktatási igazolvány esetében a közoktatásról szóló törvény szerinti

nevelési-oktatási és fejlesztõ iskolai oktatás feladatát ellátó intézmény,

b) a felsõoktatásban kiadásra kerülõ oktatási igazolvány esetében a felsõoktatásról szóló törvény 1. számú

mellékletében szereplõ intézmény,

c) a nem magyar oktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban álló személy oktatási igazolványa esetében

az adatkezelõ,

d) a 19. § (1) bekezdésében meghatározott jogosultak esetében a fogadó intézmény,

e) a 23. § b) pontjában meghatározott személyek oktatási igazolványának cseréje, pótlása és a közoktatásról szóló

törvény 122. § (3) bekezdése szerinti intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyek oktatási

igazolványainak kiadása esetében a közoktatási feladatkörében eljáró fõvárosi és megyei kormányhivatal.

7. § (1) Az adatkezelõ oktatási igazolvánnyal összefüggõ feladatai:

a) az oktatási igazolványok igényléséhez, érvényesítéséhez és adminisztrációjához szükséges nyomtatványok

elektronikus formátumban történõ elérhetõségének biztosítása,

b) a közremûködõ intézmény és az adatfeldolgozók számára az oktatási igazolvány igénylések nyomon követésére

alkalmas nyilvántartás biztosítása, az egyes munkafolyamatok felügyelete,

c) a közremûködõ intézmények által megküldött oktatási igazolvány igények adatfeldolgozókhoz történõ

továbbítása,

d) a 8. §-ban meghatározott nyilvántartás vezetése,

e) az oktatási igazolvány jogosulthoz határidõben történõ eljuttatásának ellenõrzése,

f) a fényképet és az aláírást kivéve az oktatási igazolványon szereplõ személyes adatok kezelése,

g) a közremûködõ intézménytõl beérkezõ oktatási igazolvány igazgatási szolgáltatási díjak kezelése és

nyilvántartása,

h) az oktatási igazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása,

i) az oktatási igazolványhoz kapcsolódó kedvezmények nyújtóinak az igazolványok érvényességére vonatkozó

tájékoztatás nyújtása,

j) az oktatási igazolvány érvényességével vagy érvénytelenségével kapcsolatos hatósági ügyekben történõ eljárás,

k) a fenti feladatok ellátásához szükséges fejlesztések megvalósítása, különösen az ezekhez kapcsolódó elektronikus

rendszerek kialakítása és üzemeltetése,

l) az oktatási igazolványokhoz kapcsolódó, a közremûködõ intézményt terhelõ feladatok végrehajtásának és az

oktatási igazolványok igénylésével kapcsolatos tanulói, hallgatói panaszok megalapozottságának vizsgálata,

szabálytalanság észlelése esetén a vonatkozó jogszabályok alapján szükséges intézkedések megtétele,
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m) az a)–l) pontba tartozó hatósági feladatok és szolgáltatások folyamatainak minõségfejlesztése,

minõségbiztosítása.

(2) A közremûködõ intézmény:

a) az adatkezelõ által meghatározott módon adatot közöl az oktatási igazolvány igénylésének, érvényesítésének

egyes folyamataival kapcsolatban,

b) a fel nem használt érvényesítõ matricát biztonságosan, elzárva tárolja,

c) részt vesz az oktatási igazolványok igénylésében, az igazgatási szolgáltatási díjának beszedésében, kezelésében,

d) érvényesíti a használatban lévõ és bevonja az érvénytelen oktatási igazolványokat,

e) vezeti a 9. §-ban meghatározott nyilvántartást,

f) belsõ szabályzatban szabályozza az oktatási igazolványok, az érvényesítõ matricák és az egyéb nyomtatványok

kezelésére vonatkozó szabályokat,

g) vezetõje kijelöli az oktatási igazolvány érvényesítése, bevonása és a jogszabályban elõírt további feladatok

megvalósításának végrehajtásáért felelõs személyt,

h) kiadja a 12. §-ban meghatározott igazolást.

3. Az adatkezelõ és a közremûködõ intézmény által vezetett nyilvántartás

8. § (1) Az adatkezelõ a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletének

a) A pedagógusigazolvány,

b) A diákigazolvány

alcímeiben felsorolt adatokról a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezet.

(2) Az adatkezelõ a felsõoktatásról szóló törvény

a) 35. § (5)–(5d) bekezdésében és

b) 35. § (6)–(6d) bekezdésében

felsorolt adatokról a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezet.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott nyilvántartás

a) az oktatási igazolvány igényléséhez szükséges, a közoktatásról szóló törvényben és a felsõoktatásról szóló

törvényben meghatározott személyes adatokat,

b) a közremûködõ intézmények adatait,

c) az oktatási igazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát,

d) az igénylések beérkezésének tényét és idejét,

e) az adatfeldolgozás és elõállítás során végrehajtott valamennyi mûvelet tényét és idejét,

f) az érvényesítõ matricák megrendelésére és a megrendelések teljesítésére vonatkozó adatokat,

g) a közremûködõ intézmények által megküldött jelentés alapján a kiadott, bevont és érvénytelenített oktatási

igazolványok egyedi azonosítóját,

h) a 39. § alapján megfizetett díjakat,

i) a közremûködõ intézmény által a 12. § szerint kiadott igazoláson szereplõ adatokat

tartalmazza.

9. § A közremûködõ intézmény által vezetett nyilvántartás

a) az elektronikus igénylésrõl kinyomtatott és a jogosulttal vagy törvényes képviselõjével aláíratott ellenõrzõ

adatlapot,

b) az igénylés elküldésének tényét és idejét,

c) az adatfeldolgozó adatszolgáltatása alapján az oktatási igazolvány egyedi azonosítóját,

d) az érvényesítõ matricák megrendelésének tényét és idejét,

e) a megrendelt érvényesítõ matricák megérkezésének tényét és idejét,

f) az oktatási igazolvány érvényesítésének tényét és idejét, a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát,

g) az oktatási igazolvány bevonásának okát, tényét és idejét,

h) az oktatási igazolvány egyedi adatchip azonosítóját,

i) a 39–40. § alapján megfizetett díjakat,

j) a 12. § szerinti igazolás adatait

tartalmazza.
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4. Az oktatási igazolvány igénylésére vonatkozó általános szabályok

10. § (1) Oktatási igazolvány

a) az oktatási igazolványra jogosító jogviszony fennállásának ideje alatt,

b) az elveszett, megsemmisült, megrongálódott oktatási igazolvány helyett,

c) a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletének A pedagógusigazolvány alcímében meghatározott

munkakörökbõl nyugállományba helyezett személy által idõbeli korlátozás nélkül

igényelhetõ.

(2) Amennyiben a közremûködõ intézmény adataiban változás következik be, és ez a változás az oktatási

igazolványokhoz kapcsolódó jogokat és kedvezményeket nem érinti, a jogosult nem köteles új oktatási igazolványt

igényelni.

11. § (1) A jogosultnak – figyelemmel az (2)–(5) bekezdésben foglaltakra – azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejûleg

csak egy érvényes oktatási igazolványa lehet.

(2) Többes tanulói jogviszony esetén az az iskola a közremûködõ intézmény, ahol a tanuló a tankötelezettségét teljesíti.

Ennek hiányában a közremûködõ intézmények sorrendjét az oktatás munkarendje (nappali, esti, levelezõ, más sajátos)

határozza meg.

(3) Több oktatási intézménnyel való egyidejû hallgatói jogviszony esetén a közremûködõ intézmények sorrendjét a

képzés munkarendje (nappali, esti, levelezõ, távoktatás) határozza meg.

(4) Egyidejûleg fennálló tanulói és hallgatói jogviszony esetén a közremûködõ intézmények sorrendjét az oktatás, képzés

munkarendje (nappali, esti, levelezõ, más sajátos, távoktatás) határozza meg.

(5) Többes pedagógusi vagy többes oktatói jogviszony esetén az az intézmény a közremûködõ intézmény, amelyben a

pedagógus vagy az oktató a munkaideje nagyobb hányadát teljesíti. Ha ez nem állapítható meg, az az intézmény a

közremûködõ intézmény, amelyikkel a jogosult a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát korábban létesítette.

12. § (1) Az igényelt oktatási igazolvány kiadásáig a közremûködõ intézmény a jogosult kérésére a mellékletben

meghatározott igazolást (a továbbiakban: igazolás) ad ki, mely igazolja az oktatási igazolványra, valamint ahhoz

kapcsolódóan

a) a 15. § (1) bekezdésben,

b) a 24. §-ban,

c) a 29. §-ban

foglaltakra való jogosultságot.

(2) Az igényelt diákigazolvány kiadásáig kiállított igazolás a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló

kormányrendelet szerinti ideiglenes diákigazolványnak minõsül.

(3) Az igazolás – a 21. § (3) bekezdésben meghatározott igazolás kivételével – a kiállításától számított 60 napig érvényes.

5. A diákigazolványra jogosultak köre

13. § (1) Diákigazolványra jogosult

a) a közoktatásról szóló törvény szerinti iskolai feladatot ellátó intézmény tanulója, beleértve a fejlesztõ

felkészítésben vagy fejlesztõ iskolai oktatásban részesülõt is,

b) a felsõoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében szereplõ felsõoktatási intézménnyel hallgatói

jogviszonyban álló hallgató,

c) azon magyar állampolgárságú vagy a Magyarország területén külön törvény alapján szabad mozgás és

tartózkodás jogával rendelkezõ, bevándorolt vagy letelepedett személy, aki a Magyarország területén kívüli

országban székhellyel rendelkezõ közoktatási, felsõoktatási intézménnyel tanulói, hallgatói jogviszonyban áll (a

továbbiakban: nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló tanuló, hallgató),

d) a kormányközi és más oktatási együttmûködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási

intézményben tanuló, részképzésben részt vevõ külföldi tanuló, hallgató,

e) a Balassi Intézetben képzésben részt vevõ személy.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogosultság feltétele az is, hogy az ott meghatározott oktatási intézmény

azon országban, ahol mûködik, államilag elismert oktatási intézmény legyen. Az adatkezelõ hivatalból vizsgálja, hogy

a külföldön mûködõ intézmény államilag elismert oktatási intézménynek minõsül-e.
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(3) A tanuló diákigazolványára a tanulói jogviszony megszûnését követõ október 31-ig jogosult, kivéve, amennyiben a

nem tanköteles tanulónak félévkor megszûnik a tanulói jogviszonya. Ebben az esetben a tanuló diákigazolványra az

adott tanév március 31-ig jogosult.

(4) Abban az esetben, ha a hallgató

a) hallgatói jogviszonya az I. félévben szûnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszûnését követõ március 31-ig

b) hallgatói jogviszonya a II. félévben szûnik meg, a hallgatói jogviszonyának megszûnését követõ október 31-ig

jogosult diákigazolványra.

(5) E rendelet vonatkozásában a Balassi Intézetben képzésben részt vevõ személy – a Diákigazolvány igénylése alcím

kivételével – hallgatónak minõsül.

6. A diákigazolvány

14. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelezõ, távoktatásos és más sajátos diákigazolvány.

(2) A diákigazolványok típusait az igazolványon feltüntetett felirat különbözteti meg: a nappali oktatás és képzés

munkarendje szerinti diákigazolványt „nappali”, az esti oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „esti”,

a levelezõ oktatás és képzés munkarendje szerinti diákigazolványt „levelezõ”, a közoktatásban a más sajátos

munkarend, valamint a felsõoktatásban a távoktatási munkarend szerinti diákigazolványt „távoktatás” felirat jelöli.

(3) A jogosult részére az oktatás és képzés munkarendjének megfelelõ – a (2) bekezdésben meghatározott –

diákigazolványt kell kiállítani, azzal, hogy az alapfokú mûvészetoktatási intézmény tanulója a levelezõ oktatás

munkarendje szerinti oktatási igazolványra jogosult.

7. A diákigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

15. § (1) A diákigazolvány

a) a tanulói, hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel való fennállását,

b) a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények igénybevételére való jogosultságot,

c) a tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és juttatásokra való jogosultságot,

d) a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való jogosultságot,

igazolja.

(2) A diákigazolvánnyal igénybe vehetõ, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények megváltoztatásakor ki kell

kérni a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, valamint az Országos Köznevelési Tanács véleményét.

8. A diákigazolvány igénylése

16. § (1) A felsõoktatásban a diákigazolvány – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – csak elektronikus módon igényelhetõ.

(2) A felsõoktatási intézménybe beiratkozott hallgató a diákigazolvány igénylést a közremûködõ intézmény tanulmányi

rendszerében kezdeményezi.

(3) Amennyiben a jogosult nem rendelkezik tanulmányi rendszer hozzáféréssel, abban az esetben a diákigazolvány iránti

igényét a közremûködõ intézménynek jelenti be.

(4) A jogosult az intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a közremûködõ

intézmény részére.

(5) A közremûködõ intézmény ellenõrzi a (2) és (4) bekezdésben foglaltak teljesítését – szükség esetén felhívja a hallgatót

a hiányok pótlására –, és a hiánytalan igénylésnek a közremûködõ intézményhez érkezését követõ 15 napon belül

a) rögzíti a tanulmányi rendszer vagy az adatkezelõ által a közremûködõ intézmény rendelkezésére bocsátott felület

használatával a diákigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét, és

b) az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az igénylést és továbbítja azt az adatkezelõ részére.

(6) Az igénylésrõl a (3) bekezdésben meghatározott esetben a közremûködõ intézmény az adatkezelõ által

meghatározott felületrõl ellenõrzõ adatlapot nyomtat, melyet a hallgató aláír.

(7) A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetõk érvényesnek, ha a közremûködõ intézmény szerepel

az adatkezelõ által vezetett intézményi adatbázisban. A közremûködõ intézményeket tartalmazó adatbázis

módosítása az adatkezelõ felé, az adatkezelõ által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(8) Az adatkezelõ a közremûködõ intézmény által az igénylés során feltöltött és továbbított hallgatói adatokat összeveti a

felsõoktatási információs rendszerben (a továbbiakban: FIR) szereplõ adatokkal. Amennyiben a FIR-ben tárolt adatok
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eltérnek az igénylésben és a közremûködõ intézmény nyilvántartásában szereplõ adatoktól, a közremûködõ

intézmény köteles a 34. §-ban foglaltak szerint eljárni.

17. § (1) A közoktatásban a tanuló, kiskorú tanuló esetében a törvényes képviselõje a diákigazolvány iránti igényét a

közremûködõ intézménynek jelenti be.

(2) A jogosult a közremûködõ intézmény által meghatározott módon befizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a

közremûködõ intézmény részére.

(3) A közremûködõ intézmény ellenõrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a jogosultat a

hiányok pótlására. A közremûködõ intézmény az igényléstõl – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétõl –

számított 8 napon belül

a) a diákigazolvány e-igénylés kliens szoftver (a továbbiakban: igénylõ felület) vagy az akkreditált iskolai

adminisztrációs rendszer (a továbbiakban: IAR) használatával a diákigazolvány igénylésének és a díj befizetésének

tényét rögzíti,

b) az elektronikusan rögzített igénylésrõl ellenõrzõ adatlapot nyomtat, melyet a 14. éven felüli jogosulttal, 14. éven

aluli jogosult esetében annak törvényes képviselõjével aláírat,

c) az intézmény képviseletére jogosult személy továbbítja az elektronikus igénylést, aláírja az igénylõ felület vagy az

IAR segítségével nyomtatott fedõlapot, és továbbítja azt az adatkezelõ részére.

(4) Az adatkezelõ ingyenesen biztosítja a közoktatás információs rendszere (a továbbiakban: KIR) honlapján az igénylõ

felülethez a hozzáférést azon közremûködõ intézmény számára, amely a 2011/2012. tanév elsõ napját megelõzõen

nem volt jogosult IAR állami támogatásból történõ beszerzésére, vagy jogosult volt, de nem szerzett be ilyen

rendszert. Az igénylõ felületen az adatkezelõ meg nem változtatható módon biztosítja a közremûködõ intézmény

számára a KIR-ben nyilvántartott és a diákigazolvány elõállításához szükséges intézményi és tanulói adatokat.

(5) A diákigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetõk érvényesnek, ha az igénylést továbbító közremûködõ

intézmény szerepel az adatkezelõ által vezetett intézményi adatbázisban. A közremûködõ intézményeket tartalmazó

adatbázis módosítása az adatkezelõ felé az adatkezelõ által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(6) A közoktatási diákigazolvány igénylése esetén az IAR az igénylés során feltöltött tanulói adatokat összeveti a KIR-ben

szereplõ adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közremûködõ intézmény

nyilvántartásában szereplõ adatoktól, az igénylés továbbítását megelõzõen a közoktatási intézmény köteles az

adatváltozást a külön jogszabályban meghatározott módon bejelenteni.

18. § (1) A nem magyar oktatási intézménnyel jogviszonyban álló jogosult a diákigazolvány iránti igényét az adatkezelõnek

mint közremûködõ intézménynek jelenti be. A diákigazolvány igényléséhez be kell nyújtani a tanulói, hallgatói

jogviszony kezdetét és az oktatás, képzés munkarendjét igazoló dokumentumot.

(2) A jogosult az oktatási intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a

közremûködõ intézmény részére.

(3) A közremûködõ intézmény ellenõrzi az (1)–(2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a tanulót a

hiányok pótlására. A közremûködõ intézmény az igényléstõl – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétõl –

számított 8 napon belül

a) az igénylõ felület használatával a személyi okmányok adatai és a benyújtott dokumentumok alapján a

diákigazolvány-igénylést és a díj befizetésének tényét rögzíti,

b) az elektronikusan rögzített igénylésrõl ellenõrzõ adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,

c) az intézmény képviseletére jogosult személy továbbítja az elektronikus igénylést, aláírja az igénylõ felület

segítségével nyomtatott fedõlapot, és továbbítja azt az adatkezelõ részére.

19. § (1) A kormányközi és más oktatási együttmûködési megállapodás vagy egyezmény alapján magyarországi oktatási

intézményben tanuló, részképzésben részt vevõ külföldi tanuló, hallgató, továbbá a Balassi Intézetben képzésben

részt vevõ személy a diákigazolvány iránti igényét a közremûködõ intézménynek jelenti be.

(2) Az igényléssel egyidejûleg a jogosult a közremûködõ intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban

meghatározott díjat a közremûködõ intézmény részére.

(3) A közremûködõ intézmény ellenõrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a jogosultat a

hiányok pótlására. A közremûködõ intézmény az igényléstõl – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétõl –

számított 8 napon belül
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a) az igénylõ felület használatával a személyi okmányok adatai alapján a diákigazolvány-igénylést és a díj

befizetésének tényét rögzíti,

b) az elektronikusan rögzített igénylésrõl ellenõrzõ adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,

c) az intézmény képviseletére jogosult személy továbbítja az elektronikus igénylést, aláírja az igénylõ felület

segítségével nyomtatott fedõlapot, és továbbítja azt az adatkezelõ részére.

(4) Ha az (1) bekezdésben, valamint a 18. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti jogosult nem rendelkezik oktatási

azonosító számmal, a diákigazolvány iránti igényét az oktatási azonosító szám megállapítására irányuló kérelemmel

együtt nyújthatja be. Ebben az esetben a jogosult a diákigazolvány iránti kérelemmel hozzájárulását adja ahhoz, hogy

az Oktatási Hivatal a diákigazolvány elõállításához szükséges személyes adatait a közoktatásról szóló törvény 2. számú

mellékletében, valamint a felsõoktatásról szóló törvény 35. §-ában meghatározott módon és ideig kezelhesse.

20. § (1) A 17–19. § szerinti diákigazolvány-igénylések esetében az igénylõ felület vagy az IAR használatával rögzített

igénylések továbbítása kizárólag elektronikus alapon, a közremûködõ intézmény képviseletére jogosult személy által

elektronikus aláírással hitelesítve történhet. Az elektronikus aláírás – amennyiben a közremûködõ intézmény 2013.

január 1. napján nem rendelkezett más hitelesítési szolgáltatással – kizárólag az Educatio NKft. által mûködtetett

hitelesítési szolgáltatáson keresztül valósulhat meg.

(2) Az (1) bekezdésben, valamint a 17. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a 18. § (3) bekezdés c) pontjában

és a 19. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározottaktól eltérni csak az adatkezelõ külön írásbeli engedélyével, az

abban meghatározott módon lehet.

21. § (1) A közremûködõ intézmény a diákigazolványra jogosultnak a diákigazolvány igénylése nélkül – a 12. §-ban

meghatározott – igazolást ad ki,

a) ha a diákigazolvány nem tartalmazza az oktatás, a gyakorlati képzés tényleges helyszínét, ebben az esetben a

helyszínt az igazoláson kell feltüntetni,

b) az 6. § a)–b) pontjában meghatározott intézmény nem magyar állampolgárságú tanulójának, hallgatójának, ha

tizenkét hónapnál rövidebb idõtartamra szóló ösztöndíjjal folytatja tanulmányait,

c) annak a jogosultnak, aki tanulói, hallgatói jogviszonyának megszûnését követõen, de a diákigazolvány

érvényességi idejének lejárata elõtt elveszíti diákigazolványát, vagy diákigazolványa a jogosultságok igazolására

alkalmatlanná válik.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az igazoláson az intézmény és a munkarend rovatot a jogosult

elõzõ diákigazolványa alapján kell kitölteni.

(3) A közremûködõ intézmény a jogosult tanulói, hallgatói jogviszonya megszûnésekor a diákigazolvány 38. § (1)

bekezdésének a) pontja szerinti bevonásával egyidejûleg a 12. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást ad ki, mely

a 13. § (3)–(4) bekezdése szerinti diákigazolványra való jogosultság megszûnésének idõpontjáig érvényes.

22. § Amennyiben a jogosult egyidejûleg több oktatási intézménnyel áll tanulói, hallgatói jogviszonyban, és ezen

intézmények nevét és székhelyét a 2. § (2) bekezdése szerint fel kívánja tüntetni a diákigazolványán, erre irányuló

kérelmét a közremûködõ intézménynél a diákigazolvány igénylésével egyidejûleg bemutatott tanulói, hallgatói

jogviszony igazolással kezdeményezheti.

9. A pedagógusigazolvány

23. § Pedagógusigazolványra jogosult

a) a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletének A pedagógusigazolvány alcímében meghatározott személy,

b) a közoktatásról szóló törvény 2. számú mellékletének A pedagógusigazolvány alcímében meghatározott

munkakörökbõl nyugállományba helyezett személy.

10. A pedagógusigazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

24. § A pedagógusigazolvány

a) a közoktatásról szóló törvény 19. § (5) bekezdésében szabályozott kedvezmények igénybevételére való

jogosultságot,
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b) a pedagógusigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való

jogosultságot

igazolja.

11. A pedagógusigazolvány igénylése

25. § (1) A pedagógusigazolvány-igénylések esetében az igénylõ felület vagy az IAR használatával rögzített igénylések

továbbítása kizárólag elektronikus alapon, a közremûködõ intézmény képviseletére jogosult személy által

elektronikus aláírással hitelesítve történhet. Az elektronikus aláírás, amennyiben a közremûködõ intézmény 2013.

január 1. napján nem rendelkezett más hitelesítési szolgáltatással, kizárólag az Educatio NKft. által mûködtetett

hitelesítési szolgáltatáson keresztül valósulhat meg.

(2) Az (1) bekezdésben, valamint a 26. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében meghatározottaktól eltérni csak az

adatkezelõ külön írásbeli engedélyével, az abban meghatározott módon lehet.

26. § (1) A pedagógusigazolványra jogosult az igazolvány iránti igényét a közremûködõ intézménynek jelenti be.

(2) A jogosult a közremûködõ intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban meghatározott díjat a

közremûködõ intézmény részére.

(3) A közremûködõ intézmény ellenõrzi a (2) bekezdésben foglaltak teljesítését, szükség esetén felhívja a jogosultat a

hiányok pótlására. A közremûködõ intézmény az igényléstõl – hiánypótlás esetén a hiánypótlás teljesítésétõl –

számított 8 napon belül

a) az igénylõ felület vagy az IAR használatával a pedagógusigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét

rögzíti,

b) az elektronikusan rögzített igénylésrõl ellenõrzõ adatlapot nyomtat, melyet a jogosulttal aláírat,

c) az intézmény képviseletére jogosult személy továbbítja az elektronikus igénylést, aláírja az igénylõ felület vagy az

IAR segítségével nyomtatott fedõlapot, és továbbítja azt az adatkezelõ részére.

(4) Az adatkezelõ ingyenesen biztosítja a KIR honlapján az igénylõ felülethez a hozzáférést azon közremûködõ intézmény

számára, amely 2011. szeptember 1. napját megelõzõen nem volt jogosult IAR állami támogatásból történõ

beszerzésére, vagy jogosult volt, de nem szerzett be ilyen rendszert. Az igénylõ felületen az adatkezelõ meg nem

változtatható módon biztosítja a közremûködõ intézmény számára a KIR-ben nyilvántartott és a

pedagógusigazolvány elõállításához szükséges intézményi és pedagógus adatokat.

(5) A pedagógusigazolvány-igénylések csak abban az esetben tekinthetõk érvényesnek, ha az igénylést továbbító

közremûködõ intézmény szerepel az adatkezelõ által karbantartott intézményi adatbázisban. A közremûködõ

intézményeket tartalmazó adatbázis módosítása az adatkezelõ felé, az adatkezelõ által meghatározott módon tett

bejelentéssel lehetséges.

(6) A 23. § b) pontja szerinti jogosult esetében a pedagógusigazolvány igénylések csak abban az esetben tekinthetõk

érvényesnek, ha a jogosult igazolja, hogy pedagógus munkakörbõl ment nyugdíjba, továbbá ha az utolsó

munkahelyként megnevezett munkáltató szerepel vagy szerepelt a KIR adatbázisában.

(7) Ha a 23. § b) pontja szerinti vagy a közoktatásról szóló törvény 122. § (3) bekezdésében meghatározott

intézményekben foglalkoztatott jogosult nem rendelkezik oktatási azonosító számmal, a pedagógusigazolvány iránti

igényét az oktatási azonosító szám megállapítására irányuló kérelemmel együtt nyújthatja be. A kérelem

benyújtásával egyidejûleg a jogosult munkáltatói igazolással igazolja, hogy pedagógus munkakörben foglalkoztatják.

Ebben az esetben a jogosult a pedagógusigazolvány iránti kérelemmel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adatkezelõ

a pedagógusigazolvány elõállításához szükséges személyes adatait a közoktatásról szóló törvény 2. számú

mellékletében meghatározott módon és ideig kezelhesse.

(8) A pedagógusigazolvány igénylése esetén az IAR az igénylés során feltöltött személyes adatokat összeveti a KIR-ben

szereplõ adatokkal. Amennyiben a KIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közremûködõ intézmény

nyilvántartásában szereplõ adatoktól, akkor az igénylés továbbítása elõtt a közremûködõ intézmény köteles az

adatváltozásokat a jogszabályban meghatározott módon bejelenteni.

27. § Amennyiben a pedagógus egyidejûleg több oktatási intézménnyel áll pedagógusigazolványra jogosító

jogviszonyban, és ezen intézmények nevét és székhelyét fel kívánja tüntetni a pedagógus igazolványon, erre irányuló

kérelmét a közremûködõ intézménynél a pedagógusigazolvány igénylésével egyidejûleg bemutatott munkáltatói

jogviszony igazolással kezdeményezheti.
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12. Az oktatói igazolvány

28. § Oktatói igazolványra jogosult a felsõoktatásról szóló törvény 35. § (5) bekezdésében meghatározott személy.

13. Az oktatói igazolványhoz kapcsolódó jogok és kedvezmények

29. § Az oktatói igazolvány igazolja

a) a felsõoktatásról szóló törvény 95. § (3)–(4) bekezdésében szabályozott kedvezmények igénybevételére való

jogosultságot,

b) az oktatói igazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi) kedvezményekre való

jogosultságot.

14. Az oktatói igazolvány igénylése

30. § (1) A felsõoktatásban oktatói igazolvány – a (3) bekezdésekben foglalt kivétellel – csak elektronikus módon igényelhetõ.

(2) A jogosult – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az oktatói igazolványigénylést a közremûködõ intézmény

tanulmányi rendszerében az oktatói igazolvány igénylés funkció használatával kezdeményezi.

(3) Amennyiben a jogosult nem rendelkezik tanulmányi rendszer hozzáféréssel, abban az esetben az oktató az oktatói

igazolvány iránti igényét a közremûködõ intézménynek jelenti be.

(4) Az igényléssel egyidejûleg a jogosult a közremûködõ intézmény által meghatározott módon megfizeti a 39. §-ban

meghatározott díjat a közremûködõ intézmény részére.

(5) A közremûködõ intézmény ellenõrzi a (2) és (4) bekezdésben foglaltak teljesítését – szükség esetén felhívja az oktatót a

hiányok pótlására –, és a hiánytalan igénylés közremûködõ intézményhez érkezését követõ 15 napon belül

a) a tanulmányi rendszer vagy az adatkezelõ által a közremûködõ intézmény rendelkezésére bocsátott felület

használatával a diákigazolvány igénylésének és a díj befizetésének tényét rögzíti,

b) az intézmény képviseletére jogosult személy hitelesíti az igénylést és továbbítja azt az adatkezelõ részére.

(6) Az igénylésrõl a (3) bekezdésben meghatározott esetben a közremûködõ intézmény ellenõrzõ adatlapot nyomtat,

melyet az oktató ír alá.

(7) Az oktatói igazolvány igénylése csak abban az esetben tekinthetõ érvényesnek, ha a közremûködõ intézmény szerepel

az adatkezelõ által karbantartott intézményi adatbázisban. A közremûködõ intézményeket tartalmazó adatbázis

módosítása az adatkezelõ felé, az adatkezelõ által meghatározott módon tett bejelentéssel lehetséges.

(8) Az adatkezelõ a közremûködõ intézmény által az igénylés során feltöltött és továbbított oktatói adatokat összeveti a

FIR-ben szereplõ adatokkal. Amennyiben a FIR-ben tárolt adatok eltérnek az igénylésben és a közremûködõ intézmény

nyilvántartásában szereplõ adatoktól, a közremûködõ intézmény köteles 34. §-ban foglaltak szerint eljárni.

31. § Amennyiben az oktató egyidejûleg több oktatási intézménnyel áll oktatói igazolványra jogosító jogviszonyban, és

ezen intézmények nevét és székhelyét a 2. § (2) bekezdése szerint fel kívánja tüntetni az oktatói igazolványán, erre

irányuló kérelmét a közremûködõ intézménynél az oktatói igazolvány igénylésével egyidejûleg bemutatott

munkáltatói jogviszony igazolással kezdeményezheti.

15. Az oktatásiigazolvány-igénylés feldolgozása, az oktatási igazolvány elõállítása és kiadása

32. § Ha az igénylésre szolgáló felületen rögzített adatokat a közremûködõ intézmény hitelesítette, az adatkezelõ 15 napon

belül továbbítja az oktatásiigazolvány-igénylést az Educatio NKft. közremûködésével a KEK KH-nak.

33. § Az oktatási igazolvány elõállításának ideje az igénylésnek az adatkezelõhöz történõ beérkezésétõl számított legfeljebb

45 nap. A KEK KH gondoskodik az igénylés adatainak ellenõrzésérõl a személyi- és lakcímnyilvántartás alapján, és az

igénylés adataihoz megfelelõ fénykép és aláírás hozzárendelésérõl, valamint az oktatási igazolványnak a jogosult

igénylésben megadott címére történõ eljuttatásáról. A KEK KH az igazolvány megküldésével egyidejûleg értesíti a

közremûködõ intézményt a postázott oktatási igazolványok kiküldésérõl az igazolvány számának, egyedi adatchip

azonosító számának és a postázás dátumának megküldésével.
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34. § (1) Az oktatási igazolvány kiadására irányuló kérelem hiányosnak minõsül abban az esetben, ha

a) a KEK KH nyilvántartásában – a jogosultnak felróható okból – nem található az igénylés adataihoz

hozzárendelhetõ érvényes fénykép vagy aláírás,

b) a közremûködõ intézmény az oktatási igazolvány igazgatási szolgáltatási díját határidõben nem fizette meg,

c) a 16. § (8) bekezdésében és a 30. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a FIR-ben tárolt adatok eltérnek az

igénylésben szereplõ és a közremûködõ intézmény tanulmányi rendszerében tárolt adatoktól.

(2) Hiányos igénylés esetén az adatkezelõ a hiány észlelésétõl számított tizenöt napon belül elektronikus úton –

megfelelõ határidõ tûzésével – felhívja a fizetésre kötelezettet a hiánypótlásra, azzal, hogy

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben szólítsa fel a jogosultat, hogy a jogszabályban

meghatározott módon pótolja a KEK KH nyilvántartásában hiányzó fényképet vagy aláírást,

b) fizesse meg az oktatási igazolvány igazgatási szolgáltatási díját,

c) a külön jogszabályban meghatározott módon jelentse be az adatváltozásokat.

(3) A (2) bekezdés a) és c) pontja esetében a hiánypótlás az igénylésnek az igénylésre szolgáló felületen történõ ismételt

rögzítésével és továbbításával teljesíthetõ. Ebben az esetben a hiánypótlás a megrendelés teljesítésének határideje

szempontjából új igénylésnek minõsül.

(4) Az igényléstõl vagy a megrendeléstõl eltérõ adatokat tartalmazó oktatási igazolványt, továbbá a rendeltetésszerû

használatra alkalmatlan állapotban érkezett oktatási igazolványt (a továbbiakban: hibás oktatási igazolvány) a jogosult

eljuttatja a közremûködõ intézménynek újragyártás céljából. A hibás oktatási igazolványról a közremûködõ intézmény

másolatot készít, majd elektronikus úton megküldi az adatkezelõnek, mellékelve az igénylés ellenõrzõ adatlapjának

másolatát, valamint az újragyártásra irányuló kérelmet. A hibás oktatási igazolványt az intézmény jegyzõkönyv

felvétele mellett megsemmisíti és a jogosult kérelmére igazolást ad ki. Az adatkezelõ – az adatfeldolgozók

segítségével – megállapítja az eltérés okát, és gondoskodik a megfelelõ adattartalmú, hibátlan oktatási igazolvány

elõállításáról és a jogosulthoz történõ eljuttatásáról a kérelem átvételét követõ negyvenöt napon belül. A hibás

oktatási igazolvány újragyártásának teljes költségét az viseli, akinek terhére a hiba felróható, ennek eldöntésére az

oktatási igazolvány igénylés ellenõrzõ adatlapja és az adatok átadásakor rögzített adattartalom szolgál.

(5) A közoktatásban kiadható oktatási igazolvány és a tanulmányi rendszerrel nem rendelkezõ felsõoktatási

intézményben kezdeményezett oktatási igazolvány igénylése esetén a közremûködõ intézmény felel azért, hogy az

igénylés során továbbított adatok megfeleljenek a személyi adatokat és a lakcímet igazoló hatósági okiratokban

foglaltaknak.

(6) A tanulmányi rendszerrel rendelkezõ felsõoktatási intézmények által továbbított felsõoktatási oktatási igazolvány

igénylése esetén a jogosult felel az oktatási igazolvány elkészítésének alapjául szolgáló adatok valóságtartalmáért. A

jogosult által szolgáltatott valótlan adatok alapján valótlan adattartalommal elõállított oktatási igazolvány

kicserélésének teljes költsége a jogosultat terheli.

16. Az oktatási igazolvány érvényesítése

35. § (1) A közremûködõ intézmény a kiadott oktatási igazolványok érvényesítését hologramos érvényesítõ matrica

felragasztásával és az elektronikus érvényesítés érdekében az adatkezelõ felé tett, a 36. § (6) bekezdésében

meghatározott bejelentéssel végzi.

(2) E rendelet hatályba lépését megelõzõen kiadott diákigazolványok esetében az oktatási igazolványok érvényesítését a

közremûködõ intézmény hologramos érvényesítõ matrica felragasztásával végzi.

(3) Az érvényesítõ matrica tartalmazza érvényességének idõtartamát, valamint a közoktatásban a matrica sorszámát,

felsõoktatásban a matrica sorszámát és az intézmény és kar betûkódját.

(4) A pedagógus- és oktatói igazolvány érvényessége megszûnik, ha a jogosult igazolvány használatára jogosító

jogviszonya megszûnik.

36. § (1) Az érvényesítés határideje

a) közoktatásban kiadható oktatási igazolvány esetében október 31. napja,

b) felsõoktatásban kiadható oktatási igazolvány esetében az I. félévre érvényes érvényesítõ matrica esetén október

31. napja a II. félévre érvényes érvényesítõ matrica esetén március 31. napja.

(2) Az oktatási igazolványok érvényesítéséhez szükséges érvényesítõ matricákat a közremûködõ intézmény köteles

megrendelni az érvényesítõ matrica igénylõlapjának kitöltésével és annak az adatkezelõ részére elektronikus úton

történõ eljuttatásával

a) közoktatási intézmények esetében július 15-ig,

b) felsõoktatási intézmények esetében az I. félévi érvényesítõ matricák tekintetében július 15-ig, a II. félévre érvényes

érvényesítõ matricák tekintetében december 15-ig.
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(3) Az adatkezelõ gondoskodik a megrendelések teljesítésérõl postai úton, a közoktatásban és a felsõoktatásban az I.

félévi érvényesítõ matricák tekintetében szeptember 1-ig és a felsõoktatásban a II. félévre érvényes érvényesítõ

matricák tekintetében február 1-ig.

(4) A közremûködõ intézmény szükség szerint további érvényesítõ matricákat rendelhet megrendelésének elektronikus

úton az adatkezelõhöz történõ eljuttatásával. Ezeket a megrendeléseket az adatkezelõ az átvételt követõ 30 napon

belül postai úton teljesíti a közremûködõ intézmény költségén.

(5) A jogosult számára jogviszonya szünetelésének idõtartama alatt (kivéve a jogviszony megszûnésétõl az érvényességi

idõ lejáratáig terjedõ idõszakot) a közremûködõ intézmény nem továbbít oktatási igazolvány igénylést és nem

érvényesíti a jogosult oktatási igazolványát.

(6) Az érvényesítés tényét és a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát az intézmény köteles az érvényesítés határidejétõl

számított 10 napon belül az igényléshez alkalmazott elektronikus felületen keresztül az adatkezelõ felé jelenteni.

(7) Az adott tanévben fel nem használt érvényesítõ matricákat a közremûködõ intézmény a tanévet követõ november

30-ig megsemmisíti. A megsemmisítés tényérõl és a megsemmisített matricák darabszámáról a közremûködõ

intézmény jegyzõkönyvet vesz fel, amit köteles irattárában megõrizni.

37. § (1) A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítõ matrica nélkül is érvényes azon tanévet követõ október 31. napjáig,

amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felsõ határát betölti.

(2) A nyugállományba helyezett pedagógus pedagógusigazolványa az igazolvány érvényesíthetõségének évéig

érvényes. Az igazolvány az érvényességre vonatkozó adat helyén az igazolvány érvényesíthetõségének évét

tartalmazza.

17. Az oktatási igazolvány bevonása

38. § (1) A közremûködõ intézmény köteles haladéktalanul bevonni – és ennek érdekében a jogosultat felszólítani a korábban

kiadott az oktatási igazolványának beszolgáltatására – a következõ esetekben:

a) amennyiben az igazolványra jogosító jogviszony megszûnik,

b) az igazolás kiadásakor.

(2) A közremûködõ intézmény köteles a bevont oktatási igazolványt 30 napon belül megsemmisíteni, és a

megsemmisítésrõl készített jegyzõkönyvet megõrizni.

(3) A bevont oktatási igazolványok egyedi azonosítóját a közremûködõ intézmény a bevonást követõ 8 napon belül az

adatkezelõ által meghatározott módon átadja az adatkezelõnek.

18. Az oktatási igazolvány díja

39. § (1) Az oktatási igazolványért a jogosult igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) fizet.

(2) Az oktatási igazolvány díja 1400 forint.

(3) Az oktatási igazolvány díja térítési díjat és intézményi díjat tartalmaz. A térítési díjat az oktatási igazolvány és az

érvényesítõ matrica elõállításával, az oktatási igazolvány igénylés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezeléssel,

adatfeldolgozással, megszemélyesítéssel és fizikai elõállítással kapcsolatban felmerülõ költségek fedezésére kell

fordítani.

(4) A térítési díj az oktatási igazolvány esetében 1300 forint, amely az adatkezelõ bevételét képezi. Az adatkezelõ és az

adatfeldolgozók külön megállapodásban rögzítik a díj megosztásának szabályait.

(5) Az oktatási igazolvány díjából az intézményi díj oktatási igazolványonként 100 forint, amely a közremûködõ

intézmény bevétele. Az adatkezelõ a közremûködõ intézmény által elektronikusan továbbított igénylések

adatkezelõhöz érkezését követõ 5 napon belül az oktatási igazolványok díjainak 100 forinttal csökkentett részérõl

összesített elektronikus számlát állít ki, és küld meg a közremûködõ intézmény részére, melyet a közremûködõ

intézmény 10 napon belül köteles kiegyenlíteni.

(6) Az e szakaszban szabályozott díjak az igénylés elutasítása, visszavonása, érvénytelenítése esetén nem kerülnek

visszafizetésre a jogosult részére.

40. § (1) A jogosult a matrica elvesztése esetén 3500 forintot köteles megfizetni a közremûködõ intézmény részére.

(2) A közremûködõ intézmény nem továbbítja az oktatási igazolványigénylést vagy nem érvényesíti a jogosult oktatási

igazolványát, amíg a jogosult a (1) és bekezdésben meghatározott díjat meg nem fizeti.
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(3) Ha az oktatási igazolvány cseréje – kivéve a 10. § (2) bekezdését – a közremûködõ intézmény fenntartójának a

felsõoktatási vagy iskolai feladatot ellátó intézményt érintõ döntése miatt vált szükségessé, az oktatási igazolvány díja

a fenntartót terheli. Amennyiben az oktatási igazolványon szereplõ személyes adatok is megváltoztak, az oktatási

igazolvány díja a jogosultat terheli.

19. Záró rendelkezések

41. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja, a 2. § (3) bekezdése, a 6. § e) pontja, a 8. § (1) bekezdés a) pontja, a 8. § (2) bekezdés a)

pontja, a 10. § (1) bekezdés c) pontja, a 11. § (5) bekezdése, a 12. § b)–c) pontja, a 23–24. §, a 26–29. §, a 30. § (1)–(7)

bekezdése, a 31. §, a 35. § (4) bekezdése, valamint a 37. § (2) bekezdése 2012. augusztus 15-én lép hatályba.

(3) A 16. § (8) bekezdése, a 20. §, a 25. §, a 30. § (8) bekezdése, a 34. § (1) bekezdés c) pontja, a 34. § (2) bekezdés c) pontja,

valamint a 43. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(4) A 44. § 2014. március 31-én lép hatályba.

42. § (1) Ezt a rendeletet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatálybalépését megelõzõen benyújtott, folyamatban lévõ

diákigazolvány igénylésekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépését megelõzõen benyújtott közoktatási diákigazolvány igénylések tekintetében a

diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet – az igénylés benyújtásának idõpontjában hatályos –

rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépését megelõzõen kiadott pedagógusigazolványokat a közremûködõ intézmény 2013.

szeptember 15-éig köteles hivatalból díjmentesen az e rendeletben foglaltak szerint kicserélni.

(4) E rendelet hatályba lépését megelõzõen kiadott diákigazolványok az arra való jogosultság megszûnéséig az e

rendeletben szabályozott módon érvényesíthetõek.

(5) E rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott ideiglenes diákigazolványok az azokon feltüntetett érvényességi

idõig, de legfeljebb 2012. február 29. napjáig érvényesek, ezt követõen a közremûködõ intézmény köteles azokat

haladéktalanul bevonni és megsemmisíteni.

(6) E rendelet hatálybalépését megelõzõen a doktorjelöltek számára kiadott diákigazolványok legfeljebb 2012. március

31. napjáig érvényesek. 2012. március 31. napját követõen azonban a közremûködõ intézmény köteles ezen

diákigazolványokat bevonni és megsemmisíteni, valamint e rendeletben foglaltak szerint az adatkezelõ felé jelenteni.

(7) A NEK oktatási igazolványokra vonatkozó specifikációjának közzétételéig az oktatási igazolványokra vonatkozó

mûszaki (technikai) elõírásokat a KEK KH határozza meg.

43. § (1) E rendelet 17. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) az intézmény képviseletére jogosult személy a 20. § (1) bekezdés rendelkezései szerint hitelesíti az elektronikus

igénylést és továbbítja az adatkezelõ felé.”

(2) E rendelet 18. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) az intézmény képviseletére jogosult személy a 20. § (1) bekezdés rendelkezései szerint hitelesíti az elektronikus

igénylést és továbbítja az adatkezelõ felé.”

(3) E rendelet 19. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) az intézmény képviseletére jogosult személy a 20. § (1) bekezdése szerint hitelesíti az elektronikus igénylést és

továbbítja az adatkezelõ felé.”

(4) E rendelet 26. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„c) az intézmény képviseletére jogosult személy a 25. § (1) bekezdés rendelkezései szerint hitelesíti az elektronikus

igénylést és továbbítja az adatkezelõ felé.”

44. § E rendelet 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A közremûködõ intézmény a kiadott oktatási igazolványok érvényesítését az adatkezelõ felé tett 36. §

(6) bekezdésében meghatározott bejelentéssel végzi.”
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45. § (1) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet.

(2) 2012. április 1. napján hatályát veszti a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 85/2007. (IV. 25.)

Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében a „doktorjelölti”, 3. § (1) bd) pontjában a „doktorjelöltje”, 1. számú melléklet

„Tanulói és hallgatói, doktorjelölti jogviszony alapján igénybe vehetõ utazási kedvezmények” alcímében a

„doktorjelölti”, 1. számú melléklet 15. pontjában a „doktorjelölt” szöveg.

(3) 2012. augusztus 15. napján hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 1–3/A. §-a.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Igazolás

Igazolás sorszáma: ……………….

1) A jogviszonyt igazoló intézmény

a) neve:

b) székhelyének címe:

c) az oktatás, képzés tényleges helyének címe (ha az eltér a székhely címétõl)1:

2) Igazolás típusa:

diákigazolvány helyett pedagógusigazolvány helyett oktatói igazolvány helyett

kiállított kiállított kiállított

3) A jogosult

a) neve:

b) születési helye és ideje:

c) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben vagy a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben

meghatározott azonosító száma:

d) lakcíme2:

e) tanuló/hallgató esetén az igénybevett oktatás, képzés munkarendje3:

nappali esti levelezõ távoktatás más sajátos

4) Azigazolás kiállításának oka 4:

a) az oktatási igazolvány kiállítása folyamatban van

b) a tanulói/hallgatói jogviszony megszûnt, de a diákigazolványra való jogosultság fennáll

5) Az igazolás kiállításának célja5: igazolja, hogy a fent nevezett személy az oktatási igazolványokról szóló

kormányrendeletben meghatározott kedvezmények igénybevételére a 6. pontban meghatározott idõpontig jogosult

6) Azigazolás érvényességének ideje 6: …... (év) ....... (hó) ...... (nap)

......................(település neve), …... (év) ....... (hó) ...... (nap)

bélyegzõ lenyomata

az intézmény vezetõjének vagy az általa

megbízott személynek az aláírása

1 Az alapító okiratban szerepelõ azon telephely címe, ahol a tanuló iskolai oktatásban részesül. Ha a tanuló több feladatellátási helyen veszi igénybe az

oktatást, akkor azt a telephelyet kell megadni, ahol a legmagasabb óraszámban tanul.
2 Az utazási kedvezmény igénybevétele szempontjából érintett lakcím lehet az állandó lakóhely vagy a tartózkodási hely teljes címe.
3 A megfelelõ rész aláhúzandó!
4 A megfelelõ rész aláhúzandó!
5 Az igazolás kiállításának célja nem változtatható meg! A megfelelõ rész aláhúzandó!
6 Az igazolás érvényességi ideje a 4. a) pont esetén 60 nap. A 4. b) pont esetén a kiadott igazolás érvényességi ideje a jogviszony elsõ félév végén történõ

megszûnése esetén a megszûnést követõ március 31. napja, a jogviszony második félév végén történõ megszûnése esetén a megszûnést követõ

október 31. napja.
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A Kormány 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi

CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 21. § tekintetében a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontjában és a helyi

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 95. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 22. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §

(1) bekezdés c) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § és a 29. § c) pontja tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 2–3., 5., 7–15., 18. és

20. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 12–13. pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 26. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés p) pontjában kapott

felhatalmazás alapján,

a 27. § tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdésének 20. pontjában kapott felhatalmazás

alapján,

a 28. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §

(1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 29. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § b) pontja tekintetében a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában, valamint

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 29. § d) pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 28. pontjában kapott

felhatalmazás alapján

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A felsõoktatásról szóló törvény és a felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes

térítésekrõl szóló jogszabály rendelkezéseit e rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

II. FEJEZET

A FENNTARTÓI TESTÜLET ÉS HIVATALA MÛKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI

2. § (1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Fenntartói Testülete (a továbbiakban: FT) szükség szerint

ülésezik. Az ülés összehívását bármely tag kezdeményezheti.

(2) Az FT ülésén a tagok és az FT hivatalának vezetõje vesz részt. Az FT ülés állandó, tanácskozási jogú meghívottja

a külpolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium képviselõje. Részt vehet továbbá a tag által erre felkért

szakértõ, valamint a tagok által közösen meghatározott személy is, ha részvételük elõsegíti a megalapozott

döntéshozatalt.

(3) Az FT ülése akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van. Valamely tag akadályoztatása esetén, a testület két

tag jelenlétében is határozatképes, amennyiben a jelen nem lévõ tag vállalja, hogy 3 napon belül elektronikus levelezõ

rendszeren vagy postai úton megküldi kézzel aláírt szavazatát. Sürgõs döntési helyzetben bármely tag

kezdeményezheti az elektronikus levelezõ rendszeren vagy postai úton történõ elõterjesztést és a szavazást.

3. § Az FT ügyvivõ feladatai:

a) ellátja az FT egységes képviseletét,

b) az FT által átruházott körben gyakorolja a munkáltatói jogokat a rektor és az FT hivatalának vezetõje felett,

c) vezeti az FT ülését,
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d) gondoskodik az FT ülésének összehívásáról, a napirend, az elõterjesztések és a határozati javaslatok

elõkészítésérõl,

e) gondoskodik a szavazás megszervezésérõl, a határozat és a jegyzõkönyv elkészítésérõl, valamint

f) gyakorolja a kiadmányozási jogokat az FT nevében.

4. § (1) Az FT hivatalának vezetõjét az FT bízza meg.

(2) Az FT hivatalának feladatai:

a) elvégzi a megalapozott döntéshozatalhoz szükséges elõkészítõ és elemzõ munkát,

b) elõkészíti az FT döntéseit, az FT határozatait iktatja, irattárazza, kiadmányozásra elõkészíti és biztosítja azok

biztonságos tárolását,

c) biztosítja az FT ügyvivõ feladatainak szervezését és adminisztrációját,

d) folyamatos kapcsolatot tart a fenntartó minisztériumok e feladatra kijelölt szervezeti egységeivel, az Egyetemmel,

amelyek részére a meghozott határozatokról tájékoztatást ad, valamint

e) az FT mûködéséhez szükséges egyéb kapcsolattartási feladatokat lát el.

5. § Az FT és hivatala mûködésének részletes szabályait az FT által elfogadott ügyrend határozza meg.

III. FEJEZET

AZ EGYETEM FINANSZÍROZÁSÁNAK SPECIÁLIS SZABÁLYAI

6. § (1) Az Egyetem költségvetésével összefüggõ irányítási jogköröket a közigazgatás-fejlesztésért felelõs miniszter

gyakorolja.

(2) Az Egyetemre a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési területre vonatkozóan nem alkalmazandók a felsõoktatás

hallgatói, képzési, tudományos és fenntartási célú támogatásának szabályai.

(3) Az Egyetem mûködéséhez a közigazgatás fejlesztéséért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési

fejezetében meghatározottakon túl a fenntartók megállapodás alapján biztosítanak támogatást, amely

elõirányzat-átadással és a fenntartók költségvetésében tervezett módon is történhet. A megállapodásokat az éves

költségvetésrõl szóló törvény Országgyûléshez történõ benyújtását megelõzõen meg kell kötni.

(4) Az Egyetem mûködéséhez az oktatásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetébõl

a felsõoktatásról szóló törvényben meghatározottak szerint pályázati úton, illetve megállapodás alapján adható

támogatás.

IV. FEJEZET

AZ EGYETEM HALLGATÓINAK JUTTATÁSAIVAL ÉS AZ ÁLTALUK FIZETENDÕ EGYES TÉRÍTÉSEKKEL

KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

7. § Az Egyetem hallgatónak juttatási és térítési szabályai tekintetében az alábbi fogalmak alatt – a felsõoktatásban részt

vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló jogszabály értelmezõ rendelkezéseiben

meghatározottaktól eltérõen – a következõket kell érteni:

1. árva: az a hallgató, akinek a szülei elhunytak és eltartásáról más személy nem gondoskodik;

2. félárva: az a hallgató, akinek egy szülõje elhunyt;

3. családfenntartó: az a hallgató, aki legalább egy gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, vagy

legalább két kiskorú gyermeknek a gyámja;

4. nagycsaládos: az a hallgató, akinek legalább két eltartott testvére van, vagy eltartóin (eltartóján) kívül legalább két

vele egy háztartásban élõ személy havi jövedelme nem éri el a minimálbér összegét;

5. saját bevétel: az NKE törvény 37. §-a szerinti térítési díj, továbbá az intézményi szabályzatban meghatározott

szolgáltatási díj, valamint az Egyetem vállalkozási tevékenységének eredménye, gazdasági társaságtól kapott

támogatásból származó bevétele, továbbá a pályázat útján kifejezetten ösztöndíj fizetésére kapott támogatás;

6. közszolgálati ösztöndíjas hallgató: az Egyetem rendészeti képzésben részt vevõ ösztöndíjas hallgatója, valamint

azon hallgatója, akit nem terhel képzési költségtérítés, illetve önköltség fizetési kötelezettség.
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8. § (1) A közszolgálati ösztöndíjas hallgatókkal – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az Egyetem köt

ösztöndíjszerzõdést.

(2) A közszolgálati ösztöndíjas hallgatóra a felsõoktatási jogszabályok által az állam által támogatott hallgatókra

vonatkozó, képzés keretében igénybe vehetõ szolgáltatások szabályai vonatkoznak.

(3) A honvéd tisztjelöltek juttatásaira az e juttatásokat megállapító jogszabályokat és az azok alapján megkötésre kerülõ

ösztöndíjszerzõdést kell alkalmazni azzal, hogy részükre a 12. § a) pont ab), ac) alpontjaiban és a b) pont

bc) alpontjában meghatározott támogatások is nyújthatók.

(4) A Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatóinak juttatásaira

az e juttatásokat megállapító jogszabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a rendészeti képzésben nappali

munkarendben részt vevõ hivatásos állományú hallgatók alapilletményre jogosultak, amelynek kifizetésére

az állományilletékes rendvédelmi szerv jogosult.

(5) Az Egyetem rendészeti képzésben részt vevõ ösztöndíjas hallgatóinak juttatásaira – a biztonsági szakirány hallgatói

kivételével – az e juttatásokat megállapító jogszabályokat, az Egyetem térítési és juttatási szabályzatát, valamint

a rendvédelmi szervvel kötött ösztöndíjszerzõdést kell alkalmazni azzal, hogy e hallgatók részére a pénzbeli juttatást

az ösztöndíjszerzõdést megkötõ szerv folyósítja. A nappali munkarendben részt vevõ hallgatók részére a 12. § a) pont

ab), ac) alpontjaiban és a b) pont bc) alpontjában meghatározott támogatások is nyújthatók.

9. § (1) Az ösztöndíj magában foglalja

a) a hallgatói juttatást és

b) az Egyetem által térítésmentesen biztosított szolgáltatásokat.

(2) A hallgatói juttatások számításának szabályait az FT határozza meg.

(3) Az e rendelet szerinti közszolgálati ösztöndíjas jogállásban és a honvédtiszti alap- és mesterképzésben eltöltött

képzési idõ nem számít bele a felsõoktatási jogszabályok szerint számított támogatási idõbe. Az államilag támogatott

felsõoktatási képzési idõ nem számít bele az e rendelet szerinti közszolgálati ösztöndíjas képzési idõbe, illetve

a honvédtiszti alap- és mesterképzés képzési idejébe.

10. § (1) A hallgató tanulmányi teljesítménye alapján – az Egyetem térítési és juttatási szabályzatában meghatározottak szerint

– mentesíthetõ a fizetési kötelezettség alól.

(2) Nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény vagy halasztott fizetési lehetõség az Egyetem térítési és juttatási

szabályzatában meghatározott szankciós befizetések alól, továbbá a közösségi célú tevékenységben való részvétel

alapján.

(3) A fizetési kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó kérelmeket az Egyetem szervezeti és mûködési szabályzata szerint

létrehozott bizottság bírálja el.

11. § A hallgató részére

a) szociális alapú támogatás az Egyetemnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási,

rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 36. §

(1)–(2) bekezdése,

b) teljesítmény alapú támogatás az Egyetemnek az NKE törvény 36. § (1) bekezdése

szerint nyújtott költségvetési támogatása terhére nyújtható.

12. § Az Egyetem a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken használhatja fel:

a) teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére, amely lehet

aa) tanulmányi ösztöndíj,

ab) köztársasági ösztöndíj,

ac) intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj,

b) szociális alapú ösztöndíj kifizetésére, amely lehet

ba) rendszeres szociális ösztöndíj,

bb) rendkívüli szociális ösztöndíj,

bc) a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része,

bd) a külföldi hallgatók miniszteri ösztöndíja,

be) alaptámogatás,

bf) szakmai gyakorlaton való részvétel támogatása,
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c) doktorandusz ösztöndíjra,

d) egyéb, az Egyetem térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösztöndíj kifizetésére, valamint

e) az intézményi mûködési költségek finanszírozására, amely lehet

ea) a jegyzet-elõállítás támogatása, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges

elektronikus eszközök beszerzése, valamint a fogyatékossággal élõ hallgatók tanulmányait segítõ eszközök

beszerzése,

eb) a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatása,

ec) kollégium fenntartása, mûködtetése,

ed) kollégiumi férõhely bérlése, kollégiumi felújítás, továbbá

ee) a hallgatói önkormányzat mûködésének támogatása.

13. § A közszolgálati ösztöndíjas, illetve költségtérítéses képzési forma közötti átsorolásról szóló döntést a tanév végén

a képzési idõszak lezárását követõen, de legkésõbb a következõ képzési idõszak kezdetét megelõzõ 40 nappal kell

meghozni.

1. A fenntartók által mûködtetett kollégiumok, szállók alapszolgáltatásai, a kérhetõ térítési díj

legmagasabb összege, a kollégium komfortfokozat szerinti osztályba sorolásának feltételei

14. § (1) A kollégiumi férõhelyeket komfortfokozat szerint kell besorolni. A kollégiumi szabályoknak meg nem felelõ, hallgatói

elhelyezést szolgáló épület szálló megnevezéssel mûködik. A szállókra a (2)–(3) bekezdésben foglaltakat nem kell

alkalmazni. Szállónak kollégiummá minõsítése abban az esetben lehetséges, ha a szállót mûködtetõ

a (2)–(3) bekezdésben foglaltakat biztosítja.

(2) A komfortfokozat szerinti besorolás során az épület állapotát, a vizesblokkokkal való ellátottságát és az egy

helyiségben elhelyezett hallgatók számát kell figyelembe venni. Az Egyetemen alkalmazott további feltételekrõl

az Egyetem térítési és juttatási szabályzata rendelkezik.

(3) Az egyes férõhelyek besorolásáról az Egyetem rektora és az egyetemi hallgatói önkormányzat közötti, a tanév

kezdetét megelõzõ május 30-ig megkötendõ megállapodás rendelkezik azzal, hogy

a) I. komfortfokozatú az a kollégiumi férõhely, melynél a vizesblokk közös használatú, egy helyiségben 4 vagy annál

több fõ kap elhelyezést;

b) II. komfortfokozatúnak sorolható a kollégiumi férõhely, melynél a vizesblokk közös használatú, egy helyiségben 4

fõnél kevesebb kap elhelyezést;

c) III. komfortfokozatú az a kollégiumi férõhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk

van kiépítve, egy helyiségben 4 fõnél kevesebb kap elhelyezést;

d) IV. komfortfokozatú az a kollégiumi férõhely, amennyiben szobánként vagy kétszobánként komplett vizesblokk

van kiépítve, egy helyiségben 4 fõnél kevesebb kap elhelyezést és az épület 5 éven belül volt felújítva.

(4) A (3) bekezdés d) pontja alkalmazása során felújítás minden olyan ráfordítás, amely a kollégium komfort fokozatának

megváltoztatását eredményezi, kivéve az állagmegõrzését célzó ráfordítást.

15. § (1) Az Egyetem térítési és juttatási szabályzatában meghatározott kollégiumi díj havi összege az államilag támogatott

képzésben részt vevõ hallgatók és az államilag támogatott doktori képzésben részt vevõ hallgatók esetében

hallgatónként nem lehet magasabb, mint a kollégiumi normatíva éves összegének

a) az I. komfortfokozatba sorolt férõhely esetén 10%-a;

b) a II. komfortfokozatba sorolt férõhely esetén 12%-a;

c) a III. komfortfokozatba sorolt férõhely esetén 15%-a;

d) a IV. komfortfokozatba sorolt férõhely esetén 22%-a.

(2) Az Egyetem rendészeti képzésben résztvevõ hallgatóinak szálló elhelyezési körletére vonatkozó szabályokat és

a térítési díjakat az Egyetem térítési és juttatási szabályzata állapítja meg.

2. Külföldi állampolgárok tanulmányainak támogatási rendje

16. § (1) A kétoldalú nemzetközi szerzõdés alapján az Egyetemen államilag támogatott képzésben részt vevõ külföldi hallgató

részére az FT ösztöndíjat adományoz. Az adományozott ösztöndíj évente 10 vagy 12 hónapra szól.
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(2) Az ösztöndíj havi összege megfelel

a) alap- és mesterképzésben részt vevõ hallgatók esetében a költségvetési törvényben meghatározott hallgatói

normatíva éves összege 30%-ának,

b) doktori képzésben részt vevõ hallgatók esetében a költségvetési törvényben e célra megállapított normatíva éves

összege egy tizenketted részének.

(3) Az ösztöndíjat a hallgatónak az Egyetem fizeti ki.

(4) Az államilag támogatott alap- és mesterképzésben, valamint doktori képzésben az Egyetemen tanulmányokat

folytató nem magyar állampolgárságú hallgató, akinek esetében ezt két- vagy többoldalú nemzetközi szerzõdés

elõírja, évi 12 hónapra jogosult kollégiumi elhelyezésre.

(5) Nemzetközi megállapodás alapján részképzésben részt vevõ nem magyar állampolgárok esetében az (1)–(4) bekezdés

rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az adományozott ösztöndíj a részképzés idõtartamára szól.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

3. Hatálybalépés

17. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

4. Átmeneti rendelkezések

18. § Az Egyetem 2011. december 31-én államilag támogatott hallgatója e rendelet hatálybalépésével a 7. §-ban foglaltak

szerint közszolgálati ösztöndíjas hallgatónak minõsül.

19. § A 2012. január 1-je elõtt hallgatói jogviszonyt létesítõ, államilag támogatott doktori képzésben részt vevõ hallgatót,

amennyiben e rendelet hatálybalépése elõtt kollégiumi, szállón elhelyezésben részesült, kérelme esetén fel kell venni

a kollégiumba, szállóra.

20. § A 2012. január 1-je elõtt hallgatói jogviszonyt létesítõ és magyar állami ösztöndíjjal tanulmányokat folytató külföldi

hallgatók részére a támogatásokat a velük kötött megállapodás elõírásai szerint kifizetni, azzal az eltéréssel, hogy

a Magyar Ösztöndíj Bizottság által adományozott ösztöndíjat az Egyetem folyósítja.

5. Módosító és hatályon kívül helyezõ rendelkezések

21. § A köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet I. fejezetének 3., 8., 13., 16. pontjaiban, II. fejezetének 1., 2. és 5. pontjaiban, 2. számú melléklet

I. fejezetének 2. pontjaiban, II. fejezetének 1–3. és 5. pontjaiban, 3. számú mellékletének 1., 36., 42., 43., 46., 48., 51.,

52., 62., 64., 67., 78–80., 83., 86., 87., 93–95., 98–101., 109., 117., 127., 128. pontjaiban a „katonai felsõoktatási

intézményben” szövegrész helyébe a „katonai felsõoktatást folytató intézményben”,

b) 1. számú melléklet I. fejezetének 1., 8., 13. pontjaiban, II. fejezetének 1. pontjában, 2. számú melléklet I. fejezetének

1. pontjában, II, fejezetének 1. pontjában, 3. számú mellékletének 1., 7., 31., 43., 62., 76., 80., 84., 86., 87., 92., 103.,

109., 110., 127–129., 137. pontjaiban a „rendvédelmi felsõoktatásban” szövegrész helyébe a „rendészeti

felsõoktatásban”,

c) 1. számú melléklet I. fejezetének 13. pontjában a „Rendõrtiszti Fõiskolán” szövegrész helybe a „rendészeti

felsõoktatásban”,

d) 1. számú melléklet I. fejezetének 15. pontjában az „államigazgatási felsõoktatásban” szövegrész helyébe

a „közigazgatási felsõoktatásban”

szöveg lép.
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22. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról

szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a) 7. § (1), (2) és (4) bekezdésében a „katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézménybe” szövegrész helyébe

a „Nemzeti Közszolgálati Egyetemre”,

b) 2/A. számú melléklet „A BM, valamint a BM irányítása alá tartozó szervek” megnevezésû táblázat „Központi”

sorában az „RTF” szövegrész helyébe az „NKE”,

c) 2/A. számú melléklet „A BM, valamint a BM irányítása alá tartozó szervek” megnevezésû táblázatot követõ

„Rövidítések” címet követõen az „RTF: Rendõrtiszti Fõiskola” szövegrész helyébe az „NKE: Nemzeti Közszolgálati

Egyetem”,

d) 2/A. számú melléklet „A rendõrségrõl szóló törvényben meghatározott, általános rendõrségi feladatok ellátására

létrehozott szerv” megnevezésû táblázatot követõ „Rövidítések” címet követõen az „RTF: Rendõrtiszti Fõiskola”

szövegrész helyébe az „NKE: Nemzeti Közszolgálati Egyetem”,

e) 2/A. számú melléklet „Büntetés-végrehajtás” megnevezésû táblázat „Központi” sorában az „RTF” szövegrész

helyébe az „NKE”,

f) 2/A. számú melléklet „Nemzeti Adó- és Vámhivatal” megnevezésû táblázat „Központi szerv” sorában az „RTF”

szövegrész helyébe az „NKE”

szöveg lép.

23. § A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm.

rendelet

a) 4. számú melléklet 6. pontjában és 6. számú melléklet „55 346 01 0000” kezdetû sorában a „jogi- és igazgatási”

szövegrész helyébe a „jogi”;

b) 4. számú melléklet 6. pontjában a „nemzetvédelmi és katonai” szövegrész helyébe a „közigazgatási, rendészeti és

katonai”;

c) 4. számú melléklet 6. pontjában a „nemzetvédelmi és katonai” kezdetû sorban az „5%” szövegrész helyébe a „3%”

szöveg lép.

24. § A felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet I. és II. pontjában a „Nemzetvédelmi és katonai képzési terület: minden szakon;” szövegrész

helyébe a „Közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület: a rendészeti, a nemzetbiztonsági és a katonai

képzési ágak minden szakján;”;

b) 2. számú melléklet „Szakirányú továbbtanulásnak minõsülõ képzési területek, szakok az Országos Képzési

Jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM

rendelet szerinti szakmacsoportok esetében” megnevezésû táblázat „ügyvitel” sorában, a „Szakirányú

továbbtanulásnak megfelelõ képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékrõl és az Országos Képzési

Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti

szakképesítések/elágazások esetében” táblázat „adóigazgatási szakügyintézõ” sorában, „emberi erõforrás

ügyfélkapcsolati szakügyintézõ” sorában, „gazdasági idegen nyelvû menedzser” sorában, „idegen nyelvi titkár”

sorában, „iskolatitkár” sorában, „it helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintézõ” sorában, „jogi asszisztens” sorában,

„távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintézõ” sorában, „ügyfélkapcsolati vezetõ” sorában, „ügyintézõ titkár”

sorában, „üzleti kommunikációs szakügyintézõ” sorában a „jogi és igazgatási” szövegrész helyébe a „jogi”;

c) 2. számú melléklet „Szakirányú továbbtanulásnak minõsülõ képzési területek, szakok az Országos Képzési

Jegyzékrõl szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló 37/2003. (XII. 27.) OM

rendelet szerinti szakmacsoportok esetében” megnevezésû táblázat „egyéb szolgáltatások” sorában,

a „Szakirányú továbbtanulásnak megfelelõ képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékrõl és

az Országos Képzési Jegyzékbe történõ felvétel és törlés eljárási rendjérõl szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet

szerinti szakképesítések/elágazások esetében” táblázat „biztonságszervezõ i.” sorában, „grafológus” sorában,

„honvéd zászlós” sorában, „katasztrófavédelmi és polgári védelmi fõelõadó” sorában, „tûzoltó technikus”

sorában, valamint „tûzvédelmi fõelõadó” sorában a „nemzetvédelmi és katonai” szövegrész helyébe

a „közigazgatási, rendészeti és katonai”

szöveg lép.
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25. § A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendõ egyes térítésekrõl szóló 51/2007. (III. 26.)

Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – nem terjed ki a honvéd tisztjelöltekre,

a Magyar Honvédség és a fegyveres szervek hivatásos és szerzõdéses állományú hallgatóira, valamint a rendészeti

képzésben részt vevõ ösztöndíjas hallgatókra.”

26. § Az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételérõl, valamint a külön

meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjérõl szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm.

rendelet 1. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„f) a rendvédelmi szervek személyi állománya: a rendvédelmi szerveket felügyelõ minisztériumok, valamint

a rendészetért felelõs miniszter irányítása alá tartozó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány, az itt

foglalkoztatott kormánytisztviselõk, köztisztviselõk, közalkalmazottak és a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi

XXII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából a hivatásos

állományú tagok, valamint Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományából azok, akik 2010. december 31-én

a Vám- és Pénzügyõrség közalkalmazotti állományába tartoztak, továbbá a BM oktatási intézményeinek (rendészeti

szakközépiskolák) tanulói és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészeti képzést folytató karának és

katasztrófavédelmi intézetének hallgatói;”

27. § A felsõoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történõ finanszírozásáról szóló

50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E rendelet hatálya – a közigazgatási, rendészeti, katonai vagy nemzetbiztonsági felsõoktatás körébe nem tartozó

képzések kivételével – nem terjed ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre.”

28. § (1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A [belügy]miniszter]

„a) irányítja a rendõrséget, a bûnügyi szakértõi és kutató tevékenységet és gyakorolja a rendészeti középfokú oktatási

intézmények tekintetében a fenntartót megilletõ jogosítványokat, továbbá az érintett miniszterekkel közösen ellátja

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fenntartói irányítását,”

(2) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 59. § a), e) és f) pontjaiban az „a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények” szövegrész

helyébe az „a Nemzeti Közszolgálati Egyetem” szöveg lép.

29. § Hatályát veszti

a) a katonai oktatási intézmények tényleges katonai állományú hallgatói és hozzátartozóik járandóságaival és

szociális érdekeinek védelmével kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási szabályokról szóló 173/2005.

(IX. 1.) Korm. rendelet,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban való végrehajtásáról és

a felsõoktatási intézményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet

1. § (2)–(4) bekezdése, 1/C. § b) pontja, 1/D. § (2) bekezdése, 1/E. § (2) bekezdése, 7. § (3)–(4) bekezdése és 2. számú

melléklete,

c) a felsõoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. és

II. pontjában a „Jogi és igazgatási képzési terület: bûnügyi igazgatási és rendészeti igazgatási;” szövegrész,

valamint

d) a honvédelmi szervezetek mûködésének az államháztartás mûködési rendjétõl eltérõ szabályairól szóló

346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében az „– ideértve a felsõoktatásról szóló 2005. évi

CXXXIX. törvény 115. §-a szerinti fenntartói irányítást is –” szövegrész.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjával, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelölésérõl

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl

szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés

b) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a budapesti Istvánmezõ

rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója keretében (2011–2020)

a Budapest XIV. ker. belterület 32826 helyrajzi számú területen megvalósuló beruházással összefüggõ 1. mellékletben

felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti építési beruházással összefüggõ közigazgatási hatósági ügyekben eljáró

hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtákra vonatkozó jogszabály az adott ügyben

szakhatósági közremûködést rendel el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben

szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § Az 1. § (1) bekezdése szerinti építési beruházás lebonyolítója, hivatalos közbeszerzési tanácsadója és építési mûszaki

ellenõre a BMSK Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörûen Mûködõ

Részvénytársaság kizárólagos joggal.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 4. § 2012. január 1. napján lép hatályba.

4. § Az 1. melléklet táblázatának D:7., D:8. és D:9. mezõjében a „Fõvárosi Tûzoltóparancsnokság” szövegrész helyébe

a „Fõvárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági

engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatáshoz hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A B C D E

Sorszám Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója

A beruházás
megvalósításával

kapcsolatos
engedélyezési eljárások

Elsõ fokon eljáró
hatóság

Másodfokon eljáró
hatóság

1. Budapest Istvánmezõ
rehabilitációs
programja, kiemelten a
Budapesti Olimpiai
Központ integrált
rekonstrukciója
(2011–2020)

Budapest XIV.
kerület 32826
helyrajzi számú
terület, illetve ezen
területbõl
telekalakítás
folytán kialakított
terület

általános
építésügyi
hatósági
engedélyezési
eljárások

Budapest Fõváros
XIV. kerület Zugló
Önkormányzat
jegyzõje

Budapest Fõváros
Kormányhivatala

környezetvédelmi
hatósági
engedélyezési
eljárások

Közép-Duna-
völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

útügyi hatósági
engedélyezési
eljárások

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Közlekedési
Fõfelügyelõsége

Nemzeti
Közlekedési
Hatóság Központja

2. a Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatalról és a
területi mérésügyi
és mûszaki
biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet
12. § (2) bekezdése
és 13. § (2)
bekezdése szerinti
engedélyezési
eljárások

Budapest Fõváros
Kormányhivatala
Mérésügyi és
Mûszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési
Hivatal

3. vízjogi hatósági
eljárások

Közép-Duna-
völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Országos
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

4. hírközlési hatósági
eljárások

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság
elnöke

5. földvédelmi,
telekalakítási,
földmérési,
ingatlan-nyilván-
tartási hatósági
eljárások

Budapest 2. számú
Körzeti Földhivatal

Budapest Fõváros
Kormányhivatalá-
nak Földhivatala

6. talajvédelmi
hatósági eljárások

Pest Megyei
Kormányhivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatósága

Mezõgazdasági
Szakigazgatási
Hivatal
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7. beépített tûzjelzõ,
tûzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárásai

Fõvárosi
Tûzoltóparancs-
nokság

Országos
Katasztrófavé-
delmi
Fõigazgatóság

8. tûzvédelmi
hatósági
ügyekben eltérési
engedélyezési
eljárások

Fõvárosi
Tûzoltóparancs-
nokság

Országos
Katasztrófa-
védelmi
Fõigazgatóság

9. a jogszabályban
rögzített
tûzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos
eljárások

Fõvárosi
Tûzoltóparancs-
nokság

Országos
Katasztrófa-
védelmi
Fõigazgatóság

10 azon beépített
tûzoltó
berendezések
létesítésével és
használatbavételi
ügyeivel
kapcsolatos
eljárások, amelyek
tervezése,
kivitelezése
jogszabályban,
nemzeti
szabványban nem
szabályozott

Országos
Katasztrófa-
védelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák
elleni
védekezésért
felelõs miniszter

2. melléklet a 364/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági

engedélyezési eljárásokban közremûködõ hatáskörrel rendelkezõ szakhatóságok

A B C

Sorszám
Szakhatósági közremûködése

tárgya
Elsõ fokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

1. építésügy Budapest Fõvárosi XIV. kerület Zugló
Önkormányzat jegyzõje

Budapest Fõváros Kormányhivatala

2. környezetvédelem,
természetvédelem és
vízügy

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

3. közlekedés

a) közút Budapest Fõváros Kormányhivatala
Közlekedési Felügyelõség

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központja

4. rendészet

a) gyorsforgalmi utak
esetén

Országos Rendõr-fõkapitányság rendészetért felelõs miniszter

b) az egyéb országos
közutak, a helyi közutak és
a közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetén

Budapesti XIV. kerületi
Rendõrkapitányság

Budapesti Rendõr-fõkapitányság
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5. tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért
felelõs miniszter

katasztrófavédelem Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért
felelõs miniszter

6 földmûvelésügy

a) talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi
Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal

7. hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnöke

8. mûszaki biztonság Budapest Fõváros Kormányhivatala
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal

9. egészségügy Budapest Fõváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Szakigazgatási
szerve

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

10. területrendezés Budapest Fõváros Fõépítésze területrendezésért felelõs miniszter

11. kulturális örökségvédelem Budapest Fõváros Kormányhivatala
Kulturális Örökségvédelmi Irodája

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

12. helyi védelem Budapest Fõváros Közgyûlése Budapest Fõváros Fõjegyzõje

A Kormány 365/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló
367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 8. § (4) bekezdés helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az Alapkezelõ feladata

a) az Alap pénzeszközeinek kezelése,

b) a Kollégium mûködési feltételeinek biztosítása,

c) a Bizottság döntéseinek elõkészítése és végrehajtása,

d) a pályázati rendszer mûködtetése, ideértve a nem pályázati úton nyújtott támogatások lebonyolítását is,

e) a pályázókkal, kérelmezõkkel való szerzõdéskötés,

f) a támogatások pénzügyi utalása,

g) a támogatott pályázatok, kérelmek pénzügyi elszámoltatása és szakmai beszámoltatása,

h) a pénzügyi és teljesítmény-ellenõrzések szervezése és lebonyolítása,

i) az Alap beszámolójának és költségvetésének közzététele,

j) a vonatkozó jogszabályokban elõírt nyilvánosság biztosítása,

k) az Alap honlapjának mûködtetése, továbbá

l) a határon túli magyarságot érintõ gazdaságfejlesztési és vállalkozásösztönzési programok lebonyolítása és a

támogatásközvetítési feladatok összehangolása,

m) mindazoknak a kötelezettségeknek az ellátása, amelyeket jogszabály az Alapkezelõ számára elõír.”

2. § Az R. a következõ 39. §-sal egészül ki:

„39. § (1) A 8. § (4) bekezdésének – a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló

367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 365/2011. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:

Mód.rend.) megállapított – l) pontjának megfelelõ feladatkörben, valamint a Mód. rend. hatálybalépését megelõzõen
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megkötött támogatási szerzõdések tekintetében a Corvinus Támogatásközvetítõ és Tõkebefektetési Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: Corvinus Zrt.) jogutódja az Alapkezelõ.

(2) Az Alapkezelõt illetik meg mindazon jogok és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek az (1) bekezdés szerinti

feladat ellátása során, valamint az ezzel összefüggésben megkötött szerzõdések tekintetében a Corvinus Zrt.-t illetik

meg, illetve terhelik.”

3. § Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
a hitelintézetek likviditási szintjének meghatározásáról, valamint devizapozícióbeli lejárati
összhangjának szabályozásáról

A Kormány a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés b) és d) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni a (2) bekezdésben felsoroltak kivételével a részvénytársasági formában

mûködõ hitelintézetekre (a továbbiakban: hitelintézet).

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a

a) lakás-takarékpénztárakra,

b) Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re,

c) Magyar Export-Import Bank Zrt.-re, és

d) Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt.-re.

(3) E rendelet 4. §-át az összevont felügyelet alá tartozó, több hitelintézetet is tartalmazó csoport esetében az ezen

összevont felügyeleti körbe tartozó magyarországi székhelyû hitelintézeteknek együttesen, konszolidáltan kell

teljesíteniük.

Értelmezõ rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. államkötvény: az állam által a kötvényrõl szóló kormányrendelet szerint kibocsátott értékpapír;

2. betét: a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szerinti betétszerzõdés vagy takarékbetét-szerzõdés alapján

fennálló tartozás, ideértve a bankszámlaszerzõdés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is;

3. deviza nostro számla: a belföldi, a GMU hitelintézeteknél, az egyéb külföldi hitelintézeteknél és a Magyar Nemzeti

Banknál (a továbbiakban: MNB), vagy külföldi központi banknál vezetett deviza pénzforgalmi (elszámolási, nostro)

számla, valamint a hozzájuk kapcsolódó átvezetési számla;

4. egyéb követelés: a befektetési szolgáltatási tevékenységbõl származó követelés és az egyéb aktív elszámolás;

5. egyéb külföldi hitelintézet: a GMU tagországok kivételével az összes külföldi ország hitelintézete, ideértve

a nemzetközi hitelintézeteket is;

6. egyéb mérlegen kívüli kötelezettség: olyan, szerzõdés alapján fennálló mérlegen kívüli kötelezettség, illetve

követelés, amely pénzeszköz vagy egyéb eszköz átadására, illetve átvételére vonatkozik, a mérleg fordulónapján már

fennáll, de mérlegtételkénti szerepeltetése egy jövõbeni esemény bekövetkezésétõl, vagy a szerzõdés teljesítésétõl

függ;
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7. Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében

elfogadható értékpapírok értéke: az Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által monetáris

politikai mûveletek során – az adott intézmény számára még rendelkezésre álló kereten belül – szabad rendelkezésû

(nem zárolt) értékpapírok állománya befogadási értéken, ideértve a pénzforgalom fedezetére, az Európai Központi

Bank, illetve az eurórendszer bármely központi bankjának javára limitként zárolt, de ki nem használt állományt is;

8. finanszírozási pozíció: a treasury likviditási pozíciójához kapcsolódó jelenlegi, illetve jövõbeli pénzáramlásokból

származó kötelezettségek és követelések különbségébõl adódó, 30 naptári napra számított kumulált finanszírozási

hiány, illetve többlet, ide nem értve a leányvállalatokkal kötött szerzõdések alapján keletkezõ pénzáramlásokat,

amelynek meghatározásakor csak a hitelintézet saját nevében, saját kockázatára megkötött szerzõdésekbõl származó

követeléseket és kötelezettségeket kell figyelembe venni;

9. fordított repóügylet: a tõkepiacról szóló törvényben meghatározott fogalom;

10. garancia: olyan elõre rendelkezésre nem bocsátott hitelkockázati fedezet, amely olyan kötelezettségvállaláson

alapul, amely kielégíti a hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló kormányrendeletben

(a továbbiakban Hkr.) foglalt minimum követelményeket, és amely nem minõsül hitelderivatívának;

11. GMU: az Európai Unió azon tagállamai, amelyek pénzneme az euró;

12. GMU hitelintézet: a GMU tagországok pénzpiaci alapok nélküli egyéb monetáris pénzügyi intézményei;

13. hátralévõ lejárat:

a) hitel,

b) betét, vagy

c) egyéb instrumentum

esetén a mutató számításának idõpontja és a szerzõdésben meghatározott eredeti lejárat között fennálló idõtartam;

14. háztartás: természetes személy, ideértve az egyéni vállalkozót is;

15. helyi önkormányzatok: a fõvárosi, a megyei, a helyi (területi, nemzetiségi) önkormányzatok és az azok irányítása

alatt álló, kezelésében mûködõ intézmények, valamint azok a nonprofit szervezetek, amelyeket elsõsorban a helyi

önkormányzatok finanszíroznak, és amelyek felett a helyi önkormányzatok gyakorolják az irányítást;

16. hitelderivatíva: a Hkr.-ben meghatározott feltételeknek megfelelõ instrumentum;

17. hitelkeret: a hitelezõ és az adós között írásban létesített hitelszerzõdés alapján az adós részére rendelkezésre

tartott pénzösszeg (ideértve a folyószámla és rulírozó hitelkeretet is), amelynek terhére a hitelintézet – meghatározott

szerzõdési feltételek megléte esetén – a kölcsönszerzõdés megkötésére, vagy egyéb hitelmûvelet végzésére köteles;

18. jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevélrõl szóló törvény szerint meghatározott értékpapír;

19. kkv betét: mikro-, kis- és középvállalkozások lekötött betéte, a látra szóló- és folyószámlabetét-állománya, valamint

a lejárat nélküli betét, abban az esetben, ha az háztartással szembeni kitettségnek minõsül;

20. kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjétõl való eltérés: a kötelezõ jegybanki tartalék teljesítésére szolgáló

bankszámla egyenlegének az adott hónap hátralévõ idõszakában tartandó elszámolási számlaegyenlegétõl számított

eltérés;

21. kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása: az adott hónap hátralévõ idõszakában tartandó

elszámolási számlaegyenleg és az adott havi, MNB által megállapított tartalékkötelezettség különbsége;

22. kötvény: a forgalomba hozatal helyének joga szerint kötvénynek minõsülõ pénzügyi eszköz;

23. központi költségvetési intézmények (az államháztartáshoz tartozó intézmények): az államhatalom szervei,

a Kormány, a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek és a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek és

az MNB honlapján közzétett listának megfelelõen a központi költségvetésbe sorolt nem pénzügyi vállalatok;

24. lejárat nélküli tételek:

a) eszköz oldalon ide tartozik a konkrét lejárathoz nem köthetõ részvény, vagyoni részesedés, saját eszköz,

törlesztési kötelezettséget nem tartalmazó hitel, és a lejárattal nem rendelkezõ nyújtott, nem visszaváltható

alárendelt és egyéb kölcsöntõke, valamint a folyószámlához kapcsolódó hitelkeretbõl folyósított lejárat nélküli

kölcsön, ha a szerzõdés nem tartalmaz a szerzõdéses feltételek utólagos módosítására ösztönzõ, vagy azt

lehetõvé tevõ elemet,

b) a forrás oldalon ide tartozik a konkrét lejárathoz nem köthetõ saját tõke és a futamidõ nélküli betét (a betéti

okiratokat kivéve);

25. lejárt tételek: a mutató számításának idõpontjáig esedékessé vált, de ki nem fizetett tõke-, kamat- és egyéb

követelés könyv szerinti bruttó értéke, ideértve azon mérlegben szereplõ betéteket, illetve a hitelintézet által

kibocsátott azon értékpapírokat és azok kamatát, járulékát is, amelyeket a lejárat után (az esedékességkor) az ügyfelek

nem váltottak ki;
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26. mérlegfõösszeg: mérlegben szereplõ eszközök együttes összege;

27. mikro-, kis- és középvállalkozás: a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban

Hpt.) meghatározott fogalom;

28. MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható értékpapírok értéke: az MNB monetáris politikai

mûveletei során az elkövetkezõ 30 naptári napban felajánlható, szabad rendelkezésû (nem zárolt) értékpapírok

állománya befogadási értéken, ideértve a pénzforgalom fedezetére, az MNB javára limitként zárolt, de ki nem használt

állományt is, amely nem tartalmazza a 7. pontban meghatározott, az Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer

központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható értékpapírok értékét;

29. nem pénzügyi vállalat: pénzügyi szolgáltatást nem nyújtó gazdálkodó szervezet, amelynek fõ tevékenysége a piaci

értékesítésre szánt javak elõállítása, illetve nem pénzügyi szolgáltatások nyújtása;

30. nem-rezidens (külföld): rezidensnek nem minõsülõ természetes személy és szervezet;

31. óvadéki betét: olyan betét, amelyet az ügyfél a vele szemben fennálló követelés biztosítékaként (hitel) helyezett el

a hitelintézetnél azzal, hogy a szerzõdés nem, vagy nem szerzõdésszerû teljesítése esetén a hitelintézet követelését

a betét felhasználásával kielégítheti;

32. pénztárkészlet: a hitelintézetnél lévõ forint és valuta készpénzállomány, a törvényes fizetõeszközül szolgáló

nemesfém érmék, azok fizikai elhelyezésétõl függetlenül, valamint a hitelintézet egységei közötti úton lévõ

készpénzállomány;

33. pénzpiaci alap: olyan befektetési alap, amelynek befektetési jegyei likviditás szempontjából a bankbetétekhez

hasonló, és eszközeit elsõsorban pénzpiaci eszközökbe, vagy legfeljebb 1 éves hátralévõ lejáratú transzferálható

hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírokba, vagy pénzpiaci eszközök kamataihoz hasonló megtérülésû eszközökbe

fektetik;

34. rezidens: olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, amely

gazdasági érdekeltségének központja Magyarország területén van, ideértve:

a) a Magyarországon állampolgárságtól függetlenül legalább egy éve életvitelszerûen tartózkodó, vagy szándékai

szerint tartózkodni akaró természetes személy, ide nem értve az itt mûködõ külföldi diplomáciai és konzuli

képviseletek nem magyar állampolgárságú tagját, alkalmazottját és azok családtagját, továbbá a tanulmányok

folytatása vagy gyógyászati kezelés céljából itt tartózkodó, illetve ide érkezõ természetes személyt,

b) a külföldön mûködõ magyar diplomáciai és konzuli képviseletek, azok magyar állampolgárságú tagja,

alkalmazottja és az említett személyek családtagja, a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerzõdéses

állományának külföldön szolgálatot teljesítõ tagja, továbbá az állam alkalmazásában külföldön munkát végzõ

egyéb természetes személy,

c) a Magyarországon – ideértve a vámszabad- és a tranzitterületet is – székhellyel, telephellyel rendelkezõ, vagy

egyébként gazdasági tevékenységet folytató jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet

(a továbbiakban együtt: szervezet),

d) amennyiben egy szervezet rezidensi státusza – a fizikai jelenlét hiányában – nem állapítható meg, a székhelye

alapján a szervezet bejegyzésének helyét kell figyelembe venni, azaz a magyar cégbíróságnál bejegyzett

szervezet minõsül rezidensnek;

35. saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír: a hitelintézet által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítõ

értékpapír;

36. Társadalombiztosítási Alap: Nyugdíj– és Egészségbiztosítási Alap;

37. változó devizás hitelkeret: olyan le nem hívott hitelkeret, amely esetében a hitelintézet saját döntése a folyósított

hitel denominációjának megválasztása, ideértve a forintban vagy a devizában denominált ilyen tulajdonsággal

rendelkezõ hitelkereteket is.

A hitelintézet likviditási szintjének meghatározása

3. § (1) A hitelintézetnek – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – mindenkor teljesítenie kell az e rendelet által elvárt

minimumkövetelményt az alábbi mutatók közül legalább az egyik esetén:

a) Betétfedezeti mutató: az 1. melléklet szerint számított mutatószám,

b) Mérlegfedezeti mutató: a 2. melléklet szerint számított mutatószám.

(2) A jelzálog-hitelintézetnek az (1) bekezdés b) pontja szerinti mérlegfedezeti mutatóra vonatkozó

minimumkövetelményt kell teljesítenie.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti mutatókat a hitelintézetek Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban:

Felügyelet) számára történõ napi gyakoriságú adatszolgáltatása alapján kell kiszámítani.

A hitelintézet devizapozícióbeli lejárati összhangjának biztosítása

4. § (1) A hitelintézetnek mindenkor teljesítenie kell az e rendelet által elvárt minimumkövetelményt a devizafinanszírozás

megfelelési mutató esetén.

(2) A devizafinanszírozás megfelelési mutató a 3. melléklet szerint számított mutatószám.

(3) Az (1) bekezdés szerinti mutatót a hitelintézetek Felügyelet számára történõ havi gyakoriságú adatszolgáltatása

alapján kell kiszámítani.

Minimumkövetelmények

5. § (1) E rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a hitelintézetnek mindenkor teljesítenie kell a 3. § (1) bekezdés a) pontjában

meghatározott mutató esetében legalább a 0,2-es szintet, vagy a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott

mutató esetében legalább a 0,1-es szintet.

(2) E rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározott devizafinanszírozás megfelelési mutatójának mindenkor el kell érnie

legalább a 0,65-os szintet.

Záró rendelkezések

6. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. január 16-án lép hatályba.

(2) A 4. §, az 5. § (2) bekezdése és a 3. melléklet 2012. július 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Betétfedezeti mutató számításának módja

A mutató a hitelintézet 30 napos, ténylegesen rendelkezésre álló likviditási pozíciójának, és a háztartások és a nem

pénzügyi vállalkozások által elhelyezett betétek állományának hányadosaként számítható ki.

A mutató számlálója a következõ elemek összegébõl adódik:

Számláló

30 napos finanszírozási pozíció (elõjelhelyesen)
Deviza nostro számla egyenleg
MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható
értékpapír-állomány 30 napos kumulált értéke
Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai
által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható
értékpapír-állomány 30 napos kumulált értéke
30 napon belül lejáró saját kibocsátású hitelviszonyt
megtestesítõ értékpapírok (negatív elõjellel)
Kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjétõl való eltérés
(elõjelhelyesen)
Kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjének várható
megváltozása (elõjelhelyesen)
A hitelintézetnél lévõ készpénz állomány (pénztár)

A mutató nevezõje a következõ elemek összegébõl adódik:

Nevezõ A hitelintézetnél a háztartások és nem pénzügyi vállalatok által
elhelyezett betétek állománya
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2. melléklet a 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Mérlegfedezeti mutató számításának módja

A mutató a hitelintézet 30 napos, ténylegesen rendelkezésre álló likviditási pozíciójának és a mérlegfõösszegének

hányadosaként számítható ki.

A mutató számlálója a következõ elemek összegébõl adódik:

Számláló

30 napos finanszírozási pozíció (elõjelhelyesen)

Deviza nostro számla egyenleg

MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható
értékpapír-állomány 30 napos kumulált értéke

Európai Központi Bank, illetve az eurórendszer központi bankjai által,
monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható
értékpapír-állomány 30 napos kumulált értéke

30 napon belül lejáró saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok (negatív elõjellel)

Kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjétõl való eltérés
(elõjelhelyesen)

Kötelezõ jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása
(elõjelhelyesen)

A hitelintézetnél lévõ készpénzállomány (pénztár)

A mutató nevezõje a következõ elemek összegébõl adódik:

Nevezõ Hitelintézet mérlegfõösszege

3. melléklet a 366/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Devizafinanszírozás megfelelési mutató számításának módja

A mutató a stabilnak minõsített devizaforrások és az 1 éven túli hátralévõ lejáratú forinttal szembeni nettó

devizaswap-állománynak, valamint a finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli

devizakötelezettségeknek a hányadosaként számítható ki.

A mutató számlálójának a kiszámítása az alábbi elemek és a hozzájuk rendelt súlyok szorzatösszegeként történik.

Beszámítandó elemek Súlyok

Számláló Stabilnak minõsített devizaforrások és az 1 éven túli hátralévõ lejáratú
forinttal szembeni nettó devizaswap-állomány

1 Egy év vagy annál hosszabb hátralévõ lejáratú deviza betétek és
deviza kötelezettségek

100%

2 Óvadéki deviza betét 100%

3 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró háztartási deviza betétek 80%

4 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró kkv-s deviza betétek 80%

5 Háztartások tulajdonában lévõ, adott hitelintézet által kibocsátott 1
éven belüli hátralévõ lejárattal rendelkezõ deviza kötvények állománya

80%

6 Lejárat nélküli vagy 1 éven belül lejáró nem pénzügyi vállalatok,
központi kormányzat (beleértve a központi költségvetési
intézményeket), helyi önkormányzatok, Társadalombiztosítási Alapok,
egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítõk, pénzügyi kiegészítõ
tevékenységet végzõk, biztosítók és magánnyugdíjpénztárak,
valamint a háztartásokat segítõ nonprofit intézmények deviza betétei

50%

7 Pénzpiaci alapok 1 éven belül lejáró deviza betétei 50%

8 Éven túli hátralévõ lejáratú forinttal szembeni nettó
devizaswap-állomány

100%
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A mutató nevezõjének a kiszámítása az alábbi elemek és a hozzájuk rendelt súlyok szorzatösszegeként történik.

Nevezõ Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli devizakötelezettségek
9 Valuta pénztárkészlet 0%

10 Egy évnél rövidebb hátralévõ lejáratú fedezetlen deviza eszközök 0%
11 Fordított repóügylet (csak deviza) 0%
12 Devizában denominált értékpapírok egy évnél rövidebb hátralevõ lejárattal 0%
13 Pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven belül lejáró deviza hitel 0%
14 Éven túli hátralévõ lejáratú deviza államkötvény, konszolidációs deviza

államkötvény, MNB által kibocsátott deviza kötvény, egyéb pénzügyi
közvetítõk deviza kötvénye valamint GMU központi kormányzat deviza
kötvénye

5%

15 Olyan devizában denominált értékpapírok, amelyeket 20%-os súlyozású
kormányzat, központi bank bocsát ki vagy garantál

20%

16 Egy éven belül lejáró, nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb belföldieknek
nyújtott deviza hitelek

50%

17 Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott tõzsdei indexben
szereplõ devizában denominált részvények

50%

18 Éven túli hátralévõ lejáratú, nem csoporton belüli hitelintézet által kibocsátott
devizában denominált jelzáloglevelek

50%

19 Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlannal
fedezett deviza kitettségek

65%

20 Egy éven belül lejáró háztartási deviza hitelek 85%
21 EGYÉB FENT NEM NEVESÍTETT DEVIZA ESZKÖZÖK
211 Lejárt, éven túli hátralévõ lejáratú és lejárat nélküli háztartási deviza hitelek 100%
212 Lejárt, éven túli hátralévõ lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatok

deviza hitelei
100%

213 Lejárt, éven túli hátralévõ lejáratú és lejárat nélküli hitelintézeteknek nyújtott
deviza hitel

100%

214 Nem rezidensek hitelei 100%
215 Egyéb belföldieknek nyújtott lejárat nélküli, lejárt és éven túli hátralévõ

lejáratú deviza hitel
100%

216 Egyéb deviza követelések 100%
217 Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált) 100%
218 Saját deviza eszközök 100%
219 Minden egyéb deviza eszköz 100%

22 Garanciák, egyéb mérlegen kívüli deviza kötelezettségek
A Hpt. szerinti sztenderd és a belsõ minõsítésen alapuló módszert alkalmazó

hitelintézetek
Teljes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek 100%
Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott

ígérvény, hitelkeret)
50%

Alacsony kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott
ígérvény, hitelkeret)

20%

Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott
ígérvény, hitelkeret)

0%

Csak a Hpt. szerinti belsõ minõsítésen alapuló módszert alkalmazó
hitelintézetek

Teljes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek 100%
75%-os súlyozású egyéb mérlegen kívüli deviza tételek 75%
Közepes kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott

ígérvény, hitelkeret)
50%

Alacsony kockázatú mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott
ígérvény, hitelkeret)

20%

Kockázatmentes mérlegen kívüli deviza tételek (kivéve le nem hívott
ígérvény, hitelkeret)

0%

23 Le nem hívott deviza likviditási és deviza hitelkeret 5%
24 Változó devizás hitelkeret 2,5%
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A mutató számítása során a nevezõ egyes sorai az alábbiak szerint értelmezhetõek:

1. A táblázat 2. sorában óvadéki betét esetén azokat az óvadéki betéteket kell érteni, amelyet az ügyfél a vele szemben

fennálló éven túli hátralévõ lejárattal rendelkezõ követelés biztosítékaként (hitel) helyezett el.

2. A táblázat 10. sorában az egy évnél rövidebb lejáratú fedezetlen eszközök esetén a belföldi, a GMU hitelintézeteknél,

az egyéb külföldi hitelintézményeknél és az MNB-nél, vagy külföldi központi banknál vezetett pénzforgalmi

(elszámolási, nostro) és betéti számlák, valamint a hozzájuk kapcsolódó átvezetési számlák egyenlegét kell közölni. Itt

kell kimutatni a belföldi, a GMU hitelintézeteknél és az egyéb külföldi hitelintézményeknél betéti szerzõdés keretében

elhelyezett betéteket. A betét- vagy hitelszerzõdés nélkül kötött ügyletek alapján fennálló követelések helyét

(hitelként vagy betétként történõ jelentését) az dönti el, hogy ki kezdeményezte az ügyletet. A táblázat ebben

a sorában kell jelenteni a határidõs, swap és opciós ügyletek lezárása elõtti pénzmozgásokból származó,

mérlegtételként kimutatandó követeléseket (tartozik egyenlegû margin fedezeti számlák) is.

3. A táblázat 15. sorában szereplõ olyan értékpapírok alatt, amelyeket 20%-os súlyozású kormányzat, központi bank

bocsát ki vagy garantál, a Hkr. szerinti 20%-os hitelkockázati súlyozásba tartozó központi kormánnyal vagy központi

bankkal szembeni kitettségeket kell érteni.

4. A táblázat 17. sorában szereplõ nem a hitelintézet vagy annak leányvállalata által kibocsátott tõzsdei indexben

szereplõ részvények között a hitelintézet saját tulajdonában lévõ, de nem általa kibocsátott részvények állományát kell

kimutatni adott idõszak végi záróárfolyamán. Csak a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról,

valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló törvény alapján is elismerhetõ, és a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján közzétett részvényeket lehet ebben a kategóriában figyelembe venni.

5. A táblázat 18. sorában szereplõ éven túli hátralévõ lejáratú, nem csoporton belül kibocsátott jelzáloglevelek alatt

az adatszolgáltató tulajdonában lévõ azon 1 éven túl lejáró jelzáloglevelek állományát kell beszámítani névértéken,

amelynek kibocsátója az adatszolgáltatóval nem ugyanazon összevont felügyeleti körbe tartozó hitelintézet.

6. A táblázat 19. sorában szereplõ bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású lakóingatlannal fedezett

kitettségekhez a Hkr. szerint meghatározott feltételek alapján 35%-os vagy annál kisebb hitelkockázati súlyozású

lakóingatlannal fedezett kitettségek tartoznak, függetlenül attól, hogy a hitelintézet a hitelezési kockázat kezelésére

sztenderd vagy belsõ minõsítési módszert alkalmaz. Ebbe a kategóriába tartozik a jelzálog-hitelintézet ingatlanon

alapított önálló zálogjog visszavásárlási vételárából származó követelése is.

A Kormány 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelete
az egyes kereskedelmi építmények létesítésével összefüggõ Bizottság mûködésérõl, valamint
a felmentési kérelem adattartalmáról

A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1a) bekezdés b) és c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket

rendeli el:

1. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 53/F. §

(2) bekezdése szerinti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) elnöke a kereskedelemért felelõs miniszter

(a továbbiakban: miniszter) által kijelölt személy.

(2) A Bizottság további tagjai:

a) a miniszter által kijelölt kettõ,

b) a vidékfejlesztésért felelõs miniszter által kijelölt egy,

c) a környezetvédelemért felelõs miniszter által kijelölt egy

személy.

(3) A Bizottság tagja csak olyan személy lehet, aki törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételre köteles.

(4) A Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
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2. § (1) Az Étv. 53/F. § (2) bekezdése szerinti felmentésre irányuló kérelemnek (a továbbiakban: kérelem) az 1. mellékletben

meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

(2) 5000 m2 alapterületnél nagyobb kereskedelmi építmény esetén a kérelemhez hatástanulmányt is csatolni kell,

amelynek tartalmi elemeit a 2. melléklet határozza meg.

(3) A Bizottság a felmentési kérelemrõl az Étv. 53/F. § (4) bekezdésében meghatározott szempontok és az alábbi

szempontok figyelembevételével foglal állást:

a) a felmentési kérelemben szereplõ kereskedelmi építmény környezetre gyakorolt hatása,

b) a felmentési kérelemben szereplõ kereskedelmi építmény vidékfejlesztésre gyakorolt hatása,

c) a felmentési kérelemben szereplõ kereskedelmi építmény településén és vonzáskörzetében meglévõ

kereskedelmi építmények, piacok környezetre és vidékfejlesztésre, valamint a lakosság életkörülményeire,

továbbá a kérelemben szereplõ kereskedelmi építményre gyakorolt fenntarthatósági hatása.

(4) A Bizottság egyszerû többséggel alakítja ki véleményét a felmentés megadásáról, illetve a felmentési kérelem

elutasításáról. A Bizottság álláspontjáról a Bizottság elnöke tájékoztatja a minisztert.

(5) A miniszter által hozott határozatot közölni kell a létesítendõ vagy bõvítendõ kereskedelmi létesítmény helye szerinti

elsõfokú építésügyi hatósággal.

3. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2015. január 1-jén hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A 300 m2 alapterület feletti kereskedelmi építmény építési engedélyezéséhez szükséges felmentési

kérelem tartalmi elemei

1. A felmentést kérelmezõ

a) neve, címe;

b) cégjegyzékszáma, vagy vállalkozói száma;

c) eddigi beruházásai.

2. Az építeni, vagy bõvíteni kívánt kereskedelmi építmény

a) alapterülete m2-ben;

b) címe, helyrajzi száma;

c) célja (üzlet, bevásárlóközpont);

d) tervezett profilja (fõ árucsoportonként);

e) az építmény egyéb funkciója a kereskedelmi építményen kívül;

f) kereskedelmi vonzáskörzete (települések felsorolása, lakosságszám);

g) bõvítés vagy átalakítás esetén eddigi funkciója;

h) tervezett átadási ideje.

3. Az 5000 m2-nél nagyobb alapterületû kereskedelmi építménnyel kapcsolatos hatástanulmány a 2. melléklet szerint.

4. Csatolandó dokumentumok a kereskedelmi építményre vonatkozóan:

a) a létesítendõ építménnyel kapcsolatban kapott engedélyek (ha van ilyen) másolata;

b) a tervezett beruházással kapcsolatban benyújtott és kezdeményezett kérelmek másolata.

5. Az Étv. 53/F. § (1) bekezdése szerinti tilalom alóli felmentési kérelem részletes indokolása.

6. Nyilatkozat arról, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, valamint cégszerû aláírás és dátum.
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2. melléklet a 367/2011. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az 5000 m2 alapterületet meghaladó kereskedelmi építmények felmentési kérelméhez kapcsolódó

hatástanulmány tartalmi elemei

1. a kereskedelmi építmény tervezett profilja fõbb árucsoportok szerint;

2. a kereskedelmi építmény alapterületének megoszlása rendeltetés szerint;

3. a tervezett kereskedelmi üzletek, szolgáltatók száma;

4. a kereskedelmi vonzáskörzet (közvetlen és közvetett) meghatározása, fejlesztési potenciálok;

5. közúti és tömegközlekedési kapcsolatok, forgalmi vizsgálat, tervezett fejlesztés;

6. a vonzáskörzet demográfiai mutatói;

7. a vonzáskörzet lakásállománya, keresõképes lakossága;

8. munkanélküliségi mutatók a vonzáskörzetben;

9. az építmény tervezett kiskereskedelmi forgalma;

10. az építmény napi látogatottsági mutatói;

11. a vásárlóerõ várható alakulása;

12. összefoglalás a tervezett beruházás vidékfejlesztési, környezetvédelmi, valamint gazdasági hatásairól, amelyet

a kereskedelmi építménnyel szemben elvár a befektetõ.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A miniszterelnök 3/2011. (XII. 30.) ME rendelete
a Külhoni Magyarságért Díj alapításáról

1. § A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseirõl szóló 2011. évi CCII. törvény

24. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a külhoni magyarságért végzett kimagasló közéleti, gazdasági,

tudományos, kulturális, oktatási tevékenység elismerésére KÜLHONI MAGYARSÁGÉRT DÍJ-at (a továbbiakban: díj)

alapítok.

2. § (1) A díj a külhoni magyar közösségek érdekében a közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a nemzet örökségének

megõrzésében, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszervezõdésben

kiemelkedõ tevékenységet végzõ magyarországi és külföldi személyeknek és szervezeteknek adományozható.

(2) Évente legfeljebb tíz díj adományozható. A díj átadására augusztus 20-a, nemzeti és állami ünnep alkalmával kerül sor.

(3) Kivételes alkalomból az (1) bekezdésben felsorolt érdemek elismerésére – a 3. §-ban foglaltak szerint létrehozott

Bizottság javaslatára – a miniszterelnök évente összesen legfeljebb öt személynek vagy szervezetnek a

(2) bekezdésben meghatározott számon felül az ott meghatározottól eltérõ idõpontban is adományozhat díjat.

(4) A díjjal oklevél és emlékplakett, továbbá – személyenként vagy szervezetenként – egymillió forint jutalom jár.

3. § (1) A díjat a miniszterelnök a Külhoni Magyarság Bizottságnak a nemzetpolitikáért felelõs miniszter útján tett

elõterjesztésére adományozza. A Bizottság egy-egy tagját a nemzetpolitikáért felelõs miniszter, az oktatásért és

kultúráért felelõs miniszter, valamint a külgazdaságért és a Kárpát-medencei Gazdasági Övezet gazdaságfejlesztéséért

felelõs miniszter jelöli ki. A Bizottság elnöke a nemzetpolitikáért felelõs miniszter irányítása alatt álló helyettes

államtitkár. A Bizottság a díj odaítélésére vonatkozó javaslatának kialakítása során kikéri a Magyar Állandó Értekezlet

határon túli tagszervezeteinek véleményét.

(2) A kitüntetési javaslathoz indokolást kell csatolni.

(3) Ugyanazon személynek, szervezetnek újabb díj adományozására csak olyan kiemelkedõ tevékenység alapján tehetõ

javaslat, amelyet a korábban adományozott díj elnyerése óta végzett.

(4) A díjazottak névsorát – beleegyezésük esetén – a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

4. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A belügyminiszter 70/2011. (XII. 30.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, a 21–28. § és a 36. § c) pontja tekintetében

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés

9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya

a) a belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervekre, az önkormányzati tûzoltóságokra, (a továbbiakban

együtt: rendvédelmi szerv),

b) az a) pontban felsorolt szervek hivatásos, szerzõdéses, kormányzati szolgálati jogviszonyban, közszolgálati

jogviszonyban, munkaviszonyban álló és közalkalmazotti állományának minden szervezett tevékenységére,

c) a tûzoltás és a mûszaki mentés, az ezekre való felkészülés, továbbá a készültségi szolgálat ellátása során

a fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságokra, a hatósági jogkörre vonatkozó rendelkezések kivételével, továbbá

d) a rendkívüli munkavégzési körülmények esetén a feladat végrehajtásába bevont külsõ személyekre, a polgári

védelmi kötelezettség alapján szolgálatot teljesítõ személyekre, valamint a rendészeti szakközépiskolák tanulóira

és személyi állományára

terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) alapellátó orvos: a szerv személyi állományának gyógyító-megelõzõ és foglalkozás-egészségügyi alapellátására

foglalkoztatott orvos,

b) egészségügyi alapellátó egység: a szerv azon szervezeti egysége vagy intézménye, amelyet a személyi állomány

gyógyító-megelõzõ, fogászati és pszichológiai, valamint foglalkozás-egészségügyi ellátására hoztak létre,

c) egészségvédelmi megbízott: a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) munkavédelmi és foglalkozás-

egészségügyi szakfeladatai szakirányításáért felelõs szervezeti egysége által kiadott tematika alapján

a rendvédelmi szerveknél kiképzett, a rendvédelmi szervek helyi szerveinél részmunkaidõben – napi két órában –

foglalkoztatott személy,

d) foglalkozás-egészségügyi szolgálat: az egészségügyi alapellátó egységen belül foglalkozás-egészségügyi ellátást

biztosító személy vagy személyek,

e) halálos foglalkozási megbetegedés: olyan, halálhoz vezetõ megbetegedés, ahol a halál oka a foglalkozási

megbetegedés, szolgálati kötelmekkel összefüggõ betegség vagy annak szövõdménye,

f) kötött szolgálati és munkahely: az a meghatározott alapterületû, kijelölt hely, amelyet a beosztott munkavállaló

kizárólag szolgálati elöljárója vagy az adott feladatot közvetlenül irányító személy engedélyével vagy leváltását

követõen hagyhat el,

g) munka-egészségügyi szaktevékenységgel foglalkozó szakember: a munkavédelemrõl szóló törvényben

meghatározott szakképesítéssel rendelkezõ személy,

h) munkavédelmi hatóság: a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó egyes szervek kijelölésérõl szóló

kormányrendeletben kijelölt személyek, akik a rendvédelmi szervek vonatkozásában munkabiztonsági, valamint

munkaegészségügyi hatósági hatáskört látnak el,

i) munkavédelmi fõfelügyelõ: munkavédelmi szakfelügyeleti és szakirányítási feladatok ellátására foglalkoztatott,

felsõfokú munkavédelmi szakképzettséggel rendelkezõ személy,

j) munkavédelmi felügyelõ: munkavédelmi feladatok ellátására foglalkoztatott, érettségivel és munkavédelmi

technikusi szakképesítéssel vagy felsõfokú munkavédelmi szakképzettséggel rendelkezõ személy,

k) rendkívüli munkavégzési körülmények: az adott szakterületen a feladat végrehajtását általában jellemzõtõl eltérõ

körülmények között történõ munkavégzés, feladatellátás vagy szolgálatteljesítés, így különösen az életmentési,

tûzoltási, mûszaki mentési, katasztrófa- és kárelhárítási tevékenység, közvetlen baleseti veszély elhárítása,
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ismeretlen veszélyforrás esetében történõ beavatkozás, szélsõséges klimatikus viszonyok, fegyverhasználat,

fegyveres akció végrehajtása, rendkívüli esemény felszámolása,

l) rendvédelmi célú egyéni védõeszköz: a rendvédelmi szerv kiképzési és szolgálati feladatainak ellátásához,

kifejezetten a rendvédelmi szervek részére kifejlesztett, gyártott, egyénileg használt, az élet, testi épség és

egészség megóvását szolgáló védõfunkciójú eszköz (a továbbiakban: védõeszköz),

m) nem rendvédelmi célú egyéni védõeszköz: a rendvédelmi szerv kiképzési és szolgálati feladatainak ellátásához

szükséges, nem kifejezetten a rendvédelmi szervek részére kifejlesztett, gyártott, közforgalomban kapható,

minõsítési tanúsítvánnyal rendelkezõ védõeszköz [a továbbiakban az l) és az m) pontban meghatározottak

együtt: egyéni védõeszköz],

n) szervezett tevékenység: a munkavédelemrõl szóló törvényben meghatározott szervezett munkavégzés, valamint

a rendkívüli munkavégzés és szolgálati feladat ellátása; a munkaidõn, szolgálati idõn kívüli tevékenység akkor

tekinthetõ szervezettnek – tekintettel az o) pont ob) és oc) alpontjára –, amennyiben azt az állományilletékes

parancsnok vagy az általa megbízott vezetõ elrendeli, és azt a tevékenység meghatározásával, valamint az

idõpont és az érintett személyek megjelölésével írásban rögzítik,

o) szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset: a munkavédelemrõl szóló törvényben meghatározott munkabaleseten

túl az a baleset, amely a hivatásos állomány tagját

oa) azonnali szolgálatba, munkába rendelés esetén a rendelkezõ szóbeli vagy írásbeli parancs vagy utasítás

vételétõl számított idõtõl a szolgálatteljesítés, munkavégzés helyére történõ megérkezéséig, valamint

onnan lakóhelyére menet közben,

ob) kiképzési terv, napirend szerint elõírt gyakorlati foglalkozásokon, a fizikai állóképesség fenntartásával

kapcsolatos szervezett sportfoglalkozásokon,

oc) a rendvédelmi szervek tömegkapcsolatainak erõsítése céljából a rendvédelmi szerv által szervezett

sportversenyeken, speciális rendezvényeken, bemutatókon

érte.

3. § (1) A BM munkavédelmi fõfelügyelõje megszervezi az ágazati munkavédelmi tevékenységet.

(2) A munkavédelmi szervezet kétszintû ellátási rendszerû. A rendvédelmi szervek munkavédelmi fõfelügyelõi látják el az

adott szervnél a munkavédelemmel kapcsolatos szakirányítási és szakfelügyeleti feladatokat. A munkavédelmi

feladatokat a munkavédelmi felügyelõk és az egészségvédelmi megbízottak látják el.

(3) A munkavédelmi fõfelügyelõ és a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavédelmi felügyelõ jogállását, hatáskörét

és feladatait az érintett szerv szervezeti és mûködési szabályzatában, valamint a munkaköri leírásban kell

meghatározni, önálló beosztását az állománytáblában kell rögzíteni.

(4) A részmunkaidõben végezhetõ munkavédelmi tevékenység az érintett szerv személyi állományából a feladattal

ideiglenesen megbízott, legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezõ személy foglalkoztatásával

vagy külsõ szolgáltató útján is ellátható.

(5) A hivatásos katasztrófavédelmi szervek területi és helyi szerveinél az elõírt munkavédelmi szakképesítés mellett

legalább középfokú szakmai végzettséggel rendelkezõ személy foglalkoztatható.

4. § (1) A BM munkavédelmi fõfelügyelõje szervezi és koordinálja a rendvédelmi szerv munkavédelmi tevékenységét, ellátja

a munkavédelmi fõfelügyelõk szakmai irányítását és szakmai felügyeletét.

(2) A BM munkavédelmi fõfelügyelõje – a belügyminiszter által irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok mûveleti

tevékenységével kapcsolatos adatok kivételével – bekéri a szakirányítási feladatai ellátásához szükséges

munkavédelmi tárgyú dokumentumokat, így különösen:

a) a szolgálati és munkabalesetek dokumentumait,

b) a munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos jegyzõkönyvek és intézkedések iratait,

c) a munkavédelmi helyzet éves értékelésérõl készített dokumentumot,

d) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos szolgálat ellátás, munkavégzés személyi és tárgyi feltételeivel

kapcsolatos jelentéseket,

e) egyéb statisztikai, vagy a szakmai feladatok ellátásához szükséges bármely iratot vagy adatot az adatvédelmi

szabályok betartása mellett,

f) a szakterületével összefüggõ rendkívüli eseményekrõl meghatározott egyéb jelentéseket,

g) a kockázatértékeléssel kapcsolatban keletkezett valamennyi dokumentumot, valamint

h) egyéb, a feladatok ellátásához szükséges iratot és dokumentumot.
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(3) A munkavédelmi fõfelügyelõk és a munkavédelmi felügyelõk a szakmai felügyeletük alá tartozó szervek

vonatkozásában bekérhetik a (2) bekezdésben megjelölt, a feladatuk ellátásához szükséges dokumentumokat.

(4) A BM munkavédelmi feladatokért felelõs szervezeti egység vezetõje – a vonatkozó jogszabályi elõírásoknak

megfelelõen – munkavédelmi feladatokat határozhat meg a rendvédelmi szervek részére.

(5) A munkavédelmi fõfelügyelõk szakmai feladatuk ellátása során közvetlen kapcsolatot tartanak a BM munkavédelmi

fõfelügyelõjével.

5. § (1) A munkavédelmi fõfelügyelõ

a) tevékenységét az adott rendvédelmi szerv munkavédelmi hatósági jogkört gyakorló vezetõjének közvetlen

alárendeltségében végzi,

b) szakmailag irányítja a munkavédelmi felügyelõk és az egészségvédelmi megbízottak munkavédelmi

tevékenységét,

c) képviseli a rendvédelmi szervet munkavédelmi ügyekben,

d) elemzi és értékeli a rendvédelmi szerv munkavédelmi helyzetét, tevékenységét, a balesetek alakulását, azok okait,

és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre,

e) megszervezi a munkavédelmi felügyelõk és egészségvédelmi megbízottak oktatását, továbbképzését,

f) figyelemmel kíséri és véleményezi a közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó beruházások és felújítások

elõkészítésekor, valamint átadásakor a munkavédelmi elõírások megtartását,

g) rendszeresen vizsgálja a munkabalesetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának gyakorlatát,

h) megszervezi és lebonyolítja a munkavédelmi vizsgabizottság tagjainak vizsgáztatását,

i) részt vesz a mûszaki átadásokon,

j) elkészíti a rendvédelmi objektumok terveihez szükséges szakvéleményt, továbbá

k) évente tájékoztatja a belügyminisztert a rendvédelmi szerv munkavédelmi helyzetérõl, a megtett

intézkedésekrõl.

(2) A munkavédelmi felügyelõ

a) együttmûködik az érintett szerv szervezeti egységeivel a szakterületét érintõ kérdésekben,

b) elkészíti az érintett szerv munkavédelmi szabályzatát, szükség esetén kezdeményezi annak módosítását,

c) ellátja az érintett szerv munkabiztonsági szaktevékenységét,

d) elkészíti a munkavédelmi oktatási tematikák általános részét, a vizsgaanyagokat, ezeket jóváhagyásra az érintett

szerv vezetõjéhez felterjeszti,

e) szervezi a munkavédelmi vizsgáztatásokat, vezeti a nyilvántartásokat,

f) koordinálja a munkavédelmi oktatásokat, szervezi az érintettek helyi szintû munkavédelmi vizsgáztatását, arról

nyilvántartást vezet,

g) részt vesz a mûszaki átadásokon,

h) elkészíti a munkavédelmi jog- és hatáskörrel rendelkezõ személyek munkaköri leírásának munkabiztonsági

fejezetét és mellékletét,

i) ha az érintett szervnél nincs munkavédelmi fõfelügyelõ, elemzi és értékeli a szerv munkavédelmi helyzetét,

tevékenységét, a balesetek alakulását, azok okait, és javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre, továbbá

j) figyelemmel kíséri a beruházási és felújítási munkálatok elõkészítésekor, valamint átadásakor a munkavédelmi

elõírások megtartását.

6. § (1) A munkavédelmi felügyelõk az egészségügyi alapellátó egységekkel, a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó

szakemberekkel és az egészségvédelmi megbízottakkal együttmûködve figyelemmel kísérik az érintett szerveknél

a munkavédelmi szabályok érvényesülését.

(2) Az egészségvédelmi megbízottak feladata a rendvédelmi szerv szervezeti egységei, valamint a területi munkavédelmi

felügyelõk és a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyek közötti információáramlás, adatcsere

elõsegítése, a szakképesítéshez nem kötött egészségvédelmi tevékenységek ellátása.

(3) A munkavédelmi fõfelügyelõk, felügyelõk és egészségvédelmi megbízottak munkahelyi sajátosságokhoz igazodó

létszámát, a munkavégzés napi idõtartamát és a szakképesítési követelményeket az 1. melléklet határozza meg.

(4) Szervezeti vagy létszámváltozás esetén az 1. melléklet módosítását a munkavédelmi fõfelügyelõ, vagy ha az adott

szervnél nincs munkavédelmi fõfelügyelõ, akkor a munkavédelmi felügyelõ javaslatára a munkáltatói jogkört gyakorló

vezetõ (a továbbiakban: munkáltató) kezdeményezi.
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(5) A munkáltató az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos, szervezett tevékenység biztosításának módját és

feltételeit – az irányítása alá tartozó szervezetekre vonatkozóan – munkavédelmi szabályzatban határozza meg.

A munkavédelmi szabályzat kötelezõ tartalmi követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(6) A munkáltató évente legalább egy alkalommal értékeli a szervezet munkavédelmi helyzetét, a munkavédelmi

ellenõrzések tapasztalatait, és meghatározza az ezekkel kapcsolatos feladatokat. A munkavédelmi helyzetértékelést

minden év március 1-jéig a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján kell elkészíteni és megküldeni a BM

munkavédelmi feladatokért felelõs szervezeti egységének vezetõje részére.

7. § A munkavédelmi felügyelõk, munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyek, valamint az egészségvédelmi

megbízottak együttesen végrehajtandó feladatai:

a) a rendvédelmi szervek objektumaiban közös munkavédelmi ellenõrzések megtartásában való közremûködés,

b) a veszélyes anyagokkal vagy a veszélyes készítményekkel foglalkozásszerûen végzett tevékenység során

a felhasznált anyag vagy készítmény adatait tartalmazó biztonsági adatlap, használati utasítás meglétének

figyelemmel kísérése,

c) egészségügyi felvilágosító szakmai anyagok készítése, beszerzése, valamint kiadása a személyi állomány részére,

d) a rendvédelmi szervek objektumaiban a dohányzás, valamint a dohányzó helyekre vonatkozó szabályok

betartása ellenõrzésében való részvétel,

e) a képernyõs munkahelyekre és munkakörökre vonatkozóan a képernyõ elõtti munkavégzés minimális

egészségügyi és biztonsági követelményeirõl szóló jogszabályban meghatározottak betartásának

ellenõrzésében való részvétel,

f) a rendvédelmi szervek létesítményeinek, eszközeinek üzembe helyezésein, idõszakos ellenõrzésein való

részvétel,

g) részvétel a rendvédelmi szervek érdekeit szolgáló szakmai továbbképzéseken, konferenciákon, rendezvényeken,

h) a munkavédelmi, valamint az egészségügyi hatóságokkal való együttmûködés,

i) a munkaköri feladatokat meghatározó, valamint a feladatok ellátására vonatkozó jogszabályok, normák,

módszertani tervezetek véleményezése, elõterjesztése,

j) a lakosságot jelentõs mértékben veszélyeztetõ járványügyi esemény, valamint katasztrófahelyzet elhárítására

alkalmazott rendvédelmi erõk egészségét nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzése érdekében

a rendvédelmi intézkedéseket magába foglaló végrehajtási terv közegészségügyi és munkavédelmi szempontú

véleményezése, és megvalósulásának figyelemmel kísérése,

k) a balesetek és következményei ok-okozati összefüggésének vizsgálata, sérülések súlyosságának megállapítása,

valamint

l) a munkaköri kockázatok vizsgálata, továbbá mennyiségi és minõségi értékelése.

2. A munkavédelemmel összefüggõ speciális követelmények és eljárási rend

[A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 18. § (4) bekezdéséhez]

8. § (1) A védõeszköznek rendelkeznie kell:

a) a megfelelõséget tanúsító, akkreditált, független szervezettõl származó minõsítési dokumentummal, így

különösen tanúsítvánnyal, vizsgálati jegyzõkönyvvel, továbbá gyártói megfelelõségi nyilatkozattal,

b) mûszaki leírással,

c) felhasználói tájékoztatóval és

d) tartós címkézéssel.

(2) A kiképzés és szolgálatellátás folyamán alkalmazott védõeszköz a megfelelõségi vizsgálata alapján, a megfelelõséget

tanúsító minõsítõ dokumentum, így különösen tanúsítvány, vizsgálati jegyzõkönyv és gyártói megfelelõségi

nyilatkozat megléte esetén, sikeresen lefolytatott rendszeresítési eljárás után vehetõ használatba.

(3) A típusvizsgálatot európai uniós irányelv, valamint az egyéni védõeszközök követelményeirõl és megfelelõségének

tanúsításáról szóló jogszabályban meghatározott honosított harmonizált szabvány hiányában a védõeszközre

vonatkozó tagállami nemzeti szabványban vagy más mûszaki jellegû normatív dokumentumban, így különösen

mûszaki elõírásban, irányelvben vagy szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelõen kell

végrehajtani. A mûszaki követelményeket a munkáltató munkakörönként vagy tevékenységenként, az egészséget és

a biztonságot fenyegetõ kockázatok elemzése alapján határozza meg.
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(4) A felhasználói tájékoztató tartalmazza azokat az adatokat és elõírásokat, amelyek az alapvetõ követelményeknek való

megfelelés érdekében elõállított védõeszközt jellemzik, valamint a védõeszközrõl informálja a használóját, viselõjét,

ide értve a rendeltetésszerû használatra, a tárolásra, a szállításra, a kezelésre, a raktározásra, a karbantartásra,

a tisztításra és fertõtlenítésre, a használatba vételt megelõzõ és azt követõ idõszakos felülvizsgálatra vonatkozó

mindenkori követelményeket.

(5) A tartós címkézés világos, olvasható módon a következõ információkat tartalmazza:

a) a gyártó nevét, emblémáját vagy egyéb azonosítóját,

b) a védelem szabványban vagy más mûszaki jellegû normatív dokumentumban meghatározott védelmi

képességét, védelmi fokozatát, szintjét,

c) a védõeszköz méretét,

d) a gyártási idõt,

e) a modell megnevezését, típusát,

f) egy jelet a védõeszköz test felõli oldalán,

g) egyedi azonosítót, amely lehet sorszám vagy sorszám és betû kombinációja,

h) a védõeszköz rövid kezelési utasítását vagy használati útmutatóját, valamint

i) a védõképességre vonatkozó figyelmeztetést.

9. § (1) Amennyiben a védõeszköz több, egymástól elválasztható darabból áll, úgy minden különálló elemnek rendelkeznie

kell címkével vagy azonosítóval.

(2) A megfelelõséget vizsgáló, ellenõrzõ, tanúsító szervnek bejelentettnek, valamint a gyártótól, forgalmazótól

függetlennek kell lennie, és meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályokban meghatározott, továbbá a honosított

harmonizált szabvány figyelembevételével megállapított, a feladat jellegéhez igazodó feltételeknek.

(3) Csak olyan védõeszköz alkalmazható, amelynek gyártója a gyártás során igazolt minõségirányítási rendszert

mûködtet.

[Az Mvt. 19. §-ához]

10. § (1) Létesítés során a beruházó a tervezéshez szükséges, az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre

vonatkozó adatokat a létesítményt használó szerv adatszolgáltatása alapján határozza meg.

(2) A beruházó a tervezett beruházásra munkavédelmi biztonsági terv elkészítését kéri a tervezõtõl. A munkavédelmi

biztonsági terv az engedélyezési tervek részét képezi, tartalmi követelményeit a 4. melléklet tartalmazza.

(3) A tervezõ a beruházás kiviteli terveinek elkészítése során az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során

megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekrõl szóló rendeletben írtak figyelembevételével biztonsági

és egészségvédelmi koordinátort köteles igénybe venni.

(4) A kivitelezõ az építési munkahely kialakításának elõkészítésénél az építési folyamatok során megvalósítandó minimális

munkavédelmi követelményekrõl szóló rendeletben írtak figyelembevételével biztonsági és egészségvédelmi

koordinátort köteles igénybe venni, továbbá a rendeletben elõírt elõzetes bejelentési kötelezettségét

a munkavédelmi hatóság részére is köteles teljesíteni.

(5) A veszélyes létesítményt, építményt, technológiát, munkahelyet üzembe helyezni a munkavédelmi fõfelügyelõ, ahol

nincs munkavédelmi fõfelügyelõ, ott a munkavédelmi felügyelõ hozzájárulásával lehet, ha az megfelel a tervezett

használat követelményeinek, a munkavédelmi elõírásoknak, és rendelkezik a munkavédelmi szempontú elõzetes

vizsgálat végrehajtását igazoló jegyzõkönyvvel, továbbá az elõírt üzemeltetési dokumentációval.

(6) A munkavédelmi biztonsági tervben meghatározott paraméterek, határértékek teljesítését a kivitelezõ mérési

jegyzõkönyvekkel, minõsítõ iratokkal, tanúsítványokkal köteles igazolni, melyeket az átadási dokumentáció részeként

kell kezelni.

[Az Mvt. 21. §-ához]

11. § A munkáltató a veszélyes létesítmények, munkahelyek, munkaeszközök, technológiák körét a vonatkozó

jogszabályok, a szervezeti egységek által elvégzett kockázatértékelések, valamint a munkavédelmi fõfelügyelõ, ahol

nincs munkavédelmi fõfelügyelõ, ott a munkavédelmi felügyelõ és a munka-egészségügyi szaktevékenységet ellátó

szakemberek szakmai javaslata alapján határozza meg.
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[Az Mvt. 24. §-ához]

12. § (1) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén az igénybevétel teljes idejére a munkahelyek munkavédelmi

követelményeinek minimális szintjérõl szóló jogszabályban meghatározottaknak megfelelõen a munkáltató

a) védõitalt, így nyáron ivóvizet vagy ásványvizet, télen meleg teát biztosít, az objektumon kívüli szolgálat esetén

a munkavédelmi szabályzat rögzíti a védõitallal történõ ellátás módját, továbbá

b) a feladatok végrehajtásába bevont személyek öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési, pihenési és

melegedési lehetõségét munkaszervezési intézkedésekkel, így különösen leváltással, megfelelõ pihenõhelyre

való szervezett szállítással és a rendelkezésre álló speciális mobil berendezésekkel biztosítja.

(2) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén a munkáltató – a feladat végrehajtásának veszélyeztetése nélkül –

legalább 2 óránként munkaközi szünetet biztosít.

[Az Mvt. 27. §-ához]

13. § (1) A kötött szolgálati és munkahelyeken feladatot ellátók, valamint a személyi állomány azon tagjai részére, akik

mozgásterükben a szolgálat ellátása vagy a munkavégzés érdekében korlátozottak, 4 óra idõtartamot meghaladó

munka után, az étkezési idõn felül 30 perc munkaközi szünetet vagy a végzett tevékenység jellegétõl eltérõ, más

mozgással járó, a monoton munkavégzést megszakító egyéb tevékenységet kell biztosítani.

(2) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetén a munkáltató a feladat jellegéhez és a helyszín sajátosságaihoz

igazodóan gondoskodik a szükséges mozgástérrõl.

[Az Mvt. 32. §-ához]

14. § Olyan szolgálati helyen, ahol a veszélyforrás hatásait kollektív védelemmel, vagy egyéni védõeszköz használatával

nem lehet kiküszöbölni, így különösen határátkelõhelyen, repülõtéren, közterületi szolgálati helyen, ott az egyéni

védõeszközök használatával egyidejûleg, szervezési intézkedésekkel kell biztosítani az egészséget károsító kockázati

tényezõk, így különösen zaj-, rezgés-, por- és vegyi ártalom, sugárzás veszélyes határérték alá szorítását.

[Az Mvt. 37. §-ához]

15. § A kijáratok, vészkijáratok, kijelölt menekülési utak megválasztásánál a veszélyes terület gyors és biztonságos

elhagyásának szempontjain túl figyelembe kell venni az épületek, objektumok õrzési, biztonsági feltételeinek

maradéktalan érvényesítését is. Ezen belül a személyi szabadságukban korlátozott személyek menekítésérõl és

menekülési lehetõségük biztosításáról is gondoskodni kell.

[Az Mvt. 42. § d) pontjához]

16. § (1) Amennyiben a beosztott munkavállaló szolgálati feladata teljesítése során az egészségét, biztonságát fenyegetõ

súlyos és közvetlen veszélyhelyzet alakul ki, annak elhárítását követõen a munkavállalót jelentéstételi kötelezettség

terheli az elöljárója felé.

(2) Amennyiben a szolgálati elöljáró tudomást szerez a végrehajtandó szolgálati feladat olyan várható veszélyérõl, amely

a beosztottja életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti, gondoskodik a munkavállalók azonnali

tájékoztatásáról és az optimális létszám biztosításáról.

(3) Az optimális létszám meghatározása során törekedni kell a veszélyes térben, területen való létszám-minimalizálásra,

olyan módon, hogy ez a veszélyes körülmények között foglalkoztatott személy feladatának végrehajtásához

a szükséges segítség biztosítottságát ne veszélyeztesse.

(4) Az elöljárói utasítás nem járhat a beosztott életének, vagy testi épségének indokolatlan és aránytalan mértékû

veszélyeztetésével.

[Az Mvt. 57. § (1) bekezdéséhez]

17. § (1) Az érintett szervek tevékenységük alapján a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet (a továbbiakban: MüM rendelet) 2. számú melléklet 1. pontjában

foglaltakra figyelemmel a következõ munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak:
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a) I. veszélyességi osztály: hivatásos katasztrófavédelmi szerv helyi szervei, önkormányzati tûzoltóság,

fõfoglalkozású létesítményi tûzoltóságok,

b) II. veszélyességi osztály: hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi és területi szervei, a hivatásos

katasztrófavédelmi szerv központi szervének területi jogállású szervei, rendõrség, a belügyminiszter által

irányított polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, büntetés-végrehajtás szervei és a rendészeti szakközépiskolák.

(2) A szerv II. veszélyességi osztályba sorolása esetén az érintett szerv vezetõje a szerv szervezeti egységét az ott végzett

tevékenység és az adott munkakörre vonatkozó kockázatértékelés alapján I. veszélyességi osztályba sorolhatja.

[Az Mvt. 58. §-ához]

18. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat feladata:

a) foglalkozási megbetegedés és/vagy fokozott expozíciós esetek kivizsgálásában való közremûködés,

b) a balesetek orvosi véleményezése és a balesetek következményei ok-okozati összefüggésének vizsgálata,

sérülések súlyosságának megállapítása,

c) a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata,

d) elsõsegélynyújtás, heveny esetek ellátása,

e) egészségügyi felvilágosítás, tanácsadás, egészségfejlesztés,

f) közremûködés a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai,

higiénés feladatok megoldásában, az elsõsegélynyújtás és a sürgõs orvosi ellátás megszervezésében, az

elsõsegélynyújtók szakmai felkészítésében, kiképzésében és továbbképzésében, a munkáltató

katasztrófamegelõzõ, katasztrófaelhárító, katasztrófafelszámoló és az elõidézett károsodások rehabilitációs

tervének kidolgozásában,

g) munkahelyi és munkaköri kockázatok vizsgálata és értékelése,

h) az üzembe helyezéssel összefüggõ munkaegészségügyi feladatok ellátása, valamint

i) közremûködés az egyéni védelem meghatározásában.

(2) Az alkalmassági vizsgálatok során az adott szerv alapellátó orvosa foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végez.

Ennek során a külön jogszabályban elõírtak szerinti egészségügyi vizsgálatokat végez és a személyi állomány

megváltozott egészségi állapotú tagjainak rehabilitációját kezdeményezi.

(3) Az alkalmassági vizsgálatok során a mellkas-szûrõvizsgálat elvégzése kötelezõ:

a) az állományba való felvételt megelõzõ egészségügyi alkalmassági vizsgálat során minden esetben,

b) az idõszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálat során, ha a vizsgált személy a 40 éves kort betöltötte,

c) az a)–b) pontban meghatározott személyek közé nem tartozók közül azoknak, akiknél a fizikai, kémiai és biológiai

munkaköri kockázatértékelés eredménye alapján az alkalmassági vizsgálatot végzõ orvos indokoltnak tartja.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetekben a mellkas-szûrõvizsgálat eredményét kell bemutatni az alkalmassági

vizsgálatot végzõ orvosnak.

[Az Mvt. 60. § (1) bekezdés e) pontjához]

19. § (1) A munkáltató a munkavédelmi fõfelügyelõ – ha az érintett szervnél nincs munkavédelmi fõfelügyelõ, akkor

a munkavédelmi felügyelõ – javaslata alapján határozza meg azokat a munkaköröket, amelyeket betöltõ

személyeknek munkavédelmi vizsgát kell tenniük.

(2) A munkavédelmi vizsgára kötelezettek körét, a vizsgáztatás szabályait a munkavédelmi szabályzatban kell rögzíteni, és

az érintettek munkaköri leírásában is meg kell határozni a vizsgakötelezettséget.

(3) A munkavédelmi vizsgát a beosztásba helyezést követõ 60 napon belül kell teljesíteni, azt követõen 5 évenként meg

kell újítani.

(4) A munkavédelmi vizsga alól mentesül az a személy, aki legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel

rendelkezik és az érintett szervnél munkavédelmi tevékenységet lát el.

(5) A munkavédelmi vizsga végrehajtásáról jegyzõkönyvet kell készíteni és a sikeres vizsgázók részére az 5. melléklet

szerinti igazolást kell kiállítani. A vizsgajegyzõkönyvet és a kiállított igazolásokról összeállított nyilvántartást 5 évig

meg kell õrizni.
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(6) A munkáltató a munkavédelmi vizsgáztatásra elnökbõl és két tagból álló vizsgabizottságot hoz létre, amelynek

legalább az egyik tagja munkavédelmi szakirányú képesítéssel, másik két tagja érvényes munkavédelmi vizsgával

rendelkezik.

[Az Mvt. 63. § (1) bekezdéséhez]

20. § Rendkívüli munkavégzési körülmények között a beosztott munkavállaló a feladat végrehajtása érdekében életének,

egészségének és testi épségének veszélyeztetése esetén is köteles a szolgálati elöljáró utasításait végrehajtani és

a feladatot ellátni, ha azzal bûncselekményt nem valósít meg.

[Az Mvt. 64–69. §-ához]

21. § (1) A baleset, foglalkozási megbetegedés és szolgálati kötelmekkel összefüggõ betegség kivizsgálásának, minõsítésének

általános szabályait a MüM rendelet elõírásai szerint, az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) A személyi állomány tagját ért baleset, betegség kivizsgálásáról az állományilletékes parancsnok gondoskodik.

(3) A munkavállaló a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben elszenvedett balesetét haladéktalanul

bejelenti a szervezett munkavégzést közvetlenül irányító szolgálati elöljárónak. A szolgálati elöljáró a baleset

bejelentésrõl haladéktalanul tájékoztatja az állományilletékes parancsnokot.

(4) Ha a munkavállaló a bejelentési kötelezettségének balesete, vagy a személyét érintõ más elháríthatatlan akadály miatt

nem tud eleget tenni, a bejelentési kötelezettség a sérült balesetet észlelõ munkatársát terheli.

(5) Az állományilletékes parancsnok – kivéve a (4) bekezdésben foglalt akadályoztatást – a bejelentési kötelezettség

teljesítését elmulasztó munkavállalóval szemben fegyelmi eljárást kezdeményez. A fegyelmi eljárást legkorábban

a bejelentési kötelezettség teljesítésének elmulasztásáról történõ tudomásszerzést követõ elsõ munkanapon lehet

kezdeményezni.

A baleset bejelentésének elmulasztása esetén a munkavállaló köteles bizonyítani, hogy a sérülés vagy más

egészségkárosodás a szolgálat ellátásával összefüggõ tevékenység következménye.

(6) A szolgálati kötelmekkel összefüggõ súlyos baleset gyanúja esetén az állományilletékes parancsnok a munkavédelmi

hatóság megérkezéséig gondoskodik a baleseti helyszínnek a baleset bekövetkezésekor fennálló állapotban történõ

megõrzésérõl. Ha a helyszín állapotának megõrzése további súlyos, életet, testi épséget veszélyeztetõ helyzetet

idézhet elõ vagy jelentõs anyagi kárral járhat, a veszélyeztetõ helyzet vagy az anyagi kár bekövetkezését valószínûsítõ

állapot megszüntetésével egyidejûleg a baleseti helyszínrõl fényképet, videofelvételt vagy egyéb, a baleset

kivizsgálását elõsegítõ dokumentumot kell készíteni.

22. § (1) A személyi állomány tagját ért baleset, betegség kivizsgálásáért, a munkavédelmi felügyeletet ellátó szerv felé történõ

bejelentéséért az állományilletékes parancsnok a felelõs. Az állományilletékes parancsnok a szerv munkavédelmi

szabályzatában határozza meg a baleset, betegség kivizsgálásának szabályait, a baleset, betegség kivizsgálásában

részt vevõ személyek körét.

(2) Minden munkaképtelenséggel járó szolgálati- és munkabalesetet, betegséget ki kell vizsgálni és arról feljegyzést,

jelentést vagy kivizsgálási jegyzõkönyvet kell készíteni, amely része a baleseti dokumentációnak.

(3) A kivizsgálás során a sérültet, valamint a tanúkat a baleset, betegség körülményeivel kapcsolatban meg kell hallgatni

és arról jegyzõkönyvet kell felvenni, a további szükséges egészségügyi dokumentumokat – az adatvédelemre

vonatkozó szabályok figyelembe vétele mellett – az alapellátó orvostól kell beszerezni. A baleset kivizsgálásának

eredményeképpen keletkezõ dokumentációnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a baleset lefolyása a késõbbiek

során bármikor rekonstruálható, a baleset oka feltárható, a baleset elõidézõjének a felelõssége megállapítható legyen,

továbbá arra, hogy a hasonló balesetek elkerülése érdekében iránymutatást adjon.

(4) Az állományilletékes parancsnok a részére bejelentett vagy a tudomására jutott szolgálat- vagy keresõképtelenséggel

járó balesetrõl – amennyiben elõreláthatóan szolgálati kötelmekkel, munkavégzéssel összefüggõ balesetre lehet

következtetni – a bejelentés vagy a tudomásra jutás idõpontjától számított 72 órán belül intézkedik a 6. mellékletben

meghatározott baleseti jegyzõkönyv (a továbbiakban: jegyzõkönyv) felvételére.

A jegyzõkönyvet minden sérültrõl külön-külön, a kivizsgálás során megállapított adatok és tények alapján, a baleset

bejelentésének idõpontjától számított 30 napon belül kell elkészíteni a 7. mellékletben foglalt kitöltési útmutató

szerint. A jegyzõkönyvet 3 példányban kell kitölteni és egy-egy példányát a sérült – halál esetén a hozzátartozó –,

valamint a társadalombiztosítási kifizetõhely, annak hiányában a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztári

szakigazgatási szerv részére kell eljuttatni. A jegyzõkönyv egy példánya az állományilletékes parancsnoknál marad.
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(5) Ha a személyi állomány tagját a baleset során nem az alapellátó orvos részesítte ellátásban, a szolgálati elöljáró

intézkedik arra, hogy a sérült a keresõképtelenségérõl, szolgálatképtelenségérõl szóló igazolást, valamint a sérülése

ellátásával kapcsolatos egészségügyi dokumentációt – a baleset munkavégzéssel, szolgálati kötelmekkel való

összefüggésének megállapítása céljából – az illetékes alapellátó orvos részére küldje meg.

(6) A baleset, betegség szolgálati kötelmekkel való összefüggését az alapellátó orvos véleményezi. Az alapellátó orvos

a véleményében rögzíti a sérülés, betegség jellegét, a gyógyulás várható tartamát és állást foglal arról, hogy a sérült,

beteg sérülése vagy betegsége a balesettel, valamint a szolgálat ellátásával ok-okozati összefüggésben keletkezett-e.

Az orvosi véleményt a baleset, betegség minõsítéséhez szükséges intézkedések megtétele érdekében

a jegyzõkönyvben kell rögzíteni.

23. § (1) A bekövetkezett balesetet, betegséget a kivizsgálás során feltárt adatok alapján és az orvosi vélemény

figyelembevételével az állományilletékes parancsnok a baleseti jegyzõkönyv kézhezvételétõl számított 15 napon

belül határozatban minõsíti hivatásos állományú személy esetén szolgálati kötelmekkel összefüggõnek vagy nem

összefüggõnek, egyéb munkavállaló esetén a balesetet munkabalesetnek vagy nem munkabalesetnek, míg

a betegséget foglalkozási vagy nem foglalkozási megbetegedésnek. Az állományilletékes parancsnok a határozatát

5 napon belül közli a sérülttel és megküldi az alapellátást végzõ orvosnak.

(2) A határozat rendelkezõ része a sérült személyére és szolgálati helyére, a baleset helyére és idejére vonatkozó

adatokon, továbbá az állományilletékes parancsnok baleset minõsítésére vonatkozó döntésén kívül a jogorvoslati

felhívást is tartalmazza. Az indokolásban meg kell határozni azokat a körülményeket és jogszabályokat, amelyek

a baleset bekövetkezése és a hivatásos szolgálat ellátása közötti összefüggést alátámasztják vagy kizárják,

a bekövetkezett sérülést és – ha a szolgálattal összefüggõ jelleg megállapítható – a sérült közrehatását.

(3) A baleset, foglalkozási megbetegedés vagy fokozott expozíciós esetek szolgálati kötelmekkel összefüggõ jellegûvé

minõsítésére irányuló eljárásban vizsgálni kell a baleset bekövetkeztében közreható körülményeket, meg kell

állapítani, hogy azért kit és milyen mértékben terhel felelõsség. Amennyiben ilyen összefüggés kimutatható,

intézkedni kell a fegyelmi vagy büntetõeljárás megindítására, továbbá a hasonló balesetek elkerülését célzó

intézkedések megtételére. A vizsgálatba be kell vonni az érintett szerv munkavédelmi feladatait ellátó szakembert is.

(4) A határozat elkészítésénél figyelemmel kell lenni a vonatkozó jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi

követelményekre. A rendvédelmi szerv munkavédelmi fõfelügyelõje munkavédelmi szempontból ellenõrizheti

a minõsítõ határozat megfelelõségét, valamint a teljes baleseti dokumentációt. A munkabaleset vagy a szolgálati

kötelmekkel összefüggõ baleset, betegség esetén, ha maradandó károsodás vélelmezhetõ, az alapellátást végzõ orvos

köteles a balesetet szenvedett személyt a területileg illetékes Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal elé rendelni az

egészségkárosodás mértékének megállapítása érdekében.

(5) Amennyiben a balesettel kapcsolatban a sérültnek kára keletkezett, úgy az állományilletékes parancsnok

a károkozásról való tudomásszerzését követõ 15 napon belül, de legkésõbb a baleset minõsítését közlõ határozat

átadásával egyidejûleg köteles felhívni a károsultat kárigénye elõterjesztésére. A felhívás tájékoztatást tartalmaz arról,

hogy milyen jogcímen igényelhetõ kártérítés, és a kártérítési igényt kihez lehet benyújtani.

24. § (1) A szolgálati és munkabalesetekrõl – a felmentési nappal nem járókról is – nyilvántartást kell vezetni az adott szervnél.

A balesetet szenvedettel kapcsolatban a nyilvántartás a MüM rendelet 5. §-ában meghatározott adatokat tartalmazza.

A nyilvántartást „Baleseti naplóban” kell vezetni. A felmentési nappal nem járó balesetek esetében a nyilvántartást ki

kell egészíteni az állományilletékes parancsnok nyilatkozatával arról, hogy a balesetet szolgálati kötelmekkel

összefüggõnek vagy munkabalesetnek elismeri-e vagy sem, továbbá a sérült részérõl azzal, hogy az állományilletékes

parancsnok nyilatkozatával egyetért-e vagy sem.

(2) A nem szolgálati és nem munkabaleset kategóriába tartozó balesetekkel kapcsolatban meghallgatási jegyzõkönyvben

kell nyilatkoztatni a sérültet a baleset körülményeirõl.

(3) Vezénylés, kirendelés vagy munkavégzésre átengedés esetén a sérült munkáját, szolgálatát irányító szerv az érintett

szerv egyidejû értesítése mellett köteles a balesetet bejelenteni, kivizsgálni és a minõsítésre az arra jogosult

állományilletékes parancsnok felé javaslatot tenni.

(4) A munkavédelemrõl szóló törvény és az érintett szerv belsõ normái által meghatározott rendkívüli munkavédelmi

eseményeket, valamint a súlyos munkabaleset kategóriába tartozó baleseteket haladéktalanul be kell jelenteni

a munkavédelmi felügyeletet ellátó szervnek, lehetõvé téve ezzel, hogy a baleset kivizsgálásában részt tudjon venni

a munkavédelmi fõfelügyelõ, valamint az érintett szerv munkavédelmi felügyelõje.
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(5) A munkavédelmi fõfelügyelõ a halálos kimenetelû balesetekrõl és a súlyos munkabalesetekrõl soron kívül tájékoztatja

a Terrorelhárítási Központ Ügyeleti Igazgatóság BM Ügyeleti Osztályát, majd a kivizsgálást és a baleset minõsítését

követõen haladéktalanul tájékoztatja a BM munkavédelmi fõfelügyelõjét.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tartalmazza a balesetet szenvedett személyi adatait, az esemény

helyét, idõpontját és rövid ismertetését, valamint a baleset kivizsgálásával kapcsolatos fõbb megállapításokat.

25. § (1) Az éves baleseti statisztikával kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettséget az állományilletékes parancsnok

határozza meg. A baleseteknek az éves jelentés részét képezõ statisztikai összesítését a munkavédelmi fõfelügyelõ

készíti el, és a tárgyévet követõ március 1-ig a szolgálati út betartásával terjeszti fel a BM munkavédelmi feladatokért

felelõs szervezeti egység vezetõje részére.

(2) Az éves baleseti statisztikában állománycsoportonként kell értékelni a balesetek és a felmentési napok számát,

összesített formában a balesetek okait, a keletkezett sérüléseket és a baleset bekövetkezésekor a sérült tevékenységét,

valamint a baleset bekövetkezésében szerepet játszó eszközöket, anyagokat.

26. § (1) Az alapellátó orvos az általa észlelt vagy tudomására jutott, a 8. mellékletben meghatározott foglalkozási

megbetegedést, szolgálati kötelmekkel összefüggõ betegséget, foglalkozási eredetû heveny vagy idült mérgezést,

valamint a külön jogszabályban meghatározott vegyi anyagok, továbbá zaj okozta fokozott expozíciós esetet

a munkavédelmi hatósághoz bejelenti. A munkavédelmi hatóság a bejelentést kivizsgálja és elfogadása esetén

nyilvántartásba veszi és errõl a bejelentõt 3 napon belül értesíti.

(2) A bejelentést

a) a szolgálati kötelmekkel összefüggõ betegség kórisméjét vagy annak gyanúját megállapító alapellátó orvos

a diagnózis felállítását követõ 24 órán belül,

b) halálos kimenetelû vagy ugyanazon a munkahelyen 5 vagy több munkavállalót érintõ azonos, egy idõben

kialakult heveny (a továbbiakban: tömeges) foglalkozási megbetegedés esetén az elsõként észlelõ orvos szóban

azonnal és írásban legkésõbb 24 órán belül,

c) fokozott expozíció esetén az érintett személyt vizsgálatra beküldõ alapellátó orvos a lelet kézhezvételétõl

számított 24 órán belül,

a 9. melléklet szerinti bejelentõlapon teszi meg.

(3) A bejelentést meg kell ismételni, ha a korábban keresõképesként bejelentett személy keresõképtelenné vált. Tanulói,

hallgatói jogviszonyban lévõ személy esetén a gyakorlati képzés helyén mûködõ foglalkozás-egészségügyi orvos

végzi a bejelentést, aki ezzel egy idõben értesíti az oktatási intézményt.

(4) A munkavédelmi hatóság a bejelentett foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciós esetekkel kapcsolatos

vizsgálati lapokat, jegyzõkönyveket a következõk szerint csoportosítva tartja nyilván:

a) bejelentés dátuma,

b) diagnózis,

c) halálos vagy tömeges foglalkozási megbetegedés,

d) keresõképtelenséggel járó foglalkozási megbetegedés,

e) keresõképtelenséggel nem járó foglalkozási megbetegedés,

f) fokozott expozíció, valamint

g) kiváltó ok, munkakörülmény, rendelkezésre álló higiénés adat.

(5) A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanújával kapcsolatos bejelentéseket öt munkanapon belül

továbbítja a Kormány által kijelölt munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv részére.

(6) A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanújával kapcsolatos bejelentésrõl minden esetben öt

munkanapon belül írásban tájékoztatja a BM munkavédelmi fõfelügyelõjét.

27. § (1) Foglalkozási megbetegedés gyanúja esetén az alapellátó orvos a munkavállalót további vizsgálatok végzésére

beutalhatja a munkáltató telephelye szerint illetékes foglalkozás-egészségügyi szakellátó helyre vagy

a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez.

(2) Ha a munkahelyen halálos kimenetelû vagy tömeges foglalkozási megbetegedés fordult elõ, az állományilletékes

parancsnok – az észlelõ orvos bejelentési kötelezettségétõl függetlenül – azonnal értesíti a munkavédelmi

fõfelügyelõt, ahol nincs munkavédelmi fõfelügyelõ, ott a munkavédelmi felügyelõt, aki haladéktalanul jelentést tesz

a BM munkavédelmi fõfelügyelõje és a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv felé.
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(3) A bekövetkezett foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálása az adott szerv

munkavédelmi hatóságának feladata. A kivizsgálásba az érintett szerv munkavédelmi felügyelõjét, az illetékes

alapellátó orvost és az állományilletékes parancsnokot vagy annak képviselõjét is be kell vonni. A vizsgálat során

a megbetegedés és az expozíció okainak feltárása érdekében más hatóság vagy intézmény is megkereshetõ.

A foglalkozási megbetegedés, valamint a fokozott expozíció körülményeinek vizsgálatáról jegyzõkönyvet kell

felvenni, amelynek egy-egy másolati példányát a vizsgálatban részt vevõknek át kell adni.

(4) A kivizsgálás vezetõje a 10. melléklet szerinti vizsgálati lapot hat példányban állítja ki, egy példányát a munkavédelmi

hatóság részére megõrzi, egy példányát a bejelentõlappal együtt a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv

részére továbbítja. A kivizsgálás vezetõje a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv szakvéleményének

kézhezvétele után a vizsgálati lap egy-egy példányát

a) az állományilletékes parancsnoknak,

b) a munkavállalónak, halált okozó foglalkozási megbetegedés esetén a hozzátartozónak,

c) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának, valamint

d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a munkáltató társadalombiztosítási kifizetõhelye, annak hiányában az

illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv részére, TAJ-számmal ellátva és a bejelentõlappal, valamint

a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv tájékoztatásával együtt

megküldi.

(5) Halálos kimenetelû vagy tömeges foglalkozási megbetegedés kivizsgálásába a munkavédelmi hatóság bevonja

a) növényvédõ szer vagy termésnövelõ anyag okozta megbetegedés esetén a megyei kormányhivatal növény-

és talajvédelmi igazgatóságát,

b) a biológiai kóroki tényezõ okozta megbetegedés esetén a területileg illetékes népegészségügyi szakigazgatási

szervet, továbbá

c) élelmiszer eredetû vagy állatról emberre terjedõ fertõzés okozta megbetegedés esetén a megyei kormányhivatal

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóságát.

(6) A foglalkozási megbetegedés, szolgálati kötelmekkel összefüggõ betegség és fokozott expozíció szolgálattal,

munkavégzéssel összefüggõ jellegének megállapításához, minõsítéséhez minden esetben a munkahigiénés és

foglalkozás-egészségügyi szerv szakvéleménye, valamint az illetékes I. fokú Felülvizsgáló Orvosi Bizottság

(a továbbiakban: FÜV Bizottság) véleménye szükséges. A szakvélemények beszerzésérõl az állományilletékes

parancsnok gondoskodik.

(7) A munkavédelmi hatóság és az alapellátó orvos által elkészített és összeállított megbetegedési dokumentáció,

továbbá a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv és a FÜV Bizottság véleménye alapján, a foglalkozási

megbetegedés, valamint a fokozott expozíciós esetek szolgálattal, munkavégzéssel összefüggõ minõsítését az

állományilletékes parancsnok a szakvélemények mérlegelésével végzi el. Az állományilletékes parancsnok

a 11. melléklet szerinti nyomtatványon értesíti a társadalombiztosítási kifizetõhelyet, annak hiányában a területileg

illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szervet.

28. § A személyi állomány tagja a külföldi kiküldetés, szolgálati út vagy külszolgálat során elszenvedett munkabaleset és

a szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset bejelentési kötelezettségét – amennyiben a kiküldõ szerv elérésére más

lehetõség nincs – a magyar külképviseleti szervek útján köteles teljesíteni.

[Az Mvt. 81. §-ához]

29. § A munkavédelmi fõfelügyelõ

a) a munkavédelmi felügyelõkkel és munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyekkel együttmûködve

figyelemmel kíséri a szerv munkavédelmi hatósági tevékenységét,

b) ellátja a munkavédelmi felügyelõk és egészségvédelmi megbízottak szakmai irányítását, valamint

c) segíti a munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyek munkáját.

30. § (1) A munkavédelmi hatósági hatáskört gyakorló személy a munkavédelemrõl szóló törvényben meghatározottakon túl

jogosult

a) a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidõn belül történõ megszüntetésére kötelezni,

valamint
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b) a személyi állomány életét, egészségét fenyegetõ veszély esetén annak megszüntetéséig elrendelni a veszélyes

tevékenység végzésének, különösen a szolgálati hely, fogda, õrzött szállások, mûhely, mûhelyrész, munkaeszköz,

rendvédelmi célú egyéni védõeszköz használatának felfüggesztését.

(2) A munkavédelmi hatósági hatáskört gyakorló személy a hatáskörébe nem tartozó hiányosság, szabálytalanság

észlelése esetén értesíti a hatáskörrel rendelkezõ szervet és felkérés esetén más hatósággal együttmûködik.

(3) Az ellenõrzött szerv állományilletékes parancsnoka biztosítja az ellenõrzés feltételeit.

31. § A munkavédelmi hatósági hatáskört gyakorló személy az ellenõrzési jogosultságát a helyszíni ellenõrzés során nyílt

parancs vagy megbízólevél és a szolgálati vagy munkáltatói igazolványa felmutatásával igazolja.

[Az Mvt. 87. § 3. pontjához]

32. § A munkavédelemrõl szóló törvényben meghatározott súlyos munkabaleset kivizsgálásába be kell vonni

a munkavédelmi felügyeletet ellátó szerv munkavédelmi felügyelõjét. E balesetek kivizsgálását – az állományilletékes

parancsnok jogainak és kötelezettségeinek meghagyásával – a munkavédelmi kérdések vonatkozásában szakmailag

a munkavédelmi fõfelügyelõ, ha az érintett szervnél nincs munkavédelmi fõfelügyelõ, akkor a munkavédelmi

felügyelõ irányítja.

3. Záró rendelkezések

33. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba.

(2) A munkavédelmi tevékenység ellátásának e rendeletben meghatározott személyi feltételeit a munkáltatók 2015.

december 31-ig alakítják ki. Az e rendeletben meghatározott személyi feltételek megteremtéséig a munkavédelmi

tevékenység személyi feltételei tekintetében a 2011. december 31-én hatályos szabályok alkalmazhatók.

(3) E rendelet hatálybalépését követõ 90 napon belül aktualizálni kell a rendvédelmi szervek meglévõ munkavédelmi

szabályzatait. E rendelet hatálybalépését követõen létrejövõ új munkáltatók a mûködésük megkezdését követõ

90 napon belül kötelesek elkészíteni a munkavédelmi szabályzatot.

34. § Ez a rendelet a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönzõ intézkedések

bevezetésérõl szóló, 1989. június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

35. § Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés szabályairól a polgári nemzetbiztonsági

szolgálatoknál címû 8/2003. (VIII. 14.) MeHVM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

36. § Hatályát veszti

a) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés szabályairól a belügyminiszter által irányított

rendvédelmi szerveknél címû 15/2000. (V. 26.) BM rendelet,

b) az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés szabályairól a polgári nemzetbiztonsági

szolgálatoknál címû 8/2003. (VIII. 14.) MeHVM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „ , a Nemzetbiztonsági

Hivatalra és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra” szövegrész, továbbá

c) az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról,

közalkalmazottai és köztisztviselõi munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresõképtelenség

megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes

rendelet 36–38. §-a.

Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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A munkavédelmi szakképesítés  személyek és a munkavédelmi felügyeletet ellátó  

személyek létszáma, a szakképesítési követelmények és a munkavégzés napi id tartama  
 
1. A munkavédelmi felügyelet és szakirányítás személyi feltételei  
 
 A B C D 

1. Szerv Megnevezés Munkavédelmi  
szakképesítés 

F / 
munkaid  

2. Belügyminisztérium  
Belügyminisztérium  
munkavédelmi 
f felügyel je 

fels fokú 1/teljes 

3. Országos Rend r-
f kapitányság 

Rend rség munkavédelmi  
f felügyel je fels fokú 1/teljes 

4. Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága 

Büntetés-végrehajtás 
munkavédelmi 
f felügyel je 

fels fokú 1/teljes 

5. Országos Katasztrófavédelmi 
F igazgatóság 

OKF munkavédelmi 
f felügyel je fels fokú 2/teljes 

 
2. A munkavédelmi tevékenység személyi feltételei  

 
 

A B C D 

1. Szervezeti egység Megnevezés Munkavédelmi  
szakképesítés 

F / 
munkaid  

2. Budapesti és megyei rend r-
f kapitányságok, valamint az 
általános rend rségi feladatok 
ellátására létrehozott szerv 
ezekkel azonos jogállású 
szervei  

munkavédelmi felügyel  fels fokú 1/teljes* 

3. Megyei Katasztrófavédelmi  
Igazgatóságok munkavédelmi felügyel  közép vagy 

fels fokú 1/rész* 

4. F városi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság munkavédelmi felügyel  közép és 

fels fokú 
1/teljes* 
2/rész* 

5. BV F városi Intézet és 
Országos BV intézetek munkavédelmi felügyel  közép és 

fels fokú 2/teljes* 

6. Megyei BV Intézetek munkavédelmi felügyel  középfokú 1/ 
rész/teljes* 

7. BV Intézmények munkavédelmi felügyel  középfokú 1/rész* 

8. BV Gazdasági társaságok munkavédelmi felügyel  középfokú 1/ 
rész/teljes* 

9. Terrorelhárítási Központ munkavédelmi felügyel  fels fokú 1/teljes* 

10. Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat munkavédelmi felügyel  fels fokú 1/teljes* 
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11. Nemzeti Védelmi Szolgálat munkavédelmi felügyel  fels fokú 1/teljes* 

12. Alkotmányvédelmi Hivatal munkavédelmi felügyel  fels fokú 1/teljes* 

13. Rendészeti Szakközépiskolák  munkavédelmi felügyel  középfokú 1/rész* 
 
 

14. A rendvédelmi szervek helyi  
szervei  egészségvédelmi megbízott 

a rendelet 2. § c) 
pontja szerinti 

képzési tematika 
alapján tett 

vizsga 

l/rész 
 

 

3. A munkavédelmi tevékenység személyi feltételei a 2. pontban foglalt táblázatban nem 
nevesített szerveknél  

I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatóknál:  
1-49 f  közötti beosztotti (munkavállalói) létszám esetében: 1 f  egészségvédelmi megbízott, 
napi 2 órában. 
50-500 f  közötti beosztotti (munkavállalói) létszám esetében: 1 f  középfokú munkavédelmi 
szakképesítés  személy, napi 4 órában. 
501-1000 f  közötti beosztotti (munkavállalói) létszám esetében: 1 f  fels fokú 
munkavédelmi szakképesítés  személy, teljes munkaid ben. 
1000 f  feletti beosztotti (munkavállalói) létszám esetében: 1 f  fels fokú munkavédelmi 
szakképesítés  személy, teljes munkaid ben és minden megkezdett 600 f  beosztott 
(munkavállaló) után további egy-egy f  középfokú munkavédelmi szakképesítés  személy 
teljes munkaid ben. 

II. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatóknál: 
1-500 f  közötti beosztotti (munkavállalói) létszám esetében: 1 f  egészségvédelmi 
megbízott, napi 2 órában. 
501-1000 f  közötti beosztotti (munkavállalói) létszám esetében: 1 f  középfokú 
munkavédelmi szakképesítés  személy, teljes munkaid ben. 
1000 f  feletti beosztotti (munkavállalói) létszám esetében: 1 f  fels fokú munkavédelmi 
szakképesítés  személy, teljes munkaid ben és minden megkezdett 800 f  beosztott 
(munkavállaló) után további egy-egy f  középfokú munkavédelmi szakképesítés  személy 
teljes munkaid ben. 
 
Ahol fels fokú munkavédelmi szakképesítés  személy alkalmazása kötelez , ott 
a munkavédelmi tevékenység személyi feltételeihez el írt létszámba a munkavédelmi 
f felügyel  nem számítható be. 
 
4. Az 1. pontban foglalt táblázat 3-5. sorában meghatározott szervek esetében indokolt, 
hogy a f felügyel k – a munkavédelmi szakképzettség mellett – az adott rendvédelmi 
szervnek megfelel  fels fokú szakmai végzettséggel is rendelkezzenek. 
 
* A 3. pontban meghatározottak szerint, a kötelez en foglalkoztatandó szakember mellett 
munkavállalói létszámhoz igazítandó azzal, hogy minden megyében és megyei jogállású 
szervnél kötelez  fels fokú végzettség  munkavédelmi szakember foglalkoztatása.  
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A munkavédelmi szabályzat kötelez  tartalmi elemei 

 
 
I. Fejezet Általános rendelkezések 

1. A szabályzat szervi hatálya 
2. A szabályzat személyi hatálya  
3. A szabályzat területi hatálya  
4. A szabályzat id beli hatálya  
5. Veszélyességi osztályba sorolása 
6. A szabályzat felülvizsgálatának rendje 

 
II. Fejezet A munkavédelmi tevékenység rendje 

1. Az állományilletékes parancsnok feladat- és hatásköre 
2. A közvetlen vezet k munkavédelmi feladat- és hatásköre 
3. Az objektum gazdasági ellátásáért, fenntartásáért felel s vezet  munkavédelemmel 

kapcsolatos feladatai 
4. A területi munkavédelmi felügyel  feladatai  
5. A munkaegészségügyi szaktevékenységet ellátó személyek faladatai  
6. Az egészségvédelmi megbízottak feladatai 
7. A munkavállaló munkavédelmi jogai és kötelezettségei 

 
III. Fejezet Az alkalmazás munkavédelmi feltételei  

1. A foglalkozás-egészségügyi ellátás rendje 
2. El zetes orvosi vizsgálatok rendje 
3. Id szakos orvosi vizsgálatok rendje 
4. Záró orvosi vizsgálatok rendje 
5. Soron kívüli orvosi vizsgálat rendje 
6. A munkavégzéshez szükséges szakképesítésre vonatkozó rendelkezések 

  
IV. Fejezet A munkavédelmi oktatás rendje 

1. El zetes (elméleti, gyakorlati) munkavédelmi oktatás rendje 
2. Rendkívüli munkavédelmi oktatás 
3. Ismétl d  munkavédelmi oktatás 
4. Munkavédelmi pótoktatás 
5. A munkavédelmi oktatások eljárási szabályai 
6. A munkavédelmi oktatással kapcsolatos kötelezettségek 
7. Munkavédelmi vizsgára kötelezettek 
8. A munkavédelmi vizsgáztatás szabályai 

 
V. Fejezet Kockázatértékelés, veszélyes munkahelyek és munkakörök meghatározása 
 
VI. Fejezet Képerny s munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi követelmények 
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VII. Fejezet Egyéni véd eszközök, rendvédelmi célú véd eszközök, véd ital, tisztálkodási 
eszközök és szerek juttatásának rendje 

1. Egyéni véd eszközök biztosítása 
2. Egyéni véd eszközök megrendelése, beszerzése, kiadása, cseréje 
3. A véd eszközök használatára vonatkozó el írások 
4. Véd ital-juttatás és -ellátás rendje, a szolgálatellátás, valamint a rendkívüli 

munkavégzési körülmények esetére 
5. Tisztálkodási eszközök, szerek juttatása 

 
VIII. Fejezet A rendvédelmi szerv személyi állományának egészségvédelme, a munkavédelem 

egyéb eszközrendszerei 
 
IX. Fejezet A szolgálat ellátására és a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 

1. Általános magatartási szabályok 
2. A biztonságos szolgálatellátásra és munkavégzésre vonatkozó el írások 
3. A sérülékeny csoportba tartozók foglalkoztatásának szabályai 
4. A szerv területén, elhelyezési körletén kívül végzend  munkára vonatkozó el írások 
5. Az objektum (laktanya) használat, kiképzési feladatok, gyakorlatok, bemutatók 
munkavédelmi el írásai 
6. A dohányzással kapcsolatos szabályok betartásának ellen rzése 
7. Az anyagmozgatás szabályai, súlynormák 
8. Az els segélynyújtás biztosításának és képzésének rendje 

 
X. Fejezet A munkavédelmi eljárások rendje 

1. Épületek, építmények használatba vételére, munkaeszközök üzembe helyezésére 
vonatkozó eljárási szabályok 

2. Technológiai, m veleti, gépkezelési, karbantartási utasítások elkészítésével 
kapcsolatos eljárások, feladatok rendje 

3. Munkavégzésre alkalmas állapot ellen rzése 
4. Munkavédelmi ellen rzés 
5. Villamosbiztonsági vizsgálatok, érintésvédelmi ellen rzések 
6. Fegyverek ellen rzése 
7. Munkavédelmi szemle 
8. Szolgálati és munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós 

esetek bejelentésének, nyilvántartásának és kivizsgálásának rendje 
9. Fokozott baleseti veszély miatt szükséges tilalmi jegyzék (pl. páternoszter, 

csúszóakna) 
10. Mentési Terv 

 
XI. Fejezet A munkaegészségügyi feladatok ellátásának rendje 

 
XII. Fejezet A munkavédelmi érdekképviselet  

 

MELLÉKLETEK  

(szükség szerint) 
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Szempontrendszer az éves munkavédelmi helyzetértékeléshez 

 
1. A munkavédelmi felügyelet tevékenysége 
2. A munkavédelmi hatósági tevékenység részletes ismertetése  
3. A munkavédelmi ellen rzések tapasztalatai  

a) ellen rzések száma 
b) f bb hiányosságok  
c) a hiányosságok megszüntetésére tett intézkedések 
d)  eredmények 

4. A munkavédelmi szakemberek foglalkoztatásának helyzete 
5. A szolgálati és munkabalesetek értékelése 
6. A kockázatértékelés éves felülvizsgálatának megállapításai (összegezve) 
7. A kockázatértékelés eredményei gyakorlati hasznosíthatóságának min sítése, 

az eredmények szerepe a baleset megel zésben 
8. A munkavédelmi oktatások és vizsgáztatások helyzete  

a) létszám 
b) dokumentáció  
c) oktatás témája (általános vagy speciális oktatás) 
d) oktatás fajtája (el zetes, rendkívüli, ismétl d ) 

9. Az üzembe helyezési eljárások, id szakos biztonsági felülvizsgálatok helyzete 
10. Az egyéni véd eszközzel történ  ellátás értékelése 
11. A munkahelyek, létesítmények kialakítása, állapota (értékelése a vonatkozó 

jogszabályok figyelembevételével) 
12. A képerny s munkahelyek értékelése a vonatkozó jogszabály 

figyelembevételével 
a) képerny s munkavállalók száma 
b) ergonómia figyelembevétele a munkahelyek kialakításánál  
c) oktatás  
d) kötelez  szemészeti vizsgálaton való részvétel  
e) kockázatelemzés 
f)  hiányosságok, intézkedések, eredmények 

13. A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó megállapítások 
a) a szolgáltatás biztosításának módja 
b)  a szolgáltató közrem ködése a jogszabály által meghatározott feladatok 
végrehajtásában (felsorolás) 
c)  els segélynyújtás személyi, tárgyi feltételeinek biztosítása 
d)  foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció el fordulása  
e)   a szolgálattal való együttm ködés során adódó nehézségek, ezek 
részletezése 
f)  javaslat a problémák megoldására 

14. A munkavédelmi információs szolgálattal kapcsolatos tapasztalatok, 
munkavédelemmel kapcsolatos internetes honlapok ismerete/használata, 
javaslatok új tájékoztatási forma kialakítására 

15. Munkavédelmi szakemberek képzési, informálódási lehet ségének értékelése 
16. A rendvédelmi szervek személyi állománya egészséges és biztonságos 

munkavégzéssel kapcsolatos ismereteinek értékelése 
17. Munkavédelmi tevékenységgel kapcsolatos eredmények, problémák, javaslatok 
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BALESETI STATISZTIKA 
 
A baleseti statisztika a felmentési nappal járó munka- és szolgálati balesetekr l készített 
baleseti jegyz könyvekben rögzítettek alapján, az alábbi adatokat, szöveges elemzést 
tartalmazza: 

 
1. szolgálati és munkabalesetek száma (összesített adat) 
2. balesetek állománycsoportonkénti megoszlása 
3. a balesetekb l ered  felmentési napok száma 
4. 1000 f re jutó balesetek száma (a meglév  létszám figyelembe vételével) 
5. a sérülések súlyosságának megoszlása 
6. a sérültek tevékenysége, munkafolyamata a baleset bekövetkezésekor 
7. a balesetek fajtáinak megoszlása 
8. a sérülés természete szerinti megoszlás 
9. a balesetek els dleges oka szerinti megoszlás 
10. a baleset bekövetkezésében szerepet játszó eszköz, anyag 
11. a fenti adatok változása az elmúlt évek adatai vonatkozásában (legalább 3 év) 
12. súlyos munkabaleset kategóriába tartozó balesetek rövid leírása 
13. személyi sérüléssel járó és nem járó közlekedési balesetre vonatkozó 

statisztikai adatok 
14. javasolt feladatok a baleseti helyzet javítására 
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A tervezett létesítmény, épület engedélyezési tervéhez mellékelend  munkavédelmi 
biztonsági terv tartalmi elemei 

1. A létesítmény, épület: 
1.1. megnevezése, 
1.2. funkciója, 
1.3. alapadatai. 
2. A beruházó és a kés bbi használó által meghatározott, az általános munkavédelmi 

(munkabiztonsági, munka-egészségügyi) el írásokat meghaladó kiegészít  
követelmények (a követelményt el író szervezet megnevezésével). 

3. Nyilatkozat arról, hogy a tervezett létesítmény (építmény) kielégíti az országos 
településrendezési és építési követelményekr l szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. 
rendelet IV. fejezetének el írásait. 

4. A beépítend  építési anyagokkal kapcsolatos legfontosabb követelmények ismertetése 
(csúszásmentességi, kopásállósági követelményeknek megfelel  fokozatok, min ségi 
el írásokkal kapcsolatos tervez i el írások stb.). 

5. Tervezett technológiák: 
5.1. a beépítésre tervezett technológiai berendezések, azok elhelyezési (telepítési) vázlata, 

a kezeléshez szükséges területek feltüntetésével, 
5.2. a beépítésre tervezett berendezésekkel kapcsolatos munkavédelmi (munkabiztonsági, 

munka-egészségügyi) el írások, követelmények [jogszabályhely, szabványhely, egyéb 
vonatkozó (üzemeltetési) el íráshely feltüntetésével], valamint ezek tervezési értékei, 

5.3. a beépítésre tervezett berendezések sajátos telepítési követelményei (alapozási külön-
követelmények, energia, közm  csatlakozások, kollektív védelem stb.), 

5.4. a tervezett technológia kiszolgálásához szükséges létszámadatok, 
5.5. a létszámadatok, valamint a tervezett technológia (munkaeszközök) követelményei 

alapján a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjér l szóló 
3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendeletben, továbbá egyéb jogszabályokban 
el írt követelmények, és ezek tervezési értékei (megvilágítás, szell zés, zaj, rezgés, 
légsebesség, gáz-, g z-, porkoncentráció értékek, ionizáló és nem ionizáló sugárzás 
stb.), 

5.6. a technológiai folyamat során felhasznált, kezelt, tárolt, továbbított – az egészséget 
veszélyeztet  – anyagok, a veszélyek megszüntetésére, csökkentésére tervezett 
megoldások, 

5.7. a tervezett kollektív véd eszközök (fény, zaj, rezgés, leveg szennyezettség, sugárzás 
stb. elleni védelem), 

5.8. a technológiából adódó veszélyek miatt szükséges jelz - és riasztóberendezések, 
veszélyt jelz , tiltó és tájékoztató feliratok, táblák, 

5.9. nyilatkozat arról, hogy a tervezett anyagtároló-helyek kialakítása az anyag 
tulajdonságai szerinti el írásoknak megfelelnek, 

5.10. nyilatkozat arról, hogy a technológia sajátosságaihoz tervezték a kijáratokat, 
vészkijáratokat. 

6. A beépített technológiai berendezések jogszabályokban, szabványokban, egyéb 
m szaki el írásokban el írt munkavédelmi felülvizsgálati gyakoriságainak felsorolása, 
ilyen el írások hiányában, vagy ha indokolt az el írtnál gyakoribb felülvizsgálati 
periódus, abban az esetben az alkalmazott technológiai sajátosságok, a technológiából 
adódó veszélyek, valamint a tervezett technológia és környezet egymásra hatásának 
figyelembevételével a felülvizsgálati gyakoriság meghatározása. 
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7.  Tervez i nyilatkozatok a munkavédelemmel kapcsolatos jogszabályok, szabványok és 
egyéb m szaki el írások betartásáról (tételesen felsorolva azokat), a szabványoktól, 
m szaki el írásoktól való eltérések tételes felsorolása, feltüntetve az eltérések 
indokait, valamint nyilatkozat az esetleges eltéréseknek az adott szabvánnyal, 
el írással való munkavédelmi egyenérték ségér l. 

8. A tervezett létesítmény, technológia sajátosságaiból adódó esetleges véd távolságok, 
közlekedési utak el írt paraméterei, valamint ezek tervezési értékei. 

9. A tervezett villamos rendszer legfontosabb paraméterei, az érintésvédelmi rendszer 
meghatározása, felhasznált elektromos anyagokkal kapcsolatos legfontosabb el írások 
ismertetése (min ségbiztosítási követelmények, védettségi el írások stb.). 

10. A tervezett villámvédelmi rendszer meghatározása. 
11. Az üzembe helyezéshez el írt, dokumentáltan elvégzend  mérési, min sítési, 

min ségtanúsítási feladatok felsorolása (megvilágítás, szell zés és klimatizálás, zaj, 
rezgés, leveg szennyezettség, ionizáló és nem ionizáló sugárzás stb.). 

12. Az alkalmazott technológiának a tervezési szinten tovább nem csökkenthet  
(fennmaradó) veszélyei, kockázatai (felsorolás). 

13.  A követelmények kielégítését igazoló dokumentumok jegyzéke (mérési 
jegyz könyvek, min sít  iratok, tanúsítványok stb.). 
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Munkavédelmi vizsga igazolása  

 
  

Fejléc 
 
Ikt. szám:  

  
MUNKAVÉDELMI VIZSGA IGAZOLÁSA 

 
 Név, rendfokozat: 
Születési hely, id : 
Anyja neve: 
Lakcím: 
Munkahely: 
Képesítés: 
Beosztás/Munkakör: 

 
Nevezett a belügyminiszter  

 irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint  
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól 

szóló …...../2011. (….) BM rendelet  
szerint szervezett vizsgán, a munkavédelemre vonatkozó szabályok tananyagából  

a vizsgabizottság el tt 
  

 a MUNKAVÉDELMI VIZSGÁT 
  

 megfelel  eredménnyel teljesítette. 
  

 A vizsga csak az igazoláson szerepl  beosztás/munkakör ellátására jogosít! 
  

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

 .........................................  
a vizsgabizottság elnöke 

  
  

 ............................................................  
vizsgabizottsági tag 

 ........................................................ 
vizsgabizottsági tag 
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Iktatószám:   

BALESETI JEGYZ KÖNYV 
Szerv megnevezése:  

A SÉRÜLT
 Születési id :          

Neve, rendfok.:  TAJ száma:          
(születési név):  Születési helye:  
Anyja neve:  Beosztása, munkaköre:  
Lakcím:  Beosztási helye:  
Állománycsoportja:  
1. Hivatásos 2. Kormánytisztvisel  3. Közalkalmazott 4. Munkavállaló 5. Önkormányzati t zoltó  
6. Létesítményi t zoltó 7. Egyéb 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tevékenysége: 
01. Rendvédelmi feladatok végrehajtása                                            08. Anyagmozgatás                        
02. Határ rizeti tevékenység                                                               09. Közlekedés                          
03. T zoltási, m szaki mentési és katasztrófa elhárítással összefügg  feladat         10. Napirend szerinti tevékenység 
04. Szellemi, irodai tevékenység                                                        11. Kötelez  sportfoglalkozás 
05. Gépkezelés, gépkiszolgálás                                                           12. Szabadfoglalkozás 
06. Javítás, karbantartás                                                                      13. Kiképzés 
07. Munkavégzés kézi er vel                                                              14. Egyéb 

  
  
Szolgálati, szakmai, munkavédelmi ismeretei: A szükséges szolgálati, szakmai képesítéssel rendelkezik:  
1. Igen 
2. Nem 
3. Nem szükséges                                                   Az el írt munkavédelmi oktatásban részesült:  

A 
BALESET 

Helyszíne: Id pontja: év hó nap óra 

(24 órás id számítás)         
Napja:      1.H    2.K    3.Sz    4.Cs    5.P    6.Szo    7.V  

 

A szolgálat, ill. munkaid  hányadik órájában történt a baleset?   
Fajtája: 
01. Járm vek ütközése, borulása, gázolás      06. Természeti tényez         11. Égés, forrázás 
02. Leesés, zuhanás                                         07. Ütés, üt dés                   12. Fagyás 
03. Elbotlás, elesés, elcsúszás                         08. Szúrás, vágás                 13. Sugárzás okozta hatás 
04. Tárgyak esése, omlása                              09. Lövés                             14. Biológiai hatás 
05. Forgó, mozgó géprész érintése 10. Robbanás 15. Elmerülés 
     
Jellege:  
1. Szolgálattal, munkával összefüggésben, objektumon belül 4. TB szolgáltatások igénybevétele során 
2. Szolgálattal, munkával összefüggésben objektumon kívül 5. Szolgálattal, munkával nem összefüggésben, obj. belül 
3. Szolgálatba, munkába menet onnan jövet 6. Szolgálattal, munkával nem összefüggésben, obj. kívül 
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1. Szerv tulajdonában lév , vagy általa igénybevett járm vel 3. Tömegközlekedési járm vel történt közlekedés közben 
    történ  közlekedés közben 4. Gyalogos közlekedés közben 
2. Személyi tulajdonban lév  járm vel történ  közl. közben 5. Nem közlekedés közben  
Oka: 
01. Környezet hibája 14. A sérült gyakorlatlansága 
02. Anyag, szerszám, gép hibája 15. A sérült egészségi alkalmatlansága 
03. Egyéb eszköz, szerkezet, berendezés hibája 16. A sérült figyelmetlensége 
04. Véd burkolat, -berendezés (jelz ) hibája, hiánya 17. A sérült gondatlansága 
05. Egyéni véd eszköz hibája, hiánya 18. A sérült el írástól eltér  tevékenysége 
06. Káros környezeti hatás 19. A sérült befolyásoltsága (alkohol, gyógyszer, stb.) 
07. Emberek támadása 20. Más személy gyakorlatlansága 
08. Állatok támadása 21. Más személy figyelmetlensége 
09. Elemi csapás 22. Más személy fegyelmezetlensége, gondatlansága 
10. El írási, tervezési, szervezési hiba 23. Más személy el írástól eltér  tevékenysége 
11. Ellen rzés elmulasztása 24. Más személy ittassága 
12. Karbantartás elmulasztása 25. Más személy jogellenes magatartása 
13. Felügyelet hiánya    
Eszköze, anyaga: 
01. Fegyver, l szer, haditechnikai eszköz 06. Anyagok, hatások (maró, ionizáló, h  stb.) 
02. Gépjárm , egyéb közlekedési eszköz 07. Berendezési tárgy 
03. Gép, gépi berendezés 08. Használati eszköz 
04. Munkaeszköz, szerszám 09. Egyéb 
05. Sporteszköz, -létesítmény 10. Eszköz nélkül   
Véd eszközök alkalmassága: Egyéni véd eszköz:  
1. Alkalmas, rendeltetésszer en használták 4. Alkalmatlan, nem rendeltetésszer en használták 
2. Alkalmas, nem rendeltetésszer en használták 5. Szükséges, de nem volt 
3. Alkalmatlan, rendeltetésszer en használták 6. Nem szükséges 
 Véd berendezés:  
Volt-e hasonló baleset ezen a szolgálati vagy munkahelyen az el z  évben: 
1. Nem          2. Egyszer          3. Többször  
A baleset során megsérült személyek száma:  
A baleset részletes, pontos leírása: 
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Az alapellátó orvos tölti ki 

A 
SÉRÜLÉS 

Természete (BNO alapján az orvos tölti ki): 

 Kórisme (magyarul): Felmentési napok száma:    
01. Törés 07. Erek sérülése 
02. Izületi ficam 08. Felületes sérülés 
03. Izületek, izmok rándulása, húzódása 09. Zúzódás sértetlen b rfelszínnel 
04. Koponya ri sérülés 10. Égés 
05. Mellkas, hasüreg, medence bels  sérülése 11. Mérgezés 
06. Nyílt seb 12. Egyéb 
Súlyossága: 
1. Könny  (1-8 nap) 2. Súlyos (8 napnál több) 3. Súlyos csonkulásos 4. Halálos  
Egészségügyi szabadság (táppénzes állomány) kezdetének id pontja:  
A sérült (beteg) sérülése (betegsége) a balesettel vagy a szolgálat ellátásával ok-okozati összefüggésben 
keletkezett-e? 
                                             IGEN                    NEM                 VÉLELMEZHET  
 
Vélemény (megjegyzés):  
 
                                                                                      P.H.                       …………………………… 
                                                                                                                            alapellátó orvos 
 
 

Milyen munkavédelmi vagy más el írást szegtek meg: Hasonló balesetek megel zéséhez szükséges 
intézkedések, a végrehajtás határideje, felel se: 

  
  
  
  
Egyéb adatok: 
(Tanúk, balesetért felel s személyek, elhalálozás esetén a hozzátartozó adatai, elhalálozás id pontja, stb.) 
 
 
A jegyz könyvet készítették:  Kelt:  
 

…………………………… …………………………… …………………………… 
szolgálati elöljáró  

(munkahelyi vezet ) 
 munkavédelmi tevékenységet 

ellátó személy 
érdekképvisel  

A sérült a jegyz könyvben foglaltakkal A balesetet min sít  határozatot a sérültnek kiadtam: 
1. Egyetért  
2. Nem ért egyet …………………………… 
    (Az ellenkez  véleményt csatolni kell!)                       a szerv vezet je (parancsnoka) 
  

……………………………  
sérült (hozzátartozó)  
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BALESETI JEGYZ KÖNYVHÖZ 

 
A nyomtatvány valamennyi, szöveges rovatát számítógéppel vagy nyomtatott bet vel kell 
kitölteni. A kódnégyzetekbe (a továbbiakban: négyzet) – a kivizsgálás tényeinek megfelel  – 
kódszámot (a továbbiakban: szám) kell beírni. 

 
A szerv megnevezése: 
Annak az önálló egységnek a megnevezését kell beírni, amelynek az állományába a sérült 
tartozott, vagy – vezénylés esetén – ahol tevékenységét végezte. A szerv megnevezése után 
következ  három négyzet a területi azonosításra (pl. megye) szolgál és a számítógépes 
feldolgozást segíti. 
A sérült születési ideje: 
A sérült születési idejét – év, hónap száma, nap – kell beírni. 
A sérült TAJ-száma: 
A sérült társadalombiztosítási azonosító jelét (számát) kell beírni. 
A sérült beosztása, munkaköre: 
A sérültnek a baleset id pontjában fennálló beosztását, munkakörét kell beírni, tekintet nélkül 
arra, hogy mi volt az eredeti foglalkozása. 
A sérült beosztási helye: 
Azt a szervezeti egységet kell megnevezni, ahová a sérült közvetlenül be volt osztva. 
A sérült állománycsoportja: 
A négyzetbe az állománycsoportra vonatkozó megfelel  számot kell beírni: 1 – hivatásos;  
2 – kormánytisztvisel ; 3 – közalkalmazott; 4 – munkavállaló; 5 – önkormányzati t zoltó;  
6 – létesítményi t zoltó; 7 – egyéb (az el z kbe nem tartozó kategória). 
 
A sérült tevékenysége: 
Annak a tevékenységnek a számát kell beírni – függetlenül a beosztástól, munkakört l –, 
amelyet a sérült a baleset bekövetkezésekor folytatott. 
A 01, 02, 03 számokat az adott rendvédelmi szerv törvényben, jogszabályokban meghatározott 
rendvédelmi tevékenységének, szolgálati és rendkívüli munkavégzési körülmények között 
ellátott feladatai közben bekövetkezett baleset esetén szabad használni. 
A napirend szerinti tevékenység és a szabadfoglalkozás (10 és 12 számok) válaszként csak 
bentlakásos, tartós vezénylés alatt állók esetében adható. Idetartozik a 24 órás készenléti 
szolgálatot ellátó állomány is. 
Kötelez  sportfoglalkozás (11 szám) tevékenység körébe kell sorolni a napirend szerinti 
sportfoglalkozások mellett azokat a sportfoglalkozásokat, amelyek szervezetten, a parancsnok 
írásos engedélyével, elrendelésével történnek, például t zoltóversenyen, fizikai 
állapotfelmérés közben vagy az ezekre történ  felkészülés közben. 
A sérült szolgálati, szakmai ismeretei: 
A felsorolt három válasz közül kell a fels  vagy az alsó négyzetbe beírni a megfelel  számot.  
A szükséges szakmai képesítés elbírálásánál a tevékenységhez szükséges szakmai képesítésre 
(pl. hegeszt vizsga, szakmunkás-bizonyítvány stb.) vonatkozó el írások az irányadók. 
A munkavédelmi oktatás elbírálására a munkavédelmi szabályzatban az oktatásokra, valamint 
a munkavédelmi ismeretek számonkérésére vonatkozó el írások az irányadók. 
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A baleset helyszíne: 
A baleset bekövetkezésének pontos helyszínét kell megnevezni (pl. helységnév, utca, házszám; 
a létesítményen belül: m hely, udvar, szoba stb.). 
A baleset id pontja: 
Az 1-2. négyzetbe a baleset évének utolsó két számjegyét (pl. 2004. évnél 04-et). 
A 3-4. négyzetbe a baleset hónapjának megfelel  számot (pl. április esetén 04-et). 
Az 5-6. négyzetbe a baleset napjának számát. 
A 7-8. négyzetbe a baleset bekövetkezésének óráját (pl. ha hajnali három és négy között 
történik a baleset, 04-et, ha délután négy és öt óra között, akkor 17-et) kell beírni. 
A baleset napja: 
A baleset napjának megfelel  számot (pl. csütörtök esetén 4-et) kell a négyzetbe beírni. 
A szolgálati vagy munkaid  hányadik órájában történt a baleset: 
A négyzetbe a baleset el tt eltöltött, megkezdett munkaóra számát kell megadni (pl. 
munkakezdés utáni els  10 percben bekövetkezett balesetnél 01-et). Ha a baleset szolgálati 
id n (munkaid n) kívül történt, 00 órát kell beírni. Készenléti szolgálat esetén 
a szolgálatváltás és az azt megel z  – a szolgálati helyen eltöltött – id ben 01-et kell írni. 
Amennyiben rendkívüli okok miatt a szolgálat nem fejez dik be a szolgálati id  végén, akkor 
a ténylegesen eltöltött id t kell figyelembe venni. 
A baleset fajtája: 
A balesetet okozó körülmények csoportját kell megadni (pl. elesésnél 03-at, robbanásnál  
11-et). 
A baleset jellege: 
A baleset jellegére vonatkozó megfelel  számot a fels  négyzetbe kell beírni. 
Külön meg kell állapítani azt, hogy a fels  négyzetben meghatározott jelleg  baleset, 
közlekedés közben vagy attól függetlenül következett-e be. Az erre vonatkozó meghatározást 
az alsó négyzetbe, a mellette lév  megfelel  szövegrész kiválasztása alapján kell beírni. 
A baleset oka: 
A baleset els dleges okát a felsorolt, balesetet kiváltó tárgyi, környezeti, szervezési vagy 
személyi tényez k közül kell kiválasztani. A kiválasztott ok el tt lév  számokat kell 
a négyzetekbe beírni. Els dleges okként azt kell tekinteni, ami a balesetet közvetlenül 
kiváltotta. A sérült egészségügyi alkalmatlansága (15-ös szám) a baleset pillanatára 
vonatkozó állapotot min síti (pl. hirtelen rosszullét). 
A baleset eszköze, anyaga: 
A balesetet okozó eszköz, anyag megfelel  számát kell megadni (pl. a kalapáccsal történ  
kézsérülésnél 04-et, törött székláb miatt bekövetkezett balesetnél 07-et, egyenetlen talajú 
sportpálya esetén 05-öt). 
Véd eszköz alkalmassága: 
Az egyéni véd eszközre, valamint a gépjárm vekbe beszerelt biztonsági övre a fels  
négyzetbe, a véd burkolatra, véd berendezésre, jelz berendezésre az alsó négyzetbe 
a felsorolt megnevezések közül a megfelel  válasz szerint külön-külön válaszolva kell 
a válaszok mellett lev  számokat beírni. 
Volt-e hasonló baleset ezen a szolgálati vagy munkahelyen az el z  évben: 
A felsorolt meghatározások közül a megfelel  válasz melletti számot kell a négyzetbe beírni. 
A baleset során megsérült személyek száma: 
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A négyzetbe a baleset során megsérült személyek számát kell beírni. Ha 9-nél több személy 
sérült meg, akkor a négyzetbe 0-át kell beírni és a tényleges számot az „egyéb adatok" 
rovatban kell megadni. 
 

 

A baleset részletes, pontos leírása: 
Ebben a rovatban röviden és pontosan a vizsgálat során megállapított tényeket kell leírni. Ha 
szükséges, külön lapon kell folytatni. A baleset lefolyását olyan részletességgel kell ismertetni, 
hogy a leírtakból egyértelm en lehessen következtetni a baleset okaira, a bekövetkezésért 
esetlegesen felel s személyekre, a hiányosságokra, és a leírtakból utólag rekonstruálható 
legyen az esemény. Súlyos szolgálati és munkabaleset bekövetkezésekor minden esetben, más 
balesetnél szükség szerint helyszínrajzzal is ki kell egészíteni a jegyz könyvet. 
Ha a korábbi adatok megadása során „Egyéb” válasz felhasználásra került, itt minden 
esetben konkrétan meg kell jelölni, hogy az egyéb fogalom mit jelent. 
A sérülés természete (Az alapellátó orvos tölti ki.): 
Az orvos minden esetben köteles a BNO kódot megjelölni, a kórismét magyarul meghatározni. 
Politraumás baleseteknél az orvos a vezet  kórismének megfelel  választ adja meg, a mellette 
lev  számok beírásával. 
Felmentési napok száma: 
A „Sérülés” rovat jobb fels  sarkában lév  három négyzetbe a szolgálat (munkavégzés) alóli 
felmentési naptári napok számát kell beírni. Amennyiben a felterjesztés id pontjáig (30 napon 
belül) ez nem ismert, úgy üresen kell hagyni, és azt az ismertté válás id pontjában kell közölni 
a munkavédelmi felügyeletet ellátó szervvel. 
A sérülés súlyossága (Az alapellátó orvos tölti ki.): 
A válasz kiválasztásakor a „Könny  (1-8 nap)” és a „Súlyos (8 napnál több)” esetében az 
orvosi felmentési javaslatot kell figyelembe venni. 
Milyen munkavédelmi vagy más el írást szegtek meg: 
A munkavédelemre vonatkozó, vagy azzal kapcsolatos el írásoknak, szabályoknak, 
utasításoknak azokat a pontjait kell feltüntetni, amelyeket a baleset bekövetkezésekor 
megszegtek. Amennyiben nem szegtek meg el írást, úgy az erre vonatkozó bejegyzést is be kell 
írni. 
Hasonló baleset megel zéséhez szükséges intézkedések, a végrehajtás határideje, felel se: 
Fel kell sorolni azokat a m szaki, szervezési, egészségügyi, jogi, oktatási intézkedéseket, 
amelyekkel a hasonló balesetek megel zhet k. Amennyiben intézkedés nem szükséges, akkor 
azt kell beírni. 
Egyéb adatok: 
A sérült, valamint a tanúk meghallgatásáról készített jegyz könyvek, továbbá más, a baleset 
kivizsgálása során keletkezett iratok, dokumentumok felsorolása (azonosító számuk 
megjelölésével). 
Kelt: 

Fontos feltüntetni a jegyz könyv felvételének helyét és a pontos dátumot. 
Aláírások: 
A jegyz könyvben foglaltak valódiságáért a jegyz könyv aláírói felel sek. Az azonosíthatóság 
miatt az aláírók nevét olvashatóan is fel kell tüntetni. 
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A szerv részér l és a munkavédelmi megbízott aláírásoknál az állományilletékes parancsnok 
által a baleset kivizsgálására kijelölt vezet  és munkavédelmi szakember (munkavédelmi 
tevékenységgel megbízott személy) ír alá. 
Az érdekképvisel  aláírásnál: 
– ha m ködik az adott munkahelyen munkavédelmi érdekképviselet (az Mvt. 70. §-a szerint), 
akkor  vesz részt a baleset kivizsgálásában; 
– munkavédelmi érdekképviselet nélkül, amennyiben a sérült tagja valamely szakszervezetnek, 
akkor azon szakszervezet képvisel je vehet részt a baleset kivizsgálásában; 
– ha az el z  két feltétel egyike sem áll fenn, akkor az aláírás helye üresen marad. 
A szerv vezet je (parancsnoka) aláírásnál a baleset kivizsgálásáért felel s állományilletékes 
parancsnok (állományilletékes parancsnok) ír alá. 
A sérült a jegyz könyvben foglaltakkal egyetért – nem ért egyet: 
A megfelel  válasz aláhúzásával vagy aláírásával a sérült tölti ki. „Nem ért egyet” vélemény 
esetén a sérült ez irányú indoklását a jegyz könyvhöz csatolni kell. 
 



8. melléklet a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelethez
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Bejelentend  foglalkozási megbetegedések jegyzéke 

EU kód  Kód   
 1    A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZ K 

 100  A1  Akrilnitril által okozott betegségek 
 101  A2  Arzén és vegyületei által okozott betegségek 
 102  A3  Berillium és vegyületei által okozott betegségek 

 103.01  A4  Szén-monoxid által okozott betegségek 
 103.02  A5  Foszgén által okozott betegségek 
 104.01  A6  Hidrogén-cianid által okozott betegségek 
 104.02  A7  Cianidok és vegyületei által okozott betegségek 
 104.03  A8  Izocianátok által okozott betegségek 

 105  A9  Kadmium és vegyületei által okozott betegségek 
 106  A10  Króm és vegyületei által okozott betegségek 
 107  A11  Higany és vegyületei által okozott betegségek 
 108  A12  Mangán és vegyületei által okozott betegségek 

 109.01  A13  Salétromsav által okozott betegségek 
 109.02  A14  Nitrogén oxidok által okozott betegségek 
 109.03  A15  Ammónia által okozott betegségek 

 110  A16  Nikkel és vegyületei által okozott betegségek 
 111  A17  Foszfor és vegyületei által okozott betegségek 
 112  A18  Ólom és vegyületei által okozott betegségek 

 113.01  A19  Kén-oxidok által okozott betegségek 
 113.02  A20  Kénsav által okozott betegségek 
 113.03  A21  Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek 

 114  A22  Vanádium és vegyületei által okozott betegségek 
 115.01  A23  Klór által okozott betegségek 
 115.02  A24  Bróm által okozott betegségek 
 115.04  A25  Jód által okozott betegségek 
 115.05  A26  Fluor és vegyületei által okozott betegségek 

 116  A27  Benzinekb l (k olaj-eredet , alacsony forráspontú szénhidrogén 
elegyekb l) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott 
betegségek 

   A28  Vinilklorid által okozott betegségek 
   A29  Triklór-etilén által okozott betegségek 

 117  A30  Tetraklór-etilén által okozott betegségek 
   A31  Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott 

betegségek 
 118  A32  Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek 
 119  A33  Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1,4-butándiol, valamint glikolok és glicerin 

nitro származékai által okozott betegségek 
 120  A34  Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, 

gvajakol, az etilénglikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek 
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 121  A35  Aceton klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-
n-butil-keton, etil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-
metilciklohexanon által okozott betegségek 

   A36  Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott 
betegségek 

 122  A37  Szerves foszforsav-észterek, karbamát inszekticidek által okozott 
betegségek 

 123  A38  Szerves savak által okozott betegségek 
 124  A39  Formaldehid által okozott betegségek 
 125  A40  Nitro-glicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek 

   A41  Benzol által okozott betegségek 
 126.01  A42  Toluol által okozott betegségek 

   A43  Xilol által okozott betegségek 
   A44  Egyéb benzol homológ által okozott betegségek 

 126.02  A45  Naftalin vagy a naftalin megfelel i (a naftalin megfelel it a CnH2n-12 

összegképlet jellemzi) által okozott betegségek 
 126.03  A46  Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek 

 127  A47  Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott 
betegségek 

 128.01  A48  Fenolok és megfelel ik vagy halogénezett származékaik által okozott 
betegségek 

 128.02  A49  Naftol és megfelel i vagy halogénezett származékai által okozott 
betegségek 

 128.03  A50  Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek 
 128.04  A51  Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek 
 128.05  A52  Benzokinonok által okozott betegségek 
 129.01  A53  Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, 

nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek 
 129.02  A54  Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek 
 130.01  A55  Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek 
 130.02  A56  Fenolok és megfelel ik nitrált származékai által okozott betegségek 

 131  A57  Antimon és vegyületei által okozott betegségek 
 132  A58  Salétromsav-észterek által okozott betegségek 

   A59  Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek 
 133  A60  Kén-hidrogén által okozott betegségek 

 
 135  A61  Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó 

alá nem tartoznak 
 136  A62  Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó 

alá nem tartoznak 
   A63  Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek 
   A64  Minden egyéb, a munkavégzés, foglalkozás közben használt és 

a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az 
egyéb növényvéd  szereket) által okozott betegségek 
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 201.01  A65  Korom által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.02  A66  Bitumen által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.03  A67  Kátrány által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.04  A68  Szurok által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.05  A69  Antracén és vegyületei által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.06  A70  Ásványi és egyéb olajok által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.07  A71  Nyers paraffin által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.08  A72  Karbazol és vegyületei által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.09  A73  Szén desztilláció melléktermékei által okozott b rbetegségek és b rrák 

 202  A74  Vegyianyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz 
   A75  Vegyianyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz 
   A76  Vegyianyagok által okozott egyéb b rbetegségek (pl. olajakne) és 

nyálkahártya betegségek 
   A77  Egyéb b rbetegségek és b rrákok 

 301.11  A78  Szilikózis 
 301.12  A79  Tüd  tuberkulózissal kombinált szilikózis 
 301.21  A80  Azbesztózis 
 301.22  A81  Azbesztpor belégzését követ  mesothelioma 
 301.31  A82  Egyéb pneumokoniózisok 

 302  A83  Azbeszt szöv dménye hörg rák formájában 
 303  A84  Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörg -tüd -betegségek 

 304.04  A85  Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott 
légz rendszeri betegségek 

   A86  Kemény fém által okozott tüd fibrózisok 
 304.05  A87  Sziderózis 
 304.06  A88  Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával 

kapcsolatos allergiás asztma 
 304.07  A89  Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával 

kapcsolatos allergiás rinitisz 
 305.01  A90  Fapor által okozott fels légúti daganatos betegségek 

 306  A91  A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa 
 307  A92  Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja 

és emfizémája 
 308  A93  Azbesztpor belégzése által okozott tüd rák 
 309  A94  Alumínium és vegyületei által okozott betegségek 
 310  A95  Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek 

     B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZ K 
 502.01  B1  Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott 

betegségek (kivéve elektroophthalmia) 
 502.02  B2  Elektroophthalmia 

 503  B3  Zaj által okozott halláskárosodások 
 504  B4  Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek 

 505.01  B5  Helyileg ható vibráció által okozott betegség 
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 505.02  B6  Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc 
porckorong betegségeit) 

   B7  Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényez  által okozott 
betegségek 

 508  B8  Ionizáló sugárzás által okozott betegségek 
     C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZ K 

 401  C1  Egyéb zoonózisok 
 402  C2  Tetanusz 
 403  C3  Brucellózis 

   C4  Ornitózis 
   C5  Kullancs-enkefalitisz 
   C6  Atrax 
   C7  Leptospirózis 
   C8  Q-láz 
   C9  Tularémia 
   C10  Borelliózis (Lyme-kór) 
   C11  Trichofitiázis 

 404  C12  Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek 
 405  C13  Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis 
 406  C14  Am biázis 
 407  C15  Fert z  betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az 

a foglalkozással kapcsolatban keletkezett 
   C16  Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek 
   C17  Gennykelt k által okozott b rbetegségek 
   C18  Gombák által okozott b rbetegségek 

 304.01  C19  Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz 
 304.02  C20  Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése 

által okozott tüd betegségek 
   C21  Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényez k által okozott egyéb 

betegségek 
 

 304.06  C22  Tudományosan igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával 
kapcsolatos allergiás asztma 

 304.07  C23  Tudományosan igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával 
kapcsolatos allergiás rinitisz 

     D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS 
ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZ K 

 506.10  D1  A periartikuláris töml k nyomás miatti betegsége 
 506.11  D2  Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis 
 506.12  D3  Olecranon bursitis 
 506.13  D4  Váll bursitis 
 506.21  D5  Az ínhüvely túler ltetés által okozott betegségek 
 506.22  D6  A peritendineum-túler ltetés által okozott betegség 
 506.23  D7  Az izom és ín tapadási helyek túler ltetés által okozott betegségek 
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 506.30  D8  Térdízületi meniszkusz sérülése 
 506.40  D9  Nyomás eredet  perifériás idegkárosodás 
 506.45  D10  Carpal tunnel (kézt  alagút) szindróma 

 507  D11  Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése) 
   D12  Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei 
   D13  A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
   D14  Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott vagy egyoldalú igénybevétele által 

okozott betegségei 
   D15  Pszichoszociális kóroki tényez k 
   D16  Ergonómiai kóroki tényez k által okozott betegségek 
   D17  A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb 

betegségek 
 
 



9. melléklet a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelethez
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Bejelentés foglalkozási megbetegedésr l (mérgezésr l), fokozott expozícióról 

       
 Megye: 
rendvédelmi 
szerv neve 

   Bejelentésazonosító:  - -    

   Bejelent :     
      
   1 - Foglalkozás-egészségügyi alapellátó orvos   
   2 - Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely 

orvosa 
  

   3 - OMFI   
      
   Bejelent  orvos neve: 

......................................................................... 
  

   Bejelentés dátuma: 20    
      
 A bejelentett eset:    1 - foglalkozási 

megbetegedés 
  

     2 - fokozott expozíció   
        
 Keres képesség:    1 - keres képes   
     2 - keres képtelen   
     3 - halálos   
      
 Diagnózis (Csak foglalkozási megbetegedés esetén kell kitölteni!): 
 
 
        
 El fordulás jellege:    1 - egyedi   
     2 - tömeges   
      
 Munkáltató neve (központi telephely):   
      
 Adószám:  - -    
 Adóazonosító jel:     
      
 Szakágazati kód:     
      
 Telephely címe (a bejelentés helye szerint): 
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 A megbetegedéssel/ fokozott expozícióval kapcsolatos munkakör: 
 
 
 
 
 
 Munkavállaló neve:   

........................................................................................................................

.................................... 
TAJ-szám:     
 Neme:    1 - férfi   
     2 - n    
 Születési dátuma:     
 Születési helye:   

...................................................................................

...................... 

  

 Anyja neve:   
...................................................................................
...................... 

  

 Lakcíme:   
...................................................................................
...................... 

  

 Jelenlegi munkaköri tevékenysége:   
   FEOR kód:   
Korábbi munkakörei, jelenlegi és el z  munkáltató (a felsorolásnál jelölend  a munkáltató neve, 
címe; a munkakör, amelyet betöltött; és a mett l-meddig id tartam. Ha nem tudja, vagy nem 
emlékszik: n.e.-vel jelölend ): 
 
 
 
 
 
 
 
A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos  
jelenlegi munkakörben töltött expozíciós id  (hónap):   
A megbetegedéssel (fokozott expozíciós esettel) kapcsolatos  
munkakörben összesen eltöltött expozíciós id  (hónap)   
A fokozott zaj expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló audiometriás vizsgálat eredményei:
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 A fokozott vegyi expozíciós eset bejelentésének alapjául szolgáló biológiai paraméter(ek) 
laboratóriumi vizsgálati eredményei (Csak a kivizsgálást követ en töltend  ki): 

 Vérben  Vizeletben 
 paraméter  érték  mértékegység  paraméter  érték  mértékegység 

            
            
            
            
 A munkavédelmi felügyel ség véleménye: 
 
 
 
 A bejelentés:    1 - elfogadva   
     2 - módosítva   
     3 - elutasítva   
     4 - kiegészítésre 

visszaküldve 
  

      
 Elfogadott foglalkozási megbetegedés:     
 Elfogadott fokozott expozíció:     
 Diagnózis: 
 
 
 
 
 

    

 Bejelentést indokoló, csatolt orvosi 
dokumentumok száma: 

    

      
 Dátuma:     
      

 P. H.     
   ................................................ 

aláírás 
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Kódlista és kitöltési utasítás a bejelentéshez 

EU kód  Kód   
 1    A) KÉMIAI KÓROKI TÉNYEZ K 

 100  A1  Akrilnitril által okozott betegségek 
 101  A2  Arzén és vegyületei által okozott betegségek 
 102  A3  Berillium és vegyületei által okozott betegségek 

 103.01  A4  Szén-monoxid által okozott betegségek 
 103.02  A5  Foszgén által okozott betegségek 
 104.01  A6  Hidrogén-cianid által okozott betegségek 
 104.02  A7  Cianidok és vegyületei által okozott betegségek 
 104.03  A8  Izocianátok által okozott betegségek 

 105  A9  Kadmium és vegyületei által okozott betegségek 
 106  A10  Króm és vegyületei által okozott betegségek 
 107  A11  Higany és vegyületei által okozott betegségek 
 108  A12  Mangán és vegyületei által okozott betegségek 

 109.01  A13  Salétromsav által okozott betegségek 
 109.02  A14  Nitrogén oxidok által okozott betegségek 
 109.03  A15  Ammónia által okozott betegségek 

 110  A16  Nikkel és vegyületei által okozott betegségek 
 111  A17  Foszfor és vegyületei által okozott betegségek 
 112  A18  Ólom és vegyületei által okozott betegségek 

 113.01  A19  Kén-oxidok által okozott betegségek 
 113.02  A20  Kénsav által okozott betegségek 
 113.03  A21  Szén-diszulfid (szénkéneg) által okozott betegségek 

 114  A22  Vanádium és vegyületei által okozott betegségek 
 115.01  A23  Klór által okozott betegségek 
 115.02  A24  Bróm által okozott betegségek 
 115.04  A25  Jód által okozott betegségek 
 115.05  A26  Fluor és vegyületei által okozott betegségek 

 116  A27  Benzinekb l (k olaj-eredet , alacsony forráspontú szénhidrogén 
elegyekb l) származó alifás és aliciklikus szénhidrogének által okozott 
betegségek 

   A28  Vinilklorid által okozott betegségek 
   A29  Triklór-etilén által okozott betegségek 

 117  A30  Tetraklór-etilén által okozott betegségek 
   A31  Egyéb alifás és aromás szénhidrogének halogén származékai által okozott 

betegségek 
 118  A32  Butil-, metil- és izopropil-alkohol által okozott betegségek 
 119  A33  Etilén-glikol, dietilén-glikol, 1,4-butándiol, valamint glikolok és glicerin 

nitro származékai által okozott betegségek 
 120  A34  Metil-éter, etil-éter, izopropil-éter, vinil-éter, diklór-izopropiléter, 

gvajakol, az etilén-glikol metil-étere és etil-étere által okozott betegségek 
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 121  A35  Aceton, klóraceton, brómaceton, hexafluoraceton, metil-etil-keton, metil-
n-butil-keton, metil-izobutil-keton, diaceton-alkohol, mezitil-oxid, 2-
metilciklohexanon által okozott betegségek 

   A36  Egyéb alkoholok, glikolok, ketonok, aldehidek, észterek által okozott 
betegségek 

 122  A37  Szerves foszforsav-észterek, karbamát inszekticidek által okozott 
betegségek 

 123  A38  Szerves savak által okozott betegségek 
 124  A39  Formaldehid által okozott betegségek 
 125  A40  Nitro-glicerin és más alifás nitroszármazékok által okozott betegségek 

   A41  Benzol által okozott betegségek 
 126.01  A42  Toluol által okozott betegségek 

   A43  Xilol által okozott betegségek 
   A44  Egyéb benzol homológ által okozott betegségek 

 126.02  A45  Naftalin vagy a naftalin megfelel i (a naftalin megfelel it a CnH2n-12 

összegképlet jellemzi) által okozott betegségek 
 126.03  A46  Sztirol és divinilbenzol által okozott betegségek 

 127  A47  Aromás szénhidrogének halogénezett származékai által okozott 
betegségek 

 128.01  A48  Fenolok és megfelel ik vagy halogénezett származékaik által okozott 
betegségek 

 128.02  A49  Naftol és megfelel i vagy halogénezett származékai által okozott 
betegségek 

 128.03  A50  Alkil-aril-oxidok halogénezett származékai által okozott betegségek 
 128.04  A51  Alkil-aril-szulfonátok halogénezett származékai által okozott betegségek 
 128.05  A52  Benzokinonok által okozott betegségek 
 129.01  A53  Aromás aminok vagy aromás hidrazinok vagy ezek halogénezett, fenolos, 

nitrifikált, nitrált vagy szulfonált származékai által okozott betegségek 
 129.02  A54  Alifás aminok és halogénezett származékaik által okozott betegségek 
 130.01  A55  Aromás szénhidrogének nitrált származékai által okozott betegségek 
 130.02  A56  Fenolok és megfelel ik nitrált származékai által okozott betegségek 

 131  A57  Antimon és vegyületei által okozott betegségek 
 132  A58  Salétromsav-észterek által okozott betegségek 

   A59  Nitro-glicerin és más salétromsavas észterek által okozott betegségek 
 133  A60  Kén-hidrogén által okozott betegségek 
 135  A61  Szerves oldószerek által okozott encephalopathiák, amelyek más címszó 

alá nem tartoznak 
 136  A62  Szerves oldószerek által okozott polyneuropathiák, amelyek más címszó 

alá nem tartoznak 
   A63  Dioxán (dietilén oxid) által okozott betegségek 
   A64  Minden egyéb, a munkavégzés, foglalkozás közben használt és 

a munkavállaló testfelületére, szervezetébe jutó vegyi anyag (beleértve az 
egyéb növényvéd  szereket) által okozott betegségek 

 201.01  A65  Korom által okozott b rbetegségek és b rrák 
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 201.02  A66  Bitumen által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.03  A67  Kátrány által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.04  A68  Szurok által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.05  A69  Antracén és vegyületei által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.06  A70  Ásványi és egyéb olajok által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.07  A71  Nyers paraffin által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.08  A72  Karbazol és vegyületei által okozott b rbetegségek és b rrák 
 201.09  A73  Szén desztilláció melléktermékei által okozott b rbetegségek és b rrák 

   A74  Vegyianyagok által okozott kontakt irritatív dermatitisz 
 202  A75  Vegyianyagok által okozott kontakt allergiás dermatitisz 

   A76  Vegyianyagok által okozott egyéb b rbetegségek (pl. olajakne) és 
nyálkahártya betegségek 

   A77  Egyéb b rbetegségek és b rrákok 
 301.11  A78  Szilikózis 
 301.12  A79  Tüd  tuberkulózissal kombinált szilikózis 
 301.21  A80  Azbesztózis 
 301.22  A81  Azbesztpor belégzését követ  mesothelioma 
 301.31  A82  Egyéb pneumokoniózisok 

 302  A83  Azbeszt szöv dménye hörg rák formájában 
 303  A84  Szinterezett (zsugorított) fémek pora által okozott hörg -tüd -betegségek 

 304.04  A85  Kobalt, ón, bárium és grafit porának belégzése által okozott légz rendszeri 
betegségek 

   A86  Kemény fém által okozott tüd fibrózisok 
 304.05  A87  Sziderózis 
 304.06  A88  Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával 

kapcsolatos allergiás asztma 
 304.07  A89  Tudományosan igazolt kémiai allergének által kiváltott és munkával 

kapcsolatos allergiás rinitisz 
 305.01  A90  Fapor által okozott fels légúti daganatos betegségek 

 306  A91  A pleura azbeszt által okozott, légzési restrikcióval járó fibrózisa 
 307  A92  Mélyszíni bányában dolgozó bányászok krónikus obstruktív hörghurutja 

és emfizémája 
 308  A93  Azbesztpor belégzése által okozott tüd rák 
 309  A94  Alumínium és vegyületei által okozott betegségek 
 310  A95  Lúgos salak pora által okozott bronchopulmonáris betegségek 

     B) FIZIKAI KÓROKI TÉNYEZ K 
 502.01  B1  Ultraibolya, infravörös, egyéb nem ionizáló sugárzás által okozott 

betegségek (kivéve elektroophthalmia) 
 502.02  B2  Elektroophthalmia 

 503  B3  Zaj által okozott halláskárosodások 
 504  B4  Túlnyomás alatti munkavégzés által okozott betegségek 

 505.01  B5  Helyileg ható vibráció által okozott betegség 
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 505.02  B6  Egésztest vibráció által okozott betegségek (beleértve az ágyéki gerinc 
porckorong betegségeit) 

   B7  Foglalkozással kapcsolatos egyéb fizikai kóroki tényez  által okozott 
betegségek 

 508  B8  Ionizáló sugárzás által okozott betegségek 
     C) BIOLÓGIAI KÓROKI TÉNYEZ K 

 401  C1  Egyéb zoonózisok 
 402  C2  Tetanusz 
 403  C3  Brucellózis 

   C4  Ornitózis 
   C5  Kullancs-enkefalitisz 
   C6  Antrax 
   C7  Leptospirózis 
   C8  Q-láz 
   C9  Tularémia 
   C10  Borelliózis (Lyme-kór) 
   C11  Trichofitiázis 

 404  C12  Foglalkozással kapcsolatban keletkezett hepatitiszek 
 405  C13  Foglalkozással kapcsolatban keletkezett tuberkulózis 
 406  C14  Am biázis 
 407  C15  Fert z  betegségek által okozott idült egészségkárosodás, ha az 

a foglalkozással kapcsolatban keletkezett 
   C16  Hivatalos külszolgálat során szerzett trópusi betegségek 
   C17  Gennykelt k által okozott b rbetegségek 
   C18  Gombák által okozott b rbetegségek 

 304.01  C19  Exogen (extrinsic) allergiás alveolitisz 
 304.02  C20  Gyapot, len, kender, juta, szizál és cukornád porok és rostok belégzése 

által okozott tüd betegségek 
   C21  Foglalkozással kapcsolatos biológiai kóroki tényez k által okozott egyéb 

betegségek 
 304.06  C22  Tudományosan igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával 

kapcsolatos allergiás asztma 
 304.07  C23  Tudományosan igazolt biológiai allergének által kiváltott és munkával 

kapcsolatos allergiás rinitisz 
     D) NEM OPTIMÁLIS IGÉNYBEVÉTEL, PSZICHOSZOCIÁLIS 

ERGONÓMIAI KÓROKI TÉNYEZ K 
 506.10  D1  A periartikuláris töml k nyomás miatti betegsége 
 506.11  D2  Prae-patelláris és sub-patelláris bursitis 
 506.12  D3  Olecranon bursitis 
 506.13  D4  Váll bursitis 
 506.21  D5  Az ínhüvely túler ltetés által okozott betegségek 
 506.22  D6  A peritendineum-túler ltetés által okozott betegség 
 506.23  D7  Az izom és ín tapadási helyek túler ltetés által okozott betegségek 
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 506.30  D8  Térdízületi meniszkusz sérülése 
 506.40  D9  Nyomás eredet  perifériás idegkárosodás 
 506.45  D10  Carpal tunnel (kézt  alagút) szindróma 

 507  D11  Bányászok nystagmusa (szemtekerezgése) 
   D12  Az ágyéki gerinc porckorong tehermozgatás által okozott betegségei 
   D13  A nyaki gerinc szakasz porckorong tehermozgatás által okozott betegségei
   D14  Csontok, ízületek, izmok, inak túlzott vagy egyoldalú igénybevétele által 

okozott betegségei 
   D15  Pszichoszociális kóroki tényez k 
   D16  Ergonómiai kóroki tényez k által okozott betegségek 
   D17  A munkavégzéssel vagy a munkakörnyezettel kapcsolatos egyéb 

betegségek 
     
      
 Megye  01 - Budapest  11 - Komárom-Esztergom 
   02 - Baranya  12 - Nógrád 
   03 - Bács-Kiskun  13 - Pest 
   04 - Békés  14 - Somogy 
   05 - Borsod-Abaúj-Zemplén  15 - Szabolcs-Szatmár-Bereg 
   06 - Csongrád  16 - Jász-Nagykun-Szolnok 
   07 - Fejér  17 - Tolna 
   08 - Gy r-Moson-Sopron  18 - Vas 
   09 - Hajdú-Bihar  19 - Veszprém 
   10 - Heves  20 - Zala 
      
 Bejelentésazonosító:  az els  öt számjegy a bejelent  orvos pecsétszáma, a 6. és 7. számjegy 

a bejelentés éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelent  orvos 
által adott sorszám 

 Diagnózis:  a megbetegedések jegyzékében a megbetegedést okozó tényez  bet jele és 
a megbetegedés el tti arab számok 

 Adószám:  a munkáltatónál fellelhet  
 Szakágazati kód:  
(KSH) 

 TEÁOR alapján 

 FEOR kód:  
(KSH) 

 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (Korszer sített jegyzék) 
FEOR-08 
 
 

301.22  A81  Azbesztpor belégzését követ  mesothelioma 
 Diagnózis:  a megbetegedések jegyzékében a megbetegedést okozó tényez  bet jele és 

a megbetegedés el tti arab számok 
 Adószám:  a munkáltatónál fellelhet  
 Szakágazati kód:  
(KSH) 

 TEÁOR alapján 

 FEOR kód:  
(KSH) 

 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere (Korszer sített jegyzék) 
FEOR-08 



10. melléklet a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelethez
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Vizsgálati lap 

 
Szerv neve: 
Bejelentésazonosító: 

  
 

- -  
 taj-szám:     
 1. Jelen bejelentést indokoló kóroki tényez vel kapcsolatban korábbi munkahelyein el fordult-e: 
   Fokozott expozíció  Nem   
     Ha igen, mikor (év)  
   Megbetegedés  Nem   
     Ha igen, mikor (év)  
 2. Jelen bejelentés tárgyát képez  megbetegedést vagy fokozott expozíciót okozó kóroki tényez k 
m szeres vizsgálata: 
   Vizsgálatok nem történtek   
   Vizsgálatok történtek (több 

mérés esetén valamennyi 
eredményt ismertetni, vagy 
a mérési jegyz könyveket 
mellékelni kell) 

  

   Mérések iránya:   
   Mérések id pontja 

(év, hónap): 
 

   Mérések eredményei:  

   Hozott intézkedések:  

 3. A megbetegedés, fokozott expozíció oka (több válasz is adható): 
   M szaki megel zés  Teljes hiánya  
     Részleges jellege  
     Elégtelen hatékonyság  
     Egyéb: 
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   Egyéni védelem  Teljes hiánya  
     Nem megfelel  mennyisége  
     Nem megfelel  min sége  
     Használatának elmulasztása  
     Egyéb (szövegesen 

ismertetend ): 
 

 

 4. El zetes orvosi alkalmassági vizsgálatok történtek: 
   Igen    
     Gyakorisága 

(hónapokban): 
 

   Nem    
 5. Id szakos orvosi alkalmassági vizsgálatok: 
   Igen    
     Gyakorisága 

(hónapokban): 
 

   Nem    
 6. A munkavállaló magatartásával hozzájárult-e a megbetegedés (fokozott expozíció) 
kialakulásához? 
   Igen    
   Nem    
 7. A kivizsgálást követ  intézkedés formája: 
   Intézkedési terv  
   Határozati intézkedés  
   Bírságolás (és összege)  
   Egyéb  
   Nem történt intézkedés 

(ebben az esetben indokolás 
is szükséges) 

 Indokolás:  

 8. A kivizsgálás során hozott intézkedés tartalmi ismertetése: 
 
 
 
 
 
 9. Az esemény körülményeinek és a kivizsgálás tapasztalatainak részletes ismertetése: 
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Kitöltési útmutató a vizsgálati laphoz 

Bejelentésazonosító: Az els  5 számjegy a bejelent  orvos pecsétszáma, a 6. és a 7. 
a bejelentés éve (évszázad nélkül), az utolsó 3 számjegy a bejelent  orvos által adott sorszám. 
A megbetegedést (mérgezést) vagy fokozott expozíciót el idéz  kóroki tényez k m szeres 
vizsgálata. 

Mérések:    1 vegyi anyag 
     2 por 
     3 rost 
     4 zaj 
     5 lokális rezgés 
     6 egyéb 
 Mérések eredményei:    1 igazolták a bejelentést 
     2 nem igazolták a bejelentést 
     3 nem ítélhet  meg a korábbi munkahelyi szituáció 
     4 ismételt mérés szükséges 
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Szerv   

................................................................................  

Értesítés 

Cím: 

Értesítem, hogy .......................................................................................................... (név) 

(TAJ-szám)  

 (születési hely, id ) 

(anyja neve) 

(lakcím) 

Állományilletékes parancsnok neve: .................................................................................. 

Adószám: - -  

Adóazonosító jel:  

Telephely címe (a bejelentés helye szerint): ........................................................................... 

Bejelentett és kivizsgált foglalkozási betegsége elfogadást nyert. 

A megbetegedés baleseti ellátásra jogot adó betegség 

Igen  
Sorszáma: 

Nem  

Dátum: .......................................................... 

...............................................  
aláírás, pecsét 

 
 
 



12. melléklet a 70/2011. (XII. 30.) BM rendelethez

„1. számú melléklet a 8/2003. (VIII. 14.) MeHVM rendelethez

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelete
a bírósági szervezet átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

A Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 15. §-ában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a jogtanácsosi tevékenységrõl szóló 1983. évi 3. törvényerejû rendelet 22. § (2) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés d) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés e)–f) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. § tekintetében a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény 24. § (3) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.

(VII. 1.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § tekintetében a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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A szolgálatoknál alkalmazandó munkabiztonsági felügyel k legkisebb kötelez  létszáma, 
a munkavédelmi szakképesítési követelmények és a munkavégzés napi id tartama 

 

 A B 

1.  Szervek 
 Munkavédelmi 

szakképesítés  személy 
    Fels fokú 

végzettség/ 
teljes 

munkaid  

 Középfokú 
végzettség/ 

teljes 
munkaid  

2.  Információs Hivatal    1 f  
” 



a 8. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében 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, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § és a 11. § tekintetében a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. §

(1) bekezdés a)–c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés b) pontjában, az

igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés d) pontjában, valamint

a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 18. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés a)–f) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 19. § tekintetében az Országos Ítélõtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint az

igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (5) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 21. § tekintetében az Országos Ítélõtábla székhelynek és illetékességi területének megállapításáról, valamint az

igazságszolgáltatás mûködését érintõ egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (5) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a büntetõeljárásról

szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés j) pontjában, valamint a büntetések és

intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 24. § tekintetében büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 25. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában és a büntetõeljárásról

szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában,

a 26. § tekintetében a közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §

a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. § tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. §

b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. § tekintetében a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 172. §-ában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. § tekintetében az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdésének c) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 31. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 32. § tekintetében a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 33. § tekintetében a Polgári Törvénykönyv hatálybalépésérõl és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejû rendelet 48/A. §

(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 34. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 35. § tekintetében a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 36. § tekintetében a csõdeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 37. § tekintetében a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 225. § (2) bekezdés c) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 38. és 39. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról szóló 2011. évi

CLXXXI. törvény 97. § c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva,

a 3. §, a 4. §, a 8. §, a 23. §, a 24. § és a 29. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel,

a 10. §, a 11. §, 23. § és a 24. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

belügyminiszterrel,
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a 12. §, a 22. § és a 28. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d), g) és j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti

erõforrás miniszterrel,

a 29. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § d), k) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel,

a 10. §, 11. § és a 23. § tekintetében a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi

miniszterrel,

egyetértésben

az 5. §, a 10–13. §, a 15. §, a 22. §, a 28. § és a 37. § tekintetében az Országos Igazságszolgáltatási Tanács,

az 5. §, a 10. §, a 11. §, a 23. § és a 24. § tekintetében a Legfõbb Ügyész

véleményének kikérésével

a következõket rendelem el:

1. A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló

1/1960. (IV. 13.) IM rendelet módosítása

1. § A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.) IM

rendelet 4. § (2) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróságtól” szövegrész helyébe a „Kúriától” szöveg lép.

2. A jogtanácsosi tevékenységrõl szóló 1983. évi 3. törvényerejû rendelet végrehajtásáról szóló

7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet 7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet módosítása

2. § A jogtanácsosi tevékenységrõl szóló 1983. évi 3. törvényerejû rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.)

IM rendelet 3. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe

a „törvényszék” szöveg lép.

3. Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosítása

3. § Az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet 9. § (3) és (5) bekezdésében a „megyei bíróság”

szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

4. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

4. § A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban szóló 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet

a) 10. § (2) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”,

b) 12. § (2) bekezdésében és 15/E. § (7) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

c) 15. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

d) 15/C. § (7) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész

helyébe a „Fõvárosi Törvényszék”,

e) 15/F. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” és

f) 15/G. § (2) és (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”

szöveg lép.

5. Az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 11/1990. (VI. 13.) IM rendelet módosítása

5. § Az egyházak nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 11/1990. (VI. 13.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság, illetõleg a Fõvárosi Bíróság (a továbbiakban együtt: bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék (a továbbiakban: bíróság)”,

b) 1. § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróságnak” szövegrész helyébe a „Kúriának”,

c) 3. §-ában a „Legfelsõbb Bíróságot” szövegrész helyébe a Kúriát”,

d) 2. mellékletében a „megyei (fõvárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” és

e) 3. mellékletében a „megyei (Fõvárosi) Bíróság” szövegrész helyébe a „Törvényszék”

szöveg lép.
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6. A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosítása

6. § A jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 3. § a) pontjában a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe

a „Kúria”, a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

7. A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

módosítása

7. § A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

a) 4. § (1) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszterhez” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs

miniszterhez (a továbbiakban: miniszter)”,

b) 6. §-ában az „Az igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „A”,

c) 8. § (3) bekezdésében, 8/A. § (1) és (2) bekezdésében és 39/A. §-ában az „az igazságügyi és rendészeti” szövegrész

helyébe az „a”,

d) a 22. § (2) bekezdésében az „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumhoz” szövegrész helyébe az „a miniszter

által vezetett minisztériumhoz” és

e) 5. számú melléklet 4. pontjában a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”

szöveg lép.

8. A bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról szóló

13/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

8. § A bírósági végrehajtási jutalomról és a végrehajtási költségátalányról szóló 13/1994. (IX. 8.) IM rendelet

a) 1. §-ában a „fõvárosi bírósági és a megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

b) 2. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság, illetõleg a megyei bíróság (a továbbiakban: megyei bíróság)”

szövegrész helyébe a „törvényszék”, az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot, illetõleg” szövegrész helyébe

az „igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumot, vagy”,

c) 5. §-ában a „fõvárosi bírósági és a megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság”

szövegrész helyébe a „törvényszék”,

d) 6. §-ában a „megyei bírósággal” szövegrész helyébe a „törvényszékkel”, a „megyei bíróság” helyébe

a „törvényszék”,

e) 9. §-ában a „megyei bíróság” helyébe a „törvényszék”,

f) A II/A. fejezet címében a „MEGYEI BÍRÓSÁGI” szövegrész helyébe a „TÖRVÉNYSZÉKI”,

g) 15/A. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” és

h) 15/A. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegész helyébe a „törvényszék”

szöveg lép.

9. Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló

9/1995. (III.8.) IM rendelet módosítása

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

a) 1. § (4) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „igazságügyért

felelõs miniszter által vezetett minisztériumnak”,

b) 2. §-ában az „igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs”,

c) 3. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak” szövegrész helyébe

a „Fõvárosi Törvényszék az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumnak”,

d) 5. § (1) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs

miniszter által vezetett minisztérium”,

e) 5. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, az „Igazságügyi és

Rendészeti Minisztériumot” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter által vezetett

minisztériumot”,
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f) 6. §-ában az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter

által vezetett minisztériumnak”,

g) 7. § felvezetõ szövegében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot” szövegrész helyébe az „igazságügyért

felelõs miniszter által vezetett minisztériumot”,

h) 7. § c) pontjában az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs

miniszter által vezetett minisztérium”,

i) 8. §-ában az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”,

az „igazságügyi és rendészeti miniszternek” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszternek” és

j) 10. §-ában az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter”

szöveg lép.

10. A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

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

a) 16. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” és

b) 201. § (1) bekezdés e) pontjában a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrészek helyébe a „Kúria”

szöveg lép.

11. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelõsségérõl szóló

11/1996. (X. 15.) IM rendelet módosítása

11. § A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelõsségérõl szóló 11/1996. (X. 15.) IM rendelet

34. §-ának felvezetõ szövegében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

12. A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM–EüM együttes

rendelet módosítása

12. § A bírák és a bírósági titkárok pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 1/1999. (I. 18.) IM-EüM együttes rendelet 4. §

(2) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnöke” szöveg lép.

13. A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzésérõl szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet módosítása

13. § A bírósági fogalmazók joggyakorlatáról és képzésérõl szóló 11/1999. (X. 6.) IM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, a „megyei (fõvárosi) bíróság”

szövegrész helyébe a „törvényszék”,

b) 1/A. § (1) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalát (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész

helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnökét (a továbbiakban: OBH elnöke), az „a Hivatal gondoskodik”

szövegrész helyébe az „az OBH elnöke gondoskodik”,

c) 1/A. § (3) bekezdésében az „A Hivatal” szövegrész helyébe az „Az OBH elnöke”,

d) 1/B. § (1) bekezdésében az „a Hivatalhoz” szövegrész helyébe az „az OBH elnökéhez”, az „A Hivatal” szövegrész

helyébe az „Az OBH elnöke”, az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke”,

e) 1/B. § (3) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrészek helyébe az „az OBH elnöke”,

f) 1/B. § (5) bekezdésében az „a Hivatal vezetõje” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke” az „Országos

Igazságszolgáltatási Tanács” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

g) 1/B. § (6) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrészek helyébe az „az OBH elnöke” szöveg,

h) 1/B. § (7) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke”,

i) 1/B. § (8) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

j) 1/C. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke”,

k) 1/C. § (3) bekezdésében az „a Hivatalt” szövegrészek helyébe az „az OBH elnökét”, az „a Hivatal” szövegrész

helyébe az „az OBH elnöke”,

l) 6. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” és

m) 2. mellékletében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”
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szöveg lép.

14. A bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet módosítása

14. § (1) A bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a továbbiakban: OIT) Hivatalába” szövegrész

helyébe az „Országos Bírósági Hivatalba (a továbbiakban: OBH)”, az „OIT Hivatalával” szövegrész helyébe az

„OBH-val” az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter

által vezetett minisztériumba”,

b) 1. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

c) 3. § (1) bekezdésében a „fõvárosi, megyei (a továbbiakban: megyei) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”

szöveg,

d) 3. § (2) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, az „OIT” szövegrész helyébe az

„OBH elnöke”, az „OIT Hivatalába” szövegrész helyébe az „OBH-ba”, az „Igazságügyi és Rendészeti

Minisztériumba” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztériumba”, az

„OIT Hivatalának” szövegrész helyébe az „OBH” az „OIT Hivatala” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”

e) 3. § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrészek helyébe a „Kúria”,

f) 4. § (1) bekezdésében az „OIT Hivatalának” szövegrész helyébe az „OBH”,

g) 4. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba” szövegrész helyébe az „igazságügyért

felelõs miniszter által vezetett minisztériumba”, az „OIT Hivatala vezetõje, valamint hivatalvezetõ-helyettese”

szövegrész helyébe az „OBH elnöke, valamint elnökhelyettese”, az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium”

szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium”,

h) 9. § felvezetõ szövegében az „OIT Hivatala” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

i) 10. §-ában az „Igazságügyi és Rendészeti minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs miniszter

által vezetett minisztérium”,

j) 11. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe „Magyarország”,

k) 11. § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, az „OIT Hivatala vezetõje, vezetõjének

helyettese” szövegrész helyébe az „OBH elnöke, elnökhelyettese”, az „OIT Hivatala vagy az Igazságügyi és

Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „OBH vagy az igazságügyért felelõs miniszter által vezetett

minisztérium” és

l) 12. § (2) bekezdésében az „OIT Hivatala” szövegrészek helyébe az „OBH”

szöveg lép.

(2) A bírósági igazolványokról szóló 15/1999. (XI. 10.) IM rendelet a következõ 15. §-sal egészül ki:

„15. § (1) A 2012. január 1. napján hatályba lépõ jogszabályváltozás miatt az igazolványokon feltüntetett adatok

megváltozása nem érinti az ezen idõpontot megelõzõen kiállított igazolványok érvényességét; ezeket az

igazolványokat ebbõl az okból nem kell bevonni és kicserélni.

(2) A 2012. január 1. után kiállított igazolványokon – a 11. § (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – már az új

adatokat kell feltüntetni.”

15. A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes

igazságügyi alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról,

ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.) IM rendelet módosítása

15. § A bíróságokon és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában foglalkoztatott egyes igazságügyi

alkalmazottak munkakörének és képesítési feltételének meghatározásáról, ügyviteli vizsgájáról szóló 5/2001. (III. 13.)

IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában (a továbbiakban: OIT Hivatala)”

szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatalban (a továbbiakban: OBH)”,

b) 1. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróságnál”

szövegrész helyébe a „törvényszéknél”,

c) 3. § felvezetõ szövegében az „OIT elnöke” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

d) 3. § a) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,
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e) 5. § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”, a „Fõvárosi Bíróságon” szövegrész

helyébe a „Fõvárosi Törvényszéken”, a „megyei bíróságokon” szövegrész helyébe a „törvényszékeken”, az

„Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában” szövegrész helyébe az „OBH-ban” a „megyei bíróság”

szövegrész helyébe a „törvényszék”,

f) 6. § (1) bekezdésében az „OIT Hivatalában” szövegrész helyébe az „OBH-ban”, az „OIT Hivatalának vezetõjénél”

szövegrész helyébe az „OBH elnökénél”, az „OIT Hivatalának vezetõje” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

g) 6. § (2) bekezdésében az „OIT Hivatalában” szövegrész helyébe az „OBH-ban”, az „OIT Hivatalának vezetõje”

szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

h) 6. § (3) bekezdésében az „OIT Hivatalának vezetõje” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

i) 7. § (5) bekezdésében az „OIT Hivatalában” szövegrész helyébe az „OBH-ban”, az „OIT és Hivatala” szövegrész

helyébe az „Országos Bírói Tanács és az OBH”

j) 10. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken”,

k) 10. § (2) bekezdésében az „OIT Hivatalának vezetõi” szövegrész helyébe az „OBH elnök elnöki”,

l) 11. § (1)–(2) bekezdésében és (3) bekezdés c) pontjában az „OIT Hivatalának vezetõje” szövegrész helyébe az

„OBH elnöke”,

m) 11. § (2) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

n) 11. § (3) bekezdés d) pontjában az „OIT Hivatalának vezetõi” szövegrész helyébe az „OBH elnök elnöki”,

o) 12. §-ában az „OIT Hivatalának vezetõje” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

p) 1. számú melléklet I. alcímének 1. pontjában a „Legfelsõbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”,

q) 1. számú melléklet I. alcímének 2.3., 2.10–2.12., 3.1. és 4.3. pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe

a „törvényszék”,

r) 1. számú melléklet I. alcímének 2.13. pontjában a „megyei bíróságokon” szövegrész helyébe a „törvényszékeken”,

s) 1. számú melléklet I. alcímének 4. pontjában a „Megyei bíróság” szövegrész helyébe a „Törvényszék”,

t) 1. számú melléklet II. alcímében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalában” szövegrész helyébe

az „Országos Bírósági Hivatalban” és

u) 1. számú melléklet II. alcímének 1. pontjában a „Hivatalvezetõ-helyettesek” szövegrész helyébe az

„elnökhelyettesek”

szöveg lép.

16. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet

módosítása

16. § A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet 3/A. § (1) bekezdésében

az „önálló és megyei bírósági” szövegrész helyébe az „önálló bírósági és törvényszéki” szöveg lép.

17. A bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közremûködõ személyek részére járó költségtérítésrõl

szóló 15/2001. (X. 20.) IM rendelet módosítása

17. § A bírósági végrehajtói fegyelmi eljárásban közremûködõ személyek részére járó költségtérítésrõl szóló 15/2001.

(X. 20.) IM rendelet

a) 1. §-ában az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs

miniszternek” és

b) 6. §-ában a „megyei bíróság (Legfelsõbb Bíróság)” szövegrész helyébe a „törvényszék (Kúria)”

szöveg lép.
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18. A bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása

18. § (1) A bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet

1. 2. §-ában az „igazságügyi és rendészeti” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs”,

2. 2. §-t követõ alcímében a „Megyei Bírósági” szövegrész helyébe a „Törvényszéki”,

3. 3. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél”, a „megyei bírósági”

szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

4. 3. § (2) bekezdésében a „fõvárosi bírósági és megyei bírósági (a továbbiakban együtt: megyei bírósági)”

szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

5. 3. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

6. 5. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

7. 7. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe

a „törvényszék”,

8. 10/A. § (2) bekezdésében, 21. § (3) bekezdésében és 38. §-ában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács

Hivatalának” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnökének”,

9. 12. § (4) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

10. 15. §-t követõ alcímében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

11. 16. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a törvényszék”,

12. 16. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

13. 16. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

14. 17. §-ában a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”, a „megyei bíróságnál” szövegrész helyébe

a „törvényszéknél”, a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

15. 18. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

16. 18. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék”,

17. 20. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

18. 21. § (3) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróságnak” szövegrész helyébe a „Kúriának”,

19. 22. § (2) bekezdésében az „önálló vagy megyei bírósági” szövegrész helyébe az „önálló bírósági vagy

törvényszéki”,

20. 23. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék”,

21. 42. § b) pontjában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

22. 55. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „megyei bírósági” szövegrészek

helyébe a „törvényszéki”,

23. 56. § (4) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék”,

24. 57. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

25. 57. § (2) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala” szövegrészek helyébe az „Országos

Bírósági Hivatal elnöke”,

26. 58. § (1) bekezdésében az „önálló vagy fõvárosi, megyei bírósági” szövegrész helyébe az „önálló bírósági vagy

törvényszéki”,

27. 59. § (1) bekezdésében az „önálló vagy fõvárosi, megyei bírósági” szövegrész helyébe az „önálló bírósági vagy

törvényszéki”, a „fõvárosi, megyei bírósági” szövegrész helyébe a törvényszéki”,

28. 60. § (1) bekezdésében az „önálló vagy fõvárosi, megyei bírósági” szövegrész helyébe az „önálló bírósági vagy

törvényszéki”, a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

29. 64. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”, a „megyei bíróságok”

szövegrész helyébe a „törvényszékek”,
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30. 64. § (3) bekezdésében és 65. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a”törvényszék”,

31. 66. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék”, a „Pest Megyei Bíróság”

szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszék”, a „Fõvárosi Bíróságon” szövegrész helyébe a „Fõvárosi

Törvényszéken”, a „Pest Megyei Bíróságnál” szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszéknél”,

32. 66. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrészek helyébe a „Fõvárosi Törvényszék”, a „Pest Megyei

Bíróság” szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszék”,

33. 66. § (3) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék”, a „Pest Megyei Bíróság”

szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszék”,

34. 1. mellékletében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrészek helyébe a „Fõvárosi Törvényszék”, a „Baranya Megyei Bíróság”

szövegrész helyébe a „Pécsi Törvényszék”, a „Bács-Kiskun Megyei Bíróság” szövegrészek helyébe a „Kecskeméti

Törvényszék”, a „Békés Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Gyulai Törvényszék”, a „Borsod Abaúj-Zemplén

Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Miskolci Törvényszék”, a „Csongrád Megyei Bíróság” szövegrész helyébe

a „Szegedi Törvényszék”, a „Fejér Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Székesfehérvári Törvényszék”,

a „Gyõr-Moson-Sopron Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Gyõri Törvényszék”, a „Hajdú-Bihar Megyei

Bíróság” szövegrész helyébe a „Debreceni Törvényszék”, a „Heves Megyei Bíróság” szövegrész helyébe az „Egri

Törvényszék”, a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szolnoki Törvényszék”,

a „Komárom-Esztergom Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Tatabányai Törvényszék”, a „Nógrád Megyei

Bíróság” szövegrész helyébe a „Balassagyarmati Törvényszék”, a „Pest Megyei bíróság” szövegrész helyébe

„Budapest Környéki Törvényszék”, a „Somogy Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Kaposvári Törvényszék”,

a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Nyíregyházi Törvényszék”, a „Tolna Megyei

Bíróság” szövegrész helyébe a „Szekszárdi Törvényszék”, a „Vas Megyei Bíróság” szövegrész helyébe

a „Szombathelyi Törvényszék”, a „Veszprém Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Veszprémi Törvényszék”,

a „Zala Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi Törvényszék”

szöveg lép.

(2) A bírósági végrehajtás szervezetérõl szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet a következõ 73. §-sal egészül ki:

„73. § (1) A 2012. január 1. napján hatályba lépõ jogszabályváltozás miatt az e rendelet alapján kiállított

igazolványokon feltüntetett adatok megváltozása nem érinti az ezen idõpontot megelõzõen kiállított igazolványok

érvényességét; ezeket az igazolványokat ebbõl az okból nem kell bevonni és kicserélni.

(2) A 2012. január 1. után kiállított igazolványokon – az 58. § (2) bekezdésben és az 59. § (2) bekezdésben

meghatározottak kivételével – már az új adatokat kell feltüntetni.”

19. A hirdetményi kézbesítés országos számítógépes nyilvántartásában szereplõ adatokról történõ

felvilágosítás költségtérítésérõl szóló 23/2001. (XII. 15.) IM rendelet módosítása

19. § A hirdetményi kézbesítés országos számítógépes nyilvántartásában szereplõ adatokról történõ felvilágosítás

költségtérítésérõl szóló 23/2001. (XII. 15.) IM rendelet

a) 1. §-ában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (a továbbiakban: OIT Hivatal)” szövegrész helyébe az

„Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke” és

b) 2. § az „OIT Hivatal” szövegrész helyébe az „OBH”

szöveg lép.

20. A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

20. § (1) A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „fõvárosi bírósági és a megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

b) 1. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

c) 1. § (4) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék”,

d) 2. § (1) bekezdésében a „ „fõvárosi bírósági végrehajtó” vagy a „megyei bírósági végrehajtó” ” szövegrész helyébe

a „törvényszéki végrehajtó”, a „fõvárosi, megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

e) 2. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

f) 8. § (1) bekezdésében a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék”,
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g) 19. § (2) és (4) bekezdésében, 35. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

h) 42. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék”,

i) 43. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

j) 43. § (4) bekezdésében a „helyi, megyei és munkaügyi bíróságon” szövegrész helyébe a „helyi bíróságon,

törvényszéken, munkaügyi bíróságon”,

k) 48. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

l) 49. § (2) bekezdésében, 51. § (1), (2), (5)–(8) bekezdésében és 52. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági”

szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

m) 51. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságnál” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéknél”,

n) 54. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

o) 54. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék”,

p) 54. § (3) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék”,

q) 55. § (1) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

r) 55. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

s) 56. §-ában a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe a „törvényszéki”,

t) 57. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

u) 1. mellékletében a „Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága” szövegrész helyébe a „Kúria”, a „Fõvárosi Bíróság”

szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék”, a „Baranya Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Pécsi

Törvényszék”, a „Bács-Kiskun Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Kecskeméti Törvényszék”, a „Békés Megyei

Bíróság” szövegrész helyébe a „Gyulai Törvényszék”, a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság” szövegrész

helyébe a „Miskolci Törvényszék”, a „Csongrád Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szegedi Törvényszék”,

a „Fejér Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Székesfehérvári Törvényszék”, a „Gyõr-Moson-Sopron Megyei

Bíróság” szövegrész helyébe a „Gyõri Törvényszék”, a „Hajdú-Bihar Megyei Bíróság” szövegrész helyébe

a „Debreceni Törvényszék”, a „Heves Megyei Bíróság” szövegrész helyébe az „Egri Törvényszék”,

a „Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szolnoki Törvényszék”, a „Komárom-Esztergom

Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Tatabányai Törvényszék”, a „Nógrád Megyei Bíróság” szövegrész helyébe

a „Balassagyarmati Törvényszék”, a „Pest Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszék”,

a „Somogy Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Kaposvári Törvényszék”, a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Bíróság” szövegrész helyébe a „Nyíregyházi Törvényszék”, a „Tolna Megyei Bíróság” szövegrész helyébe

a „Szekszárdi Törvényszék”, a „Vas Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szombathelyi Törvényszék”,

a „Veszprém Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Veszprémi Törvényszék” és a „Zala Megyei Bíróság”

szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi Törvényszék”

szöveg lép.

(2) A bírósági végrehajtási ügyvitelrõl és pénzkezelésrõl szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 58. §-a a következõ

(5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A törvényszéki végrehajtó a részére 2012. január 1-je elõtt kiadott körbélyegzõt a – legkésõbb 2012. február 1-jéig

történõ – kicseréléséig használhatja.”

21. A bíróság érdekkörében felmerült, elhárítható ok következtében keletkezett költségek viselésérõl

szóló 12/2002. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

21. § A bíróság érdekkörében felmerült, elhárítható ok következtében keletkezett költségek viselésérõl szóló 12/2002.

(VI. 24.) IM rendelet 3. §-ában a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

22. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása

22. § (1) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „1997. évi LXVI. törvény” szövegrész helyébe a „2011. évi CLXI. törvény”,

b) 2. § 6. alpontjában az „OIT szabályzatban” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban OBH)

elnökének szabályzatában”,
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c) 2. § 11. alpontjában az „OIT fogad el” szövegrész helyébe az „OBH elnöke ad ki”,

d) 2. § 19. alpontjában a „11. §-ának (2)–(7) bekezdéseiben” szövegrész helyébe a „9–11. §-ában”,

e) 2. § 23. alpontjában az „OIT szabályzatok” szövegrész helyébe az „OBH elnöki szabályzatok”,

f) 5. § (1) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”,

g) 6. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

h) 7. § (1) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”, a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe

a „törvényszék”,

i) 17. § (1) bekezdésében a „Bács-Kiskun Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Kecskeméti Törvényszék”,

j) 18. § (2) bekezdésében az „OIT” szövegrész helyébe az „OBH elnöke”, a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe

a „Kúria”, a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”,

k) 21. §-ában az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala” szövegrész helyébe az Országos Bírósági Hivatal

elnöke”,

l) 22. § (1) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságon” szövegrész helyébe „Fõvárosi Törvényszéken”,

m) 28. § (2) bekezdésében, a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”, a megyei (fõvárosi) bíróság”

szövegrész helyébe a „törvényszék”,

n) 33. § (1) bekezdés b) pontjában és 33/A. § (2) bekezdésében az „OIT határozatán” szövegrész helyébe az

„OBH elnökének határozatán”,

o) 49. §-ában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék”, a „Zala Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Zalaegerszegi Törvényszék”,

p) 61/J. § (5) bekezdésében a Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”,

q) 63/B. § (1) bekezdésében a „megyei, fõvárosi bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „megyei bíróságon”

szövegrész helyébe a „törvényszéken”,

r) 68. §-ában a „Csongrád Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Szegedi Törvényszék”,

s) 74. §-ában a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

t) 77. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék”, a „Pest Megyei Bíróság”

szövegrész helyébe a „Budapest Környéki Törvényszék”,

u) 87. §-ában a „Békés Megyei Bíróság” szövegrész helyébe a „Gyulai Törvényszék”

szöveg lép.

(2) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 88. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Azon bíróságok, amelyek elnevezése 2012. január 1-jével megváltozik, a 2012. január 1-je elõtt rendszeresített

körbélyegzõket – legkésõbb 2012. február 1-jéig történõ – kicserélésükig használhatják.”

23. A lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes

értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló

11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

23. § A lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõzetes értékesítésének és

megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes

rendelet

a) 1/A. § (4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

b) 5. § (6) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróságon” szövegrész helyébe a „törvényszéken”, a „megyei (fõvárosi)

bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”,

c) 5. § (7) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróságon” szövegrész helyébe a „Kúrián”,

d) 20/A. §-ában a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

e) 56. § b) pontjában, 58. §-ában és 61. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrészek helyébe

a „törvényszéki”,

f) 90. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki” és

g) 98. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”

szöveg lép.
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24. A terhelt és a védõ készkiadása, illetõleg a védõ díja állam általi megtérítésének szabályairól,

valamint a büntetõeljárásban részt vevõ személyek és képviselõik költségérõl és díjáról szóló

26/2003. (VII. 1.) IM–BM–PM együttes rendelet módosítása

24. § A terhelt és a védõ készkiadása, illetõleg a védõ díja állam általi megtérítésének szabályairól, valamint

a büntetõeljárásban részt vevõ személyek és képviselõik költségérõl és díjáról szóló 26/2003. (VII. 1.) IM–BM–PM

együttes rendelet 7. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

25. A bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása

25. § A bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet

a) 4. § (2) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrészek helyébe a „törvényszék”,

b) 12. § (2) bekezdésében a „Megyei bírósági” szövegrész helyébe a „Törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék” és

c) 14. § (2) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”

szöveg lép.

26. A közjegyzõi ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet

26. § A közjegyzõi ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet

a) 45. § (1) és (2) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”,

b) 45/A. § (4) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság, megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”,

c) 48. § (3) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróság” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszék”,

d) 50. § (2) bekezdésében a „Fõvárosi Bíróságon” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszéken”

szöveg lép.

27. A Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl szóló

22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása

27. § A Cégközlönyben megjelenõ közlemények közzétételérõl és költségtérítésérõl szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet

1. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

28. A Bírósági Határozatok Gyûjteményében közzétett határozatok megjelölésérõl szóló

29/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosítása

28. § A Bírósági Határozatok Gyûjteményében közzétett határozatok megjelölésérõl szóló 29/2007. (V. 31.) IRM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a „Legfelsõbb Bíróságot „LB” ” szövegrész helyébe a „Kúriát „K” ” és

b) 2. § (2) bekezdésében a „megyei bíróságokat” szövegrész helyébe a „törvényszékeket”, a „bíróságok szervezetérõl

és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény mellékletének I. része” szövegrész helyébe a „bíróságok

elnevezésérõl, székhelyérõl és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény

1. melléklete”

szöveg lép.
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29. Az igazságügyi szakértõi testületek szervezetérõl és mûködésérõl szóló

33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet módosítása

29. § Az igazságügyi szakértõi testületek szervezetérõl és mûködésérõl szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet

a) 3. § (2) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs

miniszter”,

b) 12. § (2) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria elnökének”, az „Országos

Igazságszolgáltatási Tanács elnökének” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal elnökének”,

c) 12. § (3) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs

miniszter által vezetett minisztérium”

szöveg lép.

30. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes

szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása

30. § Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának mûködtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló

27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet

a) 1. § c) pontjában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

b) 12. § (2) bekezdésében a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész

helyébe a „törvényszék”,

c) 35. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”,

d) 36. §-ában a „megyei bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „megyei bíróság” szövegrész helyébe

a „törvényszék”

szöveg lép.

31. A fizetési meghagyásos eljárás ûrlapjairól szóló 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet módosítása

31. § A fizetési meghagyásos eljárás ûrlapjairól szóló 34/2008. (XII. 31.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdésében az „az Országos

Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának honlapján (www.birosag.hu)” szövegrész helyébe az „a bíróságok központi

internetes honlapján” szöveg lép.

32. A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szóló

33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet módosítása

32. § A csõdeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatványokról szóló 33/2009. (VIII. 26.) IRM rendelet

1. és 3. mellékletében a „megyei (Fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” szöveg lép.

33. Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes

szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása

33. § Az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes szabályairól szóló

80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet 22. § (4) bekezdésében a „megyei bírósághoz” szövegrész helyébe a „törvényszékhez”

szöveg lép.
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34. A fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülõ költségkedvezmény elõfeltételeirõl,

engedélyezésérõl, megvonásáról és a költségek elõlegezésérõl, továbbá az elõlegezett, valamint

a nem elõlegezett költségek megfizetésérõl és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének

alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet módosítása

34. § A fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülõ költségkedvezmény elõfeltételeirõl, engedélyezésérõl,

megvonásáról és a költségek elõlegezésérõl, továbbá az elõlegezett, valamint a nem elõlegezett költségek

megfizetésérõl és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról

szóló 24/2010. (V. 7.) IRM rendelet 4. § (3) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”

szöveg lép.

35. A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülõ

ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet módosítása

35. § A fizetési meghagyásos eljárás, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése során érvényesülõ ügyviteli és

iratkezelési szabályokról szóló 28/2010. (V. 12.) IRM rendelet 1. melléklet 14. pontjában a „megyei” szövegrész helyébe

a „törvényszéki” szöveg lép.

36. A felszámolók, a vagyonfelügyelõk és az ideiglenes vagyonfelügyelõk elektronikus kijelölésének

szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosítása

36. § A felszámolók, a vagyonfelügyelõk és az ideiglenes vagyonfelügyelõk elektronikus kijelölésének szabályairól szóló

36/2010. (V. 13.) IRM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala

(a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe az „Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke”, az

„a Hivatal” szövegrész helyébe az „az OBH elnöke” szöveg lép.

37. A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során

adható pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet módosítása

37. § A bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható

pontszámokról szóló 7/2011. (III. 4.) KIM rendelet

a) 1. §-ában a „megyei (fõvárosi) bírósági” szövegrész helyébe a „törvényszéki”, a „legfelsõbb bírósági” szövegrész

helyébe a „kúriai”,

b) 2. § (3) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „Legfelsõbb Bíróság”

szövegrész helyébe a „Kúria”,

c) 7. §-ában a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék”, a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész

helyébe a „Kúria”,

d) 1. melléklet 2. alpontjában a „megyei (fõvárosi) bíróság” szövegrész helyébe a „törvényszék” és a „Legfelsõbb

Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria”

szöveg lép.

38. A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet

módosítása

38. § (1) A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet 1. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § A nyilvántartásba vételi kérelem elõterjesztésekor a kérelmezõnek a 4. számú mellékletben meghatározott

tájékoztató listából kell kiválasztania a civil szervezetek nyilvántartásáról és az ezzel összefüggõ eljárási szabályokról

szóló törvényben meghatározott szervezet (a továbbiakban: szervezet) célja szerinti besorolását.”

(2) A társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „A társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „A szervezet”, a „megyei bírósági”

szövegrész helyébe a „törvényszéki”,
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b) 2. § (2) bekezdésében az „az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 15. §-ának (8)–(9) bekezdései szerint”

szövegrész helyébe az „az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és

támogatásáról szóló törvény szerint”,

c) 6. § (2) bekezdésében az „A társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „A szervezet” és

d) 6. § (3) bekezdésében az „A társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az „A szervezet”

e) 8. §-ában az „– az 50. § kivételével – a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 123/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás”

szövegrész helyébe az „a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet”

szöveg lép.

(3) Hatályát veszti a társadalmi szervezetek nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 6/1989. (VI. 8.) IM rendelet

2. § (3) bekezdése, 3. §-a, 4. §-a, 6. § (1) bekezdése, 7. §-a, 1–3. és 5. számú melléklete.

39. Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet

módosítása

39. § (1) Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 1. §-a helyébe a következõ

rendelkezés lép:

„1. § A nyilvántartásba vételi kérelem elõterjesztésekor a kérelmezõnek a 3. számú mellékletben meghatározott

tájékoztató listából kell kiválasztania az alapítvány célja szerinti besorolását.”

(2) Az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 3. §-ában a „6. §

(2) bekezdése és a 7. § kivételével” szövegrész helyébe a „6. § (2) bekezdése kivételével” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az alapítványok nyilvántartásának ügyviteli szabályairól szóló 12/1990. (VI. 13.) IM rendelet 2. §-a és

1., 2. és 4. számú melléklete.

40. Záró rendelkezések

40. § Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 41/2011. (XII. 30.) KIM rendelete
az egyes igazságügyi tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott

felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben, a legfõbb ügyész véleményének kikérésével –,

a 25–29. § tekintetében a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás

alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 30–31. § tekintetében az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 1982. évi 17. törvényerejû rendelet

42/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 32. § tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégrõl szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában és 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben

a következõket rendelem el:

1. A szabadságvesztés és az elõzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

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

[a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] 7. § b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A fogvatartott a fogvatartásával kapcsolatos ügyében – a 6. §-ban foglalt jogorvoslati lehetõségek mellett – közvetlenül

fordulhat)

„b) a fogvatartás alatt gyakorolható alapvetõ jogainak a sérelme esetén az alapvetõ jogok biztosához;

c) személyes adatainak kezelésével vagy a közérdekû adatok megismeréséhez fûzõdõ jogainak gyakorlásával

összefüggõ jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.”

2. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a következõ 19/C. §-sal egészül ki:

„19/C. § (1) Az elítéltnek a Bv. tvr. 44. § (5) bekezdése szerinti munkahelyen történõ munkavégzésre kijelölése

érdekében az elítéltnek a befogadáskor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e külsõ gazdálkodó

szervezetnél történõ munkáltatásához.

(2) Annak érdekében, hogy a Bv. tvr. 47. § (2) bekezdése alapján megállapítható legyen, hogy a büntetés-végrehajtási

intézet átvállalja-e az elítélt részére szükség esetén juttatandó gyógyszer és gyógyászati segédeszköz térítési díját, az

elítéltnek a befogadáskor írásban nyilatkoznia kell arról, hogy rendelkezik-e rendszeres jövedelemmel vagy más

pénzbeli juttatással, és ha igen milyen összegben.”

3. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 39. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:

(Az elhelyezés során)

„f) a dohányzókat a nem dohányzóktól”

(el kell különíteni.)

4. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 91. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A csomag súlya az öt kg-ot nem haladhatja meg. Ha a csomag ruhanemût, tisztasági szereket vagy gyógyászati

segédeszközt tartalmaz, továbbá más indokolt esetben öt kg-ot meghaladó súlyú csomag átadása is engedélyezhetõ.”

5. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 101. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„101. § (1) Munkáltatásnak minõsül az elítélt szervezett foglalkoztatásának az a formája, amikor a munkavégzés

rendszeresen, díjazás ellenében történik.
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(2) E rendelet alkalmazásában munkáltató alatt az elítéltet munkával foglalkoztató intézetet vagy az e célra alapított

gazdálkodó szervezetet kell érteni.

(3) Az elítéltnek a Bv. tvr. 44. § (5) bekezdése szerinti más gazdálkodó szervezetnél (a továbbiakban: más gazdálkodó

szervezet) történõ munkáltatása esetén az elítélt hozzájárulását akár szóban, akár írásban visszavonhatja. Ha az elítélt

nyilatkozatát szóban teszi meg, arról jegyzõkönyvet kell felvenni. A felmondási idõt a nyilatkozatnak az elítéltet fogva

tartó intézettel való közlés napjától kell számítani.

(4) Az elítélt más gazdálkodó szervezetnél nem végezhet munkát, ha

a) ott a szabadságvesztés megkezdése elõtt vezetõ tisztségviselõ vagy tulajdonos volt, üzletrésszel rendelkezett,

illetve e körülmények bármelyike a szabadságvesztés végrehajtása alatt is fennáll;

b) olyan munkakörben foglalkoztatnák, amelyet jogszabály rendelkezése szerint csak büntetlen elõéletû személy

tölthet be;

c) a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvényben meghatározott közeli hozzátartozójával kerülne alá-fölérendeltségi

vagy elszámolási viszonyba.”

6. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 104. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az elítélt munkába állításáról az elítélt 19/C. §-a szerinti nyilatkozatára figyelemmel – a munkakör és a munkáltató

megjelölésével – a befogadási bizottság dönt. A munkaköri alkalmasság megállapításáig az elítélt nem állítható

munkába. Ha az elítélt munkáltatása más gazdálkodó szervezetnél történik az elítéltet fogva tartó intézet köteles

meggyõzõdni arról, hogy az elítélt munkaköri alkalmassági vizsgálatát elvégezték.”

7. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 104. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a Bv. tvr. 44. § (1a) bekezdés b) vagy e) pontja szerinti feltétel bekövetkezik a fogvatartott nõt, illetve a nyugdíj

korhatárt betöltött elítéltet tájékoztatni kell arról, hogy a továbbiakban munkavégzési kötelezettség nem terheli,

és ezzel egyidejûleg írásban nyilatkoztatni kell arról, hogy a munkáltatásban továbbra is részt kíván-e venni. Ha az

elítélt a további munkáltatását kéri, az intézet lehetõségeihez képest kell munkával foglalkoztatni a munkavégzésre

nem köteles elítéltet.”

8. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 194. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„194. § (1) Az intézet nem kezdeményezheti az enyhébb végrehajtási fokozat kijelölését a Bv. tvr. 28/A. §

(3) bekezdésében felsorolt esetekben.

(2) Az intézet a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának a megváltoztatására vonatkozó elõterjesztésben

tájékoztatja a bv. bírót a végrehajtott és a végrehajtásra váró szabadságvesztés(ek)rõl.

(3) Ha a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatása iránti kérelmet az elítélt vagy védõje az

intézetnél terjesztette elõ és az értékelõ vélemény mellõzhetõ [Bv. tvr. 7. § (2) bek.], a kérelmet nyolc napon belül kell

a bv. bíróhoz továbbítani. Az (2) bekezdés rendelkezése ebben az esetben is megfelelõen alkalmazandó.

(4) Az elítélttel közölni kell a szabadságvesztés végrehajtási fokozata megváltoztatásának kezdeményezését, és

tájékoztatni kell az ezzel járó változásokról.”

9. § A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet

a) 6. § (3) és (6) bekezdésében, valamint 134. § (2) bekezdésében az „az igazságügyi és rendészeti miniszter”

szövegrész helyébe az „a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter” szövegrész,

b) 10. § f) pontjában és 16/A. §-ában az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium” szövegrész helyébe az

„igazságügyért felelõs miniszter” szövegrész,

c) 104. § (2) bekezdésében a „Mentesül” szövegrész helyébe az „A Bv. tvr. 44. § (1a) bekezdésében felsorolt eseteken

túlmenõen mentesül” szövegrész,

d) 164. § (2) bekezdésében az „1959. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „törvény” szövegrész,

e) 167. § (1) bekezdésében a „Bv. tvr. 28/A. §-ának” szövegrész helyébe a „Bv. tvr. 28/B. §-ának” szövegrész,

f) 168. § (1) bekezdésében a „Bv. tvr. 28/A. §-a” szövegrész helyébe a „Bv. tvr. 28/B. §” szövegrész,

g) 168. § (3) bekezdésében a „Bv. tvr. 28/A. §-ában” szövegrész helyébe a „Bv. tvr. 28/B. §-ában” szövegrész,

h) 178. § (2) bekezdésében az „az igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az

„a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter” szövegrész, továbbá „az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumba”

szövegrész helyébe az „a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszterhez” szövegrész,
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i) 182. § (1) bekezdés b) pontjában az „igazságügyi és rendészeti miniszternek” szövegrész helyébe az

„igazságügyért felelõs miniszternek” szövegrész,

j) 182. § (2) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs

miniszter” szövegrész,

k) 228. § (1) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszterhez” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs

miniszterhez” szövegrész,

l) 261. § (2) bekezdésében és 262. §-ában az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az

„igazságügyért felelõs miniszter” szövegrész,

m) 1. számú melléklet 3. pontjában a „merülõ forraló” szövegrész helyébe „vízforraló (túlmelegedés elleni

védelemmel)” szövegrész

lép.

2. A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet

módosítása

10. § A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet

[a továbbiakban:13/1996. (XII. 23.) IM rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ez a rendelet a fogvatartott által a büntetés-végrehajtási szervnek (a továbbiakban: bv. szerv), valamint a bv.

szervvel kötött szerzõdés alapján a fogvatartotti munkáltatást végzõ más gazdálkodó szervnek (a továbbiakban:

más gazdálkodó szerv), illetve a bv. szerv, továbbá a más gazdálkodó szerv által a fogvatartottnak okozott kár

megtérítésére vonatkozó eljárást szabályozza.”

11. § A 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A kártérítési eljárást az a bv. szerv folytatja le, ahol a kár bekövetkezett, a más gazdálkodó szervezetnél munkát

végzõ fogvatartott esetén pedig a gazdálkodó szervezettel szerzõdéses jogviszonyban álló bv. szerv. Ha a fogvatartott

a kártérítési igényét más bv. szervnél jelentette be, ez a szerv a kártérítési igényt tartalmazó iratot haladéktalanul

megküldi az eljárás lefolytatására jogosult bv. szervnek.”

12. § A 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„14. § (1) Ha a fogvatartott a szabadulásakor 10 000 forintot meg nem haladó összeggel tartozik, azt felhívásra önként

nem fizeti meg és a tartozás összegének a keresménybõl való levonására nincs lehetõség, a bv. szerv vezetõje

a fogvatartott tartozását elengedi.

(2) Ha a fogvatartott szabadulásakor 10 000 forintot meghaladó, de a központi költségvetésrõl szóló törvényben

meghatározott kis összegû követelést meg nem haladó összeggel tartozik, azt felhívásra önként nem fizeti meg

és a tartozás összegének a levonására nincs lehetõség, a bv. szerv vezetõje a fogvatartott tartozását részben vagy

egészben elengedheti.

(3) A 13. § (2) bekezdésének a)–b) pontjaiban foglalt okok fennállása esetén az (2) bekezdés nem alkalmazható.”

3. A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet módosítása

13. § A fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló 5/1998. (III. 6.) IM rendelet [a továbbiakban: 5/1998. (III. 6.) IM rendelet]

9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) A fogvatartott munkaképtelenségét a bv. orvos állapíthatja meg, legfeljebb egy évig terjedõ idõtartamra.

(2) A fogvatartott munkaképtelenségének az (1) bekezdésben meghatározottnál hosszabb idõtartamra, illetve

véglegesen történõ megállapítását a Központi Kórház Felülvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: FÜV Bizottság) végzi.”

14. § Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 14. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A fogvatartottnak a Bv. tvr. 44. § (5) bekezdése szerinti munkáltatása esetén a fogva tartó bv. intézet a szerzõdés

alapján szükség szerint közremûködik abban, hogy a fogvatartott munkaköri alkalmassági vizsgálata elvégezhetõ

legyen.”

15. § Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„15. § (1) A fogvatartott sürgõsségi fogászati ellátását a bv. intézet vagy bv. egészségügyi intézet köteles biztosítani.
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(2) A nem sürgõsségi fogászati ellátások körébe tartozó fogászati beavatkozások az egészségbiztosítási jogszabályok

szerint – a lehetõségek függvényében – a bv. intézetben vagy bv. egészségügyi intézetben elvégezhetõk.

(3) A fogvatartott a térítésköteles fogászati ellátásokért, a gyógyászati segédeszközökért, azok javításáért

– a (4)–(6) bekezdésben foglalt kivételtõl eltekintve – térítési díjat fizet.

(4) Térítésmentes a fogászati ellátás, a gyógyászati segédeszköz és annak javítása, ha az a fogvatartott munkabalesete

vagy a fogvatartás ideje alatt keletkezett foglalkozási, illetõleg egyéb, a büntetés (intézkedés) végrehajtásával

kapcsolatos ártalom miatt szükséges.

(5) A gyógyászati segédeszköz térítési díjának átvállalásáról való döntés elõtt vizsgálni kell a Bv. tvr. 47. § (2) bekezdése

szerinti feltételek teljesülését. Annak tényét, hogy a fogvatartott munkavégzõ képességének megõrzéséhez vagy

helyreállításhoz szükséges-e gyógyászati segédeszköz ellátása, a bv. orvos állapítja meg. A térítési díj átvállalását a bv.

intézet parancsnoka – egy évet meghaladó fogvatartás esetén orvosi javaslatra legfeljebb egy évre kiterjedõen –

engedélyezi. A fiatalkorú fogvatartott, a fogvatartott terhes nõ és az anya–gyermek részlegen elhelyezett gyermek

gyógyászati segédeszközzel való térítésmentes ellátását – az orvos utasítása alapján – a bv. intézet biztosítja.

(6) A Bv. tvr. 47. § (5) bekezdése alapján térítésmentes egészségügyi ellátást, valamint a Bv. tvr. 47. § (2) bekezdése

szerinti feltételek hiányában térítésmentes gyógyászati segédeszközt és annak javítását – orvosi javaslatra, különös

méltánylást érdemlõ esetben – a bv. intézet parancsnoka engedélyezheti.

(7) A (4)–(6) bekezdések alkalmazása során felmerült költségek a bv. intézetet terhelik.”

16. § Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 22. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A fogvatartott nõt, ha a terhesség hatodik hónapját követõen kérelmére továbbra is részt vett a munkavégzésben

a szülés várható idõpontja elõtt huszonnyolc nappal a munkavégzés alól fel kell menteni. A felmentést a bv. orvos

a szülési szabadsággal megegyezõ idõtartamra engedélyezi, kivéve azt az esetet, ha a szülõ nõ a Bv. tvr. 44. §

(1a) bekezdés c) pontja alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.”

17. § Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 36. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„36. § (1) A gyógyszer térítési díjának átvállalásáról való döntés elõtt vizsgálni kell a Bv. tvr. 47. § (2) bekezdése szerinti

feltételek teljesülését. Annak tényét, hogy a fogvatartott munkavégzõ képességének megõrzéséhez vagy

helyreállításhoz szükséges-e az, hogy gyógyszert kapjon, a bv. orvos állapítja meg. A térítési díj átvállalását a bv. intézet

parancsnoka – egy évet meghaladó fogvatartás esetén orvosi javaslatra legfeljebb egy évre kiterjedõen – engedélyezi.

A fiatalkorú fogvatartott, a fogvatartott terhes nõ és az anya–gyermek részlegen elhelyezett gyermek térítésmentes

gyógyszerellátását – az orvos utasítása alapján – a bv. intézet biztosítja. Térítésmentes gyógyszerellátást – orvosi

javaslatra, méltányosságból – a bv. intézet parancsnoka engedélyezi.

(2) A Bv. tvr. 47. § (2) bekezdése szerinti feltételek hiányában térítésmentes gyógyszerellátást – orvosi javaslatra,

különös méltánylást érdemlõ esetben – a bv. intézet parancsnoka engedélyezheti. Az ebbõl eredõ költségek a bv.

intézetet terhelik.”

18. § Az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet

a) 19. § (1) bekezdésében az „igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „igazságügyért felelõs

miniszter” szövegrész,

b) a 19. § (2) bekezdésében az „Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot” szövegrész helyébe az „igazságügyért

felelõs minisztert” szövegrész,

c) 40. §-ában és 41. § (1) bekezdésben az „Egészségügyi Igazgatóság” szövegrész helyébe „a Büntetés-végrehajtás

Országos Parancsnoksága egészségügyi szakterületének vezetõje” szövegrész

lép.

19. § Hatályát veszti az 5/1998. (III. 6.) IM rendelet 32. §-a, valamint 44. §-ában az „és idegenrendészeti õrizetet” szövegrész.
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4. Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél címû

2/1999. (II. 11.) IM rendelet módosítása

20. § Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi

szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél címû 2/1999. (II. 11.) IM rendelet [a továbbiakban: 2/1999. (II. 11.)

IM rendelet] 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendeletet kell alkalmazni a büntetés-végrehajtási szervezeten (a továbbiakban: bv. szervezet) belül mûködõ

minden büntetés-végrehajtási szervnél (a továbbiakban: bv. szerv) foglalkoztatott fogvatartott szervezett

munkavégzésére és szervezett tevékenységére.”

21. § A 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A bv. szervek állományába tartozó munkavállalóknak a fogvatartottakkal kapcsolatos munkavédelmi feladatait és

ellenõrzési kötelezettségeit a munkaköri leírásban is meg kell határozni.”

22. § A 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § Az Mvt. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 4. §-ának alkalmazásában

a bv. szerv létszámánál a büntetés-végrehajtási szervek állományába tartozó munkavállalók és a foglalkoztatott

fogvatartottak összlétszámát kell figyelembe venni.”

23. § A 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Azoknak a fogvatartottaknak, akik saját vagy mások testi épségét veszélyeztetõ munkakörben dolgoznak, az Mvt.

60. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kötelezettség teljesítése érdekében, a belügyminiszter irányítása alá tartozó

rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának

szabályairól szóló BM rendelet szerinti munkavédelmi vizsgabizottság elõtt munkavédelmi vizsgát kell tenni.”

24. § Hatályát veszti a 2/1999. (II. 11.) IM rendelet 2. § e) pontja, 3–5. §-a, 6. § (5) bekezdése, 7. §-a, 9–10. §-a, 11. §-t megelõzõ

alcíme, 15. § utolsó mondata és 18. §-a.

5. A büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló

feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

25. § 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] 1.§ (2) bekezdése helyére az alábbi rendelkezés

lép:

„(2) Ebben a rendeletben helyi bíróságon a városi és a kerületi bíróságot is érteni kell.”

26. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 14. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A törvényszék, az ítélõtábla, illetve a Kúria elõtt jogerõre emelkedett ítélet”

27. § A 9/2002. ( IV. 9.) IM rendelet 93/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a bíróság az egészségügyrõl szóló törvény szerinti egészségügyi dolgozót egy évet meghaladó végrehajtandó

szabadságvesztésre, illetve akár a szabadságvesztés mellett, akár önállóan az egészségügyi tevékenység folytatását

kizáró foglalkozástól eltiltásra ítélte, a bíróság jogerõs határozatáról – a terhelt mûködési nyilvántartásból, illetve

a kamarai tagságának felfüggesztése vagy a kamarai névjegyzékbõl való törlése végett – két példányban értesítõlapot

állít ki, és egy-egy példány megküldésével értesíti az egészségügyi dolgozók mûködési nyilvántartását vezetõ szervet,

valamint az illetékes egészségügyi szakmai kamarát.”

28. § A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet

a) 4. § (6) és (10) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 22. § (5) bekezdésében, 59. § (1)–(3) bekezdésében,

76. §-ában és 122. § (2) bekezdésében a „Legfelsõbb Bíróság” szövegrész helyébe a „Kúria” szöveg,

b) 82. § (1) bekezdésében, 83. § (4) bekezdésében és 85. § (4) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bírósági végrehajtói

iroda” szövegrész helyébe a „törvényszéki bírósági végrehajtói iroda” szövegrész,

c) 4. § (9) bekezdésében, 73. § (6) bekezdésében, 79. § (1) bekezdésében, 83. § (3) bekezdésében, 85. §

(3) bekezdésében és 92. § (1) bekezdésében a „megyei (fõvárosi) bírósági végrehajtói irodát” szövegrész helyébe

a „törvényszéki bírósági végrehajtói irodát” szövegrész,
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d) 83. § (5) bekezdésében és 92. § (2) bekezdésében és a „megyei (fõvárosi) bírósági végrehajtói irodának”

szövegrész helyébe a „törvényszéki bírósági végrehajtói irodának” szövegrész,

e) 5. § (1)–(2) és (4) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és 77. § (3) bekezdésében

az „a megyei bíróság elnöke” szövegrész helyébe az „a törvényszék elnöke” szövegrész,

f) 5. § (2) és (3) bekezdéseiben és az 58. §-t megelõzõ címben a „megyei bíróságon” szövegrész helyébe

a „törvényszéken” szövegrész,

g) 8. § (1)–(2) bekezdésében, 14. § (1) bekezdésében, 22. § (4) bekezdésében, 25. § (6) bekezdésében, 27. §

(1) bekezdésében, 46. § (2) bekezdésében, 56. §-ában, valamint az azt megelõzõ alcímben, 57. § (1) bekezdésében,

58. § (1)–(2) és (4) bekezdéseiben és 62. § (1) bekezdésében a „megyei bíróság” szövegrész helyébe

a „törvényszék” szövegrész,

h) 16. §-ában a „megyei bíróság, az ítélõtábla, illetve a Legfelsõbb Bíróság hozta” szövegrész helyébe a „törvényszék,

az ítélõtábla, illetve a Kúria hozta” szövegrész,

i) 55. § (6) bekezdésében, 57. § (3) bekezdésében és 58. § (6) bekezdésében a „megyei bíróságot” szövegrész

helyébe a „törvényszéket” szövegrész,

j) 58. § (3) bekezdésében a „megyei bíróságtól” szövegrész helyébe a „törvényszéktõl” szövegrész,

k) 62. § (2) bekezdésében a „más megyei bíróság, az ítélõtábla, vagy a Legfelsõbb Bíróság „szövegrész helyébe

a „más törvényszék, az ítélõtábla, vagy a Kúria” szövegrész,

l) 145. § (2) bekezdésében a „megyei gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „szociális és gyámhivatalt” szövegrész,

m) 128. § (3) bekezdésében a „megyei gyámhivatalnak” szövegrész helyébe a „szociális és gyámhivatalnak”

szövegrész,

lép.

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

6. Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló

6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosítása

30. § Az anyakönyvekrõl, a házasságkötési eljárásról és a névviselésrõl szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet

a) 7. § (6) bekezdésében a „kisebbségi nyelvet” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvet” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdés b) és d) pontjában, 10. § (4) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében, 44/G. § (1) bekezdésében,

81. § (6) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 36. § (4) bekezdésében a „kisebbségi nyelven” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg, a „nemzeti

és etnikai kisebbség nyelvén” szövegrész helyébe a „nemzetiség nyelvén” szöveg

d) 44/B. § (4) bekezdésében a „kisebbségi nyelven” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg,

a „kisebbségi nyelv” szövegrész helyébe a „nemzetiség nyelv” szöveg,

e) 45. § (3) bekezdésében a „kisebbségi anyanyelv” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelv” szöveg, a „kisebbségi

nyelven” szövegrészek helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg,

f) 60. § (2) bekezdésében a „kisebbségi utónévre” szövegrész helyébe a „nemzetiségi utónévre” szöveg,

a „kisebbségi anyanyelvi szabályok” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvi szabályok” szöveg, a „kisebbségi

nyelven” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg,

g) 60. § (3) bekezdésében a „kisebbségi utónévre” szövegrész helyébe a „nemzetiségi utónévre” szöveg,

a „kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg,

h) 60. § (4) bekezdésében a „kisebbségi anyanyelvi szabályok” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvi szabályok”

szöveg, a „kisebbségi nyelven” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelven” szöveg, a „kisebbségi önkormányzat”

szövegrész helyébe a „nemzetiségi önkormányzat” szöveg,

i) 85. § (6) bekezdésében a „nemzeti és etnikai kisebbséghez” szövegrész helyébe a „valamely nemzetiséghez”

szöveg, a „kisebbség nyelvén” szövegrész helyébe a „nemzetiség nyelvén” szöveg,

j) 1. számú melléklet b) „Jegyzõkönyv a házasság bejelentésérõl” pontjában és c) „Jegyzõkönyv bejegyzett élettársi

kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésérõl” pontjában a „kisebbségi nyelven” szövegrész helyébe

a „nemzetiségi nyelven” szöveg,

k) 2. számú mellékletében az „a Magyar Köztársaság megjelölést” szövegrész helyébe az „a Magyarország

megjelölést” szöveg, az „a Magyar Köztársaság címerét” szövegrész helyébe „Magyarország címerét” szöveg,

l) 4. számú melléklet 33. pontjában a „Kisebbségi” szövegrész helyébe a „Nemzetiségi” szöveg,
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m) 4. számú melléklet 34. pontjában a „Kisebbségi” szövegrész helyébe a „Nemzetiségi” szöveg, a „kisebbségi

anyanyelvi szabályok” szövegrész helyébe a „nemzetiségi nyelvi szabályok” szöveg

lép.

7. Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet módosítása

31. § Az anyakönyvi szakvizsgáról szóló 9/2007. (III. 6.) IRM rendelet 4. mellékletében a „Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

8. Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása

32. § Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 1. és 2. mellékletében a „MAGYAR

KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

33. § E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és 2012. január 2-án a hatályát veszti.

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

41356 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



1. melléklet a 41/2011. (XII. 30.) KIM rendelethez

„Melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez
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„................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 
........................../20......./........ szám 

ÉRTESÍTÉS  
el zetes letartóztatás elrendelésér l, fenntartásáról, megszüntetésér l 

A(z) ........................................................................... [Btk. ............ § (......) bekezdés] miatt - 
.................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a ………………………………. 
Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria ............................................................................. terhelt 
...................................................... állampolgár (aki ..............................................................-n, 19...... napján 
született ........................................................................................ anyja neve: ............................................., 
.............................................................................. lakos) 

el zetes letartóztatását 

a 20..... év ....................... hó ........ napján kelt ..................................... /20......../........ számú, illet leg a(z) 
................................................................. Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 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 el zetes letartóztatását - meghosszabbította - fenntartotta - megszüntette és 
szabadlábra helyezését rendelte el. Az el zetes letartóztatás 

- az els fokú bíróság ügydönt  határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb a nem joger s ítélettel kiszabott 
szabadságvesztés tartamáig, 

- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem joger s ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig, 
- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem joger s ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig 

tarthat. 
A terhelt visszaes  - különös visszaes  - többszörös visszaes  - er szakos többszörös visszaes  - fiatalkorú. 

A b ncselekmény büntetési tétele:………………………………………….. 
A bíróság a terheltet a 20..... év .... hó ........ napján kelt ..../20..../.... számú ítéletével, illetve a .... 
Törvényszék/Ítél tábla, mint másodfokú bíróság a 20.......... év ................... hó ...... napján kelt ....../20...../...... 
számú ítéletével .............................................. miatt nem joger sen ................................... büntetésre ítélte, 
amelybe a terhelt által 
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 
és az ......... év ............................ hó ........ napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 
el zetes fogvatartásban, illet leg a 
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 
........... év.................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 
házi rizetben töltött id t oly módon, hogy egy napi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi rizet 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         pont]. 
Az el zetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyel  és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani [Be. 141. § 

(2) bekezdés]. 
A fiatalkorú terhelt el zetes letartóztatását 
- javítóintézetben; 
- büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. 
Az óvadék megállapításáról ..................................................................................... (bíróság megnevezése) 

határozott joger sen. 
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Rendelkezés az el zetesen letartóztatott fokozott rzésér l, levelezése és látogatása ellen rzésér l; és attól 
való eltiltásáról, hogy csomagot kapjon; távbeszél  használatának engedélyezésér l, elkülönítésér l. [9/2002. 
(IV. 9.) IM rendelet 136. §] 

Ha az el zetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntet eljárás eredményessége 
érdekében - korlátozni szükséges, annak módja: 

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet, 
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 
- írásban, ellen rzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 
- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következ  indokok alapján: [Be. 43. § (3) bek. b) pont]. 

Az el zetesen letartóztatott más személlyel 
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet, 
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 
- írásban, ellen rzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 
- kapcsolattartása nem engedélyezhet : [Be. 43. § (3) bek. b) pont]. 

Megjegyzés: 

Ügyészi szám: ................................................. 
Az el zetesen letartóztatottat befogadás végett a(z) ................................................................ 

............................................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetnek adtam át. 
A terhelt a ...................................................................................... (bíróság megnevezése) el tt folyamatban 

volt - lev  .................................... számú büntet ügyben el zetes letartóztatásban, illet leg házi rizetben van - 
szabadságvesztést tölt. 

A házi rizetet a ................................................... rend rkapitányság foganatosítja. 

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 
a rend rkapitányság vezet je! 
a javítóintézet igazgatója! 

az el zetes letartóztatás foganatosítása! 
a terhelt szabadlábra helyezése végett! 

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

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

 203.  Értesítés el zetes letartóztatás elrendelésér l, fenntartásáról, megszüntetésér l. 
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ÉRTESÍTÉS  
lakhelyelhagyási tilalom elrendelésér l, fenntartásáról, megszüntetésér l 

 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/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 
......................./20......../........... számú végzése  

   20....... évi .......................................... hó ..... nap 
 ................................Törvényszék/Ítél tábla/Kúria ...................../20......../........... számú végzése 

 mint másodfokú bíróság   20........ .évi .......................................................... hó ........ nap 

 A lakhelyelhagyási tilalom 

 - a bíróságnak a tárgyalás el készítése során hozott határozatáig, 
 - az els fokú bíróság ügydönt  határozatának kihirdetéséig, 
 - a másodfokú eljárás befejezéséig, 
 - az eljárás joger s 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 els fokú bíróságnak a tárgyalás el készítése során hozott 
határozatig tarthat. 

 A terhelt hetenként/havonta a ................................................................................ rend rségen köteles jelentkezni. 

 A lakhelyelhagyási tilalom megszegésér l a ............................/20............/................ számra hivatkozással az 
ügyészséget/az els fokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítend  ügyészség/bíróság telefonszáma: 
......................................... 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján. 
  
   ....................................................................................... 
   a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  

........................................................................................... Rend rkapitányság Vezet jének 

 206.  Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendelésér l, fenntartásáról, megszüntetésér l. 
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.................................................................................................................. 
Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 

ÉRTESÍTÉS  
házi rizet elrendelésér l, fenntartásáról, megszüntetésér l 

 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 /Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 
..................../20......../........... számú végzése  

   20....... évi ........................................... hó ..... nap 
 ................................Törvényszék/Ítél tábla/Kúria .........................../20......../........... számú végzése 

 mint másodfokú bíróság   20........ évi .......................................................... hó ........ nap 

 - A bíróság a terhelt házi rizetét elrendeli. A terhelt nem hagyhatja el a 
 ................................................................................................................................................................................ 
 alatt lév  lakást, kizárólag  
 ................................................................................................................................................................... céljából 
 .................................................................... id ben ................................................................................................. 
 távolságra, úticélra. 

 - A bíróság a terhelt házi rizetét fenntartja 

 - A bíróság a terhelt házi rizetét megszünteti 

 A házi rizet 
 - a bíróságnak a tárgyalás el készítése során hozott határozatáig, 
 - az els fokú bíróság ügydönt  határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás 
alapján - a nem joger s ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig, 
 - a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem joger s ítélettel 
kiszabott szabadságvesztés tartamáig, 
 - a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 99. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem joger s ítélettel 
kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat. 

  

 Ha a bíróság házi rizet fenntartásáról határoz [Be. 138. § (3) bek.], az 20...... év ............... hónap ................. napjáig, 
de legfeljebb az els fokú bíróságnak a tárgyalás el készítése során hozott határozatig tarthat. 

 A házi rizet el írásának a megtartását a rend rség a terhelt mozgását nyomon követ  technikai eszközzel is 
ellen rizze. 

 A házi rizet megszegésér l a ........................................ /20.........................../..................... számra hivatkozással az 
ügyészséget/az els fokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítend  ügyészség/bíróság megnevezése és 
telefonszáma: .................................................................................................................................................................. 
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 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján. 
  
   ....................................................................................... 
   a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  

........................................................................................... Rend rkapitányság Vezet jének 

 206/a.  Értesítés házi rizet elrendelésér l, fenntartásáról, megszüntetésér l. 
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................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS  
ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésér l, fenntartásáról, 

megszüntetésér l 

.................................................................... miatt............................................................... ellen 
indított büntet ügyben a …………………………………………………Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 
értesíti az Igazságügyi Megfigyel  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 els fokú bíróságnak a tárgyalás el készítése során hozott 
határozatáig/az els fokú bíróság ügydönt  határozatának kihirdetéséig/a másodfokú bíróság ügydönt  
határozatának meghozataláig/az eljárás joger s befejezéséig tart, és az Igazságügyi Megfigyel  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 els fokú bíróságnak a 
tárgyalás el készítése során hozott határozatig tarthat. 

Lássa...........................................................f igazgató f orvosa 
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 joger s 
ítéletével felmentette, végzésével az el zetes letartóztatását/házi rizetét megszüntette. 

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

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

 
 289.  Értesítés az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésér l, fenntartásáról és megszüntetésér l. 
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ÉRTESÍTÉS  
kényszergyógykezelés elrendelésér l és megszüntetésér l 

 Az elítélt családi és 
utóneve  

(születési családi és utónév 
is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 
 Lakóhelye  

(tartózkodási helye  
postai irányítószámmal) 

        

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

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

 .........................................
Törvényszék 

 ....................................../20......./......... sz. ítélete - végzése

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

 Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  20................... évi ..................................... hó ............. nap

 ............................................ 
Törvényszék 

 .........................................
Ítél tábla 

 ..................................../20......../.......... sz. ítélete - végzése

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

 A másodfokú ítélet joger re emelkedett:  20................... évi ..................................... hó ............. nap

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

 .................................................................................................................... Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 
20....... évi ........................ hó ........ napján joger re emelkedett ................../20......../.............. számú határozatával 
rendelte el a kényszergyógykezelést. 

 A cselekmény Btk. szerinti megnevezése és büntetési 
tételének fels  határa 

 A cselekmény elkövetésének helye és ideje 

  
 
 

  

 Lássa ............................................................................  
f igazgató f orvosa 

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

 Az ítélet - végzés - joger s 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   

 P. H.  P. H. 

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

 ............................................................................................. 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  

    
 290.  Értesítés kényszergyógykezelés elrendelésér l és megszüntetésér l. 
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.............................................................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla 

ÉRTESÍTÉS  
el zetes fogvatartás, házi rizet utólagos beszámításáról 

 Az elítélt családi és 
utóneve  

(születési családi és utónév 
is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 
 Lakóhelye  

letartóztatása el tt 

        

 Az ügyben eljárt, de az el zetes fogvatartás, illet leg házi rizet beszámításáról nem vagy nem a törvénynek 
megfelel en rendelkez  bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma:  

 
............................................. 

Bíróság 

 
.............................................

Törvényszék 

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

 
............................................. 

Törvényszék 

 
.............................................

Ítél tábla 

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

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

 ..................................... szabadságvesztés 
 ..................................... közérdek  munka 

  
 Az el zetes fogvatartás, illet leg házi rizet 
 utólagos beszámításánál érintett büntetés: 

 ..................................... pénzbüntetés 

 Az el zetes fogvatartás, illet leg házi rizet utólagos beszámításáról rendelkez  bíróság megnevezése, határozatának 
kelte, száma és a beszámítás mérve: 

 
............................................. 

Bíróság 

 
.............................................

Törvényszék 

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

 
............................................. 

Törvényszék 

 
.............................................

Ítél tábla 

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

     20................... évi ..................................... hó ............. nap
 */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 
 el zetes fogvatartásban, illet leg házi rizetben eltöltött id t - eltöltött id re figyelemmel: 
 1. A kiszabott szabadságvesztésbe beszámította, illetve a kiszabott szabadságvesztést teljes egészében kitöltöttnek 
vette 
 2. A kiszabott közérdek  munkából - munkát ....................... órát kitöltöttnek vett - teljes egészében kitöltöttnek vette 

 A bíróság a házi rizetet akként számította be, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napig terjed  házi 
rizetben töltött id  felel meg. 

 3. A kiszabott pénzbüntetést ..........................................., azaz .................................................... Ft erejéig 
 - teljes egészében lerovottnak nyilvánította. 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján 
  
   ....................................................................................... 
   a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  
 A */jel után a nem kívánt szövegrész törlend !   
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 Az el zetes fogvatartás, illet leg a házi rizet utólagos beszámítása joger s és végrehajtható. 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján 
  
   ....................................................................................... 
   a tanács elnöke - bíró 

 Megjegyzés   

    
    
    
    
    
    

 309.  Értesítés el zetes fogvatartás, házi rizet utólagos beszámításáról. 
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................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS  
közérdek  munka joger s kiszabásáról 

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

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

    
 

  

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal) 

 Iskolai végzettsége  Szakképzettség 

      

 A közérdek  munka jellege: 
 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 
 ........................................

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

Törvényszék 
 ....................................................................... sz. ítélete  
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az els  fokú ítélet joger re emelkedett  20..... évi ..................................................... hó ........... nap
 ........................................

Törvényszék 
 ........................................ 

Ítél tábla 
 ........................................................................... határozata 
20..... évi ...................................................... hó ........... nap

 Az els fokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ..................................................... hó ........... nap

 Kúria    ...................................................................... sz. határozata
     20..... évi ..................................................... hó ........... nap

 B NCSELEKMÉNY (B NTETT, VÉTSÉG) 

Megnevezése  
és min sítése 

   Helye és  
ideje 

  

 A közérdek  munka id tartama (számmal és bet vel): 

 Büntetések: 
.............................................................................................
........................................................................................... 
.......................................................................................... 

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

    

 Az elítélt visszaes  - különös visszaes  - többszörös visszaes  - er szakos többszörös visszaes  

 A bíróság a kiszabott közérdek  munkába 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 
 el zetes fogvatartásban, illet leg   

 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 rizetben eltöltött id t beszámította. 
 Az ítélet a következ  ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: 
 .............................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................
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 Az elítélt a büntetés tartózkodási helyén való végrehajtását kéri!  
Tartózkodási helye: 

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

a tanács elnöke - bírósági ügyintéz  

 Az elítélt a közérdek  munka megkezdésére 
 20..... évi ....................................... hó ......... napjáig halasztást kapott. 

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

bíró - bírósági ügyintéz  

 Megjegyzés: 
  
 

  

    
    

 313/c.  Értesítés közérdek  munka joger s kiszabásáról. 
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ÉRTESÍTÉS  
a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról 

..................................................................................... elítéltet, aki ..............................-n, 
19..... évi ..................... hó ..... napján született, 
anyja neve: ...................................................... 
lakóhelye: ........................................................ 

a ............................................................. Bíróság/Törvényszék a 20..... évi .................... hó ..... napján kelt 
.................../20...../..... számú, illetve a ........................... Törvényszék/Ítél tábla/, mint másodfokú bíróság a 
20.......évi................hó.....napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével, illetve az 
Ítél tábla/Kúria, mint harmadfokú bíróság 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú 
ítéletével - végzésével ...................... miatt joger sen ............/....../ napi tétel, összesen ......................... Ft 
pénzbüntetésre ítélte. 
 
A pénzbüntetést a ................................. BGH Pb.........../20......... tételszám alatt el írta. 
Az elítélt a pénzbüntetést - nem - csak részben - fizette meg. 
A joger s 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 el zetes fogvatartásban, illet leg a házi rizetben töltött id vel ..................... napi tételt figyelembe 
vett. 

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

................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  

Lássa: 

A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 
Az átváltoztató végzés végrehajtandó. 
A pénzbüntetés helyébe lép  szabadságvesztést hajtsa végre! 
A szabadságvesztésb l az id közben 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/Törvényszék/Ítél tábla 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS 

A(z) ................................................................................................... b ntette (vétsége) miatt 
...................................................................................................................................... ellen a 
.......................................... Rend r(f )kapitányságon ............. szám alatt indított b nügyben értesítem, hogy a 
........................................................................................... terhelt, ......................................................... állampolgár 
(aki .............................................................-n, 19.......... évi ........................................... hó ............ napján 
született, anyja neve: ........................................................................ 
………………………………………………….sz. alatti lakos) 

el zetes letartóztatását 

……………………………………….. Bíróság/Törvényszék a 20........ évi ........................... hó ......... napján kelt 
............................./20......../........... számú, illet leg a .................................................... Törvényszék/Ítél tábla a 
20..... évi ........................ hó..... napján kelt ...................../20......../..... számú végzésével - az els fokú bíróságnak 
a tárgyalás el készítése során hozott határozatáig, de legfeljebb ......... év ............. hó ..... napjáig 

- elrendelte, 
- meghosszabbította. 
A terhelt visszaes  - különös visszaes  - többszörös visszaes  - er szakos többszörös visszaes  
A fiatalkorú terhelt el zetes letartóztatását javítóintézetben - büntetés-végrehajtási intézetben kell 

végrehajtani. 
Az el zetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyel  és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. [Be. 141. 

§ (2) bek.] 

Ha az el zetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntet eljárás eredményessége 
érdekében - korlátozni szükséges, annak módja: 

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet 
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet 
- írásban, ellen rzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet 
- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következ  indokok alapján: [Be. 43. § (3) bek. b) pont]. 

Az el zetesen letartóztatott más személlyel 
- szóban érintkezhet / nem érintkezhet 
- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet 
- írásban, ellen rzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet 
- kapcsolattartása nem engedélyezhet : [Be. 43. § (3) bek. b) pont]. 

Megjegyzés: 

Ügyészi szám: .............................................................................................. 

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

................................................... 
bíró 

Rend rkapitányság vezet jének! 
Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának! 
Javítóintézet igazgatójának! 
Az el zetes letartóztatás végrehajtása végett. 

    
 905.  Értesítés el zetes letartóztatás elrendelésér l, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása el tt. 
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.......................................................................................... Törvényszék/Ítél tábla 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS  
az el zetes letartóztatás megszüntetésér l a vádirat benyújtása el tt 

A .................................................................................................................................... miatt 
........................................................................................................................................ ellen 
a................................................ Rend r(f )kapitányságon ............................................... szám alatt indított 
büntet ügyben értesítem, hogy a ……………………………………………. Törvényszék a 
..................................................... gyanúsítottal szemben, aki ........................................................................ 
született, anyja neve:............................................................. lakóhelye: .............................................................. 

rizetbe vétel napja: ............................................................. a 20........ év............................... hó ..... napján kelt 
........./20......./...... számú, illetve a ............................................................... Törvényszék/Ítél tábla a 20..... év 
.................. hó ..... napján kelt ...................../20........./..... számú végzésével az ............... év ........................... hó 
........ napján elrendelt 

el zetes letartóztatását 
megszüntette/óvadék letétele mellett megszüntette 

és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését. 

 
Ügyészi szám: ......................................................................................................................... 

Lássa rend rkapitányság vezet je/a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka/ a javítóintézet igazgatója! 
A szabadlábra helyezést foganatosítsa. 

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

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

Az óvadék megállapításáról a ........................................………………..(bíróság megnevezése) határozott 
joger sen. 
    
    

 905/a.  Értesítés el zetes letartóztatás megszüntetésér l a vádirat benyújtása el tt. 
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................................................ Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla 

.............................../20......./........ szám 

ÉRTESÍTÉS 
elmeállapot megfigyelésér l a vádirat benyújtása el tt 

.............................................................................................................................................. miatt 

....................................................................................................... ellen indított büntet ügyben a bíróság értesíti az 
Igazságügyi Megfigyel  és Elmegyógyító Intézetet, hogy a 

20............. év ................................ hó ..... napján kelt 
........../20....../..... számú végzésével 

................................................................ - aki ........................................................... 
............................................... született, 
anyja neve: ........................................... 
.................................................................. szám alatti 
lakos 

................................................ bv. intézetben/rend rségi fogdában el zetes letartóztatásban lév , 

gyanúsított elmeállapotának a megfigyelését egyhónapi id tartamra elrendelte/további egy hónappal 
meghosszabbította. 

Ügyészi szám: ............................................... 

Lássa Igazságügyi Megfigyel  és Elmegyógyító Intézet F igazgató F orvosa! 

Az elmeállapot megfigyelését hajtsa végre. 

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

................................................ 
bíró - bírósági ügyintéz   

    
    

 905/b.  Értesítés elmeállapot megfigyelésér l. 
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ÉRTESÍTÉS 
szabadságvesztés joger s kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve  
(születési családi és utónév is)  Születési helye és ideje  Anyja neve 

  
 

    

 Foglalkozása  
letartóztatása el tt 

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal) 

    
 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

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

 .........................................
Törvényszék  .........................................../20........./........... számú ítélete 

   20.................... évi ................................... hó ............. nap 
 Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  20.................... évi .................................... hó ............. nap

   ...................................../20........./........... számú határozata 
 .........................................

Törvényszék 
 .........................................

Ítél tábla 
 20................... évi .................................... hó ............. nap 

 A másodfokú ítélet joger re emelkedett:  20.................. évi ..................................... hó ............. nap 
 Kúria  ...................................../20........./........... számú határozata 

   20.................... évi .................................... hó ............. nap
 A B NCSELEKMÉNY (B NTETT, VÉTSÉG) 

 Megnevezése  
és min sítése 

   Helye és 
ideje 

  

 A szabadságvesztés id tartama (számmal és bet vel): 
 
A részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó 
részének tartama (számmal és bet vel): 
 

 A szabadságvesztés végrehajtási fokozata  
(A törvényhely pontos megjelölésével): 

   Az elítélt csak a büntetés kétharmad 
részének kiállása után bocsátható feltételes 
szabadságra. 

 A feltételes  
szabadságra  
vonatkozó  
rendelkezése
k 

 Az elítélt csak a büntetés háromnegyed 
részének kiállása után bocsátható feltételes 
szabadságra. 

   Az elítélt csak a büntetés négyötöd 
részének kiállása után bocsátható feltételes 
szabadságra. 

   Az elítélt a büntetés fele részének kiállása 
után bocsátható feltételes szabadságra. 

 Az elítélt a részben felfüggesztett 
szabadságvesztés végrehajtandó részéb l 
nem bocsátható feltételes szabadságra a 
Btk. 90. § (3) bekezdése alapján 

 
Büntetések: 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
 
Mellékbüntetések: 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
............................................................................................. 
 
Intézkedések: 
............................................................................................. 
..............................................................................................
............................................................................................. 
 

 Az elítélt visszaes  - különös visszaes  - többszörös visszaes  - er szakos többszörös visszaes  
 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 
 el zetes fogvatartásban, illet leg   
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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 rizetben eltöltött id t oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi rizet felel meg  
beszámította. 
A bíróság megállapította, hogy az elítélt az el zetes fogvatartásban, illet leg a házi rizetben töltött id  
beszámításával a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét kitöltötte: igen/nem 
 Az ítélet a következ  ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: 
 .............................................................................................................................................................................................
 
..............................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................... 

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

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  
 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!  Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 

 Az ítélet joger s és – a fel nem függesztett 
részében – végrehajtható.  
A szabadságvesztést hajtsa végre. 

 20........... év ................................ hó....... napjáig  
halasztást 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 ügyintéz  
    
 A büntet eljárás során óvadék letétbe helyezésére sor 
került: 
 

  

 Ha igen, az azt kezel  bíróság megnevezése:   
 Megjegyzés: 
  
 

  

Csak a részben felfüggesztett szabadságvesztés felfüggesztett részének elrendelése esetén töltend  ki! 
A felfüggesztett rész végrehajtását elrendel  bíróság   Az elrendel  bíróság határozatának száma és kelte 

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

 .........................................
Törvényszék 

 ..................../20................/............................ számú ítélete

     20..... évi ..................................................... hó ........... nap
 Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ................................................ hó ........... nap 
 .........................................

Törvényszék 
 .........................................

Ítél tábla  ..................../20............./....................... számú határozata 
     20..... évi .................................................. hó ........... nap 
 A másodfokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ............................................... hó ........... nap 
 Kúria    ...................../20................./.................... számú határozata

     20..... évi ................................................ hó ........... nap 
Az elítélt a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét a(z) 

                                                                                                                                                          (intézetben) töltötte. 
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!  Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 
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Az ítélet joger s és végrehajtható.  
A szabadságvesztés hátralév  részét hajtsa végre. 

 20........... év ............................... hó ....... napjáig 
halasztást 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 ügyintéz  

   
 332. Értesítés joger sen kiszabott szabadságvesztésr l 
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FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ! 

ÉRTESÍTÉS  
szabadságvesztés joger s kiszabásáról 

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

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

    
 

  

 Foglalkozása  
letartóztatása el tt 

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal) 

  
 

  

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 
 .........................................

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

Törvényszék 
 ..................../20................/............................ számú ítélete

     20..... évi ..................................................... hó ........... nap
 Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ................................................ hó ........... nap 
 .........................................

Törvényszék 
 .........................................

Ítél tábla  ..................../20............./....................... számú határozata 
     20..... évi .................................................. hó ........... nap 
 A másodfokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ............................................... hó ........... nap 
 Kúria    ...................../20................./.................... számú határozata

     20..... évi ................................................ hó ........... nap 
 B NCSELEKMÉNY (B NTETT, VÉTSÉG) 

 megnevezése  
és min sítése 

   helye és 
ideje 

  

 A szabadságvesztés id tartama (számmal és bet vel):  A szabadságvesztés végrehajtási fokozata  
(a törvényhely pontos megjelölésével): 

 A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés:  
Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.  
A törvényhely pontos megjelölése: 

 Büntetések: 
.............................................................................................. 
......................................................................................... 

 Mellékbüntetések: 
.............................................................................................. 
......................................................................................... 

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

 Az elítélt visszaes  - különös visszaes  - többszörös visszaes  - er szakos többszörös visszaes   
 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 
 el zetes fogvatartásban, illet leg   
 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 rizetben eltöltött id t oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi rizet felel meg, 
beszámította. 
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 Az ítélet a következ  ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: 
 .............................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................
 .............................................................................................................................................................................................
 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján. 

   ........................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!  Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 
 Az ítélet joger s és végrehajtható.  
A szabadságvesztést hajtsa végre. 

 20........... év ............................... hó ....... napjáig 
halasztást 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 ügyintéz  

 A büntet eljárás során óvadék letételére sor került: 
 

  

 Ha igen, az azt kezel  bíróság megnevezése:   
 Megjegyzés: 
  
 

  

    
 333.  Értesítés olyan joger s szabadságvesztésr l, melynél a feltételes szabadság kizárt. 
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ÉRTESÍTÉS  
javítóintézeti nevelés joger s kiszabásáról 

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

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

  
 

    

 Foglalkozása  
letartóztatása el tt 

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal) 

  
 

  
 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 
 

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

 
 ...........................................

Törvényszék 

 .................../20............./............................ számú ítélete 

     20..... évi ................................................. hó ........... nap 
 Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ................................................ hó ........... nap 
 ...........................................     

 
............................................. 

Törvényszék 

 
.............................................

Ítél tábla 
 ..................../20................/..................... számú határozata 

     20..... évi .................................................... hó ........... nap 
 A másodfokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ................................................. hó ........... nap 
Kúria    ..................../20.............../...................... számú határozata 

     20..... évi .................................................. hó ........... nap 
 B NCSELEKMÉNY (B NTETT, VÉTSÉG) 

 
megnevezés
e és 
min sítése 

   helye és 
ideje 

  

 A javítóintézeti nevelés id tartama (számmal és bet vel):  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 
 el zetes fogvatartásban eltöltött id t beszámította.   
 Az ítélet a következ  ügyészi szám(ok)ra vonatkozik: 
 
..............................................................................................................................................................................................
 ........................................................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................................................... 
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 ............................................, 20 ..... évi .............................................. hó ..... napján. 
   ............................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  
 Lássa a javítónevel  intézet igazgatója!  Az elítélt a javítóintézeti nevelés megkezdésére 

 Az ítélet joger s és végrehajtható.  
A javítóintézeti nevelést hajtsa végre. 

 20........... év ................................ hó ....... napjáig 
halasztást kapott. 

 ..................., 20..... év ................................. hó ......... nap  .................., 20 ..... év ................................... hó ......... nap
P. H. P. H. 

 ............................................................................... 
bíró 

 ............................................................................... 
tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  

 Megjegyzés:   
    
    
    
    

 333/a.  Értesítés joger sen kiszabott javítóintézeti nevelésr l. 
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ÉRTESÍTÉS 
összbüntetés joger s megállapításáról 

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

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

  
 

    

 Foglalkozása  
letartóztatása el tt 

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal) 

  
 

  
 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 
 .......................................... 

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

Törvényszék 
 ..................../20.................../..................... számú ítélete 

     20..... évi ................................................... hó ........... nap 
 Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ................................................. hó ........... nap 
 .......................................... 

Törvényszék 
 ..........................................

Ítél tábla  ................../20.............../....................... számú határozata 
     20..... évi .............................................. hó ........... nap 
 A másodfokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ............................................... hó ........... nap 
 Kúria   .................../20.........../...................... számú határozata 

     20..... évi ............................................... hó ........... nap 
 Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés  
(számmal és bet vel) 
 A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés  
(a törvényhely pontos megjelölésével) 

   Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása  
után bocsátható feltételes szabadságra. 

 A feltételes 
szabadságra  

 Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása  
után bocsátható feltételes szabadságra. 

 vonatkozó 
rendelkezés 

 Az elítélt csak a büntetés négyötöd részének kiállása  
után bocsátható feltételes szabadságra. 

   Az elítélt a büntetés fele részének kiállása  
után bocsátható feltételes szabadságra. 

 Az elítélt 
visszaes   
 különös visszaes  
 többszörös 
visszaes  
 er szakos 
többszörös 
visszaes  

 Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a mellékbüntetésekre, 
valamint az el zetes fogvatartásban, illet leg házi rizetben eltöltött id  beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - 
nem érinti. 
 Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül – a vagyonelkobzás mellett – csak 
a............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
kell végrehajtani. 

 Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító ítélet összbüntetésbe 
foglalta 

 Az alapügyben eljárt bíróság 
megnevezése,  

határozatának száma és kelte 

 A b ncselekmény (b ntett, vétség) 
megnevezése  A kiszabott büntetés 
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 ................................................ 
Bíróság/Törvényszék  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
........................./........./....... számú ítélete  
Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  
........... évi ..................... hó ......... 
napján  
........................ a másodfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
.................../......../.......számú határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
joger re  
emelkedett ........... évi  
..................... hó ......... napján  
........................ a harmadfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
.................../......../....... számú határozata 

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

 ................................................ 
Bíróság/Törvényszék  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
........................./........./....... számú ítélete  
Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  
........... évi ..................... hó ......... 
napján  
........................ a másodfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
.................../......../.......számú határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
joger re emelkedett ........... évi  
..................... hó ......... napján  
........................ a harmadfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
.................../......../....... számú határozata 

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

 ................................................ 
Bíróság/Törvényszék  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
........................./........./....... számú ítélete  
Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  
........... évi ..................... hó ......... 
napján  
........................ a másodfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
.................../......../.......számú határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
joger re emelkedett ........... évi  
..................... hó ......... napján  
........................ a harmadfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
.................../......../....... számú határozata 

   Szabadságvesztés:  
......... év ..................... hó ......... nap 
Büntetések: 
………………………………………
…………………………………….. 
Mellékbüntetések: 
............................................................
............................................................
Intézkedések: 
............................................................
............................................................
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 ................................................ 
Bíróság/Törvényszék  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
........................./........./....... számú ítélete  
Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  
........... évi ..................... hó ......... 
napján  
........................ a másodfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
.................../......../.......számú határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
joger re emelkedett ........... évi  
..................... hó ......... napján  
........................ a harmadfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt  
.................../......../....... számú határozata 

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

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

tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  
Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!  
Az összbüntetésként kiszabott joger s  
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 ügyintéz  
 Megjegyzés: 
  
 

    
    

 334.  Értesítés összbüntetés joger s megállapításáról. 
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FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ! 

ÉRTESÍTÉS  
összbüntetés joger s megállapításáról 

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

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

  
 

    

 Foglalkozása  
letartóztatása el tt 

 Lakóhelye  
(postai irányítószámmal) 

  
 

  
 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 
 

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

 
.............................................

Törvényszék 

 ....................../20.............../........................... számú ítélete

     20..... évi ................................................. hó ........... nap 
 Az els  fokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ................................................... hó ........... nap 

 
............................................. 

Törvényszék 

 
.............................................

Ítél tábla 
 ...................../20............./....................... számú határozata 

     20..... évi .................................................... hó ........... nap 
 A másodfokú ítélet joger re emelkedett:  20..... évi ................................................. hó ........... nap 
 Kúria    ..................../20............../...................... számú határozata 

     20..... évi .................................................... hó ........... nap 
 Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés  
(számmal és bet vel) 
 A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés  
(a törvényhely pontos megjelölésével) 
 A feltételes szabadságra vonatkozó  
rendelkezés:  
Az elítélt nem bocsátható feltételes  
szabadságra. 

 A törvényhely pontos megjelölése:  Az elítélt visszaes  - különös 
visszaes  - többszörös visszaes  - 
er szakos többszörös visszaes  

 Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a mellékbüntetésekre, 
intézkedésekre, valamint az el zetes fogvatartásban, illet leg házi rizetben eltöltött id  beszámítására vonatkozó 
rendelkezéseket - nem érinti. 
 Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, mellékbüntetések és intézkedések közül - a vagyonelkobzás - mellett - 
csak a  
............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
kell végrehajtani. 

 Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító 
ítélet összbüntetésbe foglalta 

 Az alapügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának  

száma és kelte 

 A b ncselekmény  
(b ntett, vétség) megnevezése 

 A kiszabott büntetés 

 ....................................... 
Bíróság/Törvényszék 
.......... évi ............... hó ....... napján 
kelt 
........................./........./....... számú 
ítélete  

   Szabadságvesztés: 
............ év ....................... hó ......... 
nap 
Büntetések: 
………………………………………
…………………………………….. 
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Az els  fokú ítélet joger re 
emelkedett: 
........... évi ................... hó ......... 
napján 
........................ a másodfokú bíróság 
........... évi ................... hó ....... napján 
kelt 
.................../......../....... számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
joger re emelkedett 
........... évi ................... hó ......... 
napján 
....................... a harmad fokú bíróság 
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt 
............../......../....... számú  
határozata 

Mellékbüntetések: 
.............................................................
.............................................................
Intézkedések: 
.............................................................
............................................................. 

 ....................................... 
Bíróság/Törvényszék 
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt 
........................./........./....... számú 
ítélete  
Az els  fokú ítélet joger re 
emelkedett: 
........... évi ................... hó ......... 
napján 
........................ a másodfokú bíróság 
........... évi ................... hó ....... napján 
kelt 
.................../......../....... számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
joger re emelkedett 
........... évi ................... hó ......... 
napján 
........................ a harmad fokú bíróság 
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt 
.................../......../....... számú  
határozata 

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

 ....................................... 
Bíróság/Törvényszék 
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt 
........................./........./....... számú 
ítélete  
Az els  fokú ítélet joger re 
emelkedett: 
........... évi ................... hó ......... 
napján 
........................ a másodfokú bíróság 
........... évi ................... hó ....... napján 
kelt 
.................../......../....... számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
joger re emelkedett 
......... évi .................. hó ......... napján 

   Szabadságvesztés: 
............ év ....................... hó ......... 
nap 
Büntetések: 
………………………………………
…………………………………….. 
Mellékbüntetések: 
.............................................................
.............................................................
Intézkedések: 
.............................................................
............................................................. 
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........................ a harmad fokú bíróság 

........... évi ................ hó ....... napján 
kelt 
.................../......../....... számú  
határozata 
 ....................................... 
Bíróság/Törvényszék 
........... évi ................ hó ....... napján 
kelt 
........................./........./....... számú 
ítélete  
Az els  fokú ítélet joger re 
emelkedett: 
........... évi ................... hó ......... 
napján 
........................ a másodfokú bíróság 
........... évi ................... hó ....... napján 
kelt 
.................../......../....... számú 
határozata  
A másodfokú bíróság határozata 
joger re 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 ügyintéz  

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!  
Az összbüntetésként kiszabott joger s 
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 ügyintéz  

 Megjegyzés: 
  
 

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

ÉRTESÍTÉS 
foglalkozástól eltiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   
 Születési helye  város

   község
 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 
 Anyjának születési, családi és 
utóneve 

  

 Lakóhelye (postai    
 irányítószámmal)  .................................................................................................................................. 

   város 
   ....................................................................................................................................
   község 
   ...................... kerület ........................................................................ utca 
   ............................ szám 
 Foglalkozása   
 Az ügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának  
kelte és száma 

 Els  fokú ................................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

   Másodfokú ............................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

  
 
joger  napja 

 Harmadfokú ............................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

    
336/a.  Értesítés foglalkozástól eltiltásról. 

    
 Szabadságvesztés   
 Foglalkozástól eltiltás  az eltiltott foglalkozás megnevezése: 

   ........................................................................................................................... 
   az eltiltás id tartama: 
   ............................................................................................................................. 
   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 id   20........... év ............................ hó ....... 
nap 

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

 Megjegyzés:     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

  
 P. H. 

    
   ...................................................................... 
   bv. irodavezet  
    
    

336/a.  Értesítés foglalkozástól eltiltásról 

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki. 
C) 

 Az elítélt szabadulásának  
módja és id pontja 

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

   Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap 
    
 A büntetés megkezdése el tt és 
alatt a foglalkozástól eltiltásba 
beszámítható id tartam 

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

 Jegyzet:     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

  
 P. H. 

    
   ...................................................................... 
   bv. nyilvántartó vezet je 
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ÉRTESÍTÉS 
egészségügyi dolgozó foglalkozástól eltiltásáról 

................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 

........................../20......./........ szám 
A(z) ........................................................................... [Btk. ............ § (......) bekezdés] miatt - 
.................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a 
Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria ............................................................................. terhelt 
...................................................... állampolgár (aki ..............................................................-n, 19...... napján 
született ........................................................................................ anyja neve: ............................................., 
.............................................................................. lakos) egészségügyi dolgozóval szemben a(z) 
................................................................. Bíróság/Törvényszék/Ítél tábla/Kúria a 20....... év ...................... hó 
....... napján joger s ....................................... /20........./......... számú határozatával 
………………………………………….tartamú, végrehajtandó szabadságvesztést, 
………………………………………….tartamú / végleges hatályú egészségügyi tevékenység folytatását kizáró 
foglalkozástól eltiltást szabott ki. 
 

Lássa az egészségügyi dolgozók m ködési nyilvántartását vezet  szerv! 
a Magyar Orvosi Kamara elnöke! 
a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke! 
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke! 

a terhelt egészségügyi dolgozók m ködési nyilvántartásából való törlése, 
a terhelt egészségügyi szakmai kamarai tagságának felfüggesztése vagy a kamarai névjegyzékb l való törlése 
végett! 

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

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

 336/b.  Értesítés egészségügyi dolgozó egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, egészségügyi 
tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltásra ítélésér l 
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......................................... jelzés  

ÉRTESÍTÉS 
járm vezetést l eltiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   
 Születési helye  város

   község
 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 
 Anyjának születési, családi és 
utóneve 

  

 Lakóhelye (postai    
 irányítószámmal)  .................................................................................................................................. 

   város 
   ....................................................................................................................................
   község 
   ...................... kerület ........................................................................ utca 
   ............................ szám 
 Foglalkozása   
Az ügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának  
kelte és száma 

 Els  fokú ................................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

   Másodfokú ............................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

  
 
joger  napja 

 Harmadfokú ............................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

    
    

336/b.  Értesítés járm vezetést l eltiltásról 
    
 Szabadságvesztés   
 Járm vezetést l eltiltás  Az eltiltás milyen fajta járm re vonatkozik: 

   ....................................................................................................................................
   az eltiltás id tartama: 
   ....................................................................................................................................
   a járm vezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés: 
   ....................................................................................................................................
 A járm vezetést l eltiltás  
tartamába beszámítható id  

 ....................................................................................................................................

 A járm vezetést l eltiltás lejártának napja: 
 
..............................................................................................................................................................................................

 Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
    
   ................................................................ 
   A tanács elnöke - bíró 
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 A járm vezetést l eltiltás 
tartamába 

 Beszámítható id   20........... év ............................ hó ....... 
nap 

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

 Megjegyzés:     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

  
 P. H. 

    
   ...................................................................... 
   bv. irodavezet  
    
    

 336/c.  Értesítés járm vezetést l eltiltásról 

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki. 
C) 

 Az elítélt szabadulásának  
módja és id pontja 

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

   Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap 
    
 A büntetés megkezdése el tt és 
alatt a járm vezetést l eltiltásba 
beszámítható id tartam 

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

 Jegyzet:     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

  
 P. H. 

    
   ...................................................................... 
   bv. nyilvántartó vezet je 
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......................................... jelzés  

ÉRTESÍTÉS 
kiutasításról 

 Az elítélt családi és utóneve   
Állampolgársága 
 Születési helye  város

   község
 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 
 Anyjának születési, családi és 
utóneve 

  

  
 .................................................................................................................................. 

 Magyarországi lakó- vagy 
tartózkodási helye (postai  
 irányítószámmal)  város 

   ....................................................................................................................................
   község 
   ...................... kerület ........................................................................ utca 
   ............................ szám 
 Foglalkozása   
 Az ügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának  
kelte és száma 

 Els  fokú ................................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

   Másodfokú ............................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

  
 
joger  napja 

 Harmadfokú ............................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

    
    

316.  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. irodavezet  
    
    

316.  Értesítés kiutasításról 
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......................................... jelzés  

ÉRTESÍTÉS 
mellékbüntetésekr l 

 Az elítélt családi és utóneve   
 Születési helye  város

   község
 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 
 Anyjának születési, családi és 
utóneve 

  

 Lakóhelye (postai    
 irányítószámmal)  .................................................................................................................................. 

   város 
   ....................................................................................................................................
   község 
   ...................... kerület ........................................................................ utca 
   ............................ szám 
 Foglalkozása   
 Az ügyben eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának  
kelte és száma 

 Els  fokú ................................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

   Másodfokú ............................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

  
 
joger  napja 

 Harmadfokú ............................................................................................................... 
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../............... szám 

    
    

 336.  Mellékbüntetési értesít . 
    
 Szabadságvesztés   
 Közügyekt l eltiltás id tartama   
 Kitiltás  ..................... év ............................................................................. hó ............... nap 

   ................................................................................................................................... 
 A mellékbüntetés lejártának napja: 
 
..............................................................................................................................................................................................

 Kelt: ....................................................20...................... év ............................................................. hó ..................... nap 

 P. H. 
    
   ................................................................ 
   A tanács elnöke - bíró 
 A mellékbüntetés tartamába  Beszámítható id   20........... év ............................ hó ....... 

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

nap 
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 Megjegyzés:     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

  
 P. H. 

    
   ...................................................................... 
   bv. irodavezet  
    
    

 336.  Mellékbüntetési értesít . 

A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki. 
C) 

 Az elítélt szabadulásának  
módja és id pontja 

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

   Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap 
    
 A büntetés megkezdése el tt és 
alatt a mellékbüntetésbe 
beszámítható id tartam 

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

 Jegyzet:     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

  
 P. H. 

    
   ...................................................................... 
   bv. nyilvántartó vezet je 
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........................................................................................................ Bíróság 

ÉRTESÍTÉS 
pártfogó felügyelet elrendelésér l 

 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 els  fokon eljárt bíróság megnevezése: ................................................................................................................... 
Bíróság/Törvényszék 
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................ 
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap 
A másodfokon eljárt bíróság megnevezése: ...................................................................... ……..Törvényszék /Ítél tábla 

 Határozatának száma: ............................................/20....................../................................ 

 A harmadfokon eljárt bíróság megnevezése: ......................................................................................... Ítél tábla/Kúria
Határozatának száma: ............................................/20....................../................................ 
Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap 

  
 A határozat joger s és a pártfogó felügyelet tekintetében végrehajtható 
20................ évi ................................................ hó .................... napján 

 A b ncselekmény 

Megnevezése 
és min sítése 

   Helye, 
ideje és 
rövid leírása

  

 Próbára bocsátás esetén a próbaid  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 ügyintéz  

 Megjegyzés: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ............................................... el írási tételszám: ....................../................... 
  
  

 342.  Értesítés pártfogó felügyelet elrendelésér l. 
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Egységes értesítés pénzbüntetésr l, a vagyonelkobzásról, a büntet eljárás 
során lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésr l, az államot 

illet  b nügyi költségr l, az el vezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén 
meghatározott bíróság, ügyész, illet leg nyomozó hatóság elé állításával 
felmerült költségér l 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 fogvatartó bv. intézet 
Az els  fokon eljárt bíróság 
megnevezése, határozatának 
kelte és száma: 

  
20............. évi ...................................................... hó .................. nap 
....................../20................./............... sz. 

Ha els  fokon joger s, a 
joger  napja: 

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

A másodfokú határozatot 
hozó bíróság  megnevezése, 
határozatának kelte és 
száma 

 
..............................................................................................................................................
20............. évi ...................................................... hó .................. nap 
....................../20................./............... sz. 

 Ha másodfokon joger s, a 
joger  napja 

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

 A joger s határozatot hozó 
bíróság megnevezése, 
határozatának kelte és 
száma 

 ......................................................................................................................................... 
20............. évi ...................................................... hó .................. nap 
....................../20................./............... sz. 

 A kiszabott Felfüggesztve  Részben felfüggesztve Nincs felfüggesztve 
 szabadságvesztés       
 A kiszabott pénzbüntetés  összege: ................................................................... forint 

a napi tétel száma: ............................................................ 
egy napi tétel összege ............................................... forint 

 El z. fogvatartás, illet leg 
házi rizet beszámítása:  
............................. nap, azaz 
................................... forint 

 Az eddig felmerült b nügyi 
költségb l az elítéltet terheli 

 ................................................................................................................................... forint

 Az eddig felmerült b nügyi 
költségb l a magánvádlót/ 
pótmagánvádlót terheli 

 ................................................................................................................................... forint

 A pénzbüntetés esetén 
engedélyezett 

 Részletfizetés: 20........-tól .............. havi ................................................ forint részlet/hó
Halasztás: 20.........................................-ig 

 A b nügyi 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: 
............................................................................................................................................................................. 
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 3. ................................................................................................. (........................................ u. ........ sz. a.) lakost, 
 aki 19.................................................... napján .......................................................................................... született, 
 anyja neve: ......................................................................................................................................................................... 
 4. ........................................................................................... (........................................ u. ........ sz. a.) lakost, 
 aki 19............................................ napján ......................................................................................................... született, 
 anyja neve: ...................................................................................................................................................................... 
 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 elrendel  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 fel l 
intézkedik. 
 A büntet eljárás során felmerült el vezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész,  
illet leg nyomozó hatóság elé állítás költsége, illet leg a polgári költsége, illet leg a polgári eljárás során felmerült  
el vezetési költség: ........................................................................................................................................................ Ft,
 azaz ..................................................................................................................................................................... Ft. 

  
 Elkobzott b njel(ek)  Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük) 

      
      
      

 Megsemmisíteni rendelt b njel(ek)  Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük) 
      
      
      

 Kiadni rendelt b njel(ek)  Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük)  Kinek (név, lakóhely)  
(postai irányítószámmal) 

        
        
        

 Kiadni rendelt, de 
visszatartandó b njel(ek) 

 Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük)  Kinek (név, lakóhely)  
(postai irányítószámmal) 
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 Az értesítés kiállításának helye és id pontja: 
  
 ................., 20...... évi ............... hó ..... napján. 

  
 P. H. 

  
 Melléklet: db b njel átvételi elismervény 
 Megjegyzés: 

 .................................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  

  
 
317. 

 Egységes értesítés. 
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Értesítés katonával szemben elrendelt közügyekt l eltiltásról,  
katonai büntetésr l és mellékbüntetésr l 

 ........................................../20...................../................ szám 
  
 ................................................................... Parancsnokának 
 ................................................................... 

  
 Értesítem, hogy az állományába tartozó ....................................................-t (aki ..................................-n 19............ évi 
 ................................... hó ............. napján született, anyja neve: ..................................) a ................................ 
Törvényszék/Ítél tábla/Kúria 
 Katonai tanácsa az ............................................. napján kelt ..................................... számú végzésével - ítéletével 
 ................................-t (Btk. ...............................) miatt ................. (..................) évi és ............... (....................) hónapi 
 ................ szabadságvesztésre, ...................... (....................................................) forint pénzbüntetésre, valamint 
 - közügyekt l eltiltásra, 
 - lefokozásra, 
 - szolgálati viszony megszüntetésre, 
 - rendfokozatban visszavetésre, 
 - várakozási id  meghosszabbításra ítélte. 

  
 A közügyekt l eltiltás - az alacsonyabb rendfokozatban eltöltend  id  - a várakozási id  meghosszabbításának 
tartama: 
 ................................................................ Az ítélet joger s. Kérem a közügyekt l eltiltás - a 
............................................... 
 katonai büntetés illetve mellékbüntetés végrehajtását. 

  
 Melléklet:   ............................................. 

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

  
  
   .................................................................. 
   a tanács elnöke - bírósági ügyintéz  
  
 Megjegyzés: A nem kívánt rész törlend ! 

  
  
  

 336/a.  Értesítés katonával szemben elrendelt közügyekt l eltiltásról, katonai büntetésr l és mellékbüntetésr l. 
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Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról 

 ........................................................................................... elítéltet, aki .....................................................................-n, 
 19............................. évi ............................................................................................ hó ................. napján született, 
 anyja neve: ....................................................................................................................................................................... 
 lakóhelye: .......................................................................................................................................................................... 

  
 a ..................................................... Ügyészség / Bíróság /Törvényszék/ Ítél tábla/Kúria a 20.......... évi 
.......................... hó ...... napján kelt 
 ........../20............./............. számú, a ................................................... Ügyészség / Bíróság,Törvényszék,Ítél tábla, 
Kúria 

, mint másodfokú bíróság a 20.......... évi ................... hó ...... napján kelt ........../20............./............. számú, a 
 ..........................................., illetve az Ítél tábla/ a Kúria a 20............ évi .................................. hó 
 ........... napján joger re emelkedett ................................................/20...................../................... számú végzésével 
 ............................................................................ miatt joger sen ......................................................................... Ft 
 rendbírság megfizetésére kötelezte. 

  
 A rendbírságot a ......................................................... BGH Rb ........................./20................. tételszám alatt el írta. 

  
 A terhelt a rendbírságot - nem - csak részben - fizette meg. 

  
 A joger s 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 ügyintéz  
  
  

 320/a.  Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról. 
  
  
 Lássa: 

 A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 

 Az átváltoztató végzés végrehajtandó. 

 A rendbírság helyébe lép  elzárást hajtsa végre! 

 Az elzárásból az id közben történt ................................................................................. forint befizetésre figyelemmel 
 ..................................................... napot hajtson végre. 

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

  
  
   ........................................................ 
   a tanács elnöke - bíró 
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Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendelésér l 

 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/törvényszék/ ítél tábla megnevezése, határozatának száma és kelte: 
 .............................................................. Bíróság /Törvényszék/ Ítél tábla/Kúria 
.................................../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 ..................................................... rend rségen a következ k szerint köteles jelentkezni [Be. 596. § (5) bek.] 

  

 A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés megszegésér l  
a ..................................../20.................../.............. számra 
 hivatkozással a határozatot hozó bíróságot /törvényszéket/ ítél táblát kell haladéktalanul értesíteni. 

 ............................................, 20............... évi ............................................................. hó ....................... napján. 
  
   ............................................................................. 
   a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéz  
  
 ................................................................................................................................................. Rend rkapitányság 
Parancsnokának 

  
  

 206/b.  Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendelésér l. 
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..................................................................... Törvényszék 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/törvényszék 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 el zetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül 
eltávozik, illet leg önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, el vezetése rendelhet  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 el . 

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

Címzett: ...................................................... 
................................................................... 

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

A kiadmány hiteléül: 

.......................................................................  
tisztvisel  – ügykezel  
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  KIM tölti ki 
    
    
    
    
   El zményi irat száma: 

............................................................ 
   Kapcsolódó irat száma: 

.......................................................... 

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

Ügyszám: .................................................................................................................................. 

Név: ......................................................................................................................................... 

Születési családi és utónév: ........................................................................................................ 

Születési hely, év, hó, nap: ......................................................................................................... 

Anyja neve: ............................................................................................................................... 

Családi állapota: ........................................................................................................................ 

Eltartásában él  gyermek(ek) száma(i): ...................................................................................... 

Életkora(i): ................................................................................................................................ 

Lakóhely (irányítószám): ............................................................................................................ 

Tartózkodási hely: ..................................................................................................................... 

I. Az els  fokú eljárás adatai: .................................................................................................. 

 Csak eljárási kegyelmi kérelem esetén töltend  ki.  
 1. Az Ügyészség megnevezése:  
......................................................................................................................................................................................... 
 2. A vádirat  
(vádindítvány)  

 száma:  
..............................................................................................

   kelte:  
..............................................................................................

 3. A vád tárgyává tett b ncselekmény(ek) megnevezése, min sítése:  
............................................................................................................................................................................................. 

3. Az els  fokú bíróság megnevezése: ..................................................................................... 
Az els fokú ítélet/végzés (összbüntetés) száma: ...................................................................... 

kelte: ............................................ joger  kelte: ................................................................ 

4. A b ncselekmény(ek) megnevezése: .................................................................................. 
A kiszabott (megállapított) büntetés: 
- büntetés: ..................................................................................................................... 
- mellékbüntetés: .............................................................................................................. 
- intézkedés: ..................................................................................................................... 

II. A másodfokú eljárás adatai: 

5. A másodfokú bíróság megnevezése: ................................................................................. 
A másodfokú bíróság határozatának száma: ...................................................................... 

kelte: ............................................................. 
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6. A b ncselekmény(ek) megnevezése: .................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
A kiszabott (megállapított) - büntetés: ............................................................................. 

- mellékbüntetés: ...................................................................... 
- intézkedés: ............................................................................. 

III. A harmadfokú eljárás adatai: 

5. A harmadfokú bíróság határozatának száma: .................................................................... 
kelte: ........................................................... 

6. A b ncselekmény(ek) megnevezése: ................................................................................. 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
A kiszabott (megállapított) - büntetés: ............................................................................ 

- mellékbüntetés: ..................................................................... 
- intézkedés: ............................................................................ 

IV. Büntetés-végrehajtási adatok:. 

1. El zetes fogvatartásban volt: 
.......... év .................... hó .......... naptól 
.......... év .................... hó .......... napig 

2. A büntetését tölti: 
..................................................................................................................... Bv. Intézetben 
.......... év .................... hó .......... nap óta 

3. A feltételes szabadság esedékességének id pontja: 
.......... év .................... hó .......... nap 

4. A büntetés kitöltésének id pontja: 
.......... 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 id pontja(i): 
................................. ....... év .................... hó .......... nap 
................................. ....... év .................... hó .......... nap 

V. A kérelemmel kapcsolatos adatok: 

1. A kérelmez (k) neve/címe: ............................................................................................... 
A meghatalmazott véd  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) 
- ügydönt  határozat(ok) 
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- bv. intézet értékel  véleménye 
- nyílt rend ri információ 
- környezettanulmány 
- munkáltatói vélemény 
- orvosi igazolások, igazságügyi orvosszakért i vélemény 
- anyakönyvi kivonat 
- egyéb: 

VI. Az összbüntetési ítélet alapítéleteinek adatai: 

Az alapítéletek adatai (bíróság, ügyszám, a határozat kelte, a b ncselekmények megnevezése, az elkövetési 
id pontja, a büntetés): 

 

 

 

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

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

    
 293.  Egységes kegyelmi felterjeszt lap. 
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..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

..................................../20.................../...................... szám 

Közlöm, hogy .......................................................... terhelt ellen .............................. szám alatt a 
...................................................................................................................... Bíróságon/Törvényszéken indított 
büntet ügyben a ................................................................. Ítél tábla/Kúria által ...................................... szám 
alatt ............. év ........................................... hó .............. napján kiállított értesítés szerint 
................................................................. terhelttel szemben kiszabott ......................................................... évi 
............................................. hónapi szabadságvesztés végrehajtását ............................................... tételszám alatt 
el írtam. 

Kérem, hogy az iratoknak a ................................................................ Ítél táblától/Kúriától 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 el írási tételszámának közlése, ha a határozat az Ítél tábla, illet leg a Kúria el tt 
emelkedett joger re. 
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..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

..................................../20..................../..................... szám 

FELHÍVÁS 

A ..................................... Bíróságnak/Törvényszéknek az ............... év .............................. hó ............ napján kelt 
................................/20.............../............... számú, a ........................................................... 
Törvényszéknek/Ítél táblának/, mint másodfokú bíróságnak a 20 ............ év ............................ hó ............... 
napján kelt ....................../20.........../............ számú, illetve az Ítél tábla / Kúria, mint harmadfokú közérdek  
munkát kiszabó ítélete, illetve a Törvényszék bv. bírójának.........számú végzése alapján 

felhívom 

............................................................................................ (születési 
név:………………………………………….) elítéltet (aki ................-n 19....... évi ............................. hó ............ 
napján született, anyja neve: .........................................................................................), hogy a közérdek  munka 
megkezdése végett ............................................................................ napján a kijelölt munkahely 
.................................................................................................................... 
(..................................................................................) igazgatójánál - vezet jénél - munkaügyi osztályán 
személyesen jelentkezzék. 

Ha ennek a felhívásnak alapos ok nélkül nem tesz eleget, magát a közérdek  munka büntetés-végrehajtása alól 
kivonja, vagy a munkafegyelmet súlyosan sért  magatartást tanúsít, a bíróság a közérdek  munkát, illet leg a 
munkának e körülmények bekövetkezésekor még hátralév  részét szabadságvesztésre változtatja át. 

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

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

Címzett: ...................................................... 
................................................................... 
    

 314/b.  Felhívás a közérdek  munka megkezdésére. 
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..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

..................................../20....................../................... szám 

Közlöm, hogy .................................. vádlottat (aki .......-n 19...... évi ................. hó ...... napján született, anyja 
neve: ..................................................., lakása: .................................................) a ....................................... 
Bíróság/Törvényszék a 20......... év ................................... hó ............ napján kelt 
...................../20............./............. számú ítéletével, a másodfokon eljárt ................................... 
Törvényszék/Ítél tábla/Kúria, illet leg a harmadfokon eljárt Ítél tábla/Kúria a 20............. év 
................................................................ hó ................ napján kelt ............................./20............./.............. számú 
ítéletével, illetve a Törvényszék bv. bírójának .......................................... számú végzésével joger sen ................ 
óra közérdek  munkára ítélte. 

A bíróság a közérdek  munka végrehajtásának helyéül ............................................................. 
..............................................................................(................................................................. 
..........................................................................................) munkahelyet jelölte ki. 

Az elítéltet a mai napon felhívtam, hogy 20.........évi........................................hó..........napján a kijelölt 
munkahelyen a közérdek  munka megkezdésére jelentkezzék. 

A kiszabott közérdek  munkából a bíróság az elítélt által 20........ évi ...................................... hó ............ napjától 
............................ évi .................................. hó............. napjáig el zetes fogvatartásban, illet leg házi rizetben 
eltöltött id vel ................ óra közérdek  munkát kitöltöttnek vett. 

A közérdek  munka végrehajtását a ............................................................................ megyei (f városi) szolgálat 
ellen rzi. 

Kérem, hogy a közérdek  munka kijelölt napon való megkezdését a ................................................. megyei  
(f városi) szolgálatával közölje. 

A közérdek  munkát kiszabó ítélet(ek) egy (egy) kiadmányát, valamint a közérdek  munka végrehajtásával 
kapcsolatos tájékoztatót csatoltan megküldöm. 

A tájékoztató megküldését mell zöm, 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 közérdek  
munka végrehajtásáért a munkáltató szerv vezet je felel s. 

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

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

...................................................... Igazgatójának (Vezet jének) 

.................................................................................................. 
    

 315/a.  Munkáltató vezet jének értesítése közérdek  munkáról. 
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..................................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

..................................../20...................../.................... szám 

A bíróság felhívja ..................................................................................................... elítéltet (aki 
....................................-n 19.......... évi ...................................... hó ................. napján született, anyja neve: 
..........................................................), hogy a ........................................... Bíróság/Törvényszék  
................../20................/................ számú ítéletével, a .............................................. Törvényszék/Ítél tábla mint 
másodfokú bíróság, illet leg az Ítél tábla/Kúria a .........../20............./............. számú határozatával 
......................................................................... miatt joger sen 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 el vezetés iránt fog intézkedni. El vezetés 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-függ séget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezel  
más ellátásban vagy megel z -felvilágosító szolgáltatáson való részvételr l szóló nyomozó hatósági 
tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve a bírósági végzést. 

3. A személyes használatára a következ ket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, önborotva, fogápoló 
szerek, mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhet  felbélyegzett 
boríték, vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel m ködtethet  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 jegyz könyv egyidej  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 el bb 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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..................................................................Törvényszék 
büntetés-végrehajtási irodája 

Jegyzék 
a szabadságvesztés végrehajtására 20..... év ...................... hó ....... napjáig behívott elítéltekr l 
            

 Sor- 
szám 

 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 

   
Megjegyzés 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

Kérem a fent felsoroltak befogadását. 

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

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

    
 331.  Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekr l. 
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Nyilvántartólap közérdek  munkára ítéltr l 
 Az elítélt neve:  Születési helye, ideje: 

 Anyja neve:  Lakóhelye: 

 A végrehajtásra kijelölt munkahely:   Meghatározott munka:  

 Kijelölt új munkahely:  Meghatározott új munka: 

 .......................................................................................................................................................................................-t a 
................................................................................................................................................. Bíróság/Törvényszék a 
20................... évi ................................................. hó ........................ napján kelt B. .................../20................/............... 
számú ítéletével,  
a.................................................................................................. Törvényszék/Ítél tábla mint másodfokú bíróság, 
illet leg az Ítél tábla/Kúria a 20........ évi ................................. hó ......... napján 

  
 kelt Bf. ................./20.........../............... számú határozatával ...................................... miatt .................... óra 

  
 közérdek  munkára ítélte, melyet.................................................. munkakörben kell eltölteni. Egy napi közérdek  
munkának hat óra munkavégzés felel meg. 

  
 A határozat 20.......... évi ....................................... hó ..................................... napján joger re emelkedett és 
végrehajtható. 

  
 A bíróság az elítélt által el zetes fogvatartásban eltöltött id vel .............................................................. óra közérdek  
munkát kitöltöttnek vett. 
 A közérdek  munka megkezdésének ideje:  A büntetés befejezésének várható ideje: 

 ................... évi ....................................... hó .......... nap  .................. évi ..................................... hó ............ nap 
 A  büntetés befejez  id pontjának változásai:     

            
 1.  .......... év .............. hó ....... nap  6..  .......... év .................... hó ....... nap  11.  .......... év ................ hó ....... nap 
 2.  .......... év ............ hó ....... nap  7.  .......... év .................... hó ....... nap  12.  .......... év ............... hó ....... nap 
 3.  .......... év ............ hó ....... nap  8.  .......... év .................... hó ....... nap  13.  .......... év ................ hó ....... nap 
 4.  .......... év ............... hó ....... nap  9.  .......... év .................... hó ....... nap  14.  .......... év .............. hó ....... nap 
 5.  .......... év ........... hó ....... nap  

10. 
 .......... év .................... hó ....... nap  15.  .......... év ............. hó ....... nap 

      
 Hiányzások, szabadság stb.  Hiányzások, szabadság stb.  Hiányzások, szabadság stb. 

 Mett l  Meddig  Összesen  Mett l  Meddig  Összesen  Mett l  Meddig  Összesen 
 Naptári hó, nap  hó  nap  Naptári hó, nap  hó  nap  Naptári hó, nap  hó  nap 

                        
  

 Intézkedések: 

 Feljegyzés a közérdek  munkára ítéltr l, tapasztalatok: 

 Megjegyzés: 

    
 339.  Nyilvántartó-lap közérdek  munkára ítéltr l. 
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A nemzetgazdasági miniszter 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet
a START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási
adókedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes szabályairól

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen

munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény 17. §

(2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) és m) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóztatási szerveire (a továbbiakban: állami adóhatóság),

b) a Nemzetgazdasági Minisztériumra mint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelõszervezetére,

c) az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságra (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási szerv),

d) az Országos Egészségbiztosítási Pénztárra (a továbbiakban: egészségbiztosítási szerv),

e) a START-kártya, a START PLUSZ kártya, a START EXTRA kártya, és a START BÓNUSZ kártya (a továbbiakban együtt:

kártya) kiváltására jogosult személyre, a kártyával rendelkezõ foglalkoztatottra (a továbbiakban együtt:

munkavállaló),

f) a pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag

ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról

szóló 2004. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti munkaadóra és a

d) pontjában meghatározott foglalkoztatóra.

(2) A kártyát a kiváltására jogosult magánszemély, vagy e személynek az adózás rendjérõl szóló törvény (a továbbiakban:

Art.) alapján eljárásra jogosult képviselõje igényelheti az illetékes állami adóhatóságtól.

2. § (1) A Pftv. 3. § (2) bekezdése szerint START-kártya kiváltására jogosult személy a START-kártya igénylésekor az állami

adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatvány kitöltésével nyilatkozatot tesz a következõkrõl:

a) befejezte vagy megszakította-e tanulmányait;

b) rendelkezik-e felsõfokú végzettséggel;

c) tanulói vagy hallgatói jogviszonya megszûnését követõen – a Pftv. 3. § (3) bekezdésében foglalt esetek kivételével

– elõször létesít-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt, és e

jogviszony létesítését megelõzõen megbízási szerzõdés, vállalkozási szerzõdés alapján vagy egyéni

vállalkozóként sem végzett munkát;

d) a START-kártya igénylésekor foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban vagy ösztöndíjas foglalkoztatási

jogviszonyban áll-e;

e) az igénylés okáról, feltüntetve, hogy elsõ vagy ismételt igénylésrõl van szó; ismételt igénylés esetén fel kell

tüntetni, hogy azt a korábbi START-kártyának a munkavállaló birtokából való elkerülése (megsemmisülése,

elvesztése vagy jogtalan eltulajdonítása), megrongálódása, valamint a 3. § (3) bekezdésében említett eset

indokolja-e.

(2) A START-kártyát igénylõ személy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nyilatkozattételével egyidejûleg

a felsõfokú végzettségét bizonyító oklevéllel (diplomával) vagy a felsõfokú oktatási intézmény által kiadott, a diploma

adataival egyezõ tartalmú igazolással – külföldön szerzett diploma esetén a külföldi bizonyítványok és oklevelek

elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvény alapján elismert, illetve honosított diploma és az elismerést, illetve a honosítást

igazoló határozat bemutatásával – (a továbbiakban együtt: oklevél) igazolja a felsõfokú végzettségét.

(3) Ha a kártya igénylésének idõpontjában foglalkoztatási jogviszonyban vagy ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban

álló személy a Pftv. 1. § (1) bekezdés b) pontja és 3. § (2) bekezdés c) pontja alapján nem jogosult a kártya kiváltására,

akkor az adóhatóság a foglalkoztatásra irányuló jogviszony elsõ napján vagy az azt követõen benyújtott kártya iránti

igényt erre figyelemmel elutasítja.

(4) A Pftv. 1. § (2) bekezdés 1. pont b) alpontjában, valamint a 7/A. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott

személyek a START BÓNUSZ kártya igénylésekor az állami adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatvány

kitöltésével nyilatkozatot tesznek a következõkrõl:
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a) a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, valamint az ápolási díj

folyósításának megszûnését követõ egy éven (365 napon) belül kíván-e foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt

létesíteni;

b) a gyermek egyéves korának betöltését követõen, e gyermek után igénybe vett gyermekgondozási segély

folyósítása mellett kíván-e munkát vállalni; a gyermekgondozási segélyre való jogosultság megszûnésének

idõpontjáról;

c) az állami foglalkoztatási szerv a START BÓNUSZ kártya igénylésének idõpontját közvetlenül megelõzõen legalább

3 hónapig álláskeresõként tartotta nyilván;

d) az igénylés okáról, feltüntetve, hogy elsõ vagy ismételt igénylésrõl van szó; ismételt igénylés esetén fel kell

tüntetni, hogy azt a korábbi START BÓNUSZ kártyának a munkavállaló birtokából való elkerülése

(megsemmisülése, elvesztése vagy jogtalan eltulajdonítása), valamint megrongálódása indokolja-e;

e) az igénylés idõpontjában betöltötte-e az öregségi nyugdíjkorhatárt, illetõleg megszerezte-e az öregségi

nyugdíjjogosultsághoz szükséges szolgálati idõt;

f) amennyiben a START BÓNUSZ kártya kiváltásra jogosult személy a kártya érvényességi idõtartama alatt eléri az

öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idõpontját, ennek idõpontjáról;

g) az igénylõ hozzájárulásáról ahhoz, hogy a Strukturális Alapok szabályainak megfelelõ, az Európai Szociális Alappal

összefüggõ támogatási konstrukcióban megvalósuló finanszírozás ellenõrzésének biztosítása érdekében az

adótitoknak minõsülõ személyes adataiba az ellenõrzésre jogosult szerv az állami adóhatóságnál betekinthessen;

h) a START BÓNUSZ kártya igénylésekor foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll-e.

(5) A START BÓNUSZ kártyát igénylõ személy nyilatkozattételével egyidejûleg

a) a (4) bekezdés a) pontjában elõírtakat

aa) a gyermekgondozási segély vagy a gyermeknevelési támogatás folyósítása megszûnésének idõpontjára

vonatkozóan a kincstár, valamint a családtámogatási kifizetõhely által kiadott megszüntetõ határozattal,

ennek hiányában az általuk kiadott igazolással,

ab) a gyermekgondozási díj folyósítás megszûnésének idõpontját illetõen az egészségbiztosítási szerv,

valamint a társadalombiztosítási kifizetõhely által kiadott igazolással,

ac) az ápolási díj folyósításának megszûnése idõpontját a települési önkormányzat jegyzõje által kiadott

megszüntetõ határozattal, ennek hiányában a jegyzõ által kiadott igazolással;

b) a (4) bekezdés b) pontja tekintetében a gyermekgondozási segélyre való jogosultság megszûnésének idõpontját

a kincstár, valamint a családtámogatási kifizetõhely gyermekgondozási segély megállapításáról szóló

határozatával, ennek hiányában az általuk kiadott igazolással;

c) a (4) bekezdés c) pontja szerinti feltételt az állami foglalkoztatási szerv által kiadott igazolással;

d) a (4) bekezdés e) és f) pontjával összefüggésben az öregségi nyugdíjjogosultság megszerzésének idõpontjára

vonatkozóan a nyugdíjbiztosítási szerv által kiállított igazolással igazolja.

(6) A (2) bekezdés szerinti oklevél, továbbá az (5) bekezdésben elõírt igazolás másolati példánya az igénylõ

nyilatkozatának mellékletét képezi.

3. § (1) A START-kártya és a START BÓNUSZ kártya érvényességének idõtartama az Art. 20/A. § rendelkezéseinek

figyelembevételével a kiállítás keltének napjával kezdõdik. A kártyák 4. § szerinti cseréje esetén a cserekártya

érvényessége megszûnésének napja megegyezik az eredeti START-kártya érvényességi idejének utolsó napjával.

(2) Ha a középfokú végzettség alapján kiváltott START-kártya tulajdonosa a kártya érvényessége alatt felsõfokú

végzettséget szerez, köteles azt és a végzettség megszerzésének idõpontját munkaadójának és az állami

adóhatóságnak haladéktalanul bejelenteni.

(3) A törvényi feltételek fennállása esetén a kártya kiállításának kelte azonos a kártya igénylésére rendszeresített

nyilatkozatnyomtatvány állami adóhatósághoz történõ benyújtásának napjával, postai úton érkezett nyilatkozat

esetén a kártya kiállításának kelte a postára adás napjához igazodik.

(4) A kiváltásra jogosult személy kérelmére, a kártya kiállítását megelõzõen, az állami adóhatóság területi szerve igazolást

ad ki az Art. 20/A. § rendelkezéseiben szereplõ adatokról.

(5) Az állami adóhatóság a kártya iránti igényt határozattal utasítja el, amennyiben a kártyát igénylõ személy nem felel

meg a Pftv. által meghatározott jogosultsági feltételeknek.

(6) A START BÓNUSZ kártya kiváltására egy alkalommal van lehetõség.

(7) Az adókedvezmény érvényesítése szempontjából az elsõ év kezdete a tényleges foglalkoztatás megkezdésének napja,

amennyiben a kártyajogosult a munkába lépést megelõzõ napon rendelkezik érvényes START, START PLUSZ, START
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EXTRA, START BÓNUSZ kártyával vagy azt helyettesítõ igazolással. A kártyajogosult foglalkoztatásának azon

tartalmára, amelyre kiterjed a kártya érvényességi ideje, a kifizetõt megilleti az adókedvezmény.

(8) Amennyiben a kártyajogosult foglalkoztatására egymást követõen több kifizetõnél került sor a kártya

érvényességének idõtartama alatt, ebben az esetben valamennyi kifizetõnél történõ tényleges foglalkoztatások

tényleges idõtartama összeadódik, és erre az idõre a foglalkoztatás elsõ évében, illetve második évében a Pftv. 4/A. §

(1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, valamint 7/A. § (4) bekezdésében meghatározott

mértékû fizetési kötelezettség terheli a kifizetõket. Ha a kártya érvényességi idején belül a foglalkoztatás nem

folyamatos, vagy a kifizetõ nem veszi igénybe az adókedvezményt, akkor a kártya szerinti adókedvezmény az így

kiesett idõvel csökkentett (maradék) érvényességi idõre illetheti meg a következõ kifizetõt. A kártya érvényességi

idejének a kiesett idõvel történõ meghosszabbítására nincs lehetõség.

4. § (1) A kártyának a munkavállaló birtokából való elkerülése (megsemmisülése, elvesztése vagy jogtalan eltulajdonítása)

esetén akkor adható ki új kártya, illetve a kártya megrongálódása esetén akkor cserélhetõ, ha azt a kártya tulajdonosa

kéri. Adatváltozás (névváltozás) miatt az állami adóhatóság a kártya tulajdonosának kérelmére a kártyát kicseréli.

Adatváltozás (névváltozás) miatt az állami adóhatóság a kártyát hivatalból akkor cseréli ki, ha a pályakezdõ fiatal az

adatváltozást az adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány cseréjéhez bejelentette. A kártya birtokából való

elkerülését (megsemmisülését, elvesztését vagy jogtalan eltulajdonítását), illetõleg megrongálódását a kártya

tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésõbb birtokából való elkerülés (megsemmisülés, elvesztés vagy jogtalan

eltulajdonítás), illetõleg megrongálódás tudomására jutásától számított három munkanapon belül az állami

adóhatóságnál bejelenteni.

(2) Ha a kártya cseréjére a kártyának a munkavállaló/munkaadó birtokából való elkerülése (megsemmisülése, elvesztése

vagy jogtalan eltulajdonítása), valamint megrongálódása, adatváltozás (névváltozás) vagy hibás adattartalom,

valamint a 3. § (2) bekezdésében említett eset miatt kerül sor, az új kártya igénylésekor a korábbi, még érvényes kártyát

az állami adóhatóság bevonja. Amennyiben az új kártya igénylése a korábbi kártya jogtalan eltulajdonítása

következtében válik szükségessé, a nyomozó hatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát az állami

adóhatóság elõtt be kell mutatni. Az új kártya igénylésekor a kártya birtokából való elkerülésérõl (megsemmisülésérõl,

elvesztésérõl vagy jogtalan eltulajdonításáról), illetõleg megrongálódásáról a kártya kiváltására jogosult személy

nyilatkozatot tesz. A kártyának a munkavállaló birtokából való elkerülésérõl (megsemmisülésérõl, elvesztésérõl vagy

jogtalan eltulajdonításáról), valamint megrongálódásáról az új kártya kiváltására jogosult személy helyett a munkaadó

köteles nyilatkozatot tenni.

5. § (1) Ha a pályakezdõ fiatal foglalkoztatása után a munkaadót megilletõ a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt

részadókedvezmény – a foglalkoztatás elsõ évének naptári hónapon belüli letelte és a foglalkoztatás második évének

ugyanezen naptári hónapon belüli kezdete miatt – részben tizenhét és hét százalékos mértékben is fennáll, a fizetési

kötelezettség megállapításakor a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésében meghatározott összegû munkabér (adókedvezmény

alap) alapulvételével:

a) a hónap elsõ napjától a foglalkoztatás elsõ évének letelte napjáig terjedõ idõszakra esõ munkabér

(adókedvezmény alap) tizenhét százalékát,

b) a foglalkoztatás második évének elsõ napjától a hónap utolsó napjáig terjedõ idõszakra jutó munkabér

(adókedvezmény alap) hét százalékát,

c) ha a foglalkoztatás második évének elsõ napját magában foglaló hónapban a foglalkoztatási jogviszony

megszûnik, a munkabér (adókedvezmény alap) alap hét százalékát a foglalkoztatás második évének elsõ napjától

a foglalkoztatási jogviszony megszûnése napjáig terjedõ idõszakhoz igazodóan

kell számításba venni.

(2) Az adókedvezmény mértékének hónapon belüli változása esetén a legfeljebb a kötelezõ legkisebb havi munkabér

másfélszeresének, felsõfokú végzettséggel rendelkezõ munkavállaló esetén kétszeresének megfelelõ összegû bruttó

munkabér arányos részének megállapítása az adott hónap naptári napjainak számával való osztással, továbbá az így

kapott egy napra jutó bruttó munkabér annyi napra történõ figyelembevételével történik, ahány napra a Pftv. 4/A. §

(1) bekezdésben foglalt tizenhét és a hét százalékos mértékû adókedvezmény külön-külön fennáll.

(3) A Pftv. 4/A. § (1) bekezdése b) pontjában meghatározott adókedvezmény meghatározása során, ha a munkavállaló a

tárgyhónapban a hónap elsõ napjától eltérõ dátummal kiállított oklevéllel bizonyítja munkáltatójánál a felsõfokú

végzettség megszerzését, a kötelezõ legkisebb munkabér kétszeresét meg nem haladó összegû bruttó munkabér

alapján járó adókedvezmény az oklevél kiállításának napjától vehetõ igénybe.
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(4) Ha a Pftv. 5. § (1) bekezdésében elõírt adókedvezmény – a foglalkoztatás elsõ évének hónapon belüli letelte, valamint a

foglalkoztatás második évének kezdete miatt – részben tizenhét és hét százalékos mértékben is fennáll, az

adókedvezmény meghatározásakor az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az

adókedvezményes fizetési kötelezettség alapjául szolgáló bruttó munkabér az iskolai végzettségtõl függetlenül

legfeljebb a kötelezõ legkisebb havi munkabér kétszeresét meg nem haladó összegû lehet.

(5) Amennyiben az érvényes START EXTRA kártyával rendelkezõ személy foglalkoztatása második évének elsõ napja

a naptári hónap elsõ napjától eltérõ napra esik, a Pftv. 7. § (1) bekezdése szerinti tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény e naptól a hónap utolsó napjáig terjedõ idõszakra jutó bruttó munkabér után áll fent. Ha a

foglalkoztatás második évének elsõ napját magában foglaló hónapban a foglalkoztatási jogviszony megszûnik, a

bruttó munkabér tizenhét százalékát a foglalkoztatás második évének elsõ napjától a foglalkoztatási jogviszony

megszûnése napjáig terjedõ idõszakhoz igazodóan kell számításba venni.

(6) Ha a kártyával rendelkezõ munkavállaló egyidejûleg több foglalkoztatási jogviszonyban is áll, a foglalkoztatók közül az

érvényesítheti az adókedvezményt, amely (aki) a munkavállaló kártyáját a foglalkoztatás idõtartama alatt õrzi.

6. § A Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelõje az állami adóhatóság által havonta teljesített 1. melléklet szerinti

adatszolgáltatást követõ 5 munkanapon belül intézkedik a NAV szociális hozzájárulási adó beszedési számla javára

történõ befizetések teljesítése iránt.

7. § (1) Az 5. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérõen, ha a 2009. december 31-ét követõen felsõfokú végzettség alapján

kiváltott (igényelt) START-kártyával rendelkezõ pályakezdõ fiatal foglalkoztatása után a munkaadót megilletõ a Pftv.

4/A. § (1) bekezdésben foglalt részadókedvezmény – a foglalkoztatás kilencedik hónapjának naptári hónapon belüli

letelte vagy a foglalkoztatás tizedik hónapjának naptári hónapon belüli kezdete miatt – részben tizenhét és hét

százalékos mértékben is fennáll, a fizetési kötelezettség megállapításakor a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésének b) pontjában

a felsõfokú végzettségû pályakezdõre megállapított munkabér (adókedvezmény alap) alapulvételével:

a) a naptári hónap elsõ napjától a foglalkoztatás kilencedik hónapjának letelte napjáig terjedõ idõszakra esõ

munkabér (adókedvezmény alap) tizenhét százalékát és

b) a naptári hónap a) pont szerinti napját követõ naptól a naptári hónap utolsó napjáig terjedõ idõszakra jutó

munkabér (adókedvezmény alap) hét százalékát

kell adókedvezményként számításba venni.

(2) Ha az (1) bekezdésben említett személy foglalkoztatási jogviszonya a foglalkoztatás tizedik hónapja elsõ napját

magában foglaló naptári hónapban megszûnik, a munkabér (adókedvezmény alap) hét százalékát a foglalkoztatás

tizedik hónapja naptári hónapon belüli elsõ napjától a foglalkoztatási jogviszony megszûnése napjáig terjedõ

idõszakhoz igazodóan kell adókedvezményként számításba venni.

8. § (1) Az állami adóhatóság adatot szolgáltat az 1. melléklet szerinti adatokról, valamint a 2. mellékletben meghatározott, az

Art. 31. § (2) bekezdése szerinti havi bevallásokból nyerhetõ, összesített adatokról a Nemzeti Foglalkoztatási Alap

kezelõszervezete részére. A 2. melléklet szerinti adatszolgáltatás teljesítésének határideje a foglalkoztatók által

benyújtandó havi bevallás és adatszolgáltatás benyújtására elõírt határidõt követõ második hónap utolsó napja.

(2) Az állami adóhatóság – az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai

Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

szabályok megállapításáról szóló 1828/2006/EK (2006. december 8.) Bizottsági rendeletben – a tájékoztatásra és

nyilvánosságra vonatkozóan meghatározott elõírásoknak való megfelelést oly módon biztosítja, hogy a kártya

igénylésére rendszeresített adatlapon és a kártya kiadásánál alkalmazott formalevélen feltünteti az Európai Unió és az

Új Széchenyi Terv logóját. A kártya igénylésére rendszeresített adatlaphoz tartozó kitöltési útmutatóban az állami

adóhatóság tájékoztatást nyújt a START BÓNUSZ kártyákkal történõ foglalkoztatáshoz kapcsolódó uniós

támogatásról.

9. § A Pftv. 4/A § (1) bekezdésében, a Pftv. 5. § (1) bekezdésében, a Pftv. 7. § (1) bekezdésében, valamint a 7/A. §

(4) bekezdésében meghatározott adókedvezmény iránti igénylés az illetékes NAV igazgatósághoz, a NAV által

rendszeresített bevallásnyomtatványon nyújtható be.
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10. § A munkaadónként benyújtott igényeket a NAV havonta összesíti a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében és

a tárgyhót követõ hó 5. napjáig a Nemzeti Foglalkoztatási Alap részére küldi meg. Az igénylést csökkenteni kell az

adott hónapban az adózó által végrehajtott önellenõrzés, illetve adóhatósági megállapítás kapcsán visszafizetett

jogosulatlanul igénybe vett összegekkel.

11. § (1) Az adóellenõrzés során megállapított jogszerûtlen igénylés jogkövetkezményeként beszedett, valamint a munkaadó

által jogosulatlanul igénybe vett adókedvezménynek önadózással történt bevallásával egyidejûleg esedékes

adókülönbözetet a NAV szociális hozzájárulási adó számla javára kell megfizetni.

(2) A NAV a Nemzeti Foglalkoztatási Alap részére negyedévente gépi adathordozón a 3. melléklet szerinti

adatszolgáltatást teljesít. Az adatszolgáltatás tartalmazza közigazgatás és egyéb foglalkoztatók szerinti bontásban az

adott negyedévre vonatkozóan megyénként összesítve az adókedvezményt igénylõk számát, az igénylésben érintett

létszámot az adatlapnak megfelelõ bontásban, az igényelt adókedvezmény összegét.

Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

13. § Hatályát veszti

a) a START-kártya felhasználásának, a járulékkedvezmény érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes

szabályairól szóló 31/2005. (IX. 29.) PM rendelet, valamint

b) a foglalkoztatáspolitikai célú járulékkedvezmény elszámolásának részletes szabályairól szóló 7/2005. (II. 8.)

PM–FMM együttes rendelet.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet az 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelethez

A rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az adatszolgáltatást a következõ tartalommal és határidõk szerint kell teljesíteni:

I. Összesen hány munkavállaló foglalkoztatása történt Start Programhoz kapcsolódó kártya adókedvezmény

igénybevételével (göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártyával foglalkoztatottak esetén

1.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

1.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2. START PLUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

2.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

3. START EXTRA kártyával foglalkoztatottak esetén

3.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

3.1.1. ebbõl hány munkavállaló foglalkoztatása történt a 2010. december 31-ig hatályban lévõ Pftv. 8. §

(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ többlet-adókedvezmény érvényesítésével a foglalkoztatás

éve szerinti bontásban,
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3.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

4. START BÓNUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

4.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7/A. § (4) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével.

Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapról a bevallás benyújtására elõírt hónapot követõ második hónap utolsó

napja.

II. Az összes Start Programhoz kapcsolódó kártya adókedvezmény igénybevételével foglalkoztatott közül hány fõ

foglalkoztatása történt költségvetési szervnél (göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártyával foglalkoztatottak esetén

1.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

1.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2. START PLUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

2.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével.

3. START EXTRA kártyával foglalkoztatottak esetén

3.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

3.1.1. ebbõl hány munkavállaló foglalkoztatása történt a 2010. december 31-ig hatályban lévõ Pftv. 8. §

(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ többlet-adókedvezmény érvényesítésével a foglalkoztatás

éve szerinti bontásban,

3.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével.

4. START BÓNUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

4.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7/A. § (4) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével.

Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapról a bevallás benyújtására elõírt hónapot követõ második hónap utolsó

napja.

III. Az összes Start Programhoz kapcsolódó kártya adókedvezmény igénybevételével foglalkoztatott közül hány fõ

foglalkoztatása történt nem költségvetési szervnél (göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártyával foglalkoztatottak esetén

1.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

1.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 4/A. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

2. START PLUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

2.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,
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2.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 5. § (1) bekezdésben foglalt hét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

3. START EXTRA kártyával foglalkoztatottak esetén

3.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

3.1.1. ebbõl hány munkavállaló foglalkoztatása történt a 2010. december 31-ig hatályban lévõ Pftv. 8. §

(1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelõ többlet-adókedvezmény érvényesítésével a foglalkoztatás

éve szerinti bontásban,

3.2. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7. § (1) bekezdésben foglalt tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével,

4. START BÓNUSZ kártyával foglalkoztatottak esetén

4.1. hány munkavállaló foglalkoztatása történt a Pftv. 7/A. § (4) bekezdésben foglalt huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény érvényesítésével.

Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapról a bevallás benyújtására elõírt hónapot követõ második hónap utolsó

napja.

IV. Igényelt START-kártyák, START PLUSZ kártyák, START EXTRA kártyák és START BÓNUSZ kártyák darabszáma

(göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártya esetén: mennyi a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ igénylõk száma.

2. Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követõ hó 15-éig.

V. Elutasított START-kártya, START PLUSZ kártya, START EXTRA kártya és START BÓNUSZ kártya igénylések darabszáma

(göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártya esetén: mennyi a felsõfokú végzettséggel rendelkezõk száma.

2. Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követõ hó 15-éig.

VI. Kiadott START-kártyák, START PLUSZ kártyák, START EXTRA kártyák, és START BÓNUSZ kártyák darabszáma

(göngyölített adatok):

Ebbõl:

1. START-kártya esetén: hány darab kártya került kiadásra a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személyek részére,

továbbá

1.1. a tárgyhónap utolsó napján érvényes START-kártyák, START PLUSZ kártyák, START EXTRA kártyák és START

BÓNUSZ kártyák darabszáma.

1.2. Ebbõl: mennyi a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személyek érvényes START-kártyáinak darabszáma, továbbá

2. a tárgyhónap utolsó napjáig lejárt START-kártyák, START PLUSZ kártyák, START EXTRA kártyák, és START BÓNUSZ

kártyák darabszáma.

2.1. Ebbõl: hány darab START-kártya került kiadásra a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ személyek részére.

Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követõ hó 15-éig.

VII. A START PLUSZ, START EXTRA, és START BÓNUSZ kártyákkal foglalkoztatottak a kártya érvényességi idõtartamán

belül a biztosítási idõszakban töltött napok száma (göngyölített adatok).

Adatszolgáltatás határideje: a tárgyhónapot követõ második hó 15-éig.

VIII. START-kártyával, START PLUSZ kártyával, START EXTRA kártyával, valamint START BÓNUSZ kártyával történt,

büntetõeljárást maga után vonó visszaélések száma, a visszaélés formájának rövid leírása:
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Adatszolgáltatás: a tárgyhónapot követõ második hó 15-éig.

IX. Az adatszolgáltatást az állami adóhatóság – a 8. pontban foglalt adatok kivételével – elektronikus úton teljesíti.

2. melléklet az 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelethez

A rendelet 7. § (2) bekezdése alapján az adatszolgáltatást kártyatípusonkénti bontásban, személyazonosításra

alkalmatlan módon, a következõ tartalomnak és határidõknek megfelelõen – a START-kártya kivételével – e melléklet

7. pontja szerinti munkáltató székhelyének megfelelõ regionális bontásban kell teljesíteni:

1. Adott tárgyhónapban benyújtott, az adatszolgáltatás továbbításáig feldolgozott, az Art. 31. § (2) bekezdés szerinti

havi bevallásokból nyerhetõ a Pftv. 7. § (1) pontja és a Pftv. 7/A. § (4) bekezdés szerinti – huszonhét százalékos mértékû

adókedvezmény összege – : ............. E Ft (vagy Ft).

2. Adott tárgyhónapban benyújtott, az adatszolgáltatás továbbításáig feldolgozott, az Art. 31. § (2) bekezdés szerinti

havi bevallásokból nyerhetõ a Pftv. 5. § (1) pontja és a Pftv. 7. § (1) bekezdés szerinti – tizenhét százalékos mértékû

adókedvezmény összege – : ............................. E Ft (vagy Ft).

3. Adott tárgyhónapban benyújtott, az adatszolgáltatás továbbításáig feldolgozott, az Art. 31. § (2) bekezdés szerinti

havi bevallásokból nyerhetõ a Pftv. 5. § (1) bekezdés szerinti – hét százalékos mértékû adókedvezmény összege –:

.............. E Ft (vagy Ft).

4. Az adatszolgáltatás határideje a tárgyhónapról az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás benyújtására elõírt

hónapot követõ második hónap utolsó napja. Tárgyhónap alatt minden esetben a foglalkoztató havi bevallása és

abban teljesített adatszolgáltatása kezdõ és záró idõpontja közötti idõtartamot kell érteni. Az adatszolgáltatásokat az

állami adóhatóság elektronikus úton teljesíti.

5. Az állami adóhatóság az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra

vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK tanácsi rendelet, valamint az Európai

Regionális Fejlesztési Alapról szóló 1080/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó

szabályok megállapításáról szóló 1828/2006/EK (2006. december 8.) Bizottsági rendelet XXIII. mellékletében

meghatározott adattartalomból az Európai Szociális Alap mûveleteiben résztvevõk adatai közül a tárgyévet követõ év

március 31-éig a START PLUSZ, START EXTRA valamint START BÓNUSZ kártyával foglalkoztatott személyek számáról

nemek, START EXTRA kártyákkal foglalkoztatott személyek esetén iskolai végzettség szerinti bontásban, továbbá ezen

személyek fiatal (15–24 éves) és idõsebb dolgozó (55??64 éves) csoportosításban adatot szolgáltat a Nemzeti

Foglalkoztatási Alap kezelõje részére.

6. Az állami adóhatóság az e melléklet 1–4. pontjai szerinti, a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelõje részére teljesítendõ

adatszolgáltatás alapját képezõ adatokból, az e rendelet szerint teljesített valamennyi adatszolgáltatás idõpontjakor

érvényes részletes kimutatást (analitikát) készít. A kimutatás az állami adóhatóság által kezelt adatbázisban tárolt

adatok alapján, kártyatulajdonosonként és foglalkoztatónként, személyazonosításra alkalmas módon tartalmazza az

alábbi adatokat:

a) kártyatulajdonos adóazonosító jele,

b) kártyatulajdonos neve,

c) kártya típusa,

d) foglalkoztató adószáma,

e) foglalkoztató neve, elnevezése,

f) foglalkoztató illetékessége (külön-külön a Közép-magyarországi régióba és a többi régióba tartozó munkáltatók

szerinti csoportosításban, a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága és a Kiemelt Ügyek Adóigazgatósága

illetékességébe tartozó munkáltatókat a székhelyük szerint vagy a Közép-magyarországi régióba, vagy a

konvergencia régiókba soroltan),

g) a foglalkoztatás adott hónapjában, valamint a kártyatípushoz tartozó összes érvényes

ga) az adókedvezmény összege,

gb) az adókedvezménybõl az Ny. Alapra esõ összeg, az E. Alapra esõ összeg, illetve a Nemzeti Foglalkoztatási

Alapra esõ összeg,
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gc) az adókedvezmény igénybevételének hónapjáról szóló, az Art. 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás

azonosító adatai,

gd) az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos önellenõrzés, adóhatósági javítás, megállapítás összege,

ge) az adókedvezmény igénybevételével kapcsolatos önellenõrzés azonosító adatai, az adóhatósági javítás,

megállapítás azonosító adatai,

h) a kártyatulajdonoshoz kapcsolódóan az egyes foglalkoztatóknál igénybe vett, önellenõrzéssel, adóhatósági

javítással, megállapítással felülírt adókedvezmény összesített összege,

i) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezelõje részére teljesített adatszolgáltatásban szereplõ adatok érvényességének

idõpontja.

Az e pont szerinti kimutatás más szerv részére nem kerül átadásra, annak adataiba azonban törvény vagy uniós jogi

aktus által ellenõrzésre felhatalmazott szerv vizsgálata keretében az állami adóhatóságnál betekinthet. A kimutatás

adatairól másolat sem elektronikus formában, sem papíralapon nem készíthetõ.

3. melléklet az 55/2011. (XII. 30.) NGM rendelethez

Adatlap

a Pftv.-ben meghatározott támogatás igényléséhez
(benyújtandó a munkaadó székhelye, telephelye szerint illetékes állami adóhatósághoz)

1. A támogatást igénylõ azonosító adatai

1.1. Név:

1.2. Adóazonosító szám: ..................................

1.3. Székhely, telephely: ....................................

2. A támogatásban érintett létszám

2.1. 25 éven aluli pályakezdõ ............... fõ

2.2. 30 éven aluli pályakezdõ ............... fõ

Összesen: ............... fõ

3. A támogatásigény megállapítására vonatkozó idõszak

3.1. 25 éven aluli pályakezdõ .............. fõ ............. tól ...........-ig

.............. fõ .............-tól ...........-ig

.............. fõ .............-tól ...........-ig

3.2. 30 éven aluli pályakezdõ ............. fõ ............-tól ...........-ig

.............. fõ .............-tól ...........-ig

.............. fõ .............-tól ...........-ig

4. A szociális hozzájárulási adó alapja összesen ................ ezer Ft

5. A megfizetett szociális hozzájárulási adó összege ................. ezer Ft

6. A szociális hozzájárulási adó megfizetésének idõtartama ...............-tól ............-ig

7. A szociális hozzájárulási adókezdemény: ............... ezer Ft

Dátum: .........................................

........................................................

cégszerû aláírás
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A nemzeti erõforrás miniszter 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a családi pótlék felhasználásával,
valamint a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggõ módosításáról

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint

(4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszter egyetértésével –

a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 105. § (2) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal

összefüggõ egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjérõl szóló 1995. évi LXIV. törvény 10. § (2) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d), f), g) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,

valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai

feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NMr.) 3. § (3) bekezdése

helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben felsorolt személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményekben

magasabb vezetõi, vezetõi beosztást betöltõ személy a megbízást követõ két éven belül köteles a szociális szakvizsgát

letenni. E határidõt követõen szociális szakvizsgával nem rendelkezõ személy magasabb vezetõi, vezetõi beosztásban

nem foglalkoztatható.”

2. § Az NMr. 4. §-a a következõ (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3b) A fenntartó a Gyvt. 96. § (7)–(8a) bekezdés szerinti módszertani intézménynek a gyermekjóléti szolgáltatók,

intézmények és a gyermekvédelmi intézmények szakmai programjának – külön jogszabály alapján, szakértõként

végzett – véleményezéséért szakértõi díjat fizet, amelynek összege mûködési engedélyenként

a) gyermekjóléti szolgáltató esetén 16 000 forint,

b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény esetén 24 000 forint,

c) gyermekjóléti szolgáltató és gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény egy telephelyen történõ mûködése esetén

a b) pont szerinti összeg.”

3. § Az NMr. 4/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A nem hálózatban mûködtetett családi napközi és családi gyermekfelügyelet, valamint egyszemélyes

gyermekjóléti szolgáltatás és alternatív napközbeni ellátás esetén nem kötelezõ szervezeti és mûködési szabályzatot

készíteni.”

4. § Az NMr. 40. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A bölcsõdei csoportszoba hasznos alapterülete gyermekenként legalább 3 négyzetméter.”

5. § Az NMr. 48. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az egy épületben mûködõ családi napközik közül legfeljebb három használhatja közös helyiségként a konyhát és

a fürdõszobát, feltéve, hogy azok tárgyi feltételei megfelelnek az Intézet módszertani útmutatójában foglaltaknak.

(6) A Gyvt. 43. § (9) bekezdésének alkalmazásában saját gyermek alatt annak a szolgáltatást közvetlenül nyújtó

személynek a gyermekét kell érteni, aki a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontjában foglaltak alapján egyben a szolgáltatás

fenntartója is.”
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6. § Az NMr. 49. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az állandó segítõ közremûködik a családi napközi szolgáltatást nyújtó személy irányítása alapján a naponta

rendszeresen elõforduló tevékenységekben. Ha a családi napközi nyitvatartási ideje a napi 5 órát

a) meghaladja, legalább heti 30 órában,

b) nem haladja meg, legalább heti 15 órában

kell az állandó segítõnek rendelkezésre állnia.”

7. § Az NMr. 50/A. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Gyvt. 43/A. § (5) bekezdésének alkalmazásában saját gyermek alatt annak a szolgáltatást közvetlenül nyújtó

személynek a gyermekét kell érteni, aki a Gyvt. 5. § s) pont sc) alpontjában foglaltak alapján egyben a szolgáltatás

fenntartója is.”

8. § Az NMr. 51/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyidejûleg a § a következõ

(4)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az alternatív napközbeni ellátás valamely gyermekekbõl álló célcsoport életkori sajátosságaihoz, illetve a szülõk

speciális élethelyzetéhez igazodó, a gyermekek társadalmi beilleszkedését és közösségi tevékenységét elõsegítõ,

a helyi szükségleteknek és igényeknek megfelelõen változó módon, vagy rendszeres idõközönként tematikus

program szerint, meghatározott idõtartamokra megszervezett, önálló szakmai programban rögzített tevékenység,

amelynek biztosítása során kiemelt figyelmet kell tulajdonítani a szocializációnak, a korai, egyéni és csoportos

fejlesztésnek, a prevenciónak.

(3) Az alternatív napközbeni ellátás a (4)–(10) bekezdés szerinti formákban és tartalommal szervezhetõ meg.

(4) A játszótéri program szakemberek közremûködésével, folyamatos nyitva tartással szabadidõs, egyéni, csoportos,

közösség-, érték- és normateremtõ tevékenységeket biztosít a gyermekeknek és a szülõknek.

(5) A játszóház elsõsorban a játéktevékenységhez kötõdõ, egyéni készségeket és képességeket fejlesztõ, családi

nevelést segítõ, illetve a szülõ-gyermek kapcsolatot erõsítõ szolgáltatás, amelyben a szülõ és a gyermek közösen vesz

részt.

(6) A játszóház integratív családi játéktár szolgáltatása segíti a családokat a családi kapcsolatok harmonizálásával,

a gyermekek fejlõdésével, a neveléssel és életvezetéssel kapcsolatos problémák megoldásában, valamint a családi

konfliktusok és a pszichés fejlõdési zavarok megelõzésében.

(7) A játszóház keretében nem rendszeres jelleggel, esetenként nem az egész napos nyitva tartás teljes idõtartama

alatt idõszakos gyermekfelügyelet biztosítható.

(8) A klubfoglalkozás az óvodán és az iskolán kívüli nevelést támogató, elsõsorban sport- és szabadidõs

tevékenységekhez kötõdõ, a gyermekek, illetve szüleik hasznos idõtöltését célzó szolgáltatás.

(9) A klubfoglalkozás keretében gyermekfelügyelet biztosítható azokban az idõszakokban, amikor a szülõ nem tudja

megoldani a gyermek napközbeni felügyeletét, így különösen az óvoda és az iskola nyitvatartási idején túli

idõszakban, valamint az óvodai, iskolai szünet idõtartama alatt.

(10) Az azonos, illetve hasonló problémákkal küzdõ, nehéz vagy szociálisan hátrányos élethelyzetû, különösen

a csellengõ vagy egyéb okból veszélyeztetett gyermekek számára szervezett személyiségfejlesztõ, valamint önsegítõ

vagy kortárssegítõ közösségépítõ tematikus csoportfoglalkozások a (4)–(9) bekezdésben meghatározott bármelyik

formában megszervezhetõk.”

9. § Az NMr. 51/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Alternatív napközbeni ellátás szervezése különösen azokban az idõszakokban indokolt, amikor az óvodai, iskolai

napközi nem mûködik, vagy azok nyitvatartási idejében, illetõleg azon túl igény jelentkezik a gyermekek

felügyeletének és együttes foglalkoztatásának, fejlesztésének biztosítására, továbbá amikor nincs tanítás az

iskolákban.”

10. § (1) Az NMr. 51/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

„(1) Az 51/A. § (10) bekezdés szerinti foglalkozások vezetését felsõfokú végzettségû szociális vagy mentálhigiénés

szakember, valamint a fejleszteni kívánt képesség tekintetében tréning-, illetve csoportvezetésre jogosultságot

szerzett személy láthatja el.

(2) Az önkéntes segítõk, kortárssegítõk közremûködésével vagy együttes részvételével mûködtetett ellátásokban az

önkéntesek felkészítésérõl, folyamatos szakmai segítésérõl és szupervíziójáról a programot mûködtetõ felsõfokú
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szociális alapvégzettséggel vagy mentálhigiénés végzettséggel rendelkezõ szakember, illetve szupervízió esetén

szupervízor útján gondoskodik.”

(2) Az NMr. 51/C. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem tartoznak az alternatív napközbeni ellátások közé

a) azon intézmények által biztosított ellátások, amelyeknek kötelezõ alapfeladata szabadidõs programok szervezése,

b) elnevezésétõl függetlenül az az idõszakos gyermekfelügyelet, amelyet a kereskedelmi, vendéglátóipari üzletben

vagy kulturális intézményben a szülõ tehermentesítése érdekében biztosítanak és amelyhez nem kapcsolódik

gyermekjóléti, gyermekvédelmi tevékenység.”

11. § (1) Az NMr. 125/B. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyermekotthon vezetõje)

„a) a gyermek véleményének figyelembevételével gondoskodik a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról,

amelynek során lehetõség van legfeljebb az éves gyámi számadási idõszakon belül többhavi családi pótlék

összegyûjtésére és együttes felhasználására, illetve – az e) pontban szereplõ beszámoló elkészítésével egyidejûleg –

a fel nem használt összeg gyámhatósági fenntartásos betétben történõ elhelyezésére,”

(2) Az NMr. 125/B. § (6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A gyermekotthon vezetõje)

„c) a helyszíni ellenõrzések során – a (7) bekezdésben meghatározott kivételekkel –bizonylattal, ideértve a csoportos

számlát is, igazolja a családi pótlék felhasználását,”

(3) Az NMr. 125/B. § a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A 7. számú melléklet szerinti kimutatáshoz és a (6) bekezdés e) pontja szerinti beszámolóhoz nem kell csatolni a

(6) bekezdés c) pontja szerinti bizonylatokat.”

(4) Az NMr. 125/B. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) A gyermekotthon vezetõjének nem kell bizonylattal igazolnia

a) a családi pótléknak a – 3. számú melléklet szerint nyilvántartott – zsebpénz kifizetésére felhasznált részét,

b) a családi pótléknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meg nem haladó mértékben

felhasznált részét,

c) a családi pótléknak a gyámhatósági fenntartásos betétbe befizetett részét.”

12. § (1) Az NMr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az NMr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az NMr. 7. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. § Az NMr.

a) 1. § (3) bekezdésében az „a nem állami szerv (Gyvt. 30. §)” szövegrész helyébe az „az egyházi és nem állami szerv”

szöveg,

b) 4/A. § (2) bekezdés d) pontjában a „szervezeti” szövegrész helyébe a „– (2a) bekezdésben foglalt kivétellel –

a szervezeti” szöveg,

c) 51/A. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 44/A. §-ában” szöveg,

d) 51/B. § (2) bekezdésében az „az illetékes” szövegrész helyébe a „szükség szerint az illetékes” szöveg,

e) 125/B. § (2) bekezdésében az „összegének a gyermek teljes körû ellátásának kiegészítésére biztosított részét”

szövegrész helyébe az „összegét a gyermek ellátásának kiegészítésére” szöveg,

f) 143. § (1) bekezdésében a „megyei, fõvárosi önkormányzat vagy más mûködtetõ felkérésére” szövegrész helyébe

a „megyei intézményfenntartó központ vagy más fenntartó” szöveg,

g) 143. § (5) bekezdésében a „megye, a fõváros” szövegrész helyébe a „megye, a megyei jogú város, a fõváros”

szöveg

lép.

14. § Hatályát veszti az NMr.

a) 92. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy sorkatonai idejét tölti,” szövegrész,

b) 125/B. § (4) bekezdés b) és c) pontja,

c) 4. számú melléklete B) pontjában az „� A gondozott sorkatonai (polgári) szolgálatból szerelt le.” szövegrész,

d) 5. számú melléklete B) pontjában az „� A gondozott sorkatonai (polgári) szolgálatra bevonult.” szövegrész.
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2. A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet módosítása

15. § A javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a továbbiakban: Jr.) I. Fejezete a következõ

9/B. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A családi pótlék felhasználása

9/B. § (1) A javítóintézet igazgatója gondoskodik a javítóintézeti nevelésre utalt és az elõzetes letartóztatás céljából ott

elhelyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú családi pótlékának személyre szóló felhasználásáról.

(2) A javítóintézet igazgatója kezdeményezi a fenntartónál vagy a javítóintézet gazdálkodásáért felelõs szervnél, hogy

intézkedjen azon letéti számla megnyitásának engedélyezése felõl, amelyre a családi pótlékot folyósító szerv a családi

pótlék összegét a fiatalkorú ellátásának kiegészítésére folyósítja (a továbbiakban: családi pótlék letéti számla).

(3) A (2) bekezdés szerinti engedély megadását követõen az önállóan mûködõ és gazdálkodó javítóintézet igazgatója,

a közös igazgatású intézmény vezetõje vagy a javítóintézet gazdálkodásáért felelõs szerv vezetõje megnyitja a családi

pótlék letéti számlát.

(4) Ha a közös igazgatású intézmény vezetõje vagy a javítóintézet gazdálkodásáért felelõs szerv vezetõje nyitotta

a családi pótlék letéti számlát, annak számát közli a javítóintézet igazgatójával.

(5) A javítóintézet igazgatója vagy a közös igazgatású intézmény vezetõje – az SZMSZ mellékleteként – szabályzatot

készít a családi pótlék személyre szóló felhasználása során követendõ eljárásról. Közös igazgatású intézmény esetén

a szabályzatot a javítóintézet igazgatójának bevonásával kell elkészíteni, és külön kell rendelkezni az egyes

javítóintézeti egységekre vonatkozó szabályokról.

(6) A javítóintézet igazgatója

a) a fiatalkorú véleményének, szükségleteinek és magatartásának figyelembevételével gondoskodik a családi pótlék

személyre szóló felhasználásáról, amelynek során lehetõség van legfeljebb az éves gyámi számadási idõszakon belül

többhavi családi pótlék összegyûjtésére és együttes felhasználására, illetve – a c) pontban szereplõ beszámoló

elkészítésével egyidejûleg – a fel nem használt összeg gyámhatósági fenntartásos betétben történõ elhelyezésére,

b) a 6. számú melléklet szerint kimutatást vezet a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról,

c) évente, a gyámi számadás elkészítésének idõpontjához igazodóan a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról

beszámolót készít, amellyel egyidejûleg lezárja az b) pont szerinti kimutatást,

d) a b) pont szerinti kimutatás másolatát és a c) pont szerinti beszámolót megküldi a gyámnak, a hivatásos gyámnak

vagy a vagyonkezelõ eseti gondnoknak,

e) a helyszíni ellenõrzések során – a (8) bekezdésben meghatározott kivételekkel –bizonylattal, ideértve a csoportos

számlát is, igazolja a családi pótlék felhasználását,

f) gondoskodik a családi pótlék letéti számlán a fiatalkorú tekintetében összegyûlt családi pótléknak

fa) gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek javítóintézeti nevelése megszûnésekor a gondozási helyként

kijelölt gyermekotthon, illetve bentlakásos szociális intézmény családi pótlék letéti számlájára utalásáról vagy a

nevelõszülõnek történõ kifizetésérõl,

fb) a fiatalkorú szülõi felügyelet (gyámság) alá kerülése esetén a törvényes képviselõnek történõ kifizetésérõl,

fc) a nagykorúvá vált fiatalkorú javítóintézeti nevelésének megszûnésekor, a részére történõ kifizetésérõl.

(7) A 6. számú melléklet szerinti kimutatáshoz és a (6) bekezdés c) pontja szerinti beszámolóhoz nem kell csatolni a

(6) bekezdés e) pontja szerinti bizonylatokat.

(8) A javítóintézet igazgatójának nem kell bizonylattal igazolnia

a) a családi pótléknak az 5. számú melléklet szerint nyilvántartott zsebpénz kifizetésére felhasznált részét,

b) a családi pótléknak az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10%-át meg nem haladó mértékben

felhasznált részét,

c) a családi pótléknak a gyámhatósági fenntartásos betétbe befizetett részét.

(9) Ha a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú a javítóintézetbõl egybefüggõen egy hónapot meghaladó

idõtartamra önkényesen eltávozik, ennek idõtartamára az utána járó családi pótlék letéti számlára utalt összegét

a javítóintézet igazgatója – a fiatalkorú családi pótléka személyre szóló felhasználásáról szóló beszámolónak a

(6) bekezdés d) pontja szerinti megküldésével egyidejûleg – átutalja a fiatalkorú gyámhatósági fenntartásos betétjébe

(fizetési számlájára).

(10) A gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú gyámja, hivatásos gyámja, vagyonkezelõ eseti gondnoka és

a javítóintézet fenntartója ellenõrizheti a családi pótlék személyre szóló felhasználását.”
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16. § A Jr. a 4. melléklet szerinti 6. számú melléklettel egészül ki.

3. A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló

2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet módosítása

17. § A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák mûködésérõl szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet

a) 7. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint 9. § (1) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 6. § (1) bekezdés f) pontjában a „költségvetési” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg

lép.

4. A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl szóló

1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet módosítása

18. § A betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselõ mûködésének feltételeirõl szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében a „Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány)”

szövegrész helyébe a „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében, 3. § (4) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésében a „Közalapítvány”

szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg,

c) 3. § (2) bekezdésében a „Közalapítvány” szövegrészek helyébe a „Hivatal” szöveg,

d) 4. § (5) bekezdésében a „Közalapítványt” szövegrész helyébe a „Hivatalt” szöveg,

e) 6. § (3) bekezdésében a „Közalapítvány Kuratóriuma elnökének” szövegrész helyébe a „Hivatalnak” szöveg,

f) mellékletében „A szakmai követelmények teljesítéséhez szükséges ismeretek” cím, „I. Általános ismeretek” alcím

„1. Jogi ismeretek” pontjában az „Országgyûlési biztosokra” szövegrész helyébe az „Alapvetõ jogok biztosára”

szöveg

lép.

5. Záró rendelkezés

19. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

41426 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



1. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

1. Az NMr 1. számú melléklet „I. Alapellátások” cím 2. pontja helyébe a következõ pont lép:

(Ellátás Munkakör/fõ)

„2. Bölcsõdei ellátás kisgyermeknevelõ 2 fõ

Gyermekcsoportonként (max.
12 fõ, 2 évesnél idõsebb
gyermekek csoportjában max.
14 fõ, integrált csoportban
max. 10 fõ, kizárólag
fogyatékosokat ellátó
csoportban max. 6 fõ)

orvos havi 4 óra

Bölcsõdénként

intézményvezetõ/vezetõ 1 fõ

gazdasági vezetõ, élelmezésvezetõ, tejkonyhavezetõ (létszámuk
fenntartói döntés alapján kerül meghatározásra)

1 fõ

5 vagy több gyermekcsoport esetén további

kisgyermeknevelõ 2 fõ

hetes bölcsõdében éjszakai szolgálatot teljesítõ 2 fõ

kisgyermeknevelõ

fogyatékos gyermekeket is
ellátó bölcsõdében

gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor, gyógypedagógiai
asszisztens (létszámuk fenntartói döntés alapján kerül
megállapításra)

egyesített bölcsõdei
intézményben, bölcsõdei
igazgatóságon, illetve
módszertani feladatot segítõ
bölcsõdében

szaktanácsadó 1 fõ

regionális módszertani
bölcsõdében

szaktanácsadó 3 fõ”

2. Az NMr 1. számú melléklet „II. Szakellátások" cím 2. és 3. pontja helyébe a következõ pont lép:

(Ellátás Munkakör/fõ)

„2. Gyermekotthon intézményvezetõ 1 fõ

(max. 48 férõhely, max.
12 gyermek/csoport)

gyermekcsoportonként nevelõ 1 fõ

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

gyermekfelügyelõ 3 fõ

(ha a nevelõk száma magasabb, a gyermekvédelmi
asszisztensek,

illetve a gyermekfelügyelõk száma csökkenthetõ, ha a csoportra

vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

családgondozó (utógondozó) 10 óra/hét

Módszertani feladatot ellátó
intézményben

módszertani szaktanácsadó 2 fõ

2/a) Lakásotthon (max. 12 fõ) nevelõ 1 fõ

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

gyermekfelügyelõ 3 fõ

(ha a nevelõk száma magasabb, a gyermekvédelmi
asszisztensek,

illetve a gyermekfelügyelõk száma csökkenthetõ, ha a csoportra

vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

családgondozó (utógondozó) 10 óra/hét
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Módszertani feladatot ellátó
lakásotthonban

módszertani szaktanácsadó 1 fõ

2/b) Speciális gyermekotthon intézményvezetõ 1 fõ

(max. 40 férõhely, max.
8 gyermek/csoport)

gyermekcsoportonként nevelõ 2 fõ

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

gyermekfelügyelõ 2 fõ

(ha a nevelõk száma magasabb, a gyermekvédelmi
asszisztensek,

illetve a gyermekfelügyelõk száma csökkenthetõ, ha a csoportra

vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

családgondozó (utógondozó) 10 óra/hét

pszichológus 1 fõ/3 csoport

gyógypedagógus vagy fejlesztõ pedagógus 1 fõ/3 csoport

orvos: létszámuk fenntartói döntés alapján kerül megállapításra

növendékügyi elõadó vagy gyermekvédelmi ügyintézõ

1 fõ/
intézmény

Módszertani feladatot ellátó
intézményben

módszertani szaktanácsadó 2 fõ

2/c) Különleges
gyermekotthon (max.
40 férõhely)

intézményvezetõ 1 fõ

2/ca) Tartósan beteg, illetve
fogyatékos gyermekeket ellátó

(csoportlétsz. a 128/A. § bek.
szerint)

gyermekcsoportonként nevelõ 1 fõ

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

gyermekfelügyelõ 3 fõ

(ha a nevelõk száma magasabb, a gyermekvédelmi
asszisztensek,

illetve a gyermekfelügyelõk száma csökkenthetõ, ha a csoportra
vonatkozó összlétszám 5 alá nem kerül)

családgondozó, utógondozó 10 óra/hét

2/cb) 0–3 év közöttieket ellátó kisgyermeknevelõ 4 fõ

3 éven aluliakat ellátó
csoporthoz (max. 8 fõ/csoport)
vagy 3 éven aluli fogyatékos
gyermekeket is ellátó integrált
csoporthoz (max. 6 fõ/csoport)

családgondozó 10 óra/hét/
csoport

nevelõ 1 fõ/2 csoport

tejkonyhavezetõ 1 fõ/
intézmény

gazdasági nõvér 1 fõ/
intézmény

gyermekszakorvos átlag napi
1 óra/csoport

3 éven aluliakat ellátó
intézményben éjszakai
szolgálat teljesítésére

kisgyermeknevelõ 1 fõ/2 csoport

2/d) Utógondozó otthon (max.
40 férõhely)

intézményvezetõ/szakmai vezetõ 1 fõ/
intézmény
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25 férõhelyig nevelõ 2 fõ/
intézmény

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

családgondozó (utógondozó) 1 fõ/
intézmény

25–40 férõhelyig nevelõ 4 fõ/
intézmény

gyermekvédelmi asszisztens 1 fõ

családgondozó (utógondozó) 2 fõ/
intézmény

Mindegyik típusú ellátásban gyermekotthon-vezetõ 1 fõ

[2, 2/a), 2/c) pont]

40, illetve 48 gyermekre pszichológus 1 fõ

növendékügyi elõadó, vagy gyermekvédelmi ügyintézõ 1 fõ

gyógypedagógus vagy fejlesztõ pedagógus 1 fõ

3. Területi gyermekvédelmi
szakszolgálat

intézményvezetõ 1 fõ

pszichológus 1 fõ/évi 100 új
örökbefogadói

alkalmassági
vizsgálatra

családgondozó 1 fõ/48
gyermek

legfeljebb
30 vér szerinti

családban

utógondozó 1 fõ/48 fiatal
felnõtt

örökbefogadási tanácsadó 1 fõ/55–65
örökbe-

fogadási eset*

hivatásos gyám 1 fõ/48
gyermek

eseti gondnok, vagyonkezelõ gondnok 1 fõ/60
gyermek

gyámi, gondozói tanácsadó 1 fõ/max.
100 gyermek

jogász létszámuk
fenntartói

döntés alapján
kerül

megállapításra

gyermekvédelmi ügyintézõ 5 fõ/
intézmény

Megyei/fõvárosi
gyermekvédelmi szakértõi
bizottság

vezetõ 1 fõ
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pszichológus 1 fõ/évi 100 új
vizsgálatra

kerülõ
gyermek

gyógypedagógus 1 fõ/évi 100 új
vizsgálatra

kerülõ
gyermek

pszichiáter 1 fõ/évi 100 új
vizsgálatra

kerülõ
gyermek

orvos 1 fõ/évi 100 új
vizsgálatra

kerülõ
gyermek

családgondozó 1 fõ/évi 100 új
vizsgálatra

kerülõ
gyermek

Módszertani feladatokat ellátó módszertani szaktanácsadó 2 fõ

területi gyermekvédelmi

szakszolgálatnál

* Örökbefogadási eset alatt értendõ: érvényes alkalmassági határozattal rendelkezõ örökbefogadásra váró családok

száma, a folyamatban lévõ alkalmassági vizsgálatok (házaspár egynek számít) száma, folyamatban lévõ

örökbefogadások (beleértve a más megyei örökbefogadás és nyílt örökbefogadás esetén a kötelezõ gondozási idõ

figyelemmel kísérését).”
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2. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

Az NMr 2. számú melléklet II. Rész „I. Alapellátások" címe a következõ 4/a. ponttal egészül ki:

(Ellátási forma Intézményi munkakör Képesítés)

„4/a. Alternatív napközbeni ellátás felsõfokú szociális alapvégzettség,
pszichológus,
pszichopedagógus,
gyógypedagógus, pedagógus vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek-
és ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkezõ:
óvodapedagógus, csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ (BA), tanító, tanár,
nevelõtanár, pedagógia szakos
nevelõ, pedagógiai elõadó,
pedagógia alapszakos bölcsész,
viselkedéselemzõ, gyógypedagógus,
védõnõ, teológus, hittanár,
hittantanár, hittanár-nevelõ
vagy
gyermekotthoni asszisztens (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelõ I. (OKJ),
gyógypedagógiai asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)
vagy
gyermek- és ifjúsági felügyelõ II.
(OKJ), dajka (OKJ), házi idõszakos
gyermekgondozó (OKJ), gyermek- és
ifjúsági felügyelõ (OKJ), óvodai dajka
(OKJ)
vagy
bölcsõdei szakgondozó (OKJ),
csecsemõ- és kisgyermekgondozó
(OKJ),
csecsemõ- és
kisgyermeknevelõ-gondozó (OKJ)
csecsemõ- és
gyermeknevelõ-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelõ (OKJ)
vagy
csecsemõ- és gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelõ II.
(OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ), házi
idõszakos gyermekgondozó (OKJ),
gyermek- és ifjúsági felügyelõ (OKJ)
vagy
szociális asszisztens (OKJ),
pedagógiai asszisztens (OKJ),
gyógypedagógus asszisztens (OKJ),
mentálhigiénés asszisztens (OKJ),
szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ (OKJ) vagy
népmûvelõ-mûvelõdésszervezõ”
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3. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„7. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

Kimutatás

a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról

A gyermek tartózkodási helye: ...........................................................................................................................................................................

Csoportnevelõ neve: ..............................................................................................................................................................................................

A gyermek neve: ......................................................................................................................................................................................................

A gyermek születési helye, ideje: .......................................................................................................................................................................

Családi pótlék havi összege: ........................................................................................................................................................................... Ft

Családi pótlék éves összege: ............................................................................................................................................................................Ft

Felhasználás

Felhasználás
idõpontja

Felhasználható
összeg

(Ft)

Felhasznált
összeg

(Ft)

Felhasználás
módja*

Egyenleg
(Ft)**

Gyermek
aláírása

Csoportnevelõ
aláírása

Gyermekotthon
vezetõ aláírása

* Ebben az oszlopban kell jelölni a gyámhatósági fenntartásos betétbe történõ befizetés tényét is.

** Az egyenlegnek legkésõbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról készített beszámoló

idõpontjában nullának kell lennie.”
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4. melléklet a 77/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

„6. számú melléklet a 30/1997. (X. 11.) NM rendelethez

Kimutatás

a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról

A fiatalkorú tartózkodási helye: ..........................................................................................................................................................................

Csoportnevelõ neve: ..............................................................................................................................................................................................

A fiatalkorú neve: .....................................................................................................................................................................................................

A fiatalkorú születési helye, ideje: .....................................................................................................................................................................

Családi pótlék havi összege: ........................................................................................................................................................................... Ft

Családi pótlék éves összege: ............................................................................................................................................................................Ft

Felhasználás

Felhasználás
idõpontja

Felhasználható
összeg

(Ft)

Felhasznált
összeg

(Ft)

Felhasználás
módja*

Egyenleg
(Ft)**

Fiatalkorú
aláírása

Csoportnevelõ
aláírása

Javítóintézet
igazgatójának

aláírása

* Ebben az oszlopban kell jelölni a gyámhatósági fenntartásos betétbe történõ befizetés tényét is.

** Az egyenlegnek legkésõbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról készített beszámoló

idõpontjában nullának kell lennie.”

A nemzeti erõforrás miniszter 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelete
egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 132. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében az Szt. 132. § (2) bekezdés m) pontjában,

a 4. alcím tekintetében az Szt. 132. § (2a) bekezdésében,

az 5. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében,

a 6. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel

egyetértésben – a szakképzésrõl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § a) pontjában,

a 7. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben –

a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében,
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a 8. alcím tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § h) pontjában foglalt feladatkörében eljáró közigazgatási és igazságügyi miniszterrel

egyetértésben – a magyar jelnyelvrõl és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés

a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i), l) és m) pontjában, valamint az Alaptörvény 18. cikk (3) bekezdésében meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló

9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

(a továbbiakban: Ir.) 22. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szociális rászorultság igazolására a következõ iratokat, nyilatkozatokat lehet elfogadni: az egészségi állapoton, illetve a

betegségen alapuló szociális rászorultság esetében a külön jogszabály szerinti, két évnél nem régebbi)

„aa) 1. számú melléklet I. része szerinti orvosi igazolást, illetve”

2. § Az Ir. 1. számú melléklet III. Vagyonnyilatkozat cím Megjegyzés rovatában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük

feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

3. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló

1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Szr.) 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szociális szolgáltatónak rendelkeznie kell)

„c) az egyszemélyes szolgálatot kivéve szervezeti és mûködési szabályzattal,”

4. § Az Szr. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Gondozási tervet kell készíteni)

„a) a szakosított intézményi ellátásban részesülõ személyre vonatkozóan, ide nem értve az idõsotthoni ellátásban

részesülõ gondozási szükséglettel nem rendelkezõ személyt.”

5. § Az Szr. 79. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az intézményvezetõ az ellátottak számát a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartásban havonta és évente

összesíti. Ez az összesítés képezi az alapját az állami normatíva felhasználásának és elszámolásának, a mindenkori éves

központi költségvetésrõl szóló törvény figyelembevételével.”

6. § (1) Az Szr. 104. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az utcai szociális munka célja az intézményi ellátásból kiszorult, vagy azzal szemben bizalmatlan, az utcán,

közterületen, nem lakás céljára szolgáló helyiségben életvitelszerûen tartózkodó egyének, csoportok szociális és

mentális segítése, elsõsorban életmentés, megelõzés, integrálás céljából.”

(2) Az Szr. 104. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(7) Az utcai szociális munkát végzõ szolgáltatók, intézmények tevékenységüket összehangolják az ellátási

területükön, illetve az azzal szomszédos ellátási területeken mûködõ más utcai szociális munkát végzõ szolgáltatókkal,

intézményekkel, valamint az illetékes diszpécserszolgálattal. A diszpécserszolgálattal történõ együttmûködéssel

kapcsolatos kérdéseket – a feladatok és a vállalt kötelezettségek meghatározásával – együttmûködési

megállapodásban kell rögzíteni.”

7. § Az Szr. a következõ 115. §-sal egészül ki:

„115. § A 2–3. számú melléklet szerinti, egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló

78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelettel meghatározott létszám- és képesítési elõírásoknak 2012. március 15-éig kell

megfelelni.”
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8. § Az Szr. 2–3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

9. § Hatályát veszti az Szr. 104. § (3) bekezdése.

3. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának

és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet módosítása

10. § A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának

részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet 3. számú mellékletében a „0–5” szövegrész helyébe a

„0–10” szöveg, a „6–20” szövegrész helyébe a „11–20” szöveg lép.

4. A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók,

intézmények engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet

módosítása

11. § A szociális módszertani intézmények kijelölésérõl és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények

engedélyezési eljárásának szakértõi díjáról szóló 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a

következõ rendelkezés lép:

„(2) A módszertani intézmény a szociális szolgáltatók, intézmények szakmai programjának – külön jogszabály alapján,

szakértõként végzett – véleményezéséért a fenntartó szakértõi díjat fizet, amelynek összege mûködési

engedélyenként

a) szociális szolgáltató esetén 16 000 forint,

b) szociális intézmény esetén 24 000 forint,

c) szociális szolgáltató és szociális intézmény egy telephelyen történõ mûködése esetén a b) pont szerinti összeg.”

5. Az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló

58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes rendelet módosítása

12. § Az Idõsbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról szóló 58/2004. (VI. 18.) ESZCSM–BM együttes

rendelet mellékletében az „„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe az „a „MAGYARORSZÁG” szöveg lép.

6. A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló 15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet módosítása

13. § A szociális és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl szóló

15/2008. (VIII. 13.) SZMM rendelet 2. számú mellékletében

a) a „SZOCIÁLIS SEGÍTÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím, „IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK”

alcím, „A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1358-06 Szociális és gyermekvédelmi

ügyintézés A szakmai követelménymodul tartalma:” pont, „Feladatprofil:” alpontban az „Alkotmányban”

szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,

b) a „SZOCIÁLIS SEGÍTÕ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI” cím, „IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK”

alcím, „A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 1359-06 Döntés-elõkészítõ munka A szakmai

követelménymodul tartalma:” pont, „Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai

ismeretek:” alpontban az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) a „TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS BÉRÜGYI SZAKELÕADÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI”

cím, „IV. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK” alcím, „A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 0755-06

Társadalombiztosítási szakfeladatok A szakmai követelménymodul tartalma:” pont, „Tulajdonságprofil: Szakmai

kompetenciák: A típus megjelölésével a szakmai ismeretek:” alpontban az „Alkotmány” szövegrész helyébe az

„Alaptörvény” szöveg

lép.
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7. A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló

15/2010. (V. 13.) SZMM rendelet módosítása

14. § A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjérõl szóló 15/2010. (V. 13.) SZMM rendelet

1. melléklete szerinti táblázat B:23a és B:23b mezõjében az „Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági

Szakszolgálat nyugdíjügyeiben” szövegrész helyébe az „Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági

Szakszolgálat, az Információs Hivatal és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ügyeiben” szöveg lép.

8. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok mûködésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének

feltételeirõl szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása

15. § A jelnyelvi tolmácsszolgálatok mûködésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeirõl szóló

62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet

a) 1. § (1) bekezdés 14. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 20. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság költségvetésérõl” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl”

szöveg

lép.

9. Záró rendelkezés

16. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 78/2011. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

1. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/F. pontja az F/1.) pontot megelõzõen a következõ szöveggel egészül ki:

„– szociális segítõ

= hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 3 fõ”

2. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/F/1) pont a) és b) alpontjában a „gondozó” szövegrész helyébe a „segítõ” szöveg lép.

3. Az Szr. 2. számú melléklet II/2/H. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

„H) Lakóotthon

a) Bentlakásos intézményi szervezetben mûködõ lakóotthon

– Rehabilitációs célú lakóotthon

szociális segítõ 1 fõ

– Ápoló, gondozó célú lakóotthon

szociális segítõ 3 fõ

ápoló, gondozó 1 fõ

b) Önálló intézményként mûködõ

– Fogyatékos személyek

= rehabilitációs célú lakóotthona

intézményvezetõ (heti 20 óra) 1 fõ

szociális segítõ 1 fõ

= ápoló gondozó célú lakóotthona

intézményvezetõ (heti 20 óra) 1 fõ

szociális segítõ 2 fõ

ápoló, gondozó 2 fõ

fejlesztõ pedagógus (heti 20 óra) 1 fõ

– Pszichiátriai betegek lakóotthona

intézményvezetõ (heti 20 óra) 1 fõ

szociális segítõ 1 fõ rész-
munkaidõben
foglalkoztatott

– Szenvedélybetegek lakóotthona

intézményvezetõ (heti 20 óra) 1 fõ

szociális segítõ 1 fõ rész-
munkaidõben
foglalkoztatott”
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4. Az Szr. 3. számú melléklet 7.3.–7.4. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

5. Hatályát veszti az Szr.

a) 2. számú melléklet II/2/F. pontjában a „= hajléktalanok éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása 3 fõ” szövegrész,

b) 12. számú melléklete.
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„7.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye 

 
                                                       alkalmazás minimum feltétele 

munkakör fels fokú 
képesítés 

igény 
munkatár-
sak 
%-ban 

              OKJ-S képesítés 

igény 
munkatár-
sak 
%-ban 

speciális 
alkalmazási igény 

intézményvezet  fels fokú 
végzettség 100      

szociális, 
mentálhigiénés 
munkatárs 

fels fokú 
végzettség 100      

  középfokú 
végzettség   

szociális segít  
  szociális 

gondozó  
        100 

 

 
 
 
 

7.4. Hajléktalanok átmeneti otthona 

  
                                                  alkalmazás minimum feltétele 

munkakör fels fokú 
képesítés 

Igény  
munkatársak 
%-ban 

             OKJ-S képesítés 
igény 
munkatársak 
%-ban 

speciális 
alkalmazási 
igény 

intézményvezet  fels fokú 
végzettség 100      

orvos orvos 100      
szociális, 
mentálhigiénés 
munkatárs 

fels fokú 
végzettség 100      

  középfokú 
végzettség    

szociális segít  
  szociális 

gondozó  
           100 

 

„ 



A nemzeti fejlesztési miniszter 89/2011. (XII. 30.) NFM rendelete
a közlekedésért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények
tekintetében eljáró megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjakról

A megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés e) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a

Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § A közlekedésért felelõs miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró

megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésérõl szóló 60/2011. (XI. 25.) NFM rendeletben (a továbbiakban: kijelölési

rendelet) meghatározott kijelölési eljárásért az e rendeletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat

(a továbbiakban: díj) kell fizetni.

2. § (1) A díjat a kijelölés iránti kérelem benyújtásával egyidejûleg kell a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar

Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

(2) A kijelölés iránti kérelemhez csatolni kell a fizetési számlára történõ készpénzbefizetésrõl kapott igazolás eredeti

példányát, vagy az átutalás tényét igazoló, a pénzforgalmi szolgáltató által kiadott igazolás eredeti példányát.

(3) A befizetett díj az eljáró hatóság bevétele. A befizetett díjat a megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésével

kapcsolatban felmerülõ személyi és tárgyi költségekre kell felhasználni.

3. § (1) A díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelõségértékelési terület nem tartozik harmonizációs uniós jogi aktus hatálya

alá – a kijelölési rendelet 2. mellékletében meghatározott – megfelelõségértékelési területet szabályozó

jogszabályonként

a) 105 750 forint, valamint annyiszor 14 350 forint, ahány megfelelõségértékelési eljárást vagy megfelelõségértékelési

tevékenységet, és annyiszor 7770 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelõségértékelési

terület,

b) egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 49100 forint, valamint annyiszor 14 350 forint,

ahány további megfelelõségértékelési eljárást vagy megfelelõségértékelési tevékenységet, és annyiszor 7770 forint,

ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelõségértékelési terület.

(2) A díj mértéke, ha a kérelmezett megfelelõségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá

tartozik, – a kijelölési rendelet 2. mellékletében meghatározott – megfelelõségértékelési területet szabályozó

jogszabályonként

a) 118 900 forint, valamint annyiszor 14 350 forint, ahány megfelelõségértékelési eljárást vagy megfelelõségértékelési

tevékenységet, és annyiszor 7770 forint, ahány terméket foglal magában a kérelmezett megfelelõségértékelési

terület,

b) egy adott jogszabály vonatkozásában már kijelölt szervezet esetében 56 870 forint, valamint annyiszor

14 350 forint, ahány további megfelelõségértékelési eljárást vagy megfelelõségértékelési tevékenységet, és

annyiszor 7770 forint, ahány további terméket foglal magában a kérelmezett megfelelõségértékelési terület.

4. § Az elsõfokú határozat elleni fellebbezés díja azonos az elsõfokú eljárás díjával. A fellebbezés díját a fellebbezés

benyújtásával egyidejûleg kell a 2. § (1) bekezdésében megjelölt elõirányzat-felhasználási keretszámlára befizetni.

A fellebbezéshez csatolni kell a fizetési számlára történõ készpénzbefizetésrõl kapott igazolás eredeti példányát, vagy

az átutalás tényét igazoló, a pénzforgalmi szolgáltató által kiadott igazolás eredeti példányát.

5. § (1) A visszatérítésérõl a jogorvoslati eljárás során hozott döntés jogerõre emelkedését követõ tizenöt napon belül kell

gondoskodni.

(2) Amennyiben a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a visszatérítés okát, a számlatulajdonos

nevét, a fizetési számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmezõ a visszatérített összeg kiutalását kéri. A díj

visszatérítését az eljáró hatóság tizenöt napon belül a kérelmezõ által megjelölt fizetési számlaszámra átutalással vagy

a postai címre kiutalással teljesíti.
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6. § Túlfizetés esetén az eljáró hatóság a díjtöbbletet kérelemre vagy hivatalból tizenöt napon belül visszatéríti, ha a

kérelem és a befizetést igazoló iratok alapján megállapítható, hogy a kérelmezõ a rendeletben meghatározott

mértéket meghaladó összegû díjat fizetett.

7. § Az e rendeletben meghatározott díj tekintetében

a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és

(3) bekezdésében foglaltakat,

b) a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítására az Itv. 31. § (1)–(2) és (5) bekezdésében foglaltakat,

c) a jogorvoslati eljárás díjának visszatérítése tekintetében az Itv. 32. § (1) bekezdésében foglaltakat

kell alkalmazni.

8. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörében eljárva

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 90/2011. (XII. 30.) NFM rendelete
a tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és tanúsításáról szóló
11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról

A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„b) felszerelés: a 2010/68/EU bizottsági irányelv (a továbbiakban: uniós irányelv) A.1. és A.2. mellékletében

meghatározott, a nemzetközi dokumentumokban foglalt követelmények teljesítése céljából a hajón kötelezõen

elhelyezendõ, vagy a használat céljából a hajón önkéntesen elhelyezett, és a nemzetközi dokumentumokban foglalt

követelményeknek megfelelõen a hajózási hatóság által engedélyezett berendezés, eszköz;”

2. § Az R. 4. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az uniós irányelv A.1. mellékletében szereplõ táblázat A.1/1.43; A.1/8.1 és A.2/3.32 pontjában megjelölt felszerelés,

amelynek gyártása 2011. december 10. napját megelõzõen, az Európai Gazdasági Térség tagállamában hatályban lévõ

típus-jóváhagyási eljárásnak megfelelõen történt, 2011. december 10. napját követõ két év folyamán forgalomba

hozható, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamának lobogója alatt közlekedõ hajón történõ használata

engedélyezett.

(6) Az uniós irányelv A.2 mellékletbõl az A.1 mellékletbe áthelyezett A.2/3.1; A.2/3.5-7; A.2/3.10; A.2/3.12; A.2/3.16-20;

A.2/4.1-10; A.2/4.13-14; A.2/4.22-23; A.2/4.26-27; A.2/5.3, valamint A.2/6.1 pontjában megjelölt felszerelés, amelynek

gyártása 2011. december 10. napját megelõzõen az Európai Gazdasági Térség tagállamában hatályban lévõ

típus-jóváhagyási eljárásnak megfelelõen történt, 2011. december 10. napját követõ két év folyamán forgalomba

hozható, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamának lobogója alatt közlekedõ hajón történõ használata

engedélyezett.”
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3. § Az R. 14. § (1) bekezdése a következõ 7. ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet)

„7. a tengerészeti felszerelésekrõl szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2010. október 22-i 2010/68/EU

bizottsági irányelvnek”

(való megfelelést szolgálja.)

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2013. december 11-én lép hatályba.

5. § Hatályát veszti az R. 4. § (5) és (6) bekezdése.

6. § Ez a rendelet a tengerészeti felszerelésekrõl szóló 96/98/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2010. október 22-i

2010/68/EU bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörében eljárva

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelete
egyes miniszteri rendeletek új ország-elnevezéssel összefüggõ módosításáról és egyes miniszteri
rendeletek hatályon kívül helyezésérõl

Az 1. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. § tekintetében a munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 3. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 2. alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § és az 5. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010.

(XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározottakra tekintettel, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

vidékfejlesztési miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel

egyetértésben,

a 6. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben,

a 7. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában és a megfelelõségértékelõ

szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 8. § és a 9. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló

2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében

meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,

a 10. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § és a 12. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 13. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 17. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,

a 18. § tekintetében az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi fuvarozására vonatkozó, Genfben, 1975. november 14-én kelt

vámegyezmény és módosításai egységes szerkezetben történõ kihirdetésérõl szóló 2003. évi XXXIV. törvény 4. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 19. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 20. § tekintetében az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget

vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében

eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

a 21. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 22. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 23. § és a 24. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 25. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 26. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 27. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 28. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 29. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti

erõforrás miniszterrel egyetértésben,

a 30. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában és az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § n) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel egyetértésben,

a 31. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 32. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

vidékfejlesztési miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel

egyetértésben,

a 33. § tekintetében a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 34. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 35. § tekintetében a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) és

b) pontjában, valamint a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

j) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a 36. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés k) és l) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 37. § tekintetében a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 1993. évi IL. törvény 48. §

(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 38. § tekintetében a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 39. § tekintetében a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 40. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 41. § tekintetében a postáról szóló 2003. évi CI. törvény 53. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 42. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 5. alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 43. § tekintetében az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (2) bekezdés e) pontjában és a postáról szóló

2003. évi CI. törvény 53. § (2) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § l) és h) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 44. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 1. alpontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 45. § tekintetében az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 27. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 46. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 47. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 48. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 49. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 14. és 19. alpontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 50. § tekintetében a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 51. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában és az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § n) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) és m) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az 52. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 53. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés u) pontjában, valamint 74. § (1) bekezdés l)

és v) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemrõl és

a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet

32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben,

az 54. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában és az egyes miniszterek, valamint
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a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § n) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel egyetértésben,

az 55. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi

CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott

feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat-

és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési

miniszterrel egyetértésben,

az 56. § tekintetében az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § c) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva, a törvénnyel érintett miniszterekkel egyetértésben,

az 57. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az 58. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az

államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,

az 59. § tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (3) bekezdés c) pontjában és a bányászatról szóló

1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § g) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 60. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.

rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 61. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 5., 7. és 11. pontjában kapott

felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 62. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e), f) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 63. § tekintetében a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló

2005. évi CLXXXIV. törvény 22. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes

rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

eljáró honvédelmi miniszterrel és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben,

a 64. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) és s) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § e) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel egyetértésben,

a 65. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 84. § f) pontjában és a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. §

c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 66. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 67. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 68. § tekintetében a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 69. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés c) és l) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 70. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 71. § tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 72. § tekintetében a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 73. § tekintetében a vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 74. § tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, 
a 75. § tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) és f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva és
a 76. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 
84. § i) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. § Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet 1. §
(1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

2. § Az egyes veszélyes tevékenységek biztonsági követelményeirõl szóló szabályzatok kiadásáról szóló 17/1993. (VII. 1.)
KHVM rendelet 4. számú melléklet 1. pont 1.4. alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.

3. § A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 1. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.

4. § A kiégett nukleáris üzemanyag biztonságos vasúti szállításáról szóló szabályzat kihirdetésérõl szóló 13/1997. (IX. 3.)
KHVM rendelet 2. §-ában, melléklet 1. pont 1.4. alpont elsõ elõfordulási helyén, melléklet 2. pont 2.7. és
2.19. alpontjában és függelékében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

41446 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



5. § A radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 14/1997. (IX. 3.) KHVM rendelet

a) 3. § (5) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 4. § (3) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

6. § A motoros légijármûvek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet

a) 2. § (5) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 1. számú melléklet A)–F) részében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

7. § A kedvtelési célú vízi jármûvek tervezésérõl, építésérõl és megfelelõségének tanúsításáról szóló 2/2000. (VII. 26.)

KöViM rendelet 2. § e) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg lép.

8. § A Magyar Köztársaság légterében és repülõterein történõ repülések végrehajtásának szabályairól szóló 14/2000.

(XI. 14.) KöViM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, melléklet 2. Fejezet 2.12. pont 2.12.4. alpontjában, melléklet „B” Függelék 4. Fejezet 4.1. és

4.5. pontjában, melléklet „K” Függelék 1. pont 1.1. alpontjában és melléklet „R” Függelék 24. pontjában az

„A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) melléklet 2. Fejezet 2.12. pont 2.12.4. alpontjában és melléklet „D” Függelék 2. pont 2.3. alpontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

9. § A légi forgalom irányításának szabályairól szóló 16/2000. (XI. 22.) KöViM rendelet

a) 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.1. pont 1.1.1. alpontjában az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe

a „Magyarországon” szöveg,

b) 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.6. pont 1.6.1. alpontjában az „A Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe az

„A Magyarországon” szöveg,

c) 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.1. pont 1.1.2.2. alpontjában, 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.22. pontjában, 2. számú

melléklet 2. Fejezet 2.1. pont 2.1.1. alpontjában, 2. számú melléklet 16. Fejezet 16.2. pont 16.2.3 alpontjában és

3. számú melléklet 265. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

d) 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.1. pont 1.1.2.2. alpontjában, 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.24. pont 1.24.1 és

1.24.3 alpontjában, 1. számú melléklet 5. Fejezet 5.4. pont 5.4.1. alpontjában, 1. számú melléklet 1. Függelék

3. pont 3.1.4. alpontjában, 2. számú melléklet 2. Fejezet 2.1. pont 2.1.2 alpontjában, 2. számú melléklet 1. Függelék

1. pont 1.1. alpontjában és 3. számú melléklet 48. pontjában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

e) 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.1. pont 1.1.2.2. alpontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrészek helyébe

a „Magyarország” szöveg,

f) 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.15. pont 1.15.1.3. alpontjában és 1. számú melléklet 1. Fejezet 1.19. pont

1.19.4. alpontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

10. § A hajózási tevékenység engedélyezésének rendjérõl szóló 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet

a) 9. § (2) bekezdés a) és b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 2–4. számú mellékletében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg

lép.

11. § A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirõl szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM

rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

12. § A közúti jelzõtáblák méreteirõl és mûszaki követelményeirõl szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM rendelet 1. § (2) bekezdés

a) pontjában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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13. § A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeirõl szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet 4. § (1) bekezdés

a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

14. § A hajózásbiztonsági ellenõri munkakörre vonatkozó szakmai feltételekrõl és az ellenõrök azonosító okmányáról szóló

10/2001. (III. 2.) KöViM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.

15. § Az útburkolati jelek tervezési és létesítési elõírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM rendelet 1. § (2) bekezdés

a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

16. § A belvízi utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az

üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet

a) 1. § (2) bekezdésében, 1. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pontjában, 6. § (4) bekezdésében, 11. §

(5) bekezdésében, 2. melléklet 1. Fejezet 1.03. cikk részében, 2. melléklet 2. Fejezet 2.04. cikk 1. pontjában,

3. melléklet IV. Rész 1. pont 1. alpontjában és 5. mellékletében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 1. melléklet I–III. Fejezetében és 5. mellékletében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrészek helyébe

a „MAGYARORSZÁG” szöveg

lép.

17. § A hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában és 2. § w) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,

b) 2. § w) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

18. § Az áruknak TIR-igazolvánnyal történõ nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló

19/2001. (V. 25.) KöViM–PM együttes rendelet

a) 2. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

19. § A polgári légijármûvek típus- és légialkalmasságáról szóló 63/2001. (XII. 23.) KöViM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében, 17. § nyitó szövegrészében és 50. § a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 53. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe „a Magyarország” szöveg,

c) 1. § (2) bekezdésében és 51. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg

lép.

20. § A távbeszélõ-szolgáltatási piacon jelentõs piaci erõvel rendelkezõ távközlési szolgáltató által nyújtott

távbeszélõ-szolgáltatás díjairól, valamint az egyetemes távközlési szolgáltatással kapcsolatos díjcsomagokról szóló

3/2002. (I. 21.) MeHVM rendelet 2. § (1) bekezdés m) pontjában az „a Magyar Köztársaság Alkotmányának 41. §

(1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Magyarország Alaptörvénye F) cikke” szöveg lép.

21. § A földi kiszolgálás feltételeirõl és engedélyezésének rendjérõl szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet

a) 1. §-ában és 6. § (2) bekezdés b) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 20. § (4) bekezdésében és 21. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

c) 2. számú mellékletében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

41448 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám



22. § A légijármûvel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjérõl szóló 10/2002.

(II. 6.) KöViM rendelet 9. § (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

23. § A tengeri hajók felszereléseirõl és ezek megfelelõsége feltételeirõl és tanúsításáról szóló 11/2002. (II. 6.) KöViM rendelet

2. § (1) bekezdésében, B) melléklet (B MODUL) rész 2. és 9. pontjában, B) melléklet (C MODUL) rész 1. pont elsõ és

második mondatában, valamint 2. pontjában, B) melléklet (D MODUL) rész 1. pontjában és 3. pont 3.4. alpontjában,

B) melléklet (E MODUL) rész 1. pontjában és 3. pont 3.4. alpontjában, B) melléklet (F MODUL) rész 1. pontjában, 3. pont

3.1. alpontjában, 4. pont 4.3. alpontjában és 5. pont 5.4. alpontjában, B) melléklet (G MODUL) rész 1. pontjában,

valamint B) melléklet (H MODUL) rész 1. pontjában és 3. pont 3.4. alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész

helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

24. § A tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet 2. számú

mellékletében az „a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg lép.

25. § A hajózásra alkalmas, illetõleg hajózásra alkalmassá tehetõ természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá

nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság”

szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

26. § A polgári légi jármû üzemben tartásának szakmai feltételeirõl és engedélyezési eljárásáról szóló 20/2002. (III. 30.)

KöViM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

27. § A 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekrõl szóló

22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. számú melléklet MEGFELELÉSI BIZONYÍTVÁNY és MENTESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

részében az „a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg lép.

28. § A légi közlekedéssel kapcsolatos hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI. 20.) GKM rendelet melléklete 60–62. és

66–67. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

29. § A hajózási egészségi alkalmasság feltételeirõl és vizsgálati rendjérõl szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes

rendelet 4. és 5. számú mellékletében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG”

szöveg lép.

30. § A Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM

rendelet 2. § (3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

31. § A hajós és tengerész szolgálati könyvrõl szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet

a) 1. és 2. számú mellékletében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG” szöveg,

b) 2. számú melléklet V/2. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

32. § Egyes folyékony tüzelõ- és fûtõanyagok kéntartalmának csökkentésérõl szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM

együttes rendelet 3/A. § (5) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe

a „Magyarországon” szöveg lép.

33. § A kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról szóló 26/2003.

(IV. 28.) GKM rendelet 1. §-ában és 10. számú melléklet 1. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg lép.

34. § A forgalomirányító jelzõlámpák követelményeirõl, tervezési, telepítési és üzemeltetési elõírásairól szóló 41/2003.

(VI. 20.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg lép.
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35. § Az egyes hírközlési és informatikai termékek megfelelõségét vizsgáló vagy ellenõrzõ, illetõleg tanúsító szervezetek

kijelölésének részletes szabályairól szóló 13/2003. (X. 3.) IHM rendelet

a) 8. § (1) bekezdésében és 9. § e) pontjában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”

szöveg,

b) 2. számú mellékletében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

36. § Az ömlesztett árut szállító tengeri hajók biztonságos rakodásáról szóló 1/2004. (I. 5.) GKM rendelet 1. § c) pontjában

és 2. § c) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

37. § A kõolaj és kõolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet 2. §

b) pontjában és 7. § e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

38. § A rádióberendezésekrõl és az elektronikus hírközlõ végberendezésekrõl, valamint megfelelõségük kölcsönös

elismerésérõl szóló 5/2004. (IV. 13.) IHM rendelet 4. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg lép.

39. § A postai piac szereplõinek a hírközlési hatóság részére történõ adatszolgáltatási kötelezettségérõl és az adatkezelés

szabályairól szóló 12/2004. (IV. 22.) IHM rendelet 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg lép.

40. § A rajnai hajózásban való részvételi jogosultságot igazoló okmány kiadásáról szóló 60/2004. (IV. 24.) GKM rendelet

mellékletében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

41. § A hírközlési hatóság postai szolgáltatással és postai közvetítõi tevékenységgel kapcsolatos piacfelügyeleti,

minõségfelügyeleti és ellenõrzési tevékenységérõl szóló 13/2004. (IV. 24.) IHM rendelet 1. § nyitó szövegrészében az

„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

42. § A közúti jelzõtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeirõl szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM

rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

43. § Az informatikai és elektronikus hírközlési, továbbá a postai ágazat ügyeleti rendszerének létrehozásáról,

mûködtetésérõl, hatáskörérõl, valamint a kijelölt szolgáltatók bejelentési és kapcsolattartási kötelezettségeirõl szóló

27/2004. (X. 6.) IHM rendelet 2. § 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„12. Minõsített idõszak: Magyarország Alaptörvénye 48–53. cikkében meghatározott rendkívüli állapot,

szükségállapot, megelõzõ védelmi helyzet, váratlan támadás és veszélyhelyzet.”

44. § A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól

szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 2. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

45. § Az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végzõ szervezetekrõl, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról szóló

9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet 2. mellékletében a „MAGYAR KÖZTÁRSASÁG” szövegrész helyébe a „MAGYARORSZÁG”

szöveg lép.

46. § Az Európai Gazdasági Térség kikötõibe érkezõ, ott tartózkodó, illetve onnan induló magyar lajstromba bejegyzett

tengeri hajókon keletkezõ hulladékok és rakománymaradványok kiürítésérõl szóló 67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet

melléklet 2. pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.
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47. § A belvízi légpárnás kishajók megfelelõségének feltételeirõl szóló 120/2005. (XII. 28.) GKM rendelet 1. §

(1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

48. § A tengerészek munkaidejére vonatkozó rendelkezések végrehajtásáról szóló 121/2005. (XII. 28.) GKM rendelet 1. §

b) pontjában és 3. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

49. § A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrõl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet

végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 2. § k) és l) pontjában, 9. § (1) bekezdés c) pontjában és 11. §

(2) bekezdés d) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

50. § A vasúti társaságok mûködésének engedélyezésérõl szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 10. §-ában és 17. §

(5) bekezdés e) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

51. § A 2004–2006. évi Humánerõforrás Fejlesztési Operatív Program 1. 1 intézkedése: a munkanélküliség megelõzése

és kezelése keretében nyújtható támogatások felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2006. (VIII. 11.)

MeHVM–SZMM együttes rendelet 7. § (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl” szövegrész

helyébe a „Polgári Törvénykönyvrõl” szöveg lép.

52. § A Magyar Polgári Repülésért Érdeméremrõl szóló 81/2006. (XI. 27.) GKM rendelet melléklet 1. pontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

53. § A légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzõ szervezetrõl szóló 83/2006.

(XII. 13.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

54. § A Kormány egyedi döntésével megítélhetõ támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.) GKM rendelet

10. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

55. § A magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 23. §-ában és 24. § 10. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

56. § A nukleáris anyagok nyilvántartásának és ellenõrzésének szabályairól szóló 7/2007. (III. 6.) IRM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 2. § 24. pont nyitó szövegrészében, 4. § (2) bekezdésében, 18. §-ában,

23. §-ában, 30. §-ában, 33. § (1) és (2) bekezdésében, 34. § (1) és (3) bekezdésében és 1. melléklet 5. számú adatlap

g) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 9. § (1) bekezdésében és 1. melléklet 4. számú adatlapjában az „a Magyar Köztársaságból” szövegrész helyébe

a „Magyarországról” szöveg,

c) 10. § (1) bekezdésében és 28. § (1) bekezdés c) pontjában a „Magyar Köztársaságba” szövegrész helyébe

a „Magyarországra” szöveg,

d) 28. § (1) bekezdés c) pontjában a „Magyar Köztársaságból” szövegrész helyébe a „Magyarországról” szöveg,

e) 34. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársasággal” szövegrész helyébe a „Magyarországgal” szöveg,

f) 1. melléklet 5. számú adatlapjában az „a Magyar Köztársaságba” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg,

g) 1. melléklet 5. számú adatlapjában az „A Magyar Köztársaságba” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg

lép.

57. § A hazai közutakon használható elektronikus útdíjszedõ rendszerekrõl szóló 47/2007. (IV. 17.) GKM rendelet

a) 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés nyitó részben és (2) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg

lép.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 41451



58. § A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes fejezeti kezelésû elõirányzataiból finanszírozott, állami támogatásnak

minõsülõ felhasználások általános szabályairól szóló 6/2008. (III. 7.) GKM rendelet 4. § (2) bekezdésében az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

59. § A bányászati hulladékok kezelésérõl szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 17. § (6) bekezdésében az „A Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

60. § A léginavigációs szolgálatot és légiforgalmi szolgáltatást ellátó szakszemélyzet szakszolgálati engedélyérõl és

képzésérõl szóló 17/2008. (IV. 30.) GKM rendelet

a) 44. § (4) bekezdésében és 51. §-ában az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon”

szöveg,

b) 50. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

c) 2. mellékletében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

61. § A villamosenergia-rendszer irányításával, mûködésével és használatával összefüggõ egyes adatszolgáltatásokról szóló

6/2008. (VI. 18.) KHEM rendelet 5. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a) pont aa) alpontjában az „a Magyar

Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

62. § A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter által adományozható elismerésekrõl szóló 11/2008. (VII. 5.) KHEM

rendelet 1. melléklet „Baross Gábor-díj” rész 3. pontjában, „Puskás Tivadar-díj” rész 3. pontjában, „Prométheus-díj” rész

3. pontjában, „A Közlekedésért Érdemérem” rész 3. pontjában, „Szent Borbála-érem” rész 3. pontjában és

„A Hírközlésért Érdemérem” rész 3. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

63. § A kizárólag állami légijármûvel bekövetkezett légiközlekedési balesetek, repülõesemények és légiközlekedési

rendellenességek szakmai vizsgálatának részletes szabályairól, valamint a kizárólag állami légijármûvel összefüggõ

üzembentartói vizsgálat szabályairól szóló 35/2008. (XII. 5.) KHEM-HM-IRM együttes rendelet 1. § (1) és

(2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

64. § A hajózási képesítésekrõl szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet, valamint a belvízi utakon közlekedõ

úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség vizsgálatáról és

tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról szóló 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet 10. §

(15) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

65. § A Gyimesi Zoltán-díj alapításáról és adományozásáról szóló 12/2009. (III. 25.) KHEM rendelet 1. § (4) bekezdésében az

„a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

66. § A Magyar Köztársaság területén lévõ repülõtereket használó légijármûvek földi ellenõrzései végrehajtásának részletes

szabályairól szóló 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet

a) 1. §-ában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, 1. mellékletében a „Magyar

Köztársaság” szövegrészek helyébe a „Magyarország” szöveg,

b) 2. § 3. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg

lép.

67. § A hajózó személyzet képzésérõl és szakszolgálati engedélyérõl szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet

a) 26. § (2) bekezdésében, 28. § (1) bekezdésében, 3. melléklet B) fejezet 1.085 c) pontjában, 3. melléklet F) fejezet

1.215 b/2. pontjában, 4. melléklet 1. fejezet (2) bekezdésében, 5. melléklet 1. fejezet 1.1. pont (2) bekezdésében,

6. melléklet I. fejezet 1.1. pont (2) bekezdésében, 8. melléklet 1. fejezet 1.1. pontjában, 9. melléklet 1. fejezet

1.1. pont (2) bekezdésében, 10. melléklet 1. fejezet 1.1. pont (2) bekezdésében, 15. melléklet 3. Függelék 3. pont

3.5. alpontjában, 15. melléklet 4. Függelék c) pontjában, 15. melléklet 5. függelék 3. pont 3.3. alpontjában,

16. melléklet 2. fejezet 4. függelék 1-4. és 6-7. pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg,
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b) 27. § (1)–(3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,

c) 1. melléklet 1.2. pont 1.2.1.–1.2.9. alpontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

d) 3. melléklet F) fejezet 1.220 c/3. pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,

e) 15. melléklet 4. Függelék címében és e) pontjában az „A Magyar Köztársaságon” szövegrész helyébe

a „Magyarországon” szöveg,

f) 15. melléklet 4. Függelék nyitó szövegrészében az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”

szöveg,

g) 15. melléklet 4. Függelék d) pontjában az „a Magyar Köztársaságon” szövegrész helyébe a „Magyarországon”

szöveg,

h) 16. melléklet 2. fejezet 2. függelék 2. és 3. pont nyitó szövegrészében a „Magyar Köztársaságban” szövegrész

helyébe a „Magyarországon” szöveg

lép.

68. § A polgári repülés hajózó személyzete egyes tagjainak repülési idejérõl szóló 44/2009. (IX. 4.) KHEM rendelet 1. §-ában

az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

69. § A hites bányamérõrõl szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság

Alkotmánya” szövegrész helyébe a „Magyarország Alaptörvénye” szöveg lép.

70. § Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában

az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

71. § A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó jármûvek közlekedésérõl szóló 13/2010. (X. 5.)

NFM rendelet 1. § (1) bekezdésében és 7. § (1) bekezdés d) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg lép.

72. § A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdés nyitó

szövegrészében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

73. § A vasúti jármûvek üzembehelyezése engedélyezésérõl, idõszakos vizsgálatáról és hatósági nyilvántartásáról szóló

31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet 34. § (4) bekezdés b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe

a „Magyarország” szöveg lép.

74. § Egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló 9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 19. § (1) bekezdésében

és 20. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

75. § A folyami információs szolgáltatások szakmai és mûködtetési szabályairól szóló 45/2011. (VIII. 25.) NFM rendelet 1. §

(3) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

76. § Hatályát veszti

a) a mûsorszórás és mûsorszétosztás céljára szolgáló televíziós mûsorkészítés színes kódolási szabványának

megválasztásáról szóló 29/1994. (XI. 23.) KHVM rendelet,

b) a frekvencialekötés és -használat díjáról szóló 6/1997. (IV. 22.) KHVM rendelet,

c) a televízió mûsorszórás adási rendszerének és többhang-átviteli eljárásának megválasztásáról szóló 43/1998.

(XII. 23.) KHVM rendelet és

d) a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet.

77. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörében eljárva:

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet
a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenõrzésének és közzétételének
szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeirõl, valamint az éves statisztikai
összegezésrõl

A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 4. cím tekintetében az egyes miniszterek, valamint

a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában

meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában (a továbbiakban: TED-adatbank) kell

közzétenni az e rendelet 27–32. §-ában meghatározott hirdetményeket.

(2) A „Közbeszerzési Értesítõ – a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapjá”-ban (a továbbiakban: Értesítõ) kell közzétenni

az e rendelet 34. §-ában meghatározott hirdetményeket.

(3) A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) ellenõrzi a hirdetményeket, amennyiben az ellenõrzés kötelezõ

vagy az ajánlatkérõ azt kéri.

(4) A hirdetmények megküldése alatt a TED-adatbankban vagy az Értesítõben közzéteendõ hirdetményeknek az

ajánlatkérõ által a Hatóság részére történõ megküldését kell érteni. Az Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

esetében a hirdetmény feladásának idõpontja megegyezik a megküldés idõpontjával, míg a TED-adatbankban

közzéteendõ hirdetmények esetében a feladás idõpontja a hirdetménynek a Hatóság által történõ közzétételre

feladás ideje.

2. § (1) A Hatóság az Értesítõ szerkesztését, kiadását, a hirdetmények kezelését, ellenõrzését, közzétételét és

a TED-adatbankban közzéteendõ, vagy az ajánlatkérõ által abban közzétenni kért hirdetmények közzétételre feladását

a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység útján látja el.

(2) A hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység az e rendeletben foglalt minden eljárási cselekményt rögzít

az általa vezetett nyilvántartásban, így különösen a hirdetmények megküldésének/feladásának, közzétételre történõ

feladásának és közzétételének napját.

3. § Az Értesítõ a Hatóság által meghatározott rendszerességgel jelenik meg. Az Értesítõ szerkesztése és kiadása során

biztosítani kell a hirdetményeknek a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvényben (a továbbiakban: Kbt.)

és e rendeletben meghatározott határidõknek megfelelõ közzétételét.

4. § Ahol e rendelet közbeszerzést említ, azon tervpályázatot is megfelelõen érteni kell.

2. A hirdetmények megküldése, feladása, javítása, visszavonása, valamint a hirdetmények

TED-adatbankban történõ közzétételre való feladása

5. § (1) Az ajánlatkérõnek a 27–32. § szerinti hirdetményeket a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható

eljárási cselekmények szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus úton – a Hatóságon

keresztül – kell megküldenie az Európai Unió Kiadóhivatalának (a továbbiakban: Kiadóhivatal).

(2) Az ajánlatkérõnek a 34. § szerinti hirdetményeket külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton és módon

kell megküldenie (feladnia) a Hatóságnak.
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(3) Hirdetményt közzétételre csak az az ajánlatkérõ küldhet meg, amely a Kbt. 21. § (1) bekezdése szerinti értesítési

kötelezettségének – legkésõbb a hirdetmény Hatóság részére történõ megküldése elõtt öt nappal – eleget tett.

6. § (1) A Kbt. szerinti, – az ajánlatkérõ által – a TED-adatbankban vagy az Értesítõben közzéteendõ vagy közzétehetõ

hirdetmények TED-adatbankban történõ közzétételre való feladását, illetve az Értesítõben történõ közzétételét

a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egységhez benyújtott kérelemmel kell kezdeményezni.

(2) A hirdetmény közzétételre való feladására vagy közzétételére irányuló kérelmet az ajánlatkérõ vagy képviselõje

(a továbbiakban: kérelmezõ) nyújthatja be a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egységhez. Ha a kérelmet

az ajánlatkérõ nevében más személy vagy szervezet nyújtja be, úgy kell tekinteni, hogy õ az ajánlatkérõ által

meghatalmazott, és az ajánlatkérõnek küldendõ iratokat a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység

e személynek vagy szervezetnek küldi meg.

(3) A kérelem kizárólag külön jogszabályban meghatározott elektronikus úton nyújtható be.

(4) A kérelemhez mellékelni kell

a) a hirdetmény egy példányát, valamint

b) a 9. § (1) bekezdés szerinti esetben a minõségellenõrzési tanúsítványt.

(5) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérõk nyilvántartásában (a továbbiakban:

ajánlatkérõk nyilvántartása) az ajánlatkérõt megjelölõ azonosító számot;

b) hogy az ajánlatkérõ a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá, ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés

h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerzõdésben vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján

történõ alkalmazás esetét is;

c) az ajánlatkérõ a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza;

d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értékét, szükség szerint utalva a Kbt. 18. §-ára;

e) annak megjelölését, hogy a kérelem az Értesítõben vagy a TED-adatbankban történõ közzétételt kezdeményezi;

f) ha a kérelmezõ olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítõben vagy a TED-adatbankban, amelynek közzététele

a Kbt. szerint nem kötelezõ, ezt a körülményt is;

g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napját;

h) ha a hirdetmény ellenõrzése nem kötelezõ, akkor annak közlését, hogy a kérelmezõ kéri-e a hirdetmény

ellenõrzését;

i) ha a hirdetmény ellenõrzése kötelezõ vagy azt a kérelmezõ kéri és az ellenõrzési díjjal kapcsolatban

kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek közlését.

(6) A kérelem és a hirdetmény kézhezvételét a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a kézhezvétel napján

elektronikus úton visszaigazolja a kérelmezõnek.

7. § (1) A kérelmezõ a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egységhez benyújtott kérelem, illetve hirdetmény tartalmát

érintõ javítást kezdeményezhet a változtatásokat egyértelmûen megjelölõ kérelem és a hirdetmény ismételt, teljes

terjedelemben történõ benyújtásával.

(2) A hirdetmény javítására irányuló kérelemnek és a javított hirdetménynek legkésõbb a kérelem és hirdetmény

megküldését követõ munkanapon meg kell érkeznie a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egységhez.

(3) A hirdetmény megküldése – az Értesítõben közzéteendõ hirdetmények esetében egyben a feladása – napjának

a javított hirdetmény megküldésének napja minõsül.

(4) A javított kérelem, illetve hirdetmény vonatkozásában a 6. § és 9–22. § megfelelõen alkalmazandó.

8. § (1) A kérelmezõ a közzétételi kérelmét írásban visszavonhatja.

(2) A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelemnek legkésõbb a kérelem és hirdetmény megküldését követõ

munkanapon meg kell érkeznie a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egységhez.

(3) A közzétételi kérelem visszavonására irányuló kérelem megküldésére a 6. § megfelelõen alkalmazandó.

3. A hirdetmények ellenõrzése

9. § (1) A közbeszerzési eljárást megindító, illetve a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a közbeszerzési eljárást

meghirdetõ felhívást tartalmazó hirdetmény ellenõrzése kötelezõ, kivéve, ha az ajánlatkérõ az eljárást megindító,

illetve meghirdetõ hirdetmény közzététele iránti kérelméhez csatolja a 2007–2013 programozási idõszakban az
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Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások

felhasználásának rendjérõl szóló kormányrendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által kiállított

közbeszerzési minõségellenõrzési tanúsítványt.

(2) Az eljárást megindító, illetve meghirdetõ hirdetmény módosítását, vagy az ajánlattételi – több szakaszból álló

eljárásban részvételi – határidõ meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény ellenõrzése kötelezõ. Amennyiben

a hirdetmény kizárólag az eljárást megindító vagy meghirdetõ hirdetmény visszavonására irányul, annak ellenõrzése

nem kötelezõ.

(3) Az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények ellenõrzése kötelezõ.

(4) Az (1)–(3) bekezdésben nem szereplõ hirdetmények ellenõrzése nem kötelezõ, azonban azt a kérelmezõ – az

(1) bekezdés, illetve a (2) bekezdés második mondata szerinti esetekben is – kérheti.

10. § (1) Valamennyi megküldött kérelem és hirdetmény megküldését követõ két munkanapon belül a hirdetmény

ellenõrzésért felelõs szervezeti egység megvizsgálja, hogy a hirdetmény szerinti ajánlatkérõ(k) szerepel(nek)–e

a Hatóság által vezetett ajánlatkérõk nyilvántartásában és a kérelem, illetve a hirdetmény szerinti adatai(k)

megegyeznek-e az ajánlatkérõk nyilvántartása szerinti adatokkal.

(2) Ha az ajánlatkérõ nem szerepel a nyilvántartásban, vagy a nyilvántartás szerinti adatai eltérnek a kérelem vagy

a hirdetmény szerinti adataitól, akkor a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a kérelmezõt hiánypótlásra

hívja fel, és tájékoztatja, hogy a hirdetmény csak a Kbt. 21. §-a szerinti értesítési kötelezettség teljesítését követõ öt nap

elteltével küldhetõ meg.

(3) A hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó kérelmet a megküldését

követõ két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is megvizsgálja és a következõ intézkedéseket teszi:

a) ha a kérelemben a kérelmezõ úgy nyilatkozott, hogy nem kéri a hirdetmény ellenõrzését és a kérelem alapján

megállapítható, hogy a hirdetmény ellenõrzése nem kötelezõ, akkor a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti

egység a 19. § (1) bekezdése vagy a 21. § (1) bekezdése szerint jár el;

b) ha a kérelem hiányosságai miatt nem állapítható meg, hogy a hirdetmény ellenõrzése kötelezõ-e, vagy hogy

a kérelmezõ kéri-e a hirdetmény ellenõrzését, akkor a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység

a kérelmezõt a kérelem megküldését követõ két munkanapon belül felhívja a kérelem 7. § szerinti javítás

keretében történõ kiegészítésére, a 7. § (2) bekezdése szerinti határidõ ebben az esetben nem alkalmazandó;

c) ha a hirdetmény ellenõrzése a 9. § (1)–(3) bekezdése szerint kötelezõ, vagy a kérelemben a kérelmezõ úgy

nyilatkozott, hogy kéri a hirdetmény ellenõrzését, akkor a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység

a (6) bekezdés és a 11. § szerint jár el.

(4) A kérelem (3) bekezdés b) pontja szerinti kiegészítésének elmaradása esetén, vagy ha a határidõben kiegészített

kérelem alapján sem áll elegendõ adat rendelkezésre annak megállapításához, hogy a hirdetmény ellenõrzése

kötelezõ-e, vagy hogy a kérelmezõ kéri-e a hirdetmény ellenõrzését, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni. Errõl

a tényrõl a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a kérelmezõt, valamint a határidõn belül megküldendõ

hirdetmények esetében a Hatóság elnökét is haladéktalanul írásban tájékoztatja, továbbá az esetlegesen befizetett díj

visszautalásáról a 15. § szerint tizenöt napon belül intézkedik.

(5) Ha a határidõben kiegészített kérelem tartalmazza a (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti információkat, akkor azzal

és a hirdetménnyel kapcsolatban a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a (3) bekezdés a) vagy c) pontja

szerint jár el. Ebben az esetben a hirdetmény és kérelem megküldése – az Értesítõben közzéteendõ hirdetmények

esetében egyben a feladása – napjának a kérelem kiegészítésének napja minõsül.

(6) A hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a (3) bekezdés c) pontjában foglalt esetben a kérelmet és

a hirdetményt a megküldésétõl számított két munkanapon belül az alábbi szempontok szerint is ellenõrzi:

a) a kérelem tartalmazza-e a 6. § (5) bekezdésében foglaltakat;

b) az ellenõrzési díj jóváírásra került-e a 14. § (3) bekezdése szerinti számlán;

c) a hirdetmény megfelel-e a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak;

d) amennyiben a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidõt határoz meg, a hirdetmény megküldésére sor került-e

a határidõn belül.

11. § (1) Amennyiben a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység megállapítja, hogy a kérelem vagy a hirdetmény

nem felel meg a 10. § (6) bekezdés a)–d) pontjának valamelyikében foglaltaknak, a kérelmezõt – a hiány, illetve

a jogszabályba ütközõ elõírás megjelölése mellett – a kérelem megküldését követõen legkésõbb két munkanapon

belül írásban hiánypótlásra hívja fel.
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(2) A hiánypótlásra történõ felhívást a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység elektronikus úton küldi meg

a kérelmezõnek.

(3) A hiánypótlásra történõ felhívásban a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység tájékoztatást ad arról, hogy

ha a felhívás alapján benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak,

a hirdetmény a benyújtott tartalommal fog megjelenni.

(4) A hiánypótlásra történõ felhívásban a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység tájékoztatást ad arról is, hogy

az ellenõrzési díj összegének a 14. § (2) bekezdése szerinti mértéket a felhívás alapján benyújtott hirdetmény

tekintetében kell elérnie.

(5) Ha a hirdetmény megfelel a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, de a kérelmezõ az ellenõrzési díjat nem

vagy nem az elõírt mértékben fizette be, a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a kérelmezõt

a befizetendõ ellenõrzési díj összegének meghatározásával hívja fel hiánypótlásra.

(6) A hiánypótlásra történõ felhívásban a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység tájékoztatást ad a 12. §

(1) bekezdése szerinti, a hiánypótlásra nyitva álló határidõrõl is.

12. § (1) A kérelemmel, illetve a hirdetménnyel kapcsolatos hiányok a kérelem, illetve a hirdetmény ismételt, teljes

terjedelemben való megküldésével a hiánypótlásra történõ felhívás feladásától számított

a) tíz napon belül pótolhatóak azokban az esetekben, amikor a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidõt határoz

meg;

b) tizenöt napon belül pótolhatóak, ha a Kbt. a hirdetmény megküldésére határidõt nem határoz meg.

(2) A hiánypótlásra nyitva álló határidõ eredménytelen eltelte esetén a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység

a kérelmet visszavontnak tekinti, és errõl kérelmezõt – továbbá az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a Hatóság

elnökét is – öt munkanapon belül írásban tájékoztatja.

(3) A hiánypótlásra történõ felhívás alapján benyújtott kérelem, illetve hirdetmény esetében a hirdetmény megküldése

– az Értesítõben közzéteendõ hirdetmények esetében egyben a feladása – napjának az ismételt megküldés napja

minõsül.

(4) Amennyiben a hiánypótlásra történõ felhívás alapján

a) a kérelmezõ az eredetileg vagy a hiánypótlásra történõ felhívás alapján benyújtott hirdetménnyel kapcsolatban

az ellenõrzési díjat ismételten nem vagy nem az elõírt mértékben fizette be, a hirdetmény ellenõrzésért felelõs

szervezeti egység errõl a tényrõl a kérelmezõt a hirdetmény megküldésétõl számított két munkanapon belül

írásban tájékoztatja; az ismételt hiánypótlásra az (1)–(3) bekezdésben foglaltak megfelelõen alkalmazandóak;

b) a benyújtott hirdetmény ismét nem felel meg a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályoknak, a hirdetmény

ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a hirdetményt a 11. § (3) bekezdésének megfelelõen teszi közzé.

(5) A (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a hirdetmény

Értesítõben történõ közzététele napján írásban tájékoztatja a Hatóság elnökét.

(6) Amennyiben a hiánypótlásra történõ felhívás alapján az ajánlatkérõ más eljárási rendet vagy más eljárás fajtát választ,

vagy a hirdetmény tartalmát a felhívásban foglalt észrevételeken túl jelentõsen megváltoztatja, azt a hirdetmény

ellenõrzésért felelõs szervezeti egység új hirdetménynek tekinti, és a kérelmezõt a 11. § szerint, ismételten

hiánypótlásra hívhatja fel a hirdetmény megküldésétõl számított két munkanapon belül.

13. § (1) Amennyiben a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a 10. § (6) bekezdés d) pontja szerinti ellenõrzés

alapján a Kbt.-ben meghatározott határidõk betartásával kapcsolatban mulasztást észlel, errõl a tényrõl a Hatóság

elnökét haladéktalanul írásban tájékoztatja.

(2) Ha a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a nyilvántartása alapján észleli, hogy a Kbt.-ben

meghatározott határidõn belül az ajánlatkérõ nem tett eleget a hirdetmény megküldésére vonatkozó

kötelezettségének, írásban felhívja az ajánlatkérõt a hirdetmény megküldésére. Az ajánlatkérõ felhívása nem érinti

a jogorvoslat indítására a Kbt.-ben megállapított határidõket.

4. Az ellenõrzési díj

14. § (1) Amennyiben a hirdetmény ellenõrzése kötelezõ vagy azt a kérelmezõ kéri, a hirdetmények ellenõrzéséért

– a (6) bekezdés szerinti ajánlatkérõk kivételével – ellenõrzési díjat kell fizetni.
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(2) Az ellenõrzési díj mértéke – függetlenül az érintett hirdetmények terjedelmétõl – hirdetményenként egységesen:

a) a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdetõ felhívást tartalmazó hirdetmény esetében: 150 000 forint,

b) a közbeszerzési eljárást megindító, illetve meghirdetõ felhívást tartalmazó hirdetmény módosítását és az

ajánlattételi vagy részvételi határidõ meghosszabbítását tartalmazó hirdetmény esetében: 50 000 forint,

c) az eljárás eredményérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmények esetében: 80 000 forint,

d) az a)–c) pont alá nem tartozó hirdetmények esetében: 50 000 forint.

(3) Az ellenõrzési díjat a Hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB 10032000-01720361-00000000 számú

számlájára kell befizetni.

(4) Az ellenõrzési díj kizárólag átutalással teljesíthetõ. Az átutalások beazonosíthatóságának biztosítása érdekében

az átutaláskor a „Közlemény”, vagy ennek értelemszerûen megfelelõ rovatban meg kell adni azon hirdetmény

nyilvántartási számát (KÉ szám/évszám), amely vonatkozásában az ellenõrzési díj megfizetésre kerül.

(5) Az ellenõrzési díj azon a napon minõsül megfizetettnek, amely napon az a (3) bekezdés szerinti számlán jóváírásra

kerül.

(6) Az ellenõrzési díj megfizetése alól mentesség illeti meg az ezer fõ lakosnál kevesebb lélekszámú települések esetében

a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, valamint ilyen

települések által létrehozott társulás ajánlatkérõket.

(7) A díjból ötven százalék kedvezmény illeti meg a külön jogszabály szerinti kedvezményezett kistérségekben található,

a (6) bekezdés hatálya alá nem tartozó és tízezer fõnél kevesebb lakosú települések esetében a Kbt. 6. § (1) bekezdés

b) pontja szerinti önkormányzat és önkormányzati költségvetési szerv, valamint ilyen települések által létrehozott

társulás ajánlatkérõket.

15. § A befizetett ellenõrzési díj tizenöt napon belül az alábbiak szerint kerül visszautalásra:

a) ha a kérelmezõ a közzétételi kérelmet visszavonja, és a kérelemmel, vagy a hirdetménnyel kapcsolatban sor került

hiánypótlásra történõ felhívásra, a díj fele; amennyiben nem került sor hiánypótlásra történõ felhívásra, a díj

90%-a;

b) ha a 12. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási határidõ eredménytelenül telt el, és ezért a közzétételi kérelmet

visszavontnak kell tekinteni, a díj fele;

c) ha a befizetett ellenõrzési díj összege meghaladja az elõírt mértéket, a túlfizetett összeg;

d) ha az ajánlatkérõ vagy a kérelmezõ a 10. § (3) bekezdés a) pontja, vagy a 14. § (6) pontja szerinti esetben ellenõrzési

díjat utalt át, a díj 90%-a.

16. § (1) Az ellenõrzési díj igazgatási szolgáltatási díjnak minõsül.

(2) Tekintettel arra, hogy az ellenõrzési díjhoz nem kapcsolódik általános forgalmi adó fizetési kötelezettség, az

ellenõrzési díjak e rendelet szerint meghatározott összege nem tartalmaz általános forgalmi adót.

5. A hirdetmények kötelezõ tartalmi elemei

17. § A hirdetményekben a Kbt.-ben, továbbá a vonatkozó jogszabályokban az adott eljárási rend, eljárásfajta, beszerzési

tárgy vonatkozásában elõírt valamennyi kötelezõ tartalmi elemet fel kell tüntetni.

18. § A 27. § (3) bekezdése, a 28. § (5) bekezdése, a 30. § (2) bekezdése, és a 34. § (1)–(2) bekezdése szerinti, eljárás

eredményérõl szóló tájékoztatóban az ajánlatkérõ köteles feltüntetni a következõ adatokat:

a) a nyertes ajánlattevõ kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló törvény szerinti minõsítését

(részajánlat-tétel lehetõsége esetén részenkénti bontásban);

b) ha az eljárás eredménytelen, illetve szerzõdéskötésre nem került sor, ennek tényét és indokát;

c) az ajánlattevõk nevét, címét (részajánlat-tétel lehetõsége esetén részenkénti bontásban);

d) keretmegállapodásos eljárás második része esetén erre a körülményre való utalást, valamint

a keretmegállapodásos eljárás elsõ részével kapcsolatos eljárás eredményérõl szóló tájékoztató számát és

megjelenésének idõpontját.

6. A hirdetmények közzétételre történõ feladása és közzététele

19. § (1) A hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a 27–32. § szerinti hirdetmények vonatkozásában a 9–12. §

szerinti eljárást követõen az eredetileg megküldött, a javított vagy a hiánypótlásra válaszként benyújtott hirdetményt

annak megküldését követõen legkésõbb két munkanapon belül adja fel a TED-adatbankban történõ közzétételre.
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(2) A hirdetménynek a TED-adatbankban történõ közzétételre való feladására elektronikus úton kerül sor.

(3) Amennyiben a TED-adatbankban közzéteendõ olyan hirdetménnyel kapcsolatban, amelynek ellenõrzése nem

kötelezõ, és azt a kérelmezõ nem is kéri, a Kiadóhivatal hibaüzenetet küld a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti

egységnek, azt a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység továbbítja a kérelmezõ számára. A kérelmezõ

a hibaüzenet továbbításától számított harminc napon belül a hirdetmény javítására irányuló kérelmet és javított

hirdetményt jogosult megküldeni, amelyet a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység ellenõrzés nélkül

felad a TED-adatbankban történõ közzétételre. Ez az eljárás szükség esetén többször is megismételhetõ. A hirdetmény

feladása napjának az utolsó feladás napja minõsül.

(4) A tipikus hibaüzenetek értelmezésérõl a Hatóság honlapján tájékoztatást tesz közzé.

(5) A hirdetmény feladásának napjáról a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a kérelmezõt a feladás napján

elektronikus úton tájékoztatja.

20. § (1) A 27–32. § szerinti hirdetmény közzétételén a TED-adatbankban történõ közzétételt kell érteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hirdetményeket a Hatóság – tájékoztató jelleggel – az Értesítõben is közzéteszi.

(3) Ha a TED-adatbankban közzétett hirdetmény és az Értesítõben – tájékoztató jelleggel – közzétett hirdetmény tartalma

között eltérés van, a TED-adatbankban közzétett hirdetmény tartalma az irányadó.

(4) A hirdetményt közzétételre a Hatóság adja fel. A hirdetmény feladásának napját a Hatóságnak tudnia kell igazolni.

(5) A Kiadóhivatal a hirdetményt a feladást követõen legkésõbb öt napon belül teszi közzé. A Kiadóhivatal visszaigazolást

küld a feladott hirdetmények közzétételérõl, megjelölve a közzététel idõpontját. A visszaigazolás a közzétételre

vonatkozó bizonyítéknak minõsül.

(6) A hirdetmény (2) bekezdés szerinti tájékoztató jellegû közzétételére a hirdetménynek a TED-adatbankban történõ

közzétételre való feladásától számított ötödik napon, illetve az Értesítõ ezt követõen megjelenõ elsõ számában kerül

sor.

(7) A hirdetmény magyar nyelven teljes terjedelmében kerül közzétételre a TED-adatbankban.

(8) A hirdetmények lényeges elemeinek összefoglalását az Európai Unió hivatalos nyelvein is közzéteszik azzal, hogy

kizárólag a magyar nyelven készített és megküldött szöveg hiteles.

(9) A hirdetményeknek a TED-adatbankban való közzététele költségeit az Európai Unió viseli.

(10) Az ajánlatkérõ a hirdetményt más módon is közzéteheti azzal, hogy erre a hirdetménynek a Kiadóhivatal részére

történõ feladását követõen kerülhet csak sor. Az így közzétett hirdetmény nem tartalmazhat más adatokat, mint

amelyek a TED-adatbankban, illetve az ajánlatkérõ honlapján megjelentek, továbbá fel kell tüntetnie a Kiadóhivatal

részére történõ feladás, illetve a honlapon történõ közzététel napját is.

(11) A Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében – a jogi szolgáltatások kivételével – , ha a szolgáltatás becsült

értéke eléri az uniós értékhatárt, a 27. § (3) bekezdésében és 28. § (5) bekezdésében meghatározott hirdetményt kell

közzétenni akkor is, ha az eljárást ajánlatkérõ a Kbt. szerinti nemzeti eljárásrendben folytatta le. A hirdetményben

az ajánlatkérõnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével. Ha az ajánlatkérõ egyetért

a hirdetmény közzétételével, a hirdetményt a TED-adatbankban kell közzétenni, ha az ajánlatkérõ nem ért egyet

a hirdetmény közzétételével, a hirdetmény a TED-adatbankban nem kerül közzétételre. Ez a nyilatkozat azonban nem

érinti az Értesítõben történõ közzétételt.

(12) A Kbt. 4. melléklete szerinti, az uniós értékhatárt elérõ értékû jogi szolgáltatások esetében a 27. § (4) bekezdésében

és 28. § (6) bekezdésében rögzített hirdetményekben az ajánlatkérõnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e

a hirdetmény közzétételével. Ha az ajánlatkérõ egyetért a hirdetmény közzétételével, a hirdetményt

a TED-adatbankban kell közzétenni, ha az ajánlatkérõ nem ért egyet a hirdetmény közzétételével, a hirdetmény

a TED-adatbankban nem kerül közzétételre. Ez a nyilatkozat azonban nem érinti az Értesítõben történõ közzétételt.

21. § (1) A hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a 34. § szerinti hirdetmények vonatkozásában a 9–12. § szerinti

eljárást követõen az eredetileg feladott, a javított, vagy a hiánypótlásra válaszként benyújtott hirdetményt a feladást

követõen legkésõbb öt napon belül teszi közzé.

(2) A 34. § szerinti hirdetmények közzétételén az Értesítõben történõ közzétételt kell érteni.

(3) Az Értesítõben a hirdetmények teljes terjedelmükben, magyar nyelven kerülnek közzétételre. A hirdetmény, vagy

lényeges elemeinek összegezése idegen nyelven is közzétehetõ azzal, hogy kizárólag az ajánlatkérõ által magyar

nyelven készített és megküldött szöveg hiteles.
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22. § A hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a hirdetmény Értesítõben történõ közzétételének tényérõl

elektronikus úton értesíti a kérelmezõt a közzététel napján.

7. Helyesbítés

23. § (1) Ha a 34. §-ban meghatározott hirdetmények esetében az Értesítõben közzétett hirdetmény és a kérelmezõ által

feladott hirdetmény tartalma között eltérés van, a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a kérelmezõ

kérelme alapján az Értesítõben helyesbítést tesz közzé.

(2) Ha a 27–32. §-ban meghatározott hirdetmények esetében a TED-adatbankban közzétett hirdetmény és a kérelmezõ

által közzétételre megküldött hirdetmény tartalma között eltérés van, a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti

egység a kérelmezõ kérelme alapján helyesbítést ad fel a TED-adatbankban történõ közzétételre, továbbá azt a 20. §

(2) bekezdése szerint az Értesítõben is közzéteszi.

(3) Ha a 27–32. §-ban meghatározott hirdetmények esetében a TED-adatbankban közzétett hirdetmény és az Értesítõben

– tájékoztató jelleggel – közzétett hirdetmény tartalma között eltérés van, a hirdetmény ellenõrzésért felelõs

szervezeti egység a kérelmezõ kérelme alapján az Értesítõben helyesbítést tesz közzé.

(4) A kérelmezõnek az (1) és (3) bekezdés szerinti helyesbítést a 34. § (6) bekezdése szerinti hirdetményminta kitöltésével

és benyújtásával kell kezdeményeznie.

(5) A kérelmezõnek a (2) bekezdés szerinti helyesbítést a 32. § szerinti hirdetményminta kitöltésével és benyújtásával kell

kezdeményeznie.

24. § (1) A hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a 23. § (1) és (3) bekezdése szerinti helyesbítést a 21. §

(1) bekezdése szerint közzéteszi az Értesítõben, a 23. § (2) bekezdése szerinti helyesbítést pedig a 19. § (1) bekezdése

szerint feladja közzétételre a Kiadóhivatal részére, ha az

a) megalapozott, és

b) eljárást megindító hirdetményre vonatkozó kérelem esetében a hirdetményben megadott ajánlattételi, illetve

részvételi határidõ lejárta elõtt a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egységhez megérkezett.

(2) Ha a helyesbítési kérelem nem megalapozott, a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység a helyesbítést nem

teszi közzé, illetve nem adja fel közzétételre a Kiadóhivatal részére.

(3) Ha a helyesbítési kérelem csak részben megalapozott, a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység errõl

– a megalapozatlan kérelmi elemek megjelölésével – a kérelmezõt haladéktalanul írásban tájékoztatja. E tájékoztatás

keretében a hirdetmény ellenõrzésért felelõs szervezeti egység arról is tájékoztatja a kérelmezõt, hogy a megalapozott

részek vonatkozásában a helyesbítés kizárólag abban az esetben kerülhet közzétételre, illetve a Kiadóhivatal részére

feladásra, amennyiben a kizárólag a megalapozott részeket tartalmazó kérelem ismételten, hiánypótlás vagy javítás

keretében megküldésre kerül.

(4) Megalapozott a helyesbítési kérelem, ha a 23. § (1)–(3) bekezdésében foglalt körülmények valamelyike fennáll.

(5) A kizárólag helyesbítést tartalmazó hirdetmény térítésmentesen kerül közzétételre.

25. § A 32. §, illetve a 34. § (6) bekezdése szerinti, helyesbítésre irányuló hirdetményben meg kell adni:

a) az érintett hirdetmény nyilvántartási számát (az Értesítõ, illetve a TED-adatbank vonatkozásában);

b) az érintett hirdetmény közzétételének napját (az Értesítõ, illetve a TED-adatbank vonatkozásában);

c) az érintett hirdetményben megadott ajánlattételi/részvételi határidõt (eljárást megindító hirdetmény esetében);

d) az érintett hirdetmény azon pontját, amely eltérõ tartalommal jelent meg;

e) az érintett hirdetmény érintett pontjának helyes szövegét.

8. Honlapon történõ közzététel

26. § (1) Ha a Kbt. az ajánlatkérõ számára elõírja meghatározott adatoknak, információknak, dokumentumoknak a Hatóság

honlapján történõ közzétételét, az ajánlatkérõnek csak azokat az információkat kell elektronikusan – a Hatóság elnöke

által kiadott elnöki tájékoztatóban foglaltaknak megfelelõen – megküldenie a Hatóság részére, amelyek nem állnak

a Hatóság rendelkezésére.

(2) A Kbt. által elõírt adatok, információk, dokumentumok Hatóság honlapján történõ közzététele díjmentes.

(3) A Hatóság gondoskodik a számára a Kbt. által meghatározott adatoknak, információknak, dokumentumoknak

honlapján történõ közzétételérõl.
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(4) Ha az ajánlatkérõ a Kbt. 31. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt, a szerzõdés teljesítésére vonatkozó adatokat a Hatóság

honlapján kéri közzétenni, a 8. mellékletben foglalt mintát küldi meg kitöltve a Hatóság részére az (1) bekezdésben

foglaltak szerint.

9. A TED-adatbankban megjelenõ hirdetmények

27. § (1) A Kbt. 32. § (1) bekezdése szerinti elõzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 842/2011/EU

bizottsági rendelet (a továbbiakban: uniós hirdetményminta rendelet) I. melléklete tartalmazza. A Kbt. 32. §

(8) bekezdése szerinti, az elõzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérõ honlapján történõ

közzététele esetén e hirdetményt szintén az uniós hirdetményminta rendelet I. melléklete szerint kell elkészíteni,

azonban a Kiadóhivatal részére megküldendõ, a TED-adatbankban közzétételre kerülõ hirdetmény mintáját az uniós

hirdetményminta rendelet VIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. XII. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény

és a Kbt. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós

hirdetményminta rendelet II. melléklete tartalmazza.

(3) A Kbt. XII. és XIII. fejezete alkalmazásában, valamint Harmadik Része alkalmazásában akkor, ha a Kbt. 4. melléklete

szerinti szolgáltatás – a jogi szolgáltatások kivételével – becsült értéke eléri az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. §

(1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményérõl, vagy eredménytelenségérõl, vagy a szerzõdés

megkötésének megtagadásáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta

rendelet III. melléklete tartalmazza.

(4) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján az uniós értékhatárt elérõ, a Kbt. 4. melléklete szerinti jogi szolgáltatások

vonatkozásában a szerzõdés megkötésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját – a 28. § (6) bekezdése

szerinti kivétellel – az uniós hirdetményminta rendelet III. melléklete tartalmazza.

(5) A Kbt. XIII. fejezete alkalmazásában – építési koncesszió esetén – a Kbt. 111. § (2) bekezdése szerinti, az eljárást

megindító hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet X. melléklete tartalmazza.

(6) A Kbt. XIII. fejezete alkalmazásában – az ajánlatkérõnek nem minõsülõ koncessziós jogosult eljárása esetén – a Kbt.

113. § (2) bekezdése szerinti, az eljárást megindító hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet

XI. melléklete tartalmazza.

28. § (1) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 32. § (1) bekezdése szerinti idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó

hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet IV. melléklete tartalmazza. A Kbt. 32. § (8) bekezdése szerinti,

az idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménynek az ajánlatkérõ honlapján történõ közzététele esetén

e hirdetményt szintén az uniós hirdetményminta rendelet IV. melléklete szerint kell elkészíteni, azonban az

Kiadóhivatal részére megküldendõ, a TED-adatbankban közzétételre kerülõ hirdetmény mintáját az uniós

hirdetményminta rendelet VIII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás

meghirdetésére is irányuló idõszakos elõzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját szintén az uniós

hirdetményminta rendelet IV. melléklete tartalmazza.

(3) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény

és a Kbt. 30. § (1) bekezdés b) pontja szerinti részvételi felhívást tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós

hirdetményminta rendelet V. melléklete tartalmazza.

(4) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás

meghirdetésére irányuló elõminõsítési hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VII. melléklete

tartalmazza.

(5) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásában, valamint Harmadik Része alkalmazásában akkor, ha közszolgáltatói szerzõdés

esetében [Kbt. 114. § (2) bekezdés] a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatás – a jogi szolgáltatások kivételével – becsült

értéke eléri az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése szerinti, az eljárás eredményérõl,

vagy eredménytelenségérõl, vagy a szerzõdés megkötésének megtagadásáról szóló tájékoztatót tartalmazó

hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VI. melléklete tartalmazza

(6) A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján az uniós értékhatárt elérõ a Kbt. 4. melléklete szerinti jogi szolgáltatások

vonatkozásában, ha a szerzõdés a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint közszolgáltatói szerzõdésnek minõsül, a szerzõdés

megkötésérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet VI. melléklete

tartalmazza.
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29. § A Kbt. 82. § (3) bekezdése szerinti dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerûsített hirdetmény mintáját az

uniós hirdetményminta rendelet IX. melléklete tartalmazza.

30. § (1) A Kbt. 30. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tervpályázati kiírást tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós

hirdetményminta rendelet XII. melléklete tartalmazza.

(2) A Kbt. 30. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló

tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XIII. melléklete tartalmazza.

31. § A Kbt. 127. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, szerzõdéskötési szándékra vonatkozó hirdetmény (önkéntes elõzetes

átláthatósági hirdetmény) mintáját az uniós hirdetményminta rendelet XIV. melléklete tartalmazza.

32. § A 27–31. § szerinti hirdetmények módosítását, visszavonását, helyesbítését, illetve az ajánlattételi, vagy a részvételi

határidõ meghosszabbítását, továbbá a dokumentáció módosítását tartalmazó hirdetmény mintáját a 13. melléklet

tartalmazza.

10. Az Értesítõben megjelenõ hirdetmények

33. § Az Értesítõben, továbbá az ajánlatkérõ honlapján (illetve amennyiben az ajánlatkérõ nem rendelkezik honlappal,

a Hatóság honlapján) közzéteendõ hirdetmények és egyéb dokumentumok mintáit e rendelet mellékletei

tartalmazzák.

34. § (1) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 30. § (1) bekezdés e) pontja és (2) bekezdése szerinti, az eljárás

eredményérõl, vagy eredménytelenségérõl, vagy a szerzõdés megkötésének megtagadásáról szóló tájékoztatót

tartalmazó hirdetmény mintáját az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Kbt. XII. fejezete, a XIV. fejezete és Harmadik része alkalmazásában, a Kbt. 30. § (3) bekezdése szerinti,

a keretmegállapodás alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló

tájékoztatót tartalmazó hirdetmény mintáját a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárásokban az eljárást megindító

felhívás mintáját a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A Kbt. Harmadik része alkalmazásában a Kbt. 121. § (1) bekezdés a) pontja (Kbt. 123. §) szerinti eljárásokban az eljárást

megindító felhívás mintáját a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A Kbt. 30. § (1) bekezdés h) pontja és 132. §-a szerinti, a szerzõdés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó

hirdetmény mintáját a 7. melléklet tartalmazza.

(6) Az (1)–(4) bekezdés szerinti hirdetmények esetében a hirdetmény módosítását, visszavonását, az ajánlattételi, vagy

a részvételi határidõ meghosszabbítását, továbbá a dokumentáció módosítását tartalmazó hirdetmény mintáját

az 5. melléklet tartalmazza.

(7) Amennyiben az érintett beszerzés becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a Kbt. 30. § (1) bekezdés d) pontja

szerinti, meghívásos vagy tárgyalásos eljárás meghirdetésére irányuló elõminõsítési hirdetmény Értesítõben történõ

közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet VII. mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell

alkalmazni.

(8) Amennyiben a tervpályázat becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a tervpályázati eljárásról szóló

kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelõen a Kbt. 30. § (1) bekezdés f) pontja szerinti tervpályázati kiírást

tartalmazó hirdetmény Értesítõben történõ közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet XII. mellékletének

az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.

(9) Amennyiben a tervpályázat becsült értéke nem éri el az uniós értékhatárt, a tervpályázati eljárásról szóló

kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelõen a Kbt. 30. § (1) bekezdés g) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás

eredményérõl vagy eredménytelenségérõl szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény Értesítõben történõ közzététele

során az uniós hirdetményminta rendelet XIII. mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.

(10) Amennyiben az érintett beszerzés Kbt. 11. §-a szerint meghatározott értéke nem éri el az uniós értékhatárt,

a Kbt. 127. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szerzõdéskötési szándékra vonatkozó hirdetmény (önkéntes elõzetes

átláthatósági hirdetmény) Értesítõben történõ közzététele során az uniós hirdetményminta rendelet

XIV. mellékletének az uniós fejléc nélküli változatát kell alkalmazni.

(11) Az (1)–(10) bekezdés szerinti hirdetmények helyesbítését tartalmazó hirdetmény mintáját a 6. melléklet tartalmazza.
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11. Bírálati összegezések

35. § (1) A Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti, az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját a 9. melléklet

tartalmazza.

(2) A Kbt. 77. § (2) bekezdése szerinti, a részvételi jelentkezések elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját

a 10. melléklet tartalmazza.

12. Éves statisztikai összegezések

36. § (1) Az ajánlatkérõ az éves beszerzéseirõl e rendeletben meghatározott minta szerint éves statisztikai összegezést köteles

készíteni, amelyet legkésõbb a tárgyévet követõ év május 31. napjáig kell megküldenie a Hatóságnak.

(2) A Hatóság az éves statisztikai összegezések, valamint a hirdetmények alapján elkészített összesített statisztikai

jelentést legkésõbb a tárgyévet követõ év október 31. napjáig köteles megküldeni az Európai Bizottságnak.

(3) Ha az ajánlatkérõ az (1) bekezdésben meghatározott határidõ lejártáig nem küldi meg az éves statisztikai összegezést,

a Hatóság elnöke felhívja az ajánlatkérõt az összegezés harminc napon belüli megküldésére, és egyben figyelmezteti,

hogy ha az összegezést nem küldi meg, a Közbeszerzési Döntõbizottság hivatalból való eljárását fogja kezdeményezni.

(4) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti ajánlatkérõk vonatkozásában

– kivéve a Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérõket – a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves statisztikai összegezés mintáját a Kbt. XIV. Fejezete szerint eljáró ajánlatkérõk vonatkozásában a 12. melléklet

tartalmazza.

(6) Az éves statisztikai összegezést a Kbt. 31. §-a szerint kell közzétenni.

13. Egyéb rendelkezések

37. § (1) Az ajánlatkérõ akkor is kérheti hirdetménynek a TED-adatbankban vagy az Értesítõben történõ közzétételét, ha

megadott közbeszerzésére nem vonatkozik a 27–34. §-ban elõírt közzétételi kötelezettség. Az ilyen közzététel nem

vonja maga után eltérõ eljárásrend alkalmazását.

(2) Ha az ajánlatkérõ a TED-adatbankban olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek a TED-adatbankban történõ

közzététele nem kötelezõ, az adott közbeszerzési eljárásban alkalmazandó hirdetményminta kitöltése és közzététele

mellett, azzal azonos tartalommal az 27–32. §-ban meghatározott mintát is megfelelõen ki kell töltenie és abban fel kell

tüntetnie, hogy nem kötelezõ közzétételre kerül sor.

(3) Ha az ajánlatkérõ az Értesítõben olyan hirdetmény közzétételét kéri, amelynek az Értesítõben történõ közzététele nem

kötelezõ, a 34. §-ban meghatározott mintát kell a 17. §-ban foglaltaknak is megfelelõen kitöltenie, és abban fel kell

tüntetnie, hogy nem kötelezõ közzétételre kerül sor, valamint ha az ilyen módon meghirdetett beszerzésre nem a Kbt.

szabályai alkalmazandóak.

(4) A hirdetménymintákban feltüntetett klasszikus ajánlatkérõ megjelölés alatt a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–d) és

g)–h) pontjában meghatározott ajánlatkérõket kell érteni, feltéve, hogy az érintett beszerzésre a Kbt. szerint nem

a közszolgáltatói szerzõdésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó sajátos szabályok alkalmazásával kerül sor.

(5) A hirdetménymintákban feltüntetett közszolgáltató ajánlatkérõ megjelölés alatt a Kbt. 6. § (1) bekezdés a)–f) vagy

h) pontjában meghatározott ajánlatkérõket kell érteni, feltéve, hogy az érintett beszerzésre a Kbt. szerint

a közszolgáltatói szerzõdésekre [Kbt. 114. § (2) bekezdése] vonatkozó sajátos szabályok alkalmazásával kerül sor.

14. Hatálybalépés

38. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ezt a rendeletet – a (3) bekezdésben rögzített kivétellel – a hatálybalépését követõen megkezdett közbeszerzésekre,

tervpályázatokra, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni, azzal, hogy a rendelet

hatálybalépését megelõzõen feladott, vagy megküldött és hiánypótlásra történõ felhívással, vagy javítással érintett

azon eljárást megindító, illetve meghirdetõ hirdetményre, amely ismételt feladására, vagy megküldésére 2012.

január 1-jén vagy azt követõen kerül sor, e rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(3) Az e rendelet szerinti szerzõdésmódosításról szóló tájékoztató hirdetménymintáját kell alkalmazni a hatálybalépését

megelõzõen megkezdett vagy lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerzõdések módosítása

esetében is, amennyiben a szerzõdésmódosításra e rendelet hatálybalépését követõen kerül sor.

(4) A 2012. január 1. napját megelõzõen megkezdett közbeszerzésekre a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények

megküldésének és közzétételének részletes szabályairól, a hirdetmények ellenõrzésének rendjérõl és díjáról, valamint

a Közbeszerzési Értesítõben történõ közzététel rendjérõl és díjáról szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, valamint

a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról

szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet alkalmazandó.

15. Az Európai Unió jogának való megfelelés

39. § (1) Ez a rendelet

a) az árubeszerzésre és az építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerzõdések odaítélésével kapcsolatos

jogorvoslati eljárás alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések

összehangolásáról szóló, 1989. december 21-i 89/665/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének;

b) a vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatokban mûködõ vállalkozások beszerzési eljárásairól szóló

közösségi szabályok alkalmazására vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések

összehangolásáról szóló, 1992. február 25-i 92/13/EGK tanácsi irányelv 3a. cikkének;

c) a 89/665/EGK és a 92/13/EGK tanácsi irányelvnek a közbeszerzési szerzõdések odaítélésére vonatkozó

jogorvoslati eljárások hatékonyságának javítása tekintetében történõ módosításáról szóló, 2007. december 11-i

2007/66/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvének;

d) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai ágazatban mûködõ ajánlatkérõk beszerzési eljárásainak

összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 44. cikk

(1) bekezdésének, 63. cikk (1) bekezdésének;

e) az építési beruházásra, az árubeszerzésre és a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerzõdések odaítélési

eljárásainak összehangolásáról szóló, 2004. március 31-i 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

36. cikk (1) bekezdésének, 58. cikk (2) bekezdésének, 64. cikk (2) bekezdésének, 70. cikk (1) bekezdésének való

megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a közbeszerzési hirdetmények közzétételére használandó hirdetményminták létrehozásáról és az

1564/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2011. augusztus 19-i 842/2011/EU bizottsági rendeletnek

a végrehajtását szolgálja.

16. Hatályon kívül helyezõ rendelkezések

40. § Hatályát veszti a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai

összegezések mintáiról szóló 14/2010. (X. 29.) NFM rendelet.

A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörében eljárva

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
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 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT  
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
 

 
TÁJÉKOZTATÓ  

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉR L  
 
 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR  

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA 

Központi szint   Közszolgáltató  

Regionális/helyi szint   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  

Közjogi szervezet  Egyéb  
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I.3.) F  TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉR K  

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadid , kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR K  

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és 
elosztása  
 

 Villamos energia  
 

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  
 

 Szén és más szilárd tüzel anyag feltárása és 
kitermelése  
 

 Víz  
 

 Postai szolgáltatások  
 
 

 Vasúti szolgáltatások  
 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások                            
              

 Kiköt i tevékenységek  
 

 Repül téri tevékenységek 
 

 Egyéb (nevezze meg):                      

  

 
 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkér k nevében 
 
Az ajánlatkér  más ajánlatkér k nevében végzi a beszerzést:            igen   nem  
 
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkér kre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 
II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerz déshez rendelt elnevezés:  

 

II.1.2) A szerz dés típusa és a teljesítés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a 
leginkább megfelel a szerz dés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának] 

 Építési beruházás                          Árubeszerzés                             Szolgáltatás megrendelés    

Szolgáltatási kategória száma:  
�� Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkér  által meghatározott 
követelményeknek megfelel en 

 

 

 
 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
 

 

 Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió        

A teljesítés helye: 

 

 

NUTS-kód                  �����                                                NUTS-kód                  ����� 

NUTS-kód                 �����                                                 NUTS-kód                  ����� 
 

II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk 

  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                                                              

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerz dés(ek)re irányul     

II.1.4) A szerz dés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége: 

 

 

II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben) 
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F  tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 

II.2) A SZERZ DÉS(EK) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE 

II.2.1) A szerz dés(ek) végleges összértéke 

[Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerz dést, 
részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerz désekre vonatkozó 
információkkal kapcsolatban a IV. szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük 
kitölteni] 

Áfa nélkül Áfával  Áfa 
(%) 

Érték:                                                     Pénznem:         

 

 

 

     

 
�
�,

� 
 

II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: 

 

II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása: 

 
 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkér k  Közszolgáltató ajánlatkér k  

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 
kialakított eljárás 

  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított 
eljárás 

 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja 
szerinti, a Kbt. Második Részében 
meghatározott szabályok alapján lefolytatott 
eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt  

  A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a Kbt. 
Második Részében meghatározott szabályok alapján 
lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 
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Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának 
indokolása: (adott esetben): 

 

 

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelel t jelölje meg) 

 A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás          

VAGY 

 Az összességében legel nyösebb ajánlat a következ  részszempontok alapján 

Részszempont 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Súlyszám 

 

 

 

 

 

Részszempont 

6.   

7.   

8.   

9.   

10. 
 

Súlyszám 

 

 

 

 

 

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 
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 Egyéb: 

 

 

III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést alkalmaztak                                                                                          igen     nem  

 

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

III.3.1) Az ajánlatkér  által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

 

III.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben      igen    nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelel  rovatokat) 

 El zetes tájékoztató                  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény   

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ����/S ���-������� 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 
 Ajánlati/részvételi felhívás                          Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszer sített 

hirdetmény   

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ����/S ���-�������  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                     
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)            

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ����/S ���-�������  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)            

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ����/S ���-�������  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)            
 

III.3.3) Az adott szerz désre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben        igen    nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelel  rovatokat) 

 El zetes tájékoztató                  Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)              
 Eljárást megindító, illetve meghirdet  felhívás                          Dinamikus beszerzési rendszerben használt 

egyszer sített hirdetmény   
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)            

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)          

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)          

 

IV. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZ DÉS SZÁMA: ���   RÉSZ SZÁMA:  ���ELNEVEZÉS:  

 

IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehet ség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:   igen   
nem  

IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehet ség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve 
szerz déskötésre nem került sor, ennek indoka: 

 
 
IV.3) AJÁNLATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
 
A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK SZÁMA: ��� 
 
ELEKTRONIKUS ÚTON BEÉRKEZETT AJÁNLATOK SZÁMA: ��� 
 
IV.4) A SZERZ DÉSKÖTÉS ID PONTJA:     ����/��/�� (év/hó/nap) 
 

IV.5) A NYERTES AJÁNLATTEV   NEVE ÉS CÍME 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: 
 

Telefon: 

Internetcím (URL): Fax: 
 

IV.6) A SZERZ DÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (csak számokkal) 

 Áfa 
nélkül 

Áfával    Áfa (%) 

A szerz dés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) 

Érték:                                                         Pénznem:  

 

 

 

     

 

��,�
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A szerz dés végleges összértéke 

Érték:                                                      Pénznem:  

és 

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat    
 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat    

                                   Pénznem:   

 

 

 

 

     

     

 

��,� 

��,�

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)  

Az évek száma: ��            VAGY           a hónapok száma: �� 
A szerz dés határozatlan id tartamra szól               igen                  nem  

IV.7) ALVÁLLALKOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Valószín síthet  alvállalkozók igénybevétele a szerz déshez:                 igen      nem  

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerz dés alvállalkozók, illetve harmadik személyek 
igénybevételével történ  teljesítésének értékét vagy arányát (részét): 

Érték áfa nélkül:    (arab számmal)    

Pénznem:    

Arány (rész): ��,� (%) Nem 
ismert 

 

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) 

 

 

 

IV.8) A nyertes ajánlattev  kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerinti 
min sítése: 

 mikro vállalkozás             kisvállalkozás              középvállalkozás  egyéb  

IV.9) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás 
összege (adott esetben)  

Név: 

                                                                                      

                                                                                      

Cím: 

                                                                                      

                                                                                      

Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): 

 Áfa nélkül Áfával     Áfa (%) 
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Érték:               Pénznem:        ��,� 
 

IV.10) Az ajánlattev k neve és címe (ország is): (adott esetben) 

                                    (név)                                          (cím) 

                     (székhely szerinti ország)   
 

-------------------------------- (E pontból az ajánlattev k számától függ en több használandó) ---------------------------
----  

 

IV.11) A szerz dést olyan ajánlattev vel kötötték meg, aki  többváltozatú ajánlatott tett              igen     
nem  

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt   igen     
 nem  

------------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehet ség esetén 
ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltend  ki.) ------------------- 

 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 

V.1) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

A szerz dés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen     
 nem 

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  
                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

V.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, 
illet leg  a Közbeszerzési Dönt bizottság tájékoztatásának napja: 

Dátum: ����/��/��  (év/hó/nap) 

 

 

 

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben) 
 
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: 

 
szerz déses feltételként                                                                               
 bírálati részszempontként/alszempontként                                                                            
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a m szaki leírás részeként                                                                          
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának el írásával 

(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)                              
 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés  

igazolásával   
                          

V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben) 
 
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: 

 
szerz déses feltételként                                                                               
bírálati részszempontként/alszempontként                                                                            
a m szaki leírás részeként                                                                           
alkalmassági feltételként                                                                             

         védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján           
      
V.2.4) Egyéb információk: 

                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

                                                                       

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID PONTJA: ����/��/��  (év/hó/nap) 

 
 

A. MELLÉKLET 
További címek és kapcsolattartási pontok 

 
A MÁSIK AJÁNLATKÉR  CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉR  A BESZERZÉST VÉGZI 

 
Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/község: Postai irányítószám: Ország: 

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------ 



2. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
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 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT  
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
   
 

 
TÁJÉKOZTATÓ  

AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉR L  
 
a keretmegállapodás alapján lefolytatott 
közbeszerzési eljárás esetén 

 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR  

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám: 

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 

 

I.2.) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA 

Központi szint   Közszolgáltató  

Regionális/helyi szint   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  

Közjogi szervezet  Egyéb  

 



41476 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám

 
I.3.) F  TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉR K  

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadid , kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR K 

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és 
elosztása  
 

 Villamos energia  
 

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  
 

 Szén és más szilárd tüzel anyag feltárása és 
kitermelése  
 

 Víz  
 

 Postai szolgáltatások  
 
 

 Vasúti szolgáltatások  
 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások                            
              

 Kiköt i tevékenységek  
 

 Repül téri tevékenységek 
 

 Egyéb (nevezze meg):                      

  

 
 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkér k nevében 
 
Az ajánlatkér  más ajánlatkér k nevében végzi a beszerzést:            igen   nem  
 
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkér kre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 
 

 



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám 41477

 
II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 
II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerz déshez rendelt elnevezés:  

                                                                                      

II.1.2) A szerz dés típusa és a teljesítés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a 
leginkább megfelel a szerz dés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának] 

Építési beruházás                      Árubeszerzés                             Szolgáltatás megrendelés    

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkér  által meghatározott 
követelményeknek 
megfelel en 

 

 

 
 

Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:  
�� 
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió 

 

A teljesítés helye: 

                               

                               

NUTS-kód                  �����                            NUTS-kód                  ����� 

NUTS-kód                 �����                            NUTS-kód                  ����� 
 

II.1.3) A szerz dés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége: 

                                                                                      

                                                                                      

II.1.4) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben) 

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 
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II.2) A SZERZ DÉS(EK) VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE 

II.2.1) A szerz dés(ek) végleges összértéke 

[Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerz dést, 
részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerz désekre vonatkozó 
információkkal kapcsolatban a IV. szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük 
kitölteni] 

Áfa 
nélkül 

Áfával  Áfa (%) 

Érték:                                                       Pénznem:                  ��,�
 

III. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS 
III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III.1.1.1) A keretmegállapodás megkötésére a következ  eljárás alkalmazásával került sor 

 Nyílt                                                

 Meghívásos                                    

 Hirdetménnyel induló tárgyalásos          

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos                                                              

 

III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelel t jelölje meg) 

 A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás          

VAGY 

 Az összességében legel nyösebb ajánlat a következ  részszempontok alapján 

Részszempont 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Súlyszám 

 

 

 

 

 

Részszempont 

6.   

7.   

8.   

9.   

10.  

Súlyszám 

 

 

 

 

 

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

 Egyéb: 
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III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk 

Elektronikus árlejtést alkalmaztak                                                                                          igen     nem  

 
 

III.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

III.3.1) Az ajánlatkér  által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

                                                                                      

III.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben            igen     
nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelel  rovatokat) 

  El zetes tájékoztató                 Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény   

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ����/S ���-������� 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 
  Ajánlati/részvételi felhívás                        Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszer sített 

hirdetmény   

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ����/S ���-�������  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                     
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)           

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ����/S ���-�������  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)     

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ����/S ���-�������  

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                                             

III.3.3) Az adott szerz désre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben       igen   nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelel  rovatokat) 

  El zetes tájékoztató                 Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 
  Ajánlati/részvételi felhívás/eljárást megindító, illetve meghirdet  felhívás                        Dinamikus 

beszerzési rendszerben használt egyszer sített hirdetmény   
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                           

 

IV. SZAKASZ: AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE 

A SZERZ DÉS SZÁMA:  ���   RÉSZ SZÁMA:  ���ELNEVEZÉS:  

 

IV.1) Az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több 
szerz désre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerz dés vonatkozásában) eredményes volt:   igen   

nem  
IV.2) Ha az eljárás (a keretmegállapodás alapján lefolytatott eljárás eredményeként megkötött több 
szerz désre vonatkozó tájékoztató esetén az adott szerz dés vonatkozásában) eredménytelen, illetve 
szerz déskötésre nem került sor, ennek indoka: 
 
IV.3) AJÁNLATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK  
 
A BEÉRKEZETT AJÁNLATOK SZÁMA: ��� 
 
ELEKTRONIKUS ÚTON BEÉRKEZETT AJÁNLATOK SZÁMA: ��� 
 

IV.4) A SZERZ DÉSKÖTÉS ID PONTJA:     ����/��/�� (év/hó/nap) 
 

IV.5) A NYERTES AJÁNLATTEV   NEVE ÉS CÍME 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám: Ország: 

E-mail: 
 

Telefon: 

Internetcím (URL): Fax: 
 

IV.6) A SZERZ DÉS ÉRTÉKÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (csak számokkal) 

 Áfa 
nélkül 

Áfával    Áfa (%) 
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A szerz dés eredetileg becsült összértéke (adott esetben) 

Érték:                                                         Pénznem: 

 

 

 

 

     

 

��,�

A szerz dés végleges összértéke 

Érték:                                                      Pénznem:  

és 

a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat    
 és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat    

                                   Pénznem:   

 

 

 

 

     

     

 

��,� 

��,�

Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)  

Az évek száma: ��            VAGY           a hónapok száma: �� 
A szerz dés határozatlan id tartamra szól               igen                  nem  

IV.7) ALVÁLLALKOZÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

Valószín síthet  alvállalkozók igénybevétele a szerz déshez                 igen      nem  

(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerz dés alvállalkozók, illetve harmadik személyek 
igénybevételével történ  teljesítésének értékét vagy arányát (részét): 

Érték áfa nélkül:    (arab számmal)    

Pénznem:    

Arány (rész): ��,� (%) Nem 
ismert 

 

Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert) 

 

 

IV.8) A nyertes ajánlattev  kis- és középvállalkozásokról, fejl désük támogatásáról szóló törvény szerinti 
min sítése 

 mikro vállalkozás             kisvállalkozás              középvállalkozás  egyéb  

IV.9) A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás 
összege (adott esetben)  

Név: 

                                                                                      

                                                                                      

Cím: 
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Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal): 

 Áfa nélkül Áfával     Áfa (%) 

Érték:               Pénznem:        ��,�
 

IV.10) Az ajánlattev k neve és címe (ország is): (adott esetben) 

                                    (név)                                          (cím) 

                     (székhely szerinti ország)   
 

-------------------------------- (E pontból az ajánlattev k számától függ en több használandó) ------------------------
-------  

 

IV.11) A szerz dést olyan ajánlattev vel kötötték meg, aki  többváltozatú ajánlatott tett              igen    
  nem  

IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt   igen     
 nem  

------------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehet ség esetén 
ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltend  ki.) ------------------- 

 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 

V.1) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK                                  

 A szerz dés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos   igen  
 nem 

(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  
                                                                                      

                                                                                      

V.2) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: (adott esetben) 

       

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

V.2.1) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben) 
 
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra: 

 
szerz déses feltételként                                                                               
 bírálati részszempontként/alszempontként                                                                            
a m szaki leírás részeként                                                                          
az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának el írásával 

(építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)                              
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 az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés  

igazolásával   

 

V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben) 
 
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra: 

 
szerz déses feltételként                                                                               
bírálati részszempontként/alszempontként                                                                            
a m szaki leírás részeként                                                                           
alkalmassági feltételként                                                                             

         védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján           

 

V.2.3) Egyéb információk: 

                                                                       
                                                                       
                                                                       
                                                                       

                                                                              

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID PONTJA: ����/��/��  (év/hó/nap) 

 

A. MELLÉKLET 
További címek és kapcsolattartási pontok 

 
A MÁSIK AJÁNLATKÉR  CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉR  A BESZERZÉST VÉGZI 

 
Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/község: Postai irányítószám: Ország: 

--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------ 



3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
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 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT  
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
 
  

 
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 
 

A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás 
 
� Építési beruházás 
� Árubeszerzés 
� Szolgáltatásmegrendelés 
� Építési koncesszió 
� Szolgáltatási koncesszió 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR  

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információ a következ  címen szerezhet  be  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 
A dokumentáció és a kiegészít  iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre 
vonatkozók is) a következ  címen szerezhet k be:  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következ  címre kell benyújtani 
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA 

Központi szint   Közszolgáltató  

Regionális/helyi szint   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) F  TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉR K 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadid , kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR K 

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és 
elosztása  
 

 Villamos energia  
 

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  
 

 Szén és más szilárd tüzel anyag feltárása és 
kitermelése  
 

 Víz  
 

 Postai szolgáltatások  
 
 

 Vasúti szolgáltatások  
 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások                            
              

 Kiköt i tevékenységek  
 

 Repül téri tevékenységek 
 

 Egyéb (nevezze meg):                      

  

 
 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkér k nevében 
 
Az ajánlatkér  más ajánlatkér k nevében végzi a beszerzést:            igen   nem  
 
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkér kre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerz déshez rendelt elnevezés: 

                                                                                      

II.1.2) A szerz dés típusa és a teljesítés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerz dés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának] 

Építési beruházás                         Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés    

Szolgáltatási kategória száma:    

�� 
Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az ajánlatkér  
által meghatározott 
követelményeknek megfelel en 
 

Építési koncesszió 

 

 

 
 

 

 

 

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
 
 

 

Szolgáltatási koncesszió        

A teljesítés helye: 

                                                             

NUTS-kód                  �����                                                      NUTS-kód               ����� 
NUTS-kód                 �����                          NUTS-kód                  ����� 
 
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó 
információk 

A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul                                                

 A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul                        

 A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul   

II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) 

Keretmegállapodás több ajánlattev vel                               

A tervezett keretmegállapodás résztvev inek száma ��� 
VAGY 

(adott esetben)  maximális létszáma ��� 

Keretmegállapodás egy ajánlattev vel        

A keretmegállapodás id tartama:  

Id tartam év(ek)ben: ��  vagy  hónap(ok)ban: ��� 
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A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes id tartamára vonatkozó becsült összértéke (csak 
számokkal) 

Becsült érték áfa nélkül:                 Pénznem:            

VAGY:    

                  és                    között  Pénznem:            

A keretmegállapodás alapján megkötend   szerz dések értéke és gyakorisága (ha ismert):  
                     

 

                                                                                      

 

II.1.5) A szerz dés meghatározása/tárgya: 

                                                                                      

                                                                                      

 

II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben) 

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

II.1.7) Részekre történ  ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 
szükség szerint több példányban is használható)                                                                                                   

    igen      nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                      

II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                   igen      nem  
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II. 2) SZERZ DÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

                                                                                      

                                                                                      

 

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                       

Vételi jog (opció):   igen       nem  

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:  
                                                        

                                                                                      

                                                                                      

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: ��    vagy    napban: ����   (a szerz dés megkötését l számítva) 
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben) 

A szerz dés meghosszabbítható:  igen       nem 

A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert):   ���  vagy:    ���  és  ���  között   

(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerz dések 
esetében a további  szerz dések tervezett ütemezése: 
    

hónapban: ��     vagy    napban: ����  (a szerz dés megkötését l számítva) 

 

 

II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) id tartam hónapban:   ��  vagy  napban: ���� (a szerz dés megkötését l számítva)  
VAGY:   

Kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)    

Befejezés       ����/��/��      (év/hó/nap)  
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M SZAKI INFORMÁCIÓK  
III.1) A SZERZ DÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) A szerz dést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben) 

                                                                                      

                                                                                      

III.1.2) F  finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 
(adott esetben) 

                                                                                      

                                                                                      

III.1.3) A közös ajánlatot tev  nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott 
esetben) 

                                                                                      

                                                                                      

III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)              igen    nem  
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Az ajánlattev /részvételre jelentkez  személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), 
ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ  bejegyzésre vonatkozó el írásokat is (adott esetben) 

Az ajánlatkér  által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

                                         

                                         

                                         



41490 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám

 
                                              

                                              

                                              

                                         

                                         
                                        

III.2.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

III.2.4) Fenntartott szerz désekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerz dés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                          igen   nem  

 

A szerz dés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott                                                   igen    nem  

 
III. 3) SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZ DÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES 
FELTÉTELEK 
 

III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk 

A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve       igen nem  

(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történ  hivatkozás:  

                                                                                      

                                                                                      

III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közrem köd  személyek 

A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közrem köd  személyek nevét és 
képzettségét        igen    nem           
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IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 

IV.1.1) Az eljárás fajtája 

Klasszikus ajánlatkér k  Közszolgáltató ajánlatkér k  

    

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak 
szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos , alkalmazásának 
indokolása:                           

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos, alkalmazásának indokolása: 
                          

Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának 
indokolása:                            

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

 

IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkez k létszáma vagy keretszáma (meghívásos 
és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd) 

A gazdasági szerepl k tervezett száma               

VAGY:  

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma           ��  

A jelentkez k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  
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IV.1.3) Az ajánlattev k létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos 
eljárás, versenypárbeszéd) 

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó 
megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:       igen    nem           
 

 

IV. 2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK  

IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelel t jelölje meg) 

 A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

    Az összességében legel nyösebb ajánlat a következ  részszempontok alapján                                           

Részszempont 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

      

      

      

      

      

IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk  

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:                                                                              igen    nem  

(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésr l: 
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IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

IV.3.1) Az ajánlatkér  által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben) 

                                                                                      

IV.3.2) Az adott szerz désre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre                igen     nem  

(Igen válasz esetén töltse ki a megfelel  rovatokat) 

 Eljárást megindító, illetve meghirdet  felhívás   

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)         

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)                 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének dátuma: ����/��/��  (év/hó/nap)              
  

 
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészít  iratok vagy ismertet k beszerzésének feltételei (adott esetben) 

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  ����/��/��  (év/hó/nap )                                                                      Id pont: 
           

A dokumentációért fizetni kell                                                                                                    igen      nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:                    Pénznem:        

A fizetés feltételei és módja:                                                                   

                                                                                       

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határid   

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)                                Id pont:            

IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkez k részére (részvételi felhívás esetén) 

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                       

IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következ  hivatalos nyelve(i):                                                        

 Egyéb:                                          

 Magyar 
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IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 
VAGY  

Az id tartam hónapban:  ��� vagy napban: ��� (az ajánlattételi határid  lejártától számítva) 
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                  Id pont:            

Hely :                                                                             

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                       igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

                                                                                      

                                                                                      

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL D   JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                         

A közbeszerzés ismétl d  jelleg   igen     nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

                                                                                       

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 

A szerz dés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos       igen    
nem  

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér  által el írt alapvet  szabályai, az els  
tárgyalás id pontja :( ha az eljárás tárgyalásos) 
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V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történ  elérése az eljárásban való 
részvétel feltétele? (adott esetben) 

           igen     nem 

V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészít  iratok, vagy ismertet  rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 
további információk: (adott esetben)  

                                                                                      

V.3.3.1) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az 
ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels  
határa:  

                                                                                      

V.3.3.2) Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer 
(módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti 
pontszámot: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek el írt igazolási módja a min sített ajánlattev k 
hivatalos jegyzékébe történ  felvétel feltételét képez  min sítési szempontokhoz képest szigorúbbak              

     igen     nem  

Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a 
min sített ajánlattev k hivatalos jegyzékébe történ  felvétel feltételét képez  min sítési 
szempontokhoz képest szigorúbbak:              

                                                                                      

                                                                                      

V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó el írások: (adott esetben) 

                                                                                      

                                                                                      

V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen     nem  

V.4) Egyéb információk: 
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V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID PONTJA:   ����/��/�� (év/hó/nap) 

 

A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZ  CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET  BE 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍT  IRATOK 

 BESZEREZHET K  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 
BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
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E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉR  CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉR  A BESZERZÉST VÉGZI 

 
Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/község: Postai irányítószám: Ország: 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ 



41498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2011. évi 165. szám

 
B. MELLÉKLET 

 RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

RÉSZ SZÁMA:  ���            ELNEVEZÉS:                                                    

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott 
esetben) 

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

4) A SZERZ DÉS ID TARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZ  ID PONTOK 
FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 
Az id tartam hónapban:   ��   vagy napban:   ����  (a szerz dés megkötését l számítva)   
VAGY        

Kezdés:         ����/��/��     (év/hó/nap) 

Befejezés:     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKR L: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

----------------------(E mellékletb l a részek számának megfelel en több példány használható) ---------------------- 



4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
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 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT  
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
 
  

 
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS 

 
A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén  

 
 

 
� Árubeszerzés 
� Szolgáltatás megrendelés 
� Szolgáltatási koncesszió 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR  

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 
További információ a következ  címen szerezhet  be  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 
A dokumentáció és a kiegészít  iratok a következ  címen szerezhet k be (adott esetben)  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) 
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következ  címre kell benyújtani 
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet) 
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I.2.) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA 

Központi szint   Közszolgáltató  

Regionális/helyi szint   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
   

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.3.) F  TEVÉKENYSÉG 

I.3.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉR K 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadid , kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 
 
I.3.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR K 

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és 
elosztása  
 

 Villamos energia  
 

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  
 

 Szén és más szilárd tüzel anyag feltárása és 
kitermelése  
 

 Víz  
 

 Postai szolgáltatások  
 
 

 Vasúti szolgáltatások  
 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások                            
              

 Kiköt i tevékenységek  
 

 Repül téri tevékenységek 
 

 Egyéb (nevezze meg):                      

  

 
 

I. 4.) Beszerzés más ajánlatkér k nevében 
 
Az ajánlatkér  más ajánlatkér k nevében végzi a beszerzést:            igen   nem  
 
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkér kre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat 

meg.) 
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 

II.1) MEGHATÁROZÁS 

II.1.1) A szerz déshez rendelt elnevezés, a szerz dés tárgya, meghatározása: 

                                                                                      

                                                                                      

II.1.2) A szerz dés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza –árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a 
szerz dés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

 Árubeszerzés                              Szolgáltatás megrendelés    

Szolgáltatási kategória száma:    

�� 

  Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 
4. mellékletében) 
 
 

 

Szolgáltatási koncesszió        

A teljesítés helye: 

                                                             

NUTS-kód                  �����                                                      NUTS-kód               ����� 
NUTS-kód                 �����                          NUTS-kód                  ����� 
 
II.1.3) A szerz dés meghatározása/tárgya: 

                                                                                      

                                                                                      

 

II.1.4) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben) 

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 
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II.1.5) Részekre történ  ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet 
szükség szerint több példányban is használható)                                                                                                   

    igen      nem  

(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):  

egy részre                                     egy vagy több részre                      valamennyi részre                      

II.1.6.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk 

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok):                                                                   igen      nem  

 

II. 2) SZERZ DÉS SZERINTI MENNYISÉG  

II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)  

                                                                                      

                                                                                      

 

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)                                                                       

Vételi jog (opció):   igen       nem  

(Igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:  
                                                        

                                                                                      

                                                                                      

(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje: 

hónapban: ��    vagy    napban: ����   (a szerz dés megkötését l számítva) 

 

 

II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

A (tervezett) id tartam hónapban:   ��  vagy  napban: ���� (a szerz dés megkötését l számítva)  
VAGY:   

Kezdés           ����/  ��/��     (év/hó/nap)    

Befejezés       ����/��/��      (év/hó/nap)  
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III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS M SZAKI INFORMÁCIÓK  
III.1) A SZERZ DÉSSEL KAPCSOLATOS FELTÉTELEK  

III.1.1) Ajánlatkér  el ír szerz dést biztosító mellékkötelezettségeket:   igen   nem  

igen válasz esetén: 
                                                                                      

                                                                                      

III.1.2) F  finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: 

                                                                                      

                                                                                      

III.1.3) A közös ajánlatot tev  nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:        
  igen   nem  

igen válasz esetén: 
                                                                                      

                                                                                      

III.1.4) Egyéb lényeges szerz déses feltételek                                 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

III.2.1) Kizáró okok: 

Az ajánlatkér  által el írt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód [Kötelez  a Kbt. 56. § (1) bekezdés 
k) pont és (2) bekezdés szerinti kizáró ok] 
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III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság  (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         
                                        

III.2.3) M szaki, illetve szakmai alkalmasság  (adott esetben)  

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a 
megkövetelt igazolási mód: 

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

                                              

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):  
 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

III.2.4) Fenntartott szerz désekre vonatkozó információk (adott esetben)  

A szerz dés védett foglalkoztatók számára fenntartott                                                          igen    nem  

 

 

 

 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

IV.1) A SZERZ DÉS ODAÍTÉLÉSE 

IV.1.1) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkez k létszámának vagy keretszámának 
meghatározása:                                                                                                                       igen    nem 

igen válasz esetén: A gazdasági szerepl k tervezett száma               

VAGY:  

Tervezett minimum            és (adott esetben) maximális létszáma           ��  

A jelentkez k számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:  
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IV.1.2) Értékelési szempontok  

  A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás                                                                              

VAGY 

    Az összességében legel nyösebb ajánlat a következ  részszempontok alapján                                           

Részszempont 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

      

      

      

      

      

VAGY 

Egyéb: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

IV.1.3) Értékelési módszer ismertetése: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                       

 

 

IV.1.4) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkér  által el írt alapvet  szabályai, az els  
tárgyalás id pontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) 
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IV.1.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó el írások:    igen   nem 

igen válasz esetén: 
                                                                                      

                                                                                      

IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

 
IV.2.1.1) A dokumentáció és a kiegészít  iratok vagy ismertet k beszerzésének feltételei (adott esetben)  

A dokumentáció beszerzésének határideje  

Dátum:  ����/��/��  (év/hó/nap )                                                                      Id pont: 
           

A dokumentációért fizetni kell                                                                                                    igen      nem  

(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár:                    Pénznem:        

A fizetés feltételei és módja:                                                                   

                                                                                       

IV.2.1.2) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történ  elérése az eljárásban 
való részvétel feltétele  

           igen     nem 

IV.2.1.3) A dokumentáció és a kiegészít  iratok, vagy ismertet  rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos 
egyéb információk:  

                                                                                      

                                                                                      

 

IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határid , illet leg a szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje  

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)                                Id pont:            

IV.2.3) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkez k részére kétszakaszos eljárások esetén 

Dátum:  ����/��/��   (év/hó/nap)                                                                       

IV.2.4) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók 

 Az EU bármely hivatalos nyelve 

 Az EU következ  hivatalos nyelve(i):                                                        

 Egyéb:                                          

 Magyar 

IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális id tartama (kivéve részvételi felhívás esetén) 

 ����/ ��/��-ig   (év /hó/nap ) 
VAGY  
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Az id tartam hónapban:  ��� vagy napban: ��� a következ  id ponttól számítva:_____________ 

IV.2.6) Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásának feltételei  

Dátum:     ����/��/��   (év/hó/nap)                                  Id pont:            

Hely :                                                                             

Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek                       igen      nem 

(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: 

                                                                                      

                                                                                      

 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK  

V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTL D   JELLEGÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK (adott esetben)                         

A közbeszerzés ismétl d  jelleg   igen     nem  

(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 

                                                                                       

V.2) EURÓPAI UNIÓS ALAPOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 

A szerz dés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos       igen    
nem  

(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

V.3) Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra:     igen     nem  

V.4) További információk, az ajánlatkér  által alkalmazott eljárási szabályok, az ajánlattételhez 
szükséges egyéb információk: 
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V.5) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID PONTJA:   ����/��/�� (év/hó/nap) 

 

A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZ  CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET  BE 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍT  IRATOK 

 BESZEREZHET K (ADOTT ESETBEN) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
 
 
 
III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL 
BENYÚJTANI 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:      

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:       
 
 

E-mail:       
 

Fax:       

Internetcím (URL): 
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IV) A MÁSIK AJÁNLATKÉR  CÍMEI, AMELY NEVÉBEN AZ AJÁNLATKÉR  A BESZERZÉST VÉGZI 

 
Hivatalos név: 

Postai cím: 

Város/község: Postai irányítószám: Ország: 

--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------ 
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B. MELLÉKLET 

 RÉSZEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 

RÉSZ SZÁMA:  ���            ELNEVEZÉS:                                                    

1) RÖVID MEGHATÁROZÁS: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

2) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott 
esetben) 

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

3) MENNYISÉG  

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

(adott esetben, csak számokkal) Becsült érték áfa nélkül:                       Pénznem:              

VAGY:                          és                           között         Pénznem:            

4) A SZERZ DÉS ID TARTAMÁRA VAGY KEZDETÉRE/BEFEJEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNBÖZ  ID PONTOK 
FELTÜNTETÉSE (adott esetben) 
Az id tartam hónapban:   ��   vagy napban:   ����  (a szerz dés megkötését l számítva)   
VAGY        

Kezdés:         ����/��/��     (év/hó/nap) 

Befejezés:     ���� /��/��    (év/hó/nap)  

5) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A RÉSZEKR L: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 

----------------------(E mellékletb l a részek számának megfelel en több példány használható) ---------------------- 
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT  
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
 

 

TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY 
VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL,  
AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI 
HATÁRID  MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A 
DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR  

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) (a közzétett hirdetményben szerepl  információval egyez en) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám:             Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett: 

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal internetcíme (URL): 

 

További információ a következ  címen szerezhet  b:  
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok) 

 Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet) 
 

 
 
II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 
II.1) MEGHATÁROZÁS 
 

II.1.1) A SZERZ DÉSHEZ RENDELT ELNEVEZÉS: (a közzétett hirdetményben szerepl  információval egyez en) 

                                                                                      

II.1.2) A SZERZ DÉS MEGHATÁROZÁSA/TÁRGYA (a közzétett hirdetményben szerepl  információval egyez en) 
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II.1.3) KÖZÖS KÖZBESZERZÉSI SZÓJEGYZÉK (CPV)  (a közzétett hirdetményben szerepl  információval 
egyez en) 

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott 
esetben) 

F  tárgy     .    .    .    . -   

 

        -              -    

 
 
 
 
További tárgy(ak) 
 

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

   .    .    .    . -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

        -              -   

 

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS 

III.1) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 

III.1.1) Az ajánlatkér  által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szerepl  
információval egyez en) 

                                                                                    

III.1.2) A módosítással/visszavonással/határid -hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó 
információk (az adott szerz désre vonatkozó korábbi közzététel) 

III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határid -hosszabbítással érintett hirdetmény:  

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben:                �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény feladásának dátuma:                                     ����/��/��  (év/hó/nap )          

A hirdetmény közzétételének dátuma:                                ����/��/��  (év/hó/nap )          

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határid :    ����/��/��  (év/hó/nap )         (eljárást 
megindító hirdetmény esetén) 

III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben) 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben:                      �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény feladásának dátuma:              ����/��/��  (év/hó/nap )          

A hirdetmény közzétételének dátuma:         ����/��/��  (év/hó/nap )          

A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határid :    ����/��/��  (év/hó/nap )         (eljárást 
megindító hirdetmény esetén) 

                         -------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) -------------------- 
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III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határid  
meghosszabbításra?                                                                                 igen nem  

 

(igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határid : 

Dátum: ����/��/��  (év/hó/nap )         Id pont:            

 
 

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 
IV.1) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL (adott esetben) 

 Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t. 

 Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül. 

 
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása: (kitöltése nem kötelez ) 

                                                                                      

                                                                                      

 

IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben) 

 
IV.2.1) Dátumok módosítása (adott esetben) 

A módosítandó dátum helye a 
közzétett hirdetményben A következ  helyett A következ  id pont irányadó 

                     
 

                     
 

                     
 

                     

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:�� 

 

 

 

IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben) 

A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben: 

                                                                                          

A következ  helyett: 
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A következ  irányadó: 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

és/vagy 
Magyarázó megjegyzés: (adott esetben): 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

--------------------------------- [A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] ------------------------
-- 

 

IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció:   igen  nem  

IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb 
terjedelm  módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása: (adott esetben) 

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

                                                                                           

IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye:  (adott esetben)  

                                                                                           

                                                                                           

IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje:  (adott esetben)  

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )          
Id pont:    :    

 

IV.3) TÁJÉKOZTATÁS AZ AJÁNLATTÉTELI/RÉSZVÉTELI HATÁRID  HOSSZABBÍTÁSÁRÓL 
(adott esetben) 

IV.3.1) Dátumok változása  
A meghosszabbítással érintett 
dátum helye a közzétett 
hirdetményben 

A következ  helyett A következ  id pont irányadó 

                     
 

                     
 

                     
 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )      
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )      
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )      
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:�� 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )         
Id pont: ��:�� 
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IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határid  meghosszabbításának indoka: 

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben) 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

 

IV.5) E hirdetmény feladásának id pontja: ����/��/��  (év/hó/nap) 

 

 

A. MELLÉKLET 
TOVÁBBI CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 

 
I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A KÖVETKEZ  CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHET  BE  

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai irányítószám:  Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok):  
 
Címzett:  

Telefon:  
 
 

E-mail:  
 

Fax:  

Internetcím (URL): 
 

 
 



6. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT  
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
 

HELYESBÍTÉS 
 

 
I. AJÁNLATKÉR  NEVE, CÍME ÉS A KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK 
 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

 
II. A MEGJELENT, HELYESBÍTÉSSEL ÉRINTETT HIRDETMÉNY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA 
(KÉ-szám/évszám): 
 
 

III. A MEGJELENT, HELYESBÍTÉSSEL ÉRINTETT HIRDETMÉNY KÖZBESZERZÉSI 
ÉRTESÍT BEN TÖRTÉNT KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA:  

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )          
 
IV. A MEGJELENT, HELYESBÍTÉSSEL ÉRINTETT HIRDETMÉNYBEN MEGADOTT 
AJÁNLATTÉTELI/RÉSZVÉTELI HATÁRID  (adott esetben): 
 

Dátum: ����/��/��(év/hó/nap )          
 
V. A MEGJELENT HIRDETMÉNY HELYESBÍTENI KÉRT PONTJÁNAK MEGJELÖLÉSE ÉS A 
HELYES SZÖVEG: 

                                                                                          

                                                                                          

                                                                                          

 
 

VI. A HELYESBÍTÉSI KÉRELEM FELADÁSÁNAK ID PONTJA: ����/��/��(év/hó/nap )          
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KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT  
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 
 
I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D  FÉL NEVE ÉS CÍME 
 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:           

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 

 
 I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV KÉNT SZERZ D  FÉL NEVE ÉS CÍME 
 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlattev  általános címe (URL): 
 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 
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I.3.) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA 

Központi szint   Közszolgáltató  

Regionális/helyi szint   Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  

Közjogi szervezet  Egyéb  

 
I.4.) F  TEVÉKENYSÉG 

I.4.1) KLASSZIKUS AJÁNLATKÉR K 

 Általános közszolgáltatások   Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció 

 Honvédelem                                           Szociális védelem 

 Közrend és biztonság   Szabadid , kultúra és vallás 

 Környezetvédelem   Oktatás 

 Gazdasági és pénzügyek  Egyéb (nevezze meg):                      

 Egészségügy  

 
 
I.4.2) KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR K 

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és 
elosztása  
 

 Villamos energia  
 

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  
 

 Szén és más szilárd tüzel anyag feltárása és 
kitermelése  
 

 Víz  
 

 Postai szolgáltatások  
 
 

 Vasúti szolgáltatások  
 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások                            
              

 Kiköt i tevékenységek  
 

 Repül téri tevékenységek 
 

 Egyéb (nevezze meg):                      

  

 
II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 
 
II.1) MEGHATÁROZÁS 
   

II.1.1) A szerz déshez rendelt elnevezés: 
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II.1.2) A szerz dés típusa és a teljesítés helye 

[Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerz dés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának] 

 Építési beruházás                          Árubeszerzés                            Szolgáltatás megrendelés            

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkér  által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelel en 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:           

�� 
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében)  
 
 
 

Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió            

A teljesítés helye: 

                                                        

                                                        

NUTS-kód                  �����                            NUTS-kód                  ����� 
NUTS-kód                 �����                             NUTS-kód                  ����� 
 
II.1.3) A szerz déskötés id pontja 
Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerz dés tárgya és mennyisége: 
 
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
                                                                                          
 
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben) 

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
 
 
 
További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 
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II.2) A SZERZ DÉS VÉGLEGES ÖSSZÉRTÉKE 
 

A szerz dés végleges összértéke 
(A szerz dés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az 
összes szerz dést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve) 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:                            Pénznem:               ��,� 

 
II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE  
 

Az id tartam hónapban:   ��  vagy  napban: ���� (a szerz dés megkötését l számítva)  

VAGY:   

Kezdés:           ����/  ��/��     (év/hó/nap)    

Befejezés:      ����/��/��      (év/hó/nap)  
 

VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattev ként szerz d  fél általi teljesítés határideje: ����/  ��/��     (év/hó/nap)   

b) ajánlatkér ként szerz d  fél általi teljesítés határideje:        ����/  ��/��     (év/hó/nap) 

A szerz dés határozatlan id tartamra szól                                          igen                    nem  
 
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

 

 

 

 

 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

 

 

 

 

 

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén  

Nyílt 

Meghívásos 

Id szakos el zetes tájékoztatót 

 

 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 
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tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos  

Id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

El min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

 

 

 

 

 

III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkér k  Közszolgáltató ajánlatkér k  

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 
kialakított eljárás 

  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak 
szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 
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III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
 

III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelel t jelölje meg) 

A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás               

VAGY 

Az összességében legel nyösebb ajánlat a következ  részszempontok alapján 

Részszempont 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

Súlyszám 

           

           

           

           

           

Részszempont 

6.                                 

7.                                 

8.                                 

9.                                 

10.                               

Súlyszám 

      

      

      

      

      

VAGY 

Egyéb: 

                                                                                      

                                                                                      

                                                                                      

 
III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS 
KORÁBBI KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA 
 

III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                           

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:  ����/S ���-�������    

A hirdetmény közzétételének id pontja: ����/��/�� (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének id pontja: ����/��/�� (év/hó/nap)                  

 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illet leg a 
Közbeszerzési Dönt bizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                   

Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményér l szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:  ����/S ���-�������    

A hirdetmény közzétételének id pontja: ����/��/�� (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           
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A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben:  �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének id pontja: ����/��/�� (év/hó/nap)                  

 
IV. SZAKASZ: A SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSA 

IV.1.1) A szerz dés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerz déses feltételt           igen    
nem  

IV.1.2) A szerz dés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerz déses feltételt is):   
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                        

IV.1.3) A módosítás indoka: 

                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                        

IV.1.4) A szerz dés módosításának id pontja 

Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap) 

 
V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 
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V.2) A nyertes ajánlattev ként szerz d  fél nyilatkozata:  

                                                                                   
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         

V.3) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID PONTJA: ����/��/��  (év/hó/nap) 

 



8. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
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A SZERZ DÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 

 
I. SZAKASZ: A SZERZ DÉS ALANYAI 

I.1) AZ AJÁNLATKÉR KÉNT SZERZ D  FÉL NEVE ÉS CÍME 
 
Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 

    I.2) A NYERTES AJÁNLATTEV KÉNT SZERZ D  FÉL NEVE ÉS CÍME 
 
Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlattev  általános címe (URL): 
 

----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) ------------------- 
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 
 
II.1) MEGHATÁROZÁS 
   

II.1.1) A szerz déshez rendelt elnevezés: 

                                                                                      

II.1.2) A szerz dés típusa és a teljesítés helye 

(Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik 
leginkább megfelel a szerz dés vagy a közbeszerzés(ek)  tárgyának) 

Építési beruházás                         Árubeszerzés                             Szolgáltatás megrendelés        

Kivitelezés 

Tervezés és kivitelezés 

Kivitelezés, bármilyen 
eszközzel, módon, az 
ajánlatkér  által 
meghatározott 
követelményeknek 
megfelel en 

 

 

 

 

Szolgáltatási kategória száma:       

�� 
(az 1–27. szolgáltatási 
kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. 
mellékletében)  
 
 
 

Építési koncesszió  

Adásvétel 

Lízing 

Bérlet 

Részletvétel 

Ezek kombinációja 

 

 

 

 

 

Szolgáltatási koncesszió          

A teljesítés helye: 

                               

                               

NUTS-kód                  �����                           NUTS-kód                  ����� 
NUTS-kód                 �����                                                         NUTS-kód                  ����� 
 
II.1.3) A szerz déskötés id pontja 
Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap) 

II.1.4) A szerz dés tárgya és mennyisége 
 
                                                                                           
                                                                                           
                                                                                           
 
II.1.5) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)  

 F  szójegyzék Kiegészít  szójegyzék (adott esetben) 

F  tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
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További 
tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

����-�  ����-� 

 
II.2) A KÖZBESZERZÉS ÉRTÉKE 

 
Az ellenszolgáltatás összege 
(A szerz dés szerinti összértéket kérjük megadni számokkal, az összes 
szerz dést, részt és opciót beleértve) 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:                            Pénznem:       ��,� 

 
  II.3) A SZERZ DÉS ID TARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS HATÁRIDEJE 

 

Az id tartam hónapban:   ��  vagy  napban: ���� (a szerz dés megkötését l számítva)  

VAGY:   

Kezdés:           ����/  ��/��     (év/hó/nap)    

Befejezés:       ����/��/��      (év/hó/nap)  
 
VAGY: a teljesítés határideje  

a) a nyertes ajánlattev ként szerz d  fél általi teljesítés határideje: ����/  ��/��     
(év/hó/nap)    

b) ajánlatkér ként szerz d  fél általi teljesítés határideje:        ����/  ��/��     
(év/hó/nap)  

A szerz dés határozatlan id tartamra szól?                                           igen                  nem   

 

ÉS 

A szerz dés teljesítésének az ajánlatkér ként szerz d  fél által elismert id pontja: ����/  

��/��     (év/hó/nap)    

Az ellenszolgáltatás teljesítésének id pontja: ����/  ��/��     (év/hó/nap)    
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II.4) A SZERZ DÉS TELJESÍTÉSE (RÉSZTELJESÍTÉSE) SZERINTI MENNYISÉG ÉS 
ELLENSZOLGÁLTATÁS  

 
II.4.1) A szerz dés teljesítése (részteljesítése) szerinti mennyiség: 

                                                                                           

                                                                                           
II.4.2) Az ellenszolgáltatás összege 
[Csak a teljesített (részteljesített) végleges összértéket kérjük megadni 
számokkal] 

Áfa nélkül Áfával    Áfa (%) 

Érték:                            Pénznem:            ��,� 

 
III. SZAKASZ: ELJÁRÁS  

III.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA  

III.1.1) Az eljárás fajtája 

III. 1.1.1.) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Gyorsított meghívásos 

 Versenypárbeszéd 

 Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

 

  Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

III. 1.1.2.) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén  

 Nyílt 

 Meghívásos 

 Id szakos el zetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett meghívásos  

 Id szakos el zetes tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

 El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 

  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

 Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

 Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
meghívásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

 Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 
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III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén 

Klasszikus ajánlatkér k  Közszolgáltató ajánlatkér k  

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon 
kialakított eljárás 

  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás  

A Kbt. Második Részében meghatározott 
szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  
részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

  A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok 
szerinti eljárás az alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetménnyel induló tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében 
hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 

 

 
III.2) ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
 
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelel t jelölje meg) 

A legalacsonyabb összeg  ellenszolgáltatás          

VAGY 

 Az összességében legel nyösebb ajánlat                

VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban) 

 Egyéb: 
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III.3) HIVATKOZÁS A LEFOLYTATOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS KORÁBBI 
KÖZZÉTÉTELEKRE/TÁJÉKOZTATÁSRA 

 
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)                               
 
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ����/S ���-�������    

A hirdetmény közzétételének id pontja: ����/��/�� (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének id pontja: ����/��/�� (év/hó/nap)                

 

III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illet leg a 
Közbeszerzési Dönt bizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)                                   

Dátum: ����/��/�� (év/hó/nap) 

III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményér l szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: ����/S ���-�������    

A hirdetmény közzétételének id pontja: ����/��/�� (év/hó/nap) 

ÉS / VAGY                           

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének id pontja: ����/��/�� (év/hó/nap)                  

 

 
IV. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TELJESÍTÉSE 

IV.1) SZERZ DÉSSZER  TELJESÍTÉS 

IV.1.1) A szerz dés teljesítése szerz désszer  volt-e?             igen    nem  

IV.1.2) Nem szerz désszer  teljesítés esetén a szerz désszegés típusa, leírása, indoka:  

                                                                                           

                                                                                           

IV.1.3) A szerz désszegést elkövet (k) neve, címe: 
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IV.2) SZERZ DÉSSZER  RÉSZTELJESÍTÉS 

IV.2.1) A szerz dés részteljesítése szerz désszer  volt-e?                igen    nem 

IV.2.2) Nem szerz désszer  részteljesítés esetén a szerz désszegés típusa, leírása, indoka:  

                                                                                           

                                                                                           

IV.2.3) A szerz désszegést elkövet (k) neve, címe: 

                                                                                           

                                                                                           

 
IV.3) SZERZ DÉS MÓDOSÍTÁSA 

 
IV.3.1) A szerz dést módosították-e?                                                            igen    nem 

IV.3.2) Hivatkozás a szerz dés módosításáról szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre                                 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: �����/���� (KÉ-szám/évszám) 

A hirdetmény közzétételének id pontja: ����/��/�� (év/hó/nap)                  

 

 
 

V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 

V.1) Egyéb információk: 

 

 

 

V.2) A nyertes ajánlattev ként szerz d  fél nyilatkozata:  

 

 

V.3) E TÁJÉKOZTATÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ID PONTJA: ����/��/��  (év/hó/nap) 

 



9. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
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Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 

 
1. Az ajánlatkér  neve és címe: 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
3. A választott eljárás fajtája:  
4.* Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó 
körülmények ismertetése:  
5.* Hivatkozás az el zetes összesített tájékoztatóra, illetve az id szakos el zetes tájékoztatóra 
és közzétételének napja: 
6. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdet  hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének/megküldésének napja: 
7. a) Eredményes volt-e az eljárás: 

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka, valamint a Kbt. 76. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti eredménytelenségi esetben a közbeszerzésre tervezett anyagi 
fedezet összege, és annak megadása, hogy az mikor és milyen okból került elvonásra, 
átcsoportosításra: 
c)  Az eredménytelen eljárást követ en indul-e új eljárás:  

8. A benyújtott ajánlatok száma (részajánlat-tételi lehet ség esetén részenként): 
9. a) Az érvényes ajánlatot tev k neve, címe, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az 
értékelési szempont – az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak 
részszempontjai – szerinti tartalmi eleme, elemei (részajánlat-tételi lehet ség esetén 
részenként): 

b)** Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következ  táblázatba foglalva (részajánlat-
tételi lehet ség esetén részenként): 

     Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: Az ajánlattev  neve: 

 Az elbírálás A részszempontok             
 részszempontjai 

(adott esetben 
alszempontjai is) 

súlyszámai 
(adott esetben az 

alszempontok 
súlyszámai is)  

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám 
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám  
szorzata 

Értékelési 
pontszám 

Értékelési 
pontszám 
és  
súlyszám 
szorzata 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
 A súlyszámmal 
szorzott 
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értékelési 
pontszámok 
összegei 
ajánlattev nként: 
 Adott esetben a részszempontokra adott pontszám szöveges értékelése: 
 
 
   
(A táblázatnak az ajánlattev k nevei alatti osztott oszlopainak bal oldalára az adott ajánlatnak az adott részszempont szerinti tartalmi 
elemeire adott értékelési pontszámot, jobb oldalára pedig az értékelési pontszámnak a súlyszámmal kialakított szorzatát kell beírni.) 

c)** Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén az értékelés során adható 
pontszám alsó és fels  határának megadása: 

d)** Az összességében legel nyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak a módszernek 
(módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkér  megadta az ajánlatok részszempontok 
szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot: 
10. Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka: 
11.  a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattev  neve, címe, az ellenszolgáltatás 
összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 

b)* A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  neve, címe, az 
ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: 
12. * A közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattev  
alvállalkozót kíván igénybe venni: 
 a) A nyertes ajánlattev  ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 
13.* A 12. pont szerinti rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát 
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k), valamint a közbeszerzésnek az a 
százalékos aránya, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak m ködni: 
 a) A nyertes ajánlattev  ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 
14. * Az alkalmasság igazolásában részt vev  szervezetek, és azon alkalmassági 
követelmények megjelölése, amelyek igazolása érdekében az ajánlattev  ezen szervezet 
er forrásaira (is) támaszkodik: 
 a) A nyertes ajánlattev  ajánlatában: 
 b) * A nyertes ajánlatot követ  legkedvez bb ajánlatot tev  ajánlatában: 
15. a) A szerz déskötési tilalmi id szak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] kezd napja: 
      b) A szerz déskötési tilalmi id szak [Kbt. 124. § (6) bekezdés] utolsó napja: 
16. Az összegezés elkészítésének id pontja: 
17. Az összegezés megküldésének id pontja: 
18.* Az összegezés módosításának indoka: 
19.* Az összegezés módosításának id pontja: 
20. *A módosított összegezés megküldésének id pontja: 
21. * Az összegezés javításának indoka: 
22. * Az összegezés javításának id pontja: 
23. * A javított összegezés megküldésének id pontja: 
24.* Egyéb információk: 
 
A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
A **-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az ajánlatkér  az összességében legel nyösebb ajánlat 
elbírálási szempontot alkalmazta. 
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Összegezés a részvételi jelentkezések elbírálásáról 
 
1. Az ajánlatkér  neve és címe: 
2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
3. A választott eljárás fajtája:  
4.* Hivatkozás az el zetes összesített tájékoztatóra, illetve az id szakos el zetes tájékoztatóra 
és közzétételének napja: 
5. Hivatkozás az eljárást megindító, illetve meghirdet  hirdetményre (felhívásra) és 
közzétételének napja: 
6. a) Eredményes volt-e a részvételi szakasz: 

b)  Eredménytelen részvételi szakasz esetén az eredménytelenség indoka: 
c)  Az eredménytelen részvételi szakaszt követ en indul-e új eljárás: 

7. A benyújtott részvételi jelentkezések száma (részajánlat-tételi lehet ség esetén részenként): 
8. Az alkalmas, egyben érvényes részvételi jelentkezést benyújtó jelentkez k neve és címe, 
min sítésük indoka (részajánlat-tételi lehet ség esetén részenként megadva): 
9. Az alkalmatlannak min sített jelentkez k neve és címe, valamint min sítésük indoka 
(részajánlat-tételi lehet ség esetén részenként megadva): 
10. Az egyéb okból érvénytelen részvételi jelentkezést benyújtó jelentkez k neve és címe, az 
érvénytelenség indoka (részajánlat-tételi lehet ség esetén részenként megadva): 
11.  Az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkez k neve és címe (részajánlat-tételi lehet ség 
esetén részenként megadva): 
12. Az összegezés elkészítésének id pontja: 
13. Az összegezés megküldésének id pontja: 
14.* Az összegezés módosításának indoka: 
15.* Az összegezés módosításának id pontja: 
16. *A módosított összegezés megküldésének id pontja: 
17. * Az összegezés javításának indoka: 
18. * Az összegezés javításának id pontja: 
19. * A javított összegezés megküldésének id pontja: 
20.* Egyéb információk: 
 
 
  

A *-gal megjelölt pontokat csak akkor kell kitölteni, ha az abban foglalt eset fennáll. 
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Az éves statisztikai összegezés 

 

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKR L A KLASSZIKUS 
AJÁNLATKÉR K VONATKOZÁSÁBAN 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR  

I.1) AZ AJÁNLATKÉR  NEVE ÉS CÍME 
 
Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 
 

I.2) AZ AJÁNLATKÉR  TÍPUSA 
 
Központi szint       Közjogi szervezet                         

Regionális/helyi szint      Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont] 

          

Egyéb                                               

 
 

II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR  KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS ADATOK 

 
II.1) Az uniós értékhatárokat elér  vagy meghaladó érték  közbeszerzések (a Kbt. XII.-XIII. fejezete) 
(valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

Száma: ���  
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Érték:   

II.2) A nemzeti értékhatárokat elér  vagy meghaladó érték  közbeszerzések (a Kbt. Harmadik része) 
(valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

Száma: ���  

Értéke:   

 
III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR  KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 
RÉSZLETES ADATOK 

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket 
(valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)   

III.1.1) Árubeszerzés  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)-----
--------- 
Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:               ��� (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében meghívásos 

��� (száma)  

           (értéke) 
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Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetménnyel induló 

tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)-----
--------- 
Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:      ��� (száma)                 (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint)     ��� (száma)                      (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:           ��� (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:       ��� (száma)                 (értéke) 

 
III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)-----
--------- 
Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:       ��� (száma)                 (értéke) 
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Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos  

��� (száma)  

                (értéke) 

---------------(E részb l az egyeseljárás-típusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)-----
--------- 
Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:    ��� (száma)                 (értéke) 

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                 (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:  ��� (száma)                 (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:     ��� (száma)                 (értéke) 
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III.1.3) Építési koncesszió 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIII. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

��� (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)-----
--------- 
Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben:   ��� (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

��� (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)-----
--------- 
Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben:         ��� (száma)            (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)            (értéke) 

--------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)-------------------------
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Összes építési koncesszió az uniós eljárásrendben: ��� (száma)            (értéke) 

 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: ��� (száma)            (értéke) 

 
III.1.4) Szolgáltatás megrendelés 

III.1.4.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 gyorsított meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 gyorsított tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 versenypárbeszéd 

 tervpályázat 

 a Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 
szerz dés 

��� (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)-------
------- 
Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  ��� (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

��� (száma)  

           (értéke) 
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Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Tervpályázati eljárás 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)-------
------- 
Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:  ��� (száma)            (értéke) 

III.1.4.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XII. fejezete) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------
------- 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  ��� (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------------
------- 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: ��� (száma)            (értéke) 

 
III.1.5) Szolgáltatási koncesszió 

III.1.5.1) Eljárás típusa 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt  

Meghívásos  

Gyorsított meghívásos  

Versenypárbeszéd  

��� (száma)  

           (értéke) 
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Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Gyorsított tárgyalásos  

Hirdetmény nélküli tárgyalásos  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)-----
--------- 
Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  ��� (száma)                 (értéke) 

III.1.5.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                 (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)-----------------------
-------- 

Összes szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: ��� (száma)                 (értéke) 

 
III.2 A tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi mez be csak szám 
érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)     

III.2.1) Árubeszerzés 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4) a) 

 94. § (4) b)  

 94. § (4) c) 

 94. § (4) d) 

 
��� (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, ----------------
----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
Összes tárgyalásos árubeszerzés az uniós eljárásrendben: ��� (száma)                 (értéke) 
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Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (4) a) 

 94. § (4) b)  

 94. § (4) c) 

 94. § (4) d) 

 123. §  

 

��� (száma)  

           (értéke) 

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, ----------------
----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
Összes tárgyalásos árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: ��� (száma)            (értéke) 

III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 

 ��� (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, ----------------
----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben:  

��� (száma)                           (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része)  

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) c) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b) 

 111. § (3)  

 123. §  

 

 ��� (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, ----------------
----------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
Összes tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az egyszer  eljárásban:  

��� (száma)                           (értéke) 
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III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 

Uniós eljárásrend (Kbt. Második Része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d) 

  94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

 ��� (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -----------------
---------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió az uniós eljárásrendben:  

��� (száma)                           (értéke) 

Nemzeti eljárásrend (Kbt. Harmadik része) 

 89. § (2) a) 

 89. § (2) b) 

 89. § (2) d) 

 94. § (2) a)  

 94. § (2) b) 

 94. § (2) c) 

 94. § (2) d)  

 94. § (3) a) 

 

 94. § (3) b)  

 94. § (5)  

 123. §  

 

 ��� (száma)  

                (értéke) 

----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -----------------
---------  

minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
Összes tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben:  

��� (száma)                           (értéke) 

 

 
 
 
IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.1) A WTO Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá nem tartozó, az uniós értékhatárokat elér  
vagy azt meghaladó érték  közbeszerzések (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét 
Ft-ban,, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.2) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerz dések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):                                     
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IV.3) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-
ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mez be csak szám érték írható, a 
szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.5.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerz déses feltételként                     

 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
IV.5.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontként/alszempontként                                                                            

 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
IV.5.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a m szaki leírás részeként                 

 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
IV.5.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának el írásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)   

 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
IV.5.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés  igazolásával   

 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
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IV.5.6) Zöld közbeszerzések [IV.5.1)–IV.5.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

 

IV.6) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

IV.6.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerz déses feltételként                                    

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
IV.6.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként       

 

 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
IV.6.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a m szaki leírás részeként                                

 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
IV.6.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként                                  

 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
IV.6.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra  védett foglalkoztatók számára fenntartott 
közbeszerzés útján           

 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.6.1)–IV.6.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.7) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mez be csak 
szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
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IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. § (5) bekezdésével 
összefüggésben (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell 
kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.9) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések [Kbt. 122. § (9) bekezdése] 
(valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.10) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK ID PONTJA: ����/��/��  (év/hó/nap) 

 



12. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
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Az éves statisztikai összegezés 
 

STATISZTIKAI ÖSSZEGEZÉS AZ ÉVES KÖZBESZERZÉSEKR LA 
KÖZSZOLGÁLTATÓ AJÁNLATKÉR K VONATKOZÁSÁBAN 

 
 

I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR  

I.1) AZ AJÁNLATKÉR  NEVE ÉS CÍME 
 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város/Község: 
 

Postai 
irányítószám:           

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 

 
I.2.) AZ AJÁNLATKÉR  TEVÉKENYSÉGI KÖRE 
 

 Gáz- és h energia termelése, szállítása és 
elosztása  
 

 Villamos energia  
 

 Földgáz és k olaj feltárása és kitermelése  
 

 Szén és más szilárd tüzel anyag feltárása és 
kitermelése  
 

 Víz  
 

 Postai szolgáltatások  
 
 

 Vasúti szolgáltatások  
 

 Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz 
szolgáltatások                            
              

 Kiköt i tevékenységek  
 

 Repül téri tevékenységek 
 

 Egyéb (nevezze meg):                      
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II. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR  KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 
ÁLTALÁNOS ADATOK 
 
II.1) Az uniós értékhatárokat elér  vagy meghaladó érték  közbeszerzések (a Kbt. XIV. fejezete) 
(valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)   

Száma: ���  

Értéke:   

II.2) A nemzeti értékhatárokat elér  vagy meghaladó érték  közbeszerzések (a Kbt. Harmadik Része) 
(valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)   

Száma: ���  

Értéke:   

 
III. SZAKASZ: AZ AJÁNLATKÉR  KÖZBESZERZÉSEIRE VONATKOZÓ 
RÉSZLETES ADATOK 

III.1) A közbeszerzések összesítése, kivéve a IV.1)-IV.2). és IV.4). pontokban írt közbeszerzéseket 
(valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)   

III.1.1) Árubeszerzés  

III.1.1.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

��� (száma)  

                (értéke) 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)---
----------- 
Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:  ��� (száma) 
                          (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

��� (száma)  

                (értéke) 
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Nyílt 

Meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)---
----------- 
Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben:  ��� (száma)                 (értéke) 

III.1.1.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)--------------------
----------- 

Összes árubeszerzés az uniós eljárásrendben:  ��� (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)--------------------
----------- 

Összes árubeszerzés a nemzeti eljárásrendben: ��� (száma)            (értéke) 

 
III.1.2) Építési beruházás  

III.1.2.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 

��� (száma)  
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 id szakos el zetes 

tájékoztatót tartalmazó 
hirdetménnyel meghirdetett 
meghívásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével 
induló tárgyalásos 

tárgyalásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

                (értéke) 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több 
használandó)-------------- 
Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:  ��� (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik Része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

��� (száma)  

                (értéke) 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)-
------------- 
Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben: ��� (száma)                 (értéke) 

III.1.2.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                 (értéke) 

-----------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)-----------------------
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Összes építési beruházás az uniós eljárásrendben:  ��� (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)            (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)------------------
------------- 

Összes építési beruházás a nemzeti eljárásrendben:  ��� (száma)            (értéke) 

 
III.1.3) Szolgáltatás megrendelés 

III.1.3.1) Eljárás típusa 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 nyílt 

 meghívásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett meghívásos 

 hirdetmény közzétételével induló 
tárgyalásos 

 hirdetmény nélküli tárgyalásos 

 id szakos el zetes tájékoztatót 
tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett 
tárgyalásos 

 el min sítési hirdetménnyel 
meghirdetett tárgyalásos 

 keretmegállapodásos 

 tervpályázat 

 A Kbt. 19. § (3) bekezdése alapján 
közbeszerzési eljárás nélkül megkötött 
szerz dés 

��� (száma)  

           (értéke) 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--
------------ 
Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  ��� (száma)            (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) (az alábbi blokkban csak egy eljárástípust jelöljön meg) 

 A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás 

 A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az 
alábbiak szerint:   

Nyílt 

Meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos 

El min sítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos 

��� (száma)  

           (értéke) 
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Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos 

Hirdetmény nélküli tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében nyílt  

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében meghívásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetménnyel induló 
tárgyalásos 

Keretmegállapodásos, az eljárás els  részében hirdetmény nélküli 
tárgyalásos 

 tervpályázat 

---------------(E részb l az egyes eljárástípusok szerint lefolytatott közbeszerzésekt l függ en több használandó)--
------------ 
Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben:  ��� (száma)                 (értéke) 

III.1.3.2) A közbeszerzés CPV kódja szerinti bontás 

Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                 (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)-------------------
------------ 

Összes szolgáltatás megrendelés az uniós eljárásrendben:  ��� (száma)                 (értéke) 

Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 

��������-� (CPV kód, f tárgy szerint) ��� (száma)                 (értéke) 

----------------------------(E részb l a CPV f tárgyak számának megfelel en több sor használandó)-------------------
------------ 

Összes szolgáltatás megrendelés a nemzeti eljárásrendben: ��� (száma)                 (értéke) 

 

III.2 A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások alapján megvalósított közbeszerzések összesítése (valamennyi 
mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számmal kell kifejezni)  

 III.2.1) Árubeszerzés 
 Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) 

        
     ��� (száma) 
     .                 (értéke) 

 ----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -------------
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 
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 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos árubeszerzés a 
uniós eljárásrendben:  ��� (száma) .            (értéke)

  
 
Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 
     ��� (száma) 
                     (értéke) 

 ---------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó,---------- 
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

 
 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos árubeszerzés a 
nemzeti eljárásrendben:  ���  (száma)            (értéke)

 III.2.2) Építési beruházás/építési koncesszió 
Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete) 

        
      ��� (száma) 
                       (értéke) 
 ----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -----------------

---------  
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió az uniós eljárásrendben: 

��� (száma)                  (értéke) 
  

 Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 
    ��� (száma) 
                      (értéke) 
 ----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -----------------

--------- 
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos építési beruházás/építési koncesszió a nemzeti eljárásrendben: 

��� (száma)             (értéke) 
  

 III.2.3) Szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió 
 Uniós eljárásrend (Kbt. XIV. fejezete)  
      ��� (száma) 
                        (értéke) 
     
     
     
 ----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -----------------

--------- 
minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos szolgáltatás-megrendelés az uniós eljárásrendben: 

 ��� (száma)                 (értéke) 
  

 Nemzeti eljárási rend (Kbt. Harmadik része) 
     
    ��� (száma) 
                      (értéke) 
 ----------------------------- (E részb l a tárgyalásos eljárások típusainak megfelel en több használandó, -----------------

--------- 
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minden egyes típusnál csak egy hivatkozást jelöljön meg) 

 Összes hirdetmény nélküli tárgyalásos szolgáltatás/szolgáltatási koncesszió a nemzeti eljárásrendben: 

 ��� (száma)            (értéke) 
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IV. SZAKASZ: TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

IV.1) A központosított közbeszerzési eljárásban beszerzett áruk/szolgáltatások 

szerz dések értéke (arab számokkal, Ft-ban kifejezve):                                     

IV.2) Elektronikus árlejtés alkalmazása (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-
ban, arab számokkal kell kifejezni)    

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.3) Dinamikus beszerzési rendszer alkalmazása (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)    

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4) Környezetvédelmi szempontok (zöld közbeszerzés) (valamennyi mez be csak szám érték írható, a 
szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)    

IV.4.1) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra szerz déses feltételként                     

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4.2) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra bírálati 
részszempontként/alszempontként                                                                            

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4.3) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra a m szaki leírás 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4.4) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának el írásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)   

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4.5) Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra az alkalmassági feltételek körében 
környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés  igazolásával   

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.4.6) Zöld közbeszerzések [IV.4.1)–IV.4.5) pontok] összesen 

közbeszerzések száma: ��� 
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közbeszerzések értéke:                                     

IV.5) Szociális szempontok figyelembe vétele (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések 
értékét Ft-ban, arab számokkal kell kifejezni)    

IV.5.1) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra szerz déses feltételként                                    

közbeszerzések száma: ��� közbeszerzések értéke:
                                     

IV.5.2) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra bírálati részszempontként/alszempontként       

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.3) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra a m szaki leírás részeként                                

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.4) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra alkalmassági feltételként                                  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.5) Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra  védett foglalkoztatók számára fenntartott 
közbeszerzés útján           

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.5.6) Szociális szempontok figyelembevételével megvalósított eljárások [IV.5.1–IV.5.5.] összesen 

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.6) EU alapokból finanszírozott/EU-s projektekkel kapcsolatos közbeszerzések (valamennyi mez be csak 
szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban kell kifejezni)    

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     

IV.7) A mikro-, kis- és középvállalkozások által megnyert közbeszerzések a Kbt. 60. §-ának (5) 
bekezdésével összefüggésben (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab 
számokkal kell kifejezni)    

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
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IV.8) A mikro-, kis- és középvállalkozások számára fenntartott közbeszerzések (Kbt. 122. §-ának (9) 
bekezdése) (valamennyi mez be csak szám érték írható, a szerz dések értékét Ft-ban, arab számokkal kell 
kifejezni)  

közbeszerzések száma: ��� 

közbeszerzések értéke:                                     
IV.9) AZ ÖSSZEGEZÉS FELADÁSÁNAK ID PONTJA: ����/��/��  (év/hó/nap) 



13. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
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EURÓPAI UNIÓ 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészít  Kiadványa 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg                                 Fax: (352) 29 29 42 670 
E-mail: ojs@publications.europa.eu  On-line ajánlattétel: http://simap.europa.eu 
  

 
 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, 
BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY 

KORRIGENDUM 
 
Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban 
szerepl  feltételek alapvet  módosulását eredményezi, az egyenl  bánásmód elvének, valamint a beszerzés 
versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kit zött határid k 
módosítására. 
 
 
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR  

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) 

Hivatalos név: 
 
Postai cím: 
 
Város: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 

 
I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZL  TESTÜLET TÍPUSA 
 

 
Ajánlatkér  (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerz dések esetében)                                        
 
 
Ajánlatkér  (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben – „Egyes ágazatok”)                         
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II. SZAKASZ: A SZERZ DÉS TÁRGYA 
 
II.1) MEGHATÁROZÁS 
 
 

 
II.1.1) Az ajánlatkér  által a szerz déshez rendelt elnevezés 
(az eredeti hirdetményben szerepl  információnak megfelel en) 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
II.1.2) A szerz dés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége 
(az eredeti hirdetményben szerepl  információnak megfelel en) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
II.1.3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (az eredeti hirdetményben szerepl  információnak 
megfelel en) 
 
  

F  szójegyzék 
 
Kiegészít  szójegyzék (adott esetben) 
 

 
F  tárgy ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 

 
További tárgy(ak) 
 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 
 
IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS 
 
IV.1) AZ ELJÁRÁS FAJTÁJA 
 
 

 
IV.1.1) Az eljárás fajtája (az eredeti hirdetményben szerepl  információnak megfelel en) 
 
 
Nyílt                                                                        
 
Meghívásos                                                   
 
Gyorsított meghívásos                                 
 
Tárgyalásos                                                  
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Gyorsított tárgyalásos                                 
 
Versenypárbeszéd                                       
 
 

 
IV.2) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK 
 
 
 
IV.2.1) A kiíró által az aktához rendelt hivatkozási szám (az eredeti hirdetményben szerepl  információnak 
megfelel en, adott esetben) 
 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
IV.2.2) A hirdetmény hivatkozási száma elektronikus úton benyújtott hirdetmény esetén (ha ismert) 
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja:                    SIMAP           
                                                                                            OJS eSender  
 
Bejelentkezés:                                                                    �������������������� 

Hirdetmény hivatkozási száma:                                    ����-�������  (év és a dokumentum száma) 
 
 
 
IV.2.3) A közlemény által hivatkozott hirdetmény (adott esetben) 

Hirdetmény száma a HL-ben: ����/S���-�������           ��/��/���� (nap/hó/év) 
 

IV.2.4) Az eredeti hirdetmény feladásának id pontja: ��/��/���� (nap/hó/év) 
 
 
VI. SZAKASZ: KIEGÉSZÍT  INFORMÁCIÓK 
 
 
VI.1) A HIRDETMÉNY A KÖVETKEZ RE VONATKOZIK (adott esetben; pipáljon ki annyi kockát, 
amennyire szükség van) 
 
Befejezetlen eljárás                                         Javítás                             További információ                       
 
 
VI.2) BEFEJEZETLEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ (adott 
esetben; pipáljon ki annyi kockát, amennyire szükség van) 
 
 
A közbeszerzési eljárást megszüntették.                                            
 
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették.                 
 
Nem került sor szerz dés odaítélésére.                                              
 
 
Lehetséges, hogy a szerz dést ismételten közzéteszik.                     
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VI.3) JAVÍTANDÓ VAGY MEGADANDÓ INFORMÁCIÓ (adott esetben; a javítandó, illetve megadandó 
szövegrész vagy adatok feltüntetéséhez, kérjük, mindig hivatkozzék az eredeti hirdetmény vonatkozó szakaszára 
& és a bekezdés számára) 
 
 
VI.3.1) Az ajánlatkér  által 
benyújtott eredeti információ 
módosítása 
 

 
 

 
A TED-en közzétett információk 
nem felelnek meg az ajánlatkér  
által eredetileg megadottaknak. 
 

 

 
Mindkett  
 
 
 

 

 
VI.3.2) Az eredeti 
hirdetményben 
 
 
 
 

 
 

 
A megfelel  pályázati 
dokumentációban 
(a további információkat lásd a 
megfelel  pályázati 
dokumentációban) 
 

 

 
Mindkett ben 
(a további 
információkat lásd a megfelel  
pályázati dokumentációban) 
 
 

 

 
VI.3.3) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (adott esetben) 
 
 
A szöveg módosítandó része: 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

 
A következ  helyett: 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 

 
Helyesen: 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 

 
VI.3.4) Az eredeti felhívásban javítandó adatok (adott esetben) 
 
 
A módosítandó adatok: 
 

 
A következ  helyett: 

 
Helyesen: 

 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 
 
 
 
__________________________________ 
 
__________________________________ 
 

��/��/���� 
(nap/hó/év )                                        

��:��     (id pont )            

��/��/���� 
(nap/hó/év )         

��:��          (id pont )            
                                            

��/��/���� 
(nap/hó/év )                                        

��:��       (id pont )        

��/��/���� 
(nap/hó/év )          

��:��             (id pont )         
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VI.3.5) A módosítandó címek és kapcsolattartók (adott esetben) 
 
 
A módosítandó szövegrész (adott esetben) 
 
Hivatalos név: 
Postai cím: 
 
Város: 
 

Postai 
irányítószám:            

Ország: 

Kapcsolattartási pont(ok): 
 
Címzett:  

Telefon: 

E-mail: 
 

Fax: 

Internetcím(ek) (adott esetben) 
Az ajánlatkér  általános címe (URL): 
 
A felhasználói oldal címe (URL):  
 
 

 
 
VI.3.6) Az eredeti hirdetménybe beírandó szöveg (adott esetben) 
 
 
A beírandó szöveg helye: 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
 

 
A beírandó szöveg: 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 
___________________________________________________ 
 

 
VI.4) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

--------------------(A VI. szakaszból szükség szerint több példány használható) -------------------- 
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VI.5) A HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK ID PONTJA: ��/��/����(nap/hó/év )                  

 
 
 

 
 

 



A nemzeti fejlesztési miniszter 93/2011. (XII. 30.) NFM rendelete
a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységrõl

A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. § (2) bekezdés c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím és a 23. § b) pontja tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és

hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági

miniszterrel egyetértésben

a következõket rendelem el:

1. A hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenysége

1. § (1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkezõ jogképes szervezet (a továbbiakban együtt: szervezet), aki, amely a közbeszerzési eljárások szakszerû

lefolytatását segíti elõ, és akinek, amelynek közbeszerzési szakértelmét a Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban:

Hatóság) e rendelet szerint megvizsgálta, továbbá a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban:

Kbt.) 172. §-a szerinti hivatalos közbeszerzési tanácsadók névjegyzékébe (a továbbiakban: névjegyzék) felvette.

(2) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a közbeszerzési eljárás elõkészítése és lefolytatása során a közbeszerzési

szakértelmet biztosítja. A természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a hivatalos közbeszerzési

tanácsadás körébe esõ feladatokat személyesen ellátni. Szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetében a

szervezet által a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerint megjelölt személy köteles a hivatalos közbeszerzési tanácsadás

körébe esõ feladatokat személyesen ellátni.

(3) A hivatalos közbeszerzési tanácsadót tevékenységéért ellenszolgáltatás illeti meg. A független hivatalos közbeszerzési

tanácsadó a tevékenysége körében okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyvrõl szóló törvény szabályai

szerint felel.

(4) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó tevékenysége akkor terjedhet ki az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény

(a továbbiakban: Ügyvédi tv.) 5. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott tevékenység végzésére is, ha a hivatalos

közbeszerzési tanácsadó ilyen tevékenység ellátására egyébként jogosult.

2. A hivatalos közbeszerzési tanácsadók nyilvántartása

2. § (1) A Hatóság által vezetett névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartás, az abban foglalt adatok valódiságát az ellenkezõ

bizonyításig vélelmezni kell.

(2) A Hatóság nyilvántartásba vételi eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. § (1) Hivatalos közbeszerzési tanácsadóként az járhat el, aki a Hatóság által vezetett névjegyzékben szerepel. A hivatalos

közbeszerzési tanácsadók tekintetében a Hatóság látja el a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának

általános szabályairól szóló törvény szerint a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság feladatait.

(2) A névjegyzékbe történõ bejegyzés hatálya annak megtörténtétõl számított három évig tart. A névjegyzékbe történõ

bejegyzés megújítható.

(3) A Hatóság azt veszi fel a névjegyzékbe,

a) aki – természetes személy esetében – rendelkezik felsõfokú végzettséggel és legalább hároméves, e rendelet

szerint igazolt közbeszerzési gyakorlattal vagy állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel és

legalább kétéves e rendelet szerint igazolt közbeszerzési gyakorlattal, vagy

b) amelynek – szervezet esetében – az e tevékenységében közremûködõ tagja, munkavállalója, illetve polgári jogi

jogviszony alapján a javára tevékenykedõ természetes személy szerepel a névjegyzékben.

(4) A névjegyzékbe való felvételnek további feltétele, hogy a (3) bekezdés a) pontja szerinti természetes személy vagy

a (3) bekezdés b) pontja szerinti szervezet rendelkezzen a 20. §-ban meghatározott mértékû felelõsségbiztosítással.

(5) Amennyiben az ajánlatkérõvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy nyilatkozik, hogy kizárólag a vele

munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló ajánlatkérõ részére végez hivatalos közbeszerzési tanácsadói
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tevékenységet, a névjegyzékbe történõ felvételéhez elegendõ, ha megfelel a (3) bekezdés a) pontja szerinti

feltételeknek, valamint az ajánlatkérõvel fennálló jogviszonyát igazolja.

(6) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a következõ beszerzési tárgyakkal kapcsolatban vállalhat hivatalos közbeszerzési

tanácsadást: árubeszerzés, szolgáltatás-megrendelés, építési beruházás, építési koncesszió, szolgáltatási koncesszió

és tervpályázat.

4. § (1) A névjegyzéket a Hatóság kereshetõ formában közzéteszi honlapján. A névjegyzékben bekövetkezett változásokról

a Hatóság közleményt tesz közzé a Közbeszerzési Értesítõben.

(2) A névjegyzék természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetében tartalmazza a természetes személy

a) nyilvántartási sorszámát;

b) nevét;

c) által megjelölt azon beszerzési tárgyak körét, amelyekkel kapcsolatban hivatalos közbeszerzési tanácsadást vállal;

d) felsõfokú végzettségét;

e) elérhetõségi címét;

f) névjegyzékbe való bejegyzésének idõpontját;

g) névjegyzékbe való bejegyzése érvényességének idõpontját;

h) azt, hogy jogosult-e az Ügyvédi tv. 5. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott tevékenység folytatására;

i) az ajánlatkérõvel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén az

ajánlatkérõ nevét, amennyiben kizárólag részére végez tanácsadói tevékenységet; továbbá

j) a hivatalos közbeszerzési tanácsadó által ellátott, 12–15. § szerint igazolt közbeszerzési gyakorlatot.

(3) A névjegyzék szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetében tartalmazza a szervezet

a) nyilvántartási sorszámát;

b) elnevezését;

c) székhelyét;

d) nyilvántartási számát;

e) elérhetõségi címét;

f) névjegyzékbe való bejegyzésének idõpontját;

g) névjegyzékbe való bejegyzése érvényességének idõpontját; továbbá

h) a bejegyzéséhez szükséges, a 3. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott természetes személy(ek) (2) bekezdés

szerinti adatait.

(4) A természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó évente egy alkalommal jogosult e rendelet szerinti

tartalommal az utolsó bejelentése óta végzett – a névjegyzékbe történõ felvételéhez szükséges gyakorlattal azonos –

tevékenységeit igazolni a Hatóságnak, amely a névjegyzéket a bejelentett adatokkal kiegészíti. A bejelentésért

fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértéke negyvenezer forint, amelynek megfizetése alól mentesség nem adható.

5. § A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a Hatóságnak bejelenteni, ha a 4. § (2)–(3) bekezdése szerinti adataiban és

a Kbt. 172. § (7) bekezdése szerinti körülményeiben változás állt be, vagy ha a 3. § (3) bekezdés b) pontja szerinti

személlyel már nem áll jogviszonyban a változást követõen haladéktalanul, de legkésõbb a változástól számított öt

napon belül. Ha a változás következtében a hivatalos közbeszerzési tanácsadó nem felel meg a 3. § (3)–(5) bekezdése

szerinti feltételeknek, a Hatóság törli a névjegyzékbõl.

6. § A hivatalos közbeszerzési tanácsadó köteles a Hatóságnak bejelenteni azt is, ha a tanácsadói státuszában (független

hivatalos közbeszerzési tanácsadó vagy kizárólag ajánlatkérõ részére tevékenykedõ hivatalos közbeszerzési

tanácsadó), vagy ha a kötelezõ felelõsségbiztosítására vonatkozó adataiban változás állt be, a változást követõen

haladéktalanul, de legkésõbb a változástól számított öt napon belül. Ha a változás következtében a hivatalos

közbeszerzési tanácsadó nem felel meg a 3. § (3)–(5) bekezdése szerinti feltételeknek, a Hatóság törli a névjegyzékbõl.

3. A névjegyzékbe történõ felvétel, a bejegyzés megújítása

7. § (1) A névjegyzékbe történõ felvételt a Hatóságnál írásban kell kérelmezni.

(2) A névjegyzékbe történõ felvételért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj mértéke kilencvenezer forint, amelynek

megfizetése alól mentesség nem adható.
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(3) A kérelemben meg kell adni a 4. § (2) bekezdés b)–e), h)–j) pontja, illetve a 4. § (3) bekezdés a)–e) és h) pontja szerinti

adatokat. A kérelemhez csatolni kell azokat az okiratokat vagy azok hiteles vagy hitelesített másolatát, amelyek alapján

megállapítható, hogy a névjegyzékbe történõ felvételét kérelmezõ (a továbbiakban: kérelmezõ) megfelel a 3. §

(3)–(5) bekezdése szerinti feltételeknek, és nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 172. § (7) bekezdése szerinti kizáró

okok. A kérelemhez csatolni kell a (2) bekezdés szerinti díj befizetésérõl szóló igazolást is.

(4) A Hatóság a kérelmet elutasítja, ha megállapítható, hogy a kérelmezõ a 3. § (3)–(5) bekezdése szerinti feltételeknek

nem felel meg vagy vele szemben a Kbt. 172. § (7) bekezdése szerinti kizáró ok áll fenn.

(5) Az igazgatási szolgáltatási díj a kérelem elutasítása vagy visszavonása esetén nem kerül visszafizetésre.

(6) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó attól az idõponttól válik jogosulttá hivatalos közbeszerzési tanácsadóként

tevékenység folytatására, amely idõponttal a névjegyzékbe bejegyzést nyert.

8. § (1) A névjegyzékbe történt bejegyzés megújítására a névjegyzékbe történõ felvételre vonatkozó szabályok az irányadóak,

azzal az eltéréssel, hogy

a) az igazgatási szolgáltatási díj mértéke ötvenezer forint;

b) a természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadónak azt kell igazolnia, hogy a névjegyzékbe történt

bejegyzése, illetve a bejegyzés elõzõ megújítása óta eltelt legfeljebb három évben rendelkezik a 12–14. §-ban

meghatározott mértékû közbeszerzési gyakorlattal, továbbá

ba) a független hivatalos közbeszerzési tanácsadó a névjegyzékbe történt bejegyzése, vagy a bejegyzés elõzõ

megújítása óta folyamatosan rendelkezik az e rendeletben meghatározott mértékû felelõsségbiztosítással,

bb) a kizárólag munkáltató ajánlatkérõ részére hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végzõ

tanácsadó munkaviszonya az ajánlatkérõvel fennáll;

c) a szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadónak azt kell igazolnia, hogy a névjegyzékbe történt bejegyzése,

vagy a bejegyzés elõzõ megújítása óta folyamatosan rendelkezik az e rendeletben meghatározott mértékû

felelõsségbiztosítással, továbbá hogy a szervezet tanácsadó által a 3. § (3) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint

megjelölt természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó a szervezet tevékenységében közremûködik,

vagy a szervezet javára polgári jogi jogviszonyban tevékenykedik;

d) a természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadónak nyilatkoznia kell, hogy a Kbt. 172. § (6)–(7) bekezdése

szerinti, kizáró körülmények nem állnak fenn, továbbá, hogy a névjegyzékben szereplõ adatai nem változtak.

(2) Ha a megújítási kérelem benyújtásának idõpontját megelõzõ három évben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a 4. §

(4) bekezdése szerint járt el és az általa igazolt eljárások száma eléri az elõírt mértéket, a már igazolt közbeszerzési

gyakorlatot nem kell újra igazolnia.

(3) A névjegyzékbe történt bejegyzés megújítása esetén az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítés

megszerzéséhez kapcsolódó kedvezmények kizárólag akkor vehetõk igénybe, ha elsõ megújítás esetében a

szakképesítést a tanácsadó a névjegyzékbe történt bejegyzését, az elsõt követõ további megújítás esetében pedig a

névjegyzékbe történt bejegyzésének legutolsó megújítását követõen szerezte meg.

9. § (1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a megújítási kérelmet legkorábban a névjegyzékbe történt bejegyzés hatályának

lejártát megelõzõ kilencven napon belül nyújthatja be.

(2) Ha a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a megújítási kérelmet a névjegyzékbe történt bejegyzés hatályának lejártát

megelõzõ harminc napon belül adta be, illetve hiánypótlás vagy az ügyintézési határidõ meghosszabbítása miatt a

Hatóság a kérelemrõl a névjegyzékbe történt bejegyzés hatályának lejártáig nem döntött, a hivatalos közbeszerzési

tanácsadó tevékenységét köteles a megújítási kérelemrõl szóló döntés meghozataláig felfüggeszteni.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a Hatóság a honlapján a névjegyzékben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó neve

mellett a „jogosultsága felfüggesztve” megjegyzést szerepelteti és a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a megújítási

kérelemrõl szóló határozat meghozataláig hivatalos közbeszerzési tanácsadói minõségben új megbízást sem

fogadhat el.

(4) Amennyiben a hivatalos közbeszerzési tanácsadó a tevékenységét a (2) bekezdés szerinti esetben – hivatalos

közbeszerzési tanácsadóként – továbbra is gyakorolja, a Hatóság a tudomására jutástól számított három évre törli

a névjegyzékbõl. Az ilyen jogszabálysértés miatt történt törlést a Hatóság a törléstõl számított három évig

nyilvántartja.
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4. A névjegyzékbõl történõ törlés és a névjegyzékbe történõ ismételt felvétel

10. § (1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadót a Hatóság a Kbt. 172. § (6) bekezdése alapján törli a névjegyzékbõl.

(2) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a névjegyzékbõl való törlését akkor kérheti, ha folyamatban levõ közbeszerzési

eljárásban nem vesz részt, errõl teljes bizonyító erejû magánokiratban a hivatalos közbeszerzési tanácsadónak

nyilatkoznia kell.

(3) A hivatalos közbeszerzési tanácsadó a névjegyzékbõl való törlésérõl szóló határozat közlését követõen haladéktalanul

köteles hivatalos közbeszerzési tanácsadóként a folyamatban levõ tanácsadói tevékenységét megszüntetni és

hivatalos közbeszerzési tanácsadói minõségének megszûnésérõl a feleket értesíteni.

(4) Az a hivatalos közbeszerzési tanácsadó, akit a névjegyzékbõl hivatalos közbeszerzési tanácsadói minõségében

szándékosan elkövetett jogszabálysértés miatt törölt a Hatóság, csak a törlésétõl számított három év elteltével

nyújthat be a névjegyzékbe történõ felvétele iránt újabb kérelmet. Az ilyen jogszabálysértés miatt történt törlést

a Hatóság a törléstõl számított három évig nyilvántartja.

11. § (1) A névjegyzékbõl törölt személy – a 9. § (4) bekezdését és a 10. § (4) bekezdését kivéve – bármikor benyújthatja

újrafelvételi kérelmét a névjegyzékbe.

(2) A névjegyzékbe történõ újrafelvételre a névjegyzékbe történõ felvételre vonatkozó szabályok az irányadóak, azzal az

eltéréssel, hogy

a) a kérelmezõnek azt kell igazolnia, hogy a névjegyzékbe történt bejegyzése, vagy a bejegyzés elõzõ megújítása óta

eltelt legfeljebb öt évben rendelkezik a 12–14. §-ban meghatározott mértékû közbeszerzési gyakorlattal, továbbá

b) rendelkezik az e rendeletben meghatározott mértékû felelõsségbiztosítással, valamint

c) vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 172. § (7) bekezdése szerinti kizáró okok.

5. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezõ közbeszerzési gyakorlat igazolása

12. § (1) A 3. § (3) bekezdése alkalmazásában névjegyzékbe vétel feltételét képezõ közbeszerzési gyakorlatnak minõsül

a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, vagy a Kbt. hatálya alá tartozó közbeszerzési eljárás

elõkészítésével, lefolytatásával kapcsolatban az ajánlatkérõi vagy az ajánlattevõi oldalon kifejtett tevékenység.

(2) A közbeszerzési gyakorlat akkor valósul meg, ha a kérelmezõ természetes személy igazolja, hogy

a) a kérelem benyújtását megelõzõ legfeljebb 5 éves idõszakban – bármely összesen 36 hónap során – összesen

legalább 20, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárással

kapcsolatban fejtette ki az (1) bekezdés szerinti tevékenységet, és ebbõl legalább 10 közbeszerzési eljárással

kapcsolatban önállóan készítette el az eljárást megindító vagy meghirdetõ felhívást vagy a dokumentációt. Az igazolt

eljárások közül legalább 5 eljárásnak uniós értékhatárt elérõ eljárásnak kell lennie; vagy

b) a kérelem benyújtását megelõzõ legfeljebb 5 éves idõszakban – bármely összesen 36 hónap során – összesen

legalább 10, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárással

kapcsolatban önállóan készítette el az eljárást megindító vagy meghirdetõ felhívást, vagy a dokumentációt, és

ezen idõszakban a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárással

kapcsolatos legalább 5 jogorvoslati eljárásban is képviselõként járt el. Az igazolt eljárások közül legalább

3 eljárásnak uniós értékhatárt elérõ eljárásnak kell lennie.

(3) Egy adott közbeszerzési eljárás elõkészítésével és lefolytatásával kapcsolatban kifejtett különbözõ tevékenység

a közbeszerzési gyakorlattal szemben támasztott követelmények teljesítése szempontjából csak egyszer vehetõ

figyelembe. Egy közbeszerzési eljárással kapcsolatos jogorvoslati eljárással összefüggõ képviseleti tevékenység

jogorvoslati szakaszonként figyelembe vehetõ, azzal, hogy ugyanazon közbeszerzési eljárással kapcsolatos

jogorvoslati tevékenység egy kérelmezõ szempontjából csak egyszer vehetõ figyelembe.

(4) A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatos

jogorvoslati eljárásban kifejtett képviseleti tevékenység igazolása abban az esetben fogadható el, ha a kérelem

benyújtásának idõpontjában legalább a Közbeszerzési Döntõbizottság elõtti jogorvoslati eljárás – az eljárást

megszüntetõ végzés vagy az érdemi határozat közlésével – befejezõdött, valamint, ha a kérelmezõ az eljárásban részt

vevõ felek valamelyike részére személyesen látta el a képviseleti tevékenységet, és az eljáró hatóság vagy bíróság nem

állapította meg felelõsségét a jogorvoslati eljárásban végzett tevékenységével kapcsolatban, továbbá megbízója nem

érvényesített vele szemben a jogorvoslati, illetve a bírósági eljárásban kifejtett tevékenységével kapcsolatban igényt.

13. § Amennyiben a kérelmezõ az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel rendelkezik, a névjegyzékbe

vételhez szükséges közbeszerzési gyakorlat akkor teljesül, ha a kérelmezõ igazolja, hogy
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a) a kérelem benyújtását megelõzõ legfeljebb 5 éves idõszakban – bármely összesen 24 hónap során – összesen

legalább 14, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárással

kapcsolatban fejtette ki a 12. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet, és ebbõl legalább 7 közbeszerzési eljárással

kapcsolatban önállóan készítette el az eljárást megindító vagy meghirdetõ felhívást vagy a dokumentációt.

Az igazolt eljárások közül legalább 3 eljárásnak uniós értékhatárt elérõ eljárásnak kell lennie; vagy

b) a kérelem benyújtását megelõzõ legfeljebb 5 éves idõszakban – bármely összesen 24 hónap során – összesen

legalább 7, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, vagy a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárással

kapcsolatban önállóan készítette el az eljárást megindító vagy meghirdetõ felhívást vagy a dokumentációt,

és ezen idõszakban a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény, vagy a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárással

kapcsolatos legalább 3 jogorvoslati eljárásban is képviselõként járt el. Az igazolt eljárások közül legalább

3 eljárásnak uniós értékhatárt elérõ eljárásnak kell lennie.

14. § (1) A 3. § (3) bekezdése alkalmazásában közbeszerzési gyakorlatnak minõsül továbbá a kérelem benyújtását megelõzõ

legfeljebb 5 éves idõszakban bármely összesen 36 hónap során

a) a Közbeszerzések Tanácsa vagy a Közbeszerzési Hatóság Titkárságán vagy a közbeszerzésekre vonatkozó

jogszabályok elõkészítéséért felelõs miniszter által vezetett minisztériumban vagy a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökségnél kifejezetten közbeszerzési-szakmai feladatok ellátására vagy közbeszerzések ellenõrzésére

irányult munkavégzés;

b) a közbeszerzési biztosként végzett tevékenység ellátása.

(2) Amennyiben a kérelmezõ az állam által elismert közbeszerzési tárgyú szakképesítéssel rendelkezik, a közbeszerzési

gyakorlat akkor teljesül, ha a kérelmezõ a kérelem benyújtását megelõzõ legfeljebb 5 éves idõszakban – bármely

összesen 24 hónap során fejtette ki az (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti tevékenységek valamelyikét.

(3) A 3. § (3) bekezdése alkalmazásában közbeszerzési gyakorlatnak minõsül a közbeszerzési tárgyú tudományos fokozat

(PhD, MTA-doktori) megléte, függetlenül megszerzésének idõpontjától.

15. § (1) A közbeszerzési gyakorlat igazolása tekintetében több 14. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti tevékenység

egybeszámítható.

(2) Az egyes 14. § (1) bekezdés szerinti tevékenységek a 12. § szerinti tevékenységekkel a következõk szerint számíthatóak

össze, azzal, hogy az egybeszámításnál az egyes 14. § (1) bekezdés szerinti tevékenységek tekintetében csak az egész

évek vehetõek figyelembe:

a) Egy évnyi 14. § (1) bekezdés szerint igazolt tevékenység esetében a közbeszerzési gyakorlat akkor valósul meg,

ha a kérelmezõ ezen felül a kérelem benyújtását megelõzõ legfeljebb 5 éves idõszakban – bármely összesen

24 hónap során – összesen legalább 14, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a Kbt. szerinti

közbeszerzési eljárással kapcsolatban fejtette ki a 12. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet, és ebbõl legalább

7 közbeszerzési eljárással kapcsolatban önállóan készítette el az eljárást megindító vagy meghirdetõ felhívást

vagy a dokumentációt. Az igazolt eljárások közül legalább 3 eljárásnak uniós értékhatárt elérõ eljárásnak kell

lennie.

b) Két évnyi 14. § (1) bekezdés szerint igazolt tevékenység esetében a közbeszerzési gyakorlat akkor valósul meg,

ha a kérelmezõ ezen felül a kérelem benyújtását megelõzõ legfeljebb 5 éves idõszakban – bármely összesen

12 hónap során – összesen legalább 7, a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény vagy a Kbt. szerinti

közbeszerzési eljárással kapcsolatban fejtette ki a 12. § (1) bekezdése szerinti tevékenységet, és ebbõl legalább

4 közbeszerzési eljárással kapcsolatban önállóan készítette el az eljárást megindító vagy meghirdetõ felhívást

vagy a dokumentációt, az igazolt eljárások közül legalább 3 eljárásnak uniós értékhatárt elérõ eljárásnak kell

lennie.

16. § (1) Nem vehetõ figyelembe közbeszerzési gyakorlatként az olyan közbeszerzési eljárással kapcsolatban kifejtett

tevékenység, amellyel összefüggésben jogorvoslati eljárást kezdeményeztek és jogerõsen jogsértés került

megállapításra.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályt nem kell alkalmazni, amennyiben a kérelmezõ a 17. § (4) bekezdése szerinti

nyilatkozattal igazolja, hogy nem az õ tevékenysége vezetett a jogsértéshez.

17. § (1) A 12–13. § szerinti esetekben a kérelmezõ közbeszerzési gyakorlatát azon szervezet vagy személy által kiadott és aláírt

igazolással igazolhatja, amelynek eljárásában részt vett.
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(2) Amennyiben a kérelmezõ munkaviszony, közszolgálati, közalkalmazotti, szolgálati vagy munkavégzésre irányuló

egyéb jogviszony keretében fejtette ki a 12–13. § szerinti tevékenységet, a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított

igazolás is benyújtható. Amennyiben a kérelmezõ a tevékenységét lebonyolító vagy eljáró szervezet részére

munkavégzésre irányuló jogviszony, illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végezte, az igazolást

ezen lebonyolító vagy eljáró szervezet is kiállíthatja, feltéve, hogy ehhez csatol az ajánlatkérõtõl vagy ajánlattevõtõl

származó igazolást, amelybõl megállapítható, hogy a kérelmezõ számára az adott eljárás tekintetében igazolt

tevékenységre az adott szervezet az ajánlatkérõtõl vagy ajánlattevõtõl megbízást, illetve megrendelést kapott.

(3) A közbeszerzési gyakorlatra vonatkozó igazolásnak tartalmaznia kell mindazokat az adatokat, amelyek alapján

megállapítható, hogy a kérelmezõ eleget tesz a 12–13. § szerinti feltételeknek, így tartalmaznia kell:

a) azt, hogy a kérelmezõ mely közbeszerzési eljárással összefüggésben fejtette ki a hivatkozott tevékenységet,

a következõk szerint:

aa) az ajánlatkérõ neve;

ab) az eljárás tárgyának megnevezése;

ac) az eljárás fajtája;

ad) az eljárást megindító hirdetmény megjelenésének napja, hirdetmény közzététele nélküli eljárásban az

eljárást megindító felhívás közvetlen megküldésének napja;

ae) a hirdetménnyel induló eljárások esetében a hirdetmény azonosító száma;

af) ajánlattevõi oldalon kifejtett tevékenység igazolása esetén az ajánlattevõ neve;

b) a 3. § (6) bekezdése szerinti beszerzési tárgy megadását;

c) az igazolt eljárással összefüggésben a kérelmezõ által ellátott tevékenység pontos megjelölését;

d) azt, hogy sor került-e az adott közbeszerzési eljárással kapcsolatban olyan jogorvoslati eljárásra, amelyben

jogerõsen jogsértést állapítottak meg;

e) az igazolás kiállítójának büntetõjogi felelõssége tudatában tett és aláírásával igazolt nyilatkozatát, amely szerint

az igazolás kiállítója jogosult az igazolás kiadására.

(4) Az igazolásnak a (3) bekezdésben foglaltakon túl, ha az igazolásban feltüntetett eljárásban jogerõsen jogsértés került

megállapításra, tartalmaznia kell annak a szervezetnek vagy személynek a 16. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát,

amelynek a közbeszerzési eljárásában a kérelmezõ részt vett.

18. § (1) A 14. § (1) bekezdése szerinti esetekben a kérelmezõ közbeszerzési gyakorlatát a munkáltatói jogkör gyakorlójától

származó olyan tartalmú igazolással igazolhatja, amelybõl megállapítható a 14. §-ban meghatározott feltételek

megléte. A megkövetelt munkavégzési idõszak tekintetében nem vehetõ figyelembe a két hónapot meghaladó

folyamatos távollét ideje.

(2) A 14. § (3) bekezdésének igazolása a doktori oklevél hiteles vagy hitelesített másolatával történik.

19. § (1) Amennyiben a kérelmezõ munkahely változtatás folytán különbözõ munkahelyeken látott el közbeszerzéssel

kapcsolatos tevékenységet, a munkáltatóktól származó igazolásokat együttesen kell figyelembe venni.

(2) A 17–18. § szerinti dokumentumokat közokiratban vagy teljes bizonyító erejû magánokiratban kell benyújtani.

A dokumentumok hiteles vagy hitelesített másolatban is benyújthatóak.

6. A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezõ felelõsségbiztosításra vonatkozó

szabályok

20. § (1) A hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezõ felelõsségbiztosítási szerzõdésnek ki kell terjednie

a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység során e minõségben okozott olyan kárra, amelyért a hivatalos

közbeszerzési tanácsadói tevékenységet végzõ (ezen alcím vonatkozásában a továbbiakban: biztosított) jogszabály

alapján felelõsséggel tartozik.

(2) A felelõsségbiztosítási szerzõdés hatálya kiterjed a biztosított alkalmazottja, illetve megbízottja által okozott kárra is,

feltéve, hogy az az (1) bekezdésben foglalt tevékenység eredményeképpen keletkezik, és a biztosított a megbízottért

jogszabály szerint felelõsséggel tartozik.

(3) A felelõsségbiztosítási szerzõdésnek – a szerzõdés hatálya alatt folyamatosan – legalább évi 10 millió forint, és

káreseményenként legalább 5 millió forint összeghatárig kell fedezetet biztosítania az okozott károkra.

(4) A biztosító a szolgáltatását – a (2)–(3) bekezdésben foglaltak kivételével – korlátozhatja.
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21. § (1) A biztosító köteles tájékoztatni a szerzõdõ felet, a biztosítottat, valamint a Hatóságot a 20. § szerinti

felelõsségbiztosítási szerzõdés megszûnésérõl a megszûnéstõl számított 15 napon belül.

(2) Ha a felelõsségbiztosítási szerzõdés bármely okból megszûnik, a biztosított – amennyiben továbbra is hivatalos

közbeszerzési tanácsadóként gyakorolni kívánja tevékenységét – köteles azt öt napon belül bejelenteni a Hatóságnak,

egyúttal bemutatva az új felelõsségbiztosítási szerzõdést.

7. Záró rendelkezések

22. § (1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépését követõen megkezdett névjegyzékbe vételi, megújítási, adatmódosítási és törlési

eljárásokra kell alkalmazni. A 17. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat csak az e rendelet hatálybalépését követõen

kiállított igazolásnak kell tartalmaznia.

(3) Az a szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó, amely a névjegyzékben önállóan nem bejegyzett természetes

személy, vagy szervezet hivatalos közbeszerzési tanácsadó megjelölésével szerepel a névjegyzékben, hivatalos

közbeszerzési tanácsadói tevékenységét jogosultsága lejártáig folytathatja, bejegyzésének megújítását, illetve a

megjelölt személy vagy szervezet cseréjét azonban kizárólag természetes személy hivatalos közbeszerzési tanácsadó

megjelölésével kezdeményezheti.

23. § Hatályát veszti

a) a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezõ közbeszerzési gyakorlatra és annak

igazolására vonatkozó szabályokról szóló 29/2004. (IX. 8.) IM rendelet,

b) a hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység feltételét képezõ felelõsségbiztosításra vonatkozó szabályokról

szóló 30/2004. (IX. 8.) IM–PM együttes rendelet.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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A nemzeti fejlesztési miniszter 94/2012. (XII. 30.) NFM rendelete
a hajós és tengerész szolgálati könyvrõl szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet
és a hajózási egészségi alkalmasság feltételeirõl és vizsgálati rendjérõl szóló
21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés e) pontjában, a 2. alcím tekintetében

a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés r) pontjában, a 3. alcím tekintetében a víziközlekedésrõl szóló

88. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ

államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben

eljárva – a 2. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl

szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erõforrás miniszterrel

egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. A hajós és tengerész szolgálati könyvrõl szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet módosítása

1. § A hajós és tengerész szolgálati könyvrõl szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„1. § E rendelet szabályait kell alkalmazni az 1. számú melléklet szerinti hajós szolgálati könyv, valamint a 2. számú

melléklet szerinti tengerész szolgálati könyv (a továbbiakban együtt: szolgálati könyv) kiadására, vezetésére és

használatára.”

2. § (1) Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szolgálati könyvet az e rendeletben rögzített tartalommal és formában kérelem alapján a hajózási hatóság

állítja ki.”

(2) Az R1. 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A szolgálati könyv kiállítását a hajózási hatóságnál az alábbi mellékletek benyújtásával kell kérelmezni:)

„c) az egészségi alkalmasságot tanúsító – a hajózási egészségi alkalmasság feltételeirõl és vizsgálati rendjérõl szóló

rendeletben megállapított – orvosi igazolás vagy orvosi bizonyítvány, valamint a vércsoport-meghatározást igazoló

dokumentum,”

(3) Az R1. 3. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A hajós szolgálati könyvet magyar, német és orosz nyelven kell kiadni. A hajós szolgálati könyvet magyar és német

nyelven kell vezetni, és abba bejegyzést tenni. A hajós szolgálati könyv rajnai képesítési szabályoknak megfelelõ és

nemzetközi igazgatási megállapodás alapján bejegyezhetõ képesítéseket tartalmazó oldala magyar, német, francia és

holland nyelvû, ahová bejegyzés nemzetközi igazgatási megállapodás alapján tehetõ.”

3. § Az R1. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Nem magyar hajózási hatóság által kiadott szolgálati könyv viszonosság, nemzetközi szerzõdés vagy nemzetközi

igazgatási megállapodás alapján ismerhetõ el.”

4. § Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A szolgálati könyvbe – amennyiben nemzetközi szerzõdés vagy nemzetközi igazgatási megállapodás eltérõen

nem rendelkezik – a (2) bekezdésben foglalt kivételtõl eltekintve bejegyzéseket a hajózási hatóság vagy hajózási

hatósági jogkörben eljárva a konzuli tisztviselõ tehet. Tengerész szolgálati könyvbe az egészségi alkalmasság

igazolását a vizsgáló orvos jegyzi be.”

5. § Az R1. 7. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) A be- és kihajózásokat a szolgálati könyv tulajdonosa külföldi hajózási hatóságnál is hitelesíttetheti. A külföldi

hatóságnál hitelesített szolgálatokat nyilvántartásba vétel céljából a hajózási hatóságnál be kell mutatni.”

6. § Az R1. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„8. § (1) A szolgálati könyv kiállítása, valamint abban a szolgálati adatok hitelesítése, továbbá a képesítések hatósági

bejegyzése a hajózási hatóságok eljárási díjairól szóló jogszabály alapján díjköteles.

(2) Elveszett vagy használhatatlanná vált szolgálati könyv helyett újat, kérelemre a hajózási hatóság állít ki.
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(3) A hitelesítésre benyújtott szolgálati könyvben a hajózási hatóság a hajónapló, a hitelesített hajónapló kivonat vagy

a szolgálati könyvbe bejegyzett ki- és behajózások bemutatása alapján hitelesíti az úszólétesítményen eltöltött

szolgálati idõt, továbbá a megtett utakat.

(4) Úszólétesítményen 1994. június 1-je elõtt megszerzett gyakorlatot az úszólétesítmény üzemben tartója által

kiállított szolgálati igazolás és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum vagy annak hiteles másolata

alapján igazolja a hajózási hatóság.

(5) A hajónapló vezetésére nem kötelezett úszólétesítményen a megszerzett gyakorlati idõt az úszólétesítmény

üzemben tartója által kiállított szolgálati igazolás és annak valóságtartalmát igazoló eredeti dokumentum vagy annak

hiteles másolata alapján igazolja a hajózási hatóság.

(6) A nem magyar lobogójú úszólétesítményen megszerzett, az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban

részes államok illetékes hajózási hatósága által a külföldi hajós szolgálati könyvben igazolt gyakorlatot a hajózási

hatóság elfogadja.”

7. § Az R1. a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § (1) A szolgálati könyv beteltével a tulajdonos köteles azt a hajózási hatóságnak bemutatni.

(2) A szolgálati könyv beteltével, az úszólétesítményen eltöltött utolsó szolgálati idõ igazolását követõen, a hajózási

hatóság lezárja a szolgálati könyv utolsó oldalát.

(3) A nem hajózási hatóság elõtt tett vizsgán megszerzett képesítést a szolgálati könyvbe az eredményes vizsga

letételét igazoló okirat bemutatása ellenében a hajózási hatóság jegyzi be.”

8. § Az R1. a következõ 10. §-sal egészül ki:

„10. § A hajós és tengerész szolgálati könyvrõl szóló 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet és a hajózási egészségi alkalmasság

feltételeirõl és vizsgálati rendjérõl szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosításáról szóló

94/2012. (XII. 30.) NFM rendelet hatálybalépését megelõzõen kiadott – a rajnai szabályok szerinti képesítések

bejegyzéseit biztosító oldalakat nem tartalmazó – hajós szolgálati könyvek a Duna vízrendszerén és Magyarország

területén hatályosak.”

9. § (1) Az R1. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. § (1) Az R1. 3. § (3) bekezdés d) pontjában a „vagy annak hiteles másolata, illetve” szövegrész helyébe az „annak hiteles

másolata, vagy” szöveg, 3. § (3) bekezdés f) pontjában a „feladóvevény” szövegrész helyébe a „dokumentum” szöveg,

4. § (2) bekezdésében az „az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „a hajózási hatóság” szöveg, 4. §

(2) bekezdésében az „az NKH” szövegrész helyébe az „a hajózási hatóság” szöveg, 6. § (2) bekezdésében az „illetve”

szövegrész helyébe az „és” szöveg, 7. § (1) bekezdésében a „külön jogszabályban” szövegrész helyébe az „a belvízi

utakon közlekedõ úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelõsége feltételeirõl, az üzemképesség

vizsgálatáról és tanúsításáról szóló jogszabályban” szöveg, 2. számú melléklet c) pontjában a „Nemzeti Közlekedési

Hatóság Központi Hivatala (Central Office of the National Transport Authority)” szövegrész helyébe a „hajózási

hatóság (National Transport Authority)” szöveg, 2. számú melléklet i) pontjában a „Shipping Authority of” szövegrész

helyébe a „National Transport Authority or” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdése, 2. § (2) bekezdés elsõ mondatában a „magyar lobogójú” szövegrész, 3. §

(5) bekezdésében a „hajós, illetve a tengerész” szövegrész.

2. A hajózási egészségi alkalmasság feltételeirõl és vizsgálati rendjérõl szóló

21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes rendelet módosítása

11. § A hajózási egészségi alkalmasság feltételeirõl és vizsgálati rendjérõl szóló 21/2002. (XI. 8.) GKM–ESZCSM együttes

rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A kedvtelési célú vízijármû-vezetõk egészségi alkalmasságát:

a) a vízijármû vezetésére jogosító képesítõ okmány (a továbbiakban: képesítés) kiadása elõtt,

b) a képesítés kiadását követõen ha

ba) 40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként,

bb) 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként,
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bc) 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként,

bd) 70. életévét betöltötte, 2 évenként

kell vizsgálni.”

12. § Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvosok névjegyzékét és elérhetõségét – az

Országos Közegészségügyi Központ adatai alapján – a hajózási hatóság a honlapján teszi közzé.”

13. § (1) Az R2. 7. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Hajózási szolgálatot ellátó személy esetében a vizsgálat eredményérõl a vizsgálatot végzõ orvos

a) orvosi igazolást (1. számú melléklet),

b) belvízi nagyhajó vezetésére jogosító képesítéssel rendelkezõ személy részére magyar és német nyelven „Belvízi

nagyhajó vezetésére való alkalmasságról szóló orvosi bizonyítvány”-t (3. számú melléklet), vagy

c) tengeri hajózási szolgálatot ellátó személy részére magyar és angol nyelven „Tengerész szolgálati egészségügyi

bizonyítvány”-t (4. számú melléklet)

állít ki.

(4) A vizsgálat eredményét – az 5. § (3) bekezdésében említett vizsgálat esetét kivéve –

a) a hajós szolgálati könyvbe az orvosi igazolás vagy a „Belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról szóló orvosi

bizonyítvány” alapján a hajózási hatóság,

b) a tengerész szolgálati könyvbe a vizsgálatot végzõ orvos,

c) kedvtelési célú vízijármû vezetõjének nem kártyaformátumú képesítõ okmányába a vizsgálatot végzõ orvos

jegyzi be.

(5) Azon személy esetében, aki még nem rendelkezik szolgálati könyvvel vagy képesítõ okmánnyal, az orvosi

igazolások alapján a szolgálati könyvet kiállító hajózási hatóság végzi el a bejegyzést.”

(2) Az R2. 7. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kedvtelési célú vízijármû vezetésére jogosító kártyaformátumú képesítõ okmány érvényessége az egészségi

alkalmassági idõtartamtól függ.”

14. § Az R2. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) A másodfokú vizsgálatot a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv keretében mûködõ bizottság végzi.

A bizottság elnöke a munkahigiénés és foglakozás-egészségügyi szerv elnöke vagy helyettese. A bizottság tagjai

a hajózási hatóság által kijelölt legalább két orvosszakértõ.”

15. § (1) Az R2. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. A vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl,

üzemeltetésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet módosítása

16. § Hatályát veszti a vízi közlekedés irányítására és a hajóút kitûzésére szolgáló jelekrõl, valamint e jelek létesítésérõl,

üzemeltetésérõl, módosításáról és megszüntetésérõl szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdésében

a „környezetvédelmi és” szövegrész.

4. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet a 94/2012. (XII. 30.) NFM rendelethez

„1. számú melléklet a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelethez
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Hajós szolgálati könyv 

Iktatószám / GZ /  :   

  

 

A tulajdonos adatai 
Inhaber 

   

 

Családi név / Name / : 

Utónév / Vorname / : 

Születési hely / geboren am /  : 

Születési id  / geboren in /  : 

Anyja neve / Name der Mutter /    : 

Állampolgársága / Staatsangehörigkeit / : 

fénykép helye 

Photographie des 
Inhabers 

 

 

Termet/Gestalt/ : Arcforma/Gesichtsf
orm/ 

 : 

Hajszín/Haarfarb
e/ 

: 

Szemszín/Augenfar
be/ 

: 
Különös ismertet jel/Besondere Kennzeichen/  : 

A tulajdonos címe/Anschrift der Inhabers/  : 

A tulajdonos aláírása/Unterschrift des Inhabers/  : 

A kiállítás alapjául szolgáló okmány (pl. útlevél, személyi igazolvány) / Nach dem 
Dokument (z.B: Reisepass, Personalausweis) / ,    

 ( ,  ) 
a dokumentum megnevezése / Bezeichnung 
des Dokumentes /  : 
 

a dokumentum száma / Nummer des 
Dokumentes /  : 
 

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum /  
: 

kiállítás helye / Ausstellungsort / 
 : 

 
Kelt / Datum / : 
 
Kiállító hatóság / Ausstellende Behörde / 

o: 
 
 
P. H. 
Stempel 

 

 
 
Aláírás 
Unterschrift 

 

2. oldal 
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A tulajdonos el z  hajós szolgálati könyvei 
Vorangehende Schifferdienstbücher des Inhabers 

    

szám / Nummer /  kiállítás helye / Austellungsort / 
 : 

 
kiállítás ideje / Ausstellungsdatum 
/  : 

kiállította / Ausstellende Behörde / 
: 

 
szám / Nummer /  kiállítás helye / Austellungsort /  

 : 
 

kiállítás ideje / Ausstellungsdatum 
/  : 

kiállította / Ausstellende Behörde / 
o: 

 
 

A hatóság megjegyzései / Amtliche Eintragungen /  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. oldal 
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Belvízi hivatásos hajózási képesítések  
Befähigung des Inhabers  

    

 

 

A képesítés 
megszerzésének 

id pontja 

Ab dem (Datum) 

  
c  

A képesítés megnevezése 

Qualifikation  

  

 

Aláírás / pecsét 

Unterschrift / Stempel 

/  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4. oldal 
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A rajnai hatóságok bejegyzései a rajnai képesítési szabályoknak és a Szemleszabályzatnak megfelel 1 
képesítésekr l/ Qualification du titulaire conformément à l'article 3.02 du Règlement relatif au personnel 
de la navigation sur le Rhin/Befähigung des Inhabers nach § 3.02 der Verordnung über das 
Schiffspersonal auf dem Rhein/Bekwaamheid van de houder als bedoeld in artikel 3.02 van het 
Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn 
 

Qualification/als/képesítés: 
________________ 
à compter du (date) 
ab dem (Datum): _________________ 
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének 
id pontja 
Cachet, date et signature de l'autorité/ 
Stempel, Datum und Unterschrift der 
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening 
door de autoriteit/ a  kiállító hatóság aláírása, 
pecsét: 
 
 
 

Qualification/als/képesítés: 
________________ 
à compter du (date) 
ab dem (Datum): _________________ 
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének 
id pontja 
Cachet, date et signature de l'autorité/ 
Stempel, Datum und Unterschrift der 
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening 
door de autoriteit/ a  kiállító hatóság aláírása, 
pecsét: 
 
 

Qualification/als/képesítés: 
________________ 
à compter du (date) 
ab dem (Datum): _________________ 
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének 
id pontja 
Cachet, date et signature de l'autorité/ 
Stempel, Datum und Unterschrift der 
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening 
door de autoriteit/ a  kiállító hatóság aláírása, 
pecsét: 
 
 
 

Qualification/als/képesítés: 
________________ 
à compter du (date) 
ab dem (Datum): _________________ 
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének 
id pontja 
Cachet, date et signature de l'autorité/ 
Stempel, Datum und Unterschrift der 
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening 
door de autoriteit/ a  kiállító hatóság aláírása, 
pecsét: 
 
 

Qualification/als/képesítés: 
________________ 
à compter du (date) 
ab dem (Datum): _________________ 
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének 
id pontja 
Cachet, date et signature de l'autorité/ 
Stempel, Datum und Unterschrift der 
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening 
door de autoriteit/ a  kiállító hatóság aláírása, 
pecsét: 
 
 

Qualification/als/képesítés: 
________________ 
à compter du (date) 
ab dem (Datum): _________________ 
vanaf (datum)/a képesítés megszerzésének 
id pontja 
Cachet, date et signature de l'autorité/ 
Stempel, Datum und Unterschrift der 
Behörde/Stempel, datum en onder-tekening 
door de autoriteit/ a  kiállító hatóság aláírása, 
pecsét: 
 
 
 
 

5. és 6. oldal 

1 a belvízi utakon közleked  úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelel sége feltételeir l, az 
üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet melléklete 
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Egészségi alkalmasság 
a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet szerint  

végzett orvosi vizsgálat alapján 

Nachweis der Tauglichkeit nach der Verordnung 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM 
        

  21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM 

Vizsgálatot végz  orvos: 
Ärtz: 

: 

 

Orvosi vizsgálat helye, ideje, sorszáma: 
Ort, Datum und Nummer der 
Untersuchungs-kontroll 

,    . : 

 

 
alkalmas / tauglich /  

korlátozottan alkalmas / eingeschränkt tauglich /   
a következ  korlátozással:  

mit der/den folgenden Auflage(n): 
   ( ) ( ): 

 
 
 

 
Érvényes (-ig) / Befristung / 

 : 
Kiállítás helye / Ausstellungsort /  

 : 
 
Kiállítás ideje / Ausstellungsdatum /  

: 
 

A kiállító hatóság aláírása / Unterschrift 
der ausstellenden Behörde /  

 : 
 
 

 
PH 

Stempel 
 

 
 

               Egészségügyi adatok (Sanitätsdaten): 

vércsoport / Blutgruppe /  : 

7. oldaltól a 12. oldalig 
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Szolgálati id k / Dienstzeiten /   
Szolgálati id  az úszólétesítményen  (neve, jele) / Dienstzeit an Bord (Schiffsname) /     
(  ):                                  

Hivatalos hajószám / Amtliche Schiffsnummer / 
  : 

 

Lobogója / Flagge /  : 

Az úszólétesítmény típusa / Schiffsart /  c : A hajó hossza / Schiffslänge /   (m) 
Utasbefogadóképesség / Kapazität / 
u tas /Fahrgäs te  /  : 
 

F gépteljesítmény / Hauptmaschienenleistung / 
   (kW) 

Tulajdonos (neve és címe) / Eigner (Name, Anschrift) /  ( , ): 
  
Úszólétesítmény vezet jének neve és címe (teljes név és cím) / Schiffsführer (Name, Anschrift) /   
( , ): 
Ellátott szolgálat / Dienstantritt des Inhabers als /  ,  :  
Szolgálatba lépés ideje (dátum) / Dienstantritt am 
(Datum) /    ( ): 

Összes szolgálati id  (év, hónap, nap) / Gesamtdienstzeit 
(Jahre, Monate, Tage) /    
( , , ): 
 

Szolgálat végének ideje (dátum) / Dienstende am 
(Datum) /   ( ): 
 

 

 
 
 ……………….....……… …………………………… 
 (bejegyzés helye, dátum) (az úszólétesítmény vezet jének aláírása) 
 (Ort, Datum/ ,  ) (Unterschrift des Schiffsführers/   )     

 
Szolgálati id  az úszólétesítményen  (neve, jele) / Dienstzeit an Bord (Schiffsname) /     
(  ):                                  

Hivatalos hajószám / Amtliche Schiffsnummer / 
  : 

 

Lobogója / Flagge /  : 

Az úszólétesítmény típusa / Schiffsart /  c : A hajó hossza / Schiffslänge /   (m) 
Utasbefogadóképesség / Kapazität / 
u tas /Fahrgäs te  /  : 
 

F gépteljesítmény / Hauptmaschienenleistung / 
   (kW) 

Tulajdonos (neve és címe) / Eigner (Name, Anschrift) /  ( , ): 
  
Úszólétesítmény vezet jének neve és címe (teljes név és cím) / Schiffsführer (Name, Anschrift) /   
( , ): 
Ellátott szolgálat / Dienstantritt des Inhabers als /  ,  :  
Szolgálatba lépés ideje (dátum) / Dienstantritt am 
(Datum) /    ( ): 

Összes szolgálati id  (év, hónap, nap) / Gesamtdienstzeit 
(Jahre, Monate, Tage) /    
( , , ): 
 

Szolgálat végének ideje (dátum) / Dienstende am 
(Datum) /   ( ): 
 

 

 
 
 ……………….....……… …………………………… 
 (bejegyzés helye, dátum) (az úszólétesítmény vezet jének aláírása) 
 (Ort, Datum/ ,  ) (Unterschrift des Schiffsführers/   )     

 
 

13. oldaltól a 62. oldalig
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Tudnivalók 

1. A hitelesített hajós szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, egészségi szolgálati 
alkalmasságának, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, a szolgálat alatt megtett 
utaknak, valamint képesítéseinek hatósági igazolására szolgál. 

2. A hajós szolgálati könyvet a hajózási hatóság állítja ki. A szolgálati könyv a 2. oldalon 
található hatósági hitelesítés nélkül érvénytelen. 

3. A hajós szolgálati könyvet hatósági felhívásra be kell mutatni.  
4. A hajós szolgálati könyvnek mindenkor a tényleges adatokat kell tartalmaznia, ezért a 

bejegyzett adatok változását be kell jegyeztetni: 
-  a személyi adatok és a hajózási képesítések változásait, valamint az egészségi 

alkalmasságot a vizsgáló egészségügyi szerv igazolása alapján a hajózási hatóság, 
-  a be- és kihajózást, valamint a megtett utakat, és azok adatait az úszólétesítmény 

vezet je  

jegyzi be. 

5. Az elveszett vagy megsemmisült szolgálati könyvet a kiállító hajózási hatóságnak be kell 
jelenteni. Ha a szolgálati könyv megrongálódott, vagy elveszett új kiadását lehet 
kérelmezni. A pótlásként kiállított hajós szolgálati könyvbe csak a hajózási hatóság által 
nyilvántartott és/vagy igazolt adatok jegyezhet k be. 

6. Tilos a szolgálati könyvet zálogba adni vagy zálogként venni, valamint másra átruházni. 
A szolgálati könyvvel elkövetett visszaélés eljárást von maga után. 

 

Útmutató  

a hajós szolgálati könyv vezetéséhez 

1. A „Szolgálatok” bejegyzéséhez: 
1.1. Mindig új „Szolgálati id  a………hajón/úszómunkagépen/ úszóm vön” szakaszt 

kell kitölteni, ha a hajós szolgálati könyv tulajdonosa 
– új úszólétesítményen, vagy hajózási szakképz  intézményben szolgálatát 

megkezdi, 

– ugyanazon az úszólétesítményen más beosztásba kerül, vagy 

- változik az úszólétesítmény vezet je. 

1.2. „Szolgálatba lépés ideje”-nek az a nap számít, amikor a hajós szolgálati könyv 
tulajdonosa a hajón munkáját megkezdi. „Szolgálat végének ideje” azt a napot 
jelenti, amelyen a hajós szolgálati könyv tulajdonosa tevékenységét a hajón 
befejezi, hozzászámítva a szolgálati id  alatt érdembe hozott, és még igénybe 
nem vett szabadnapokat és ünnepnapokat. A hajó karbantartási, telelési, és 
várakozási ideje 60 egymást folyamatosan követ  nap id tartamig szolgálati 
id nek számít. 

1.3. Az „év” rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a szolgálati könyv tulajdonosa egy 
teljes naptári évet, azaz január 1-t l december 31-ig dolgozott az 
úszólétesítményen. A „hónap” rovatot csak akkor kell kitölteni, ha a hajós 
szolgálati könyv tulajdonosa egy teljes naptári hónapig, azaz elsejét l a hónap 
utolsó napjáig dolgozott az úszólétesítményen. A „nap” rovatban azokat a 
megmaradt napokat kell feltüntetni, amelyek sem a „hónap”, sem az „év” 
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rovatban nem szerepelnek. A belépés és kilépés napja teljes napnak számít. A 
„nap” rovatba a különálló napokat kell beírni. 

 

2. A „Szolgálati  id k és utak” bejegyzéshez: 

2.1. Új sort kell kezdeni új út megkezdésekor, helyi szolgálatba álláskor, új hajóra 
történ  átszálláskor, beosztás változásakor, valamint az úszólétesítmény 
vezet jének személyében történ  változáskor. 

2.2.  Az indulási kiköt t (helyet) a „B” rovat „indulási kiköt  (fkm)” oszlopába, az 
érkezési kiköt t (helyet) a „B” rovat „érkezési kiköt  (fkm)” oszlopába a 
(folyón, és csatornán a völgymeneti, vagy hegymeneti irányban lév ) 
legtávolabbi célállomást kell beírni. A „B” rovat „érintve” oszlopába csak akkor 
kell bejegyzést tenni, ha az úszólétesítmény egy másik vízi útra hajózik be, vagy 
arról visszatér. 

2.3. A „C” rovatba a „B” rovatban megnevezett indulási kiköt b l/helyr l való 
indulás napját, az „E” rovatba a „B” rovat „érkezési kiköt  (fkm)” oszlopában 
megjelölt helyre való érkezés napját kell beírni. 

2.4. Zárt vízterületen és helyi szolgálatban üzemel  úszólétesítmények, valamint a 
menetrend szerint közleked  személyhajók esetében mindaddig, amíg azonos 
helyen üzemelnek, illetve azonos menetrendi utakat végeznek, elegend  a hely, 
illetve a menetrendi utak két végpontjának, továbbá a helyi szolgálat 
megkezdésének, és befejezésének dátumát, illetve az els  menetrendi út 
megkezdésének és az utolsó befejezésének id pontját bejegyezni – a 2.1. pont 
sértetlenül hagyásával.  

2.5. Ha az út során, vagy helyi szolgálatban 24 óránál hosszabb veszteglés 
történik, akkor azt a „D” rovatban kell feltüntetni. 

3. Hivatalos bejegyzések 
 A 2-10. oldalakat, valamint a 11-102. oldalakon a hatósági bejegyzésekre 

szolgáló rovatokat csak a hajós szolgálati könyv kiadására, vagy adatigazolására 
jogosult hajózási hatóság töltheti ki. 

4. A hajós szolgálati könyv bemutatása 
 A hajós szolgálati könyv tulajdonosának azt a kiállítás dátumától illetve a 

legutolsó láttamozástól számított 12 hónapon belül legalább egyszer be kell 
mutatnia a hajózási hatóságnak láttamoztatás céljából. 

 A szolgálati id t, illetve utakat vizsgafeltételként gy jt  tulajdonosnak érdeke, 
hogy a hajós szolgálati könyvet – legkés bb - minden a hajózásról kitöltött 
oldal után (a hajónaplóval együtt) a hajózási hatóságnak – láttamoztatás céljából 
- bemutassa. 

5. A hajózási képesítésekr l szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendeletben el írt 
szolgálati id t és utakat csak a szolgálati könyvvel igazolhatja a vizsgára 
jelentkez . 

a 103. oldaltól a 106. oldalig
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1. A R1. 2. számú melléklet a) pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:  

(Tengerész szolgálati könyv) 

„a) borító és címoldal 

MAGYARORSZÁG 
 HUNGARY 

 

TENGERÉSZ SZOLGÁLATI KÖNYV 
SEAMAN’S BOOK” 

 
 
 

2. Az R1. 2. számú melléklet k) és l) pontja helyébe a következ  rendelkezések lépnek:  
 

„k) 63. oldal 
A szolgálati könyvre vonatkozó megjegyzések 

1. A hitelesített tengerész szolgálati könyv a tulajdonos személyi adatainak, egészségi 
szolgálati alkalmasságának, a szolgálatban eltöltött hajózási idejének, valamint képesítéseinek 
igazolására szolgál. 

2. A szolgálati könyvet a hajózási hatóság állítja ki. 

3. A tengerész szolgálati könyvnek mindenkor a tényleges adatokat kell tartalmaznia, ezért 
a személyi, szolgálati, képesítési és egészségi alkalmassági adatok változását be kell 
jegyeztetni, így: 

- a személyi adatok, a tengerész képesítések változásait a hajózási hatóság vezeti át, 
- az egészségi alkalmasság igazolását a vizsgáló egészségügyi szerv jegyzi be, 
- a be- és kihajózást a hajó parancsnoka jegyzi be és a hajózási hatóság tartja nyilván. 

4. A szolgálati könyv tulajdonosa azt behajózása során köteles magánál tartani, és hatósági 
felhívásra felmutatni. 

5. Amennyiben a tengerész szolgálati könyv elveszett vagy megsemmisült, azt a hajózási 
hatóságnak vagy külföldön a területileg illetékes konzulnak be kell jelenteni és kérelmezni 
kell új szolgálati könyv kiállítását. Szolgálati könyv beteltével a hajózási hatóság kérelemre új 
szolgálati könyvet állít ki.  

6. Tilos a szolgálati könyvet zálogba adni vagy zálogként venni, valamint másra átruházni. 
A szolgálati könyvvel elkövetett visszaélés eljárást von maga után. 
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l) 64. oldal 

Remarks concerning the seaman’s book 

1. The duly attested seaman’s book serves for certifying the personal data, the medical 
fitness for service, the duration of service acceded on board furthermore the qualifications of 
the holder. 

2. The seaman’s book is issued by the National Transport Authority of Hungary. 

3. The seaman’s book has to contain actual data therefore the changes - if any - must be 
registered by the proper authority i.e.: 

- the personal data and the qualifications are entered by the National Transport Authority of 
Hungary or by the Hungarian Consulate, 

- the medical fitness for service by the sanitary authority responsible for the medical 
examination, 

- the data of embarkation and debarkation should be enrolled by the master and registered 
by the National Transport Authority of Hungary. 

4. The holder is bound to keep the seaman’s book during service and bring forward at the 
request of authorities. 

5. Loss or invalidation of seaman’s book shall be reported to the National Transport 
Authority of Hungary or the competent Hungarian Consulate. Should all pages of the book 
filled up or become unserviceable - a new seaman’s book is to be issued. 

6. Pawning of the seaman’s book or accepting it as a pawn or transferring the seaman’s 
book is prohibited. Any abuse of seaman’s book, shall be penalised. 

Ez a könyv 64 számozott oldalt tartalmaz. 
(This book contains 64 numerated pages)” 
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3. Az R2. 1. számú melléklet VI. pontja helyébe a következ  rendelkezés lép:  

 „VI. Az alkalmasság igazolása azok számára, akik belvízi nagyhajó vezetésére való orvosi 
bizonyítvánnyal nem rendelkeznek 

ORVOSI IGAZOLÁS  
belvízi hajós egészségi alkalmasságának min sítésér l 

……………………….sz. 
 Név/Leánykori név:  Anyja neve: 

 Születési hely, id :  Személyazonosító okmány száma: 

 I.  Látási követelmények  jobb szem  bal szem 
   Távolra:     
   Látásjavító eszközzel:     
   Közelre:     
   Szürkületi látás:     
   Látótér:     
   Szemmozgások:     
   Színlátás:     
   A vizsgálat eredménye:  megfelel   nem megfelel  
 II.  Hallás: A halláskárosodás meghaladja a 30 dB-t 500, 1000 és 2000 Hz frekvenciánál: 
   jobb fül  _ igen  _ nem 
   bal fül  _ igen  _ nem 
   Hallókészülék szükséges:  _ igen  _ nem 
   A vizsgálat eredménye  _ megfelel   _ nem megfelel  
 III.  20 kg súly felemelésének képessége:  _ igen  _ nem 
 IV.  A részletes vizsgálatok eredményei: 
  

 V.  Betegségek vagy testi fogyatékosságok, amelyek a hajós munkavégz  képességét korlátozzák: 

   Felülvizsgálat a Repülési, Hajózási és Tengerészeti Egészségügyi Központban szükséges: 
     _ igen  _ nem 
 A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi min sítése   
 Fedélzeti szolgálatra  _ alkalmas  _ nem alkalmas 
 Gépüzemi szolgálatra  _ alkalmas  _ nem alkalmas 
 Segédszolgálatra  _ alkalmas  _ nem alkalmas 
A belvízi hajós egészségi alkalmasságának orvosi min sítése érvényes….-ig 

 ...........................................................  ............................................................................... 
  hely, dátum foglalkozás-egészségügy 
  alapszolgáltatás nyújtására jogosult, 
  a  hajózási hatóság honlapján közzétett  
  orvos aláírása, pecsétje” 
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........................... sz.  MAGYARORSZÁG 

 Ungarn 
 N° .......................

ORVOSI BIZONYÍTVÁNY  
belvízi nagyhajó vezetésére való alkalmasságról 

 
Ärtzliches Zeugnis  

über die Untersuchnung der Tauglichtkeit als Schiffsführer 
   A megfelel t kereszttel megjelölni _ 

Zutreffendes ankreuzen 
 Vezeték- és utónév:  
Familienname, Vorname: 

  

 Születési hely, id :  
Geburtsort, -tag: 

  

 I.  Látóképesség  
Sehvermögen 

   1. Nappali látásélesség: 
Tagessehchärfe:  
_ látásjavító eszköz nélkül  
ohne Sehhilfe 

 Bal  
Links 

 Jobb 
Rechts  _ látásjavító eszközzel  

mit Sehhilfe  

 Bal  
Links 

 Jobb 
Rechts 

   2. Szürkületi látásélesség Kontraszt 1:2:  
Dämmerungssehschärfe Kontrast 1:2: 

 _ megfelel   
ja 

 _ nem  
nein 

   3. Sötétséghez alkalmazkodás:  
Dunkeladaption: 

 _ igen  
ja 

 _ nem megfelel   
nein 

   4. Látótér: periméteres vizsgálat eredménye:  
Gesichtsfeld ohne Abweichungen:  
Perimetrische Untersuchung: 

 _ igen  
ja 

 _ eltéréssel  
nein 

   5. Színmegkülönböztetés megfelel :  
Anomaloszkópos vizsgálat eredménye:  
Farbunterscheidungsvermögen ausreichend: 
Prüfung mit Anomaloskop: 

 _ igen  
ja 

 _ nem  
nein 

   6. Szemmozgások szabadok:  
Motilität vorhanden: 

 _ igen  
ja 

 _ nem  
nein 

   Vizsgálati eredmény:  
Untersuchungsergebnis: 

 _ megfelel   
ausreichend 

 _ nem megfelel   
nicht ausreichend 

 II.  Hallóképesség  
Hörvermögen 

   Hallókészülék  
Hörgerät 

 _ nem  
nein 

 _ igen  
ja 

   A halláscsökkenés értéke túllépi a 30 dB 
értéket az 500, 1000 és 2000 Hz frekvencián  
Hörverluste überstreiten 30 dB in den 
Frequenzen 500, 1000 und 2000 Hz 

 Bal  
Links 

 _ nem  
nein 

 _ igen  
ja 

   Vizsgálati eredmény:  
Untersuchungsergebnis 

 _ megfelel   
ausreichend 

 _ nem  
nicht ausreichend 

 III.  20 kg tömeg  terhet képes egyedül felemelni: 
Fähigkeit, eine Last von 20 kg hochzuheben 

 igen  
ja 

 nem  
nein 
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 IV.  Betegség vagy testi fogyatékosság  
Krankheiten oder körperliche Mangel  
Megbetegedés vagy testi fogyatékosság, amely a hajóvezet  alkalmasságát korlátozza vagy kizárja  
Anzeichen für sonstige Krankheiten oder körperliche Mangel, die Tauglichkeit als Schiffsführer ausschliessen 
oder einschranken  

     _ nem áll fenn  
liegen nicht vor 

 _ fennáll  
liegen vor 

   Észrevételek  
Bemerkungen 

    

Megjegyzések a IV. szakaszhoz - betegség vagy testi fogyatékosság  
Bemerkungen zu Abschnitt IV-Krankheiten oder körperliche Mängel 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
      

 Vizsgálati végeredmény  
Gesamturteil 

      
 Hajó vezetésére  
Als Schiffsführer 

 _ alkalmas  
tauglich 

 _ alkalmatlan  
untauglich 

Az egészségi alkalmasság orvosi min sítése érvényes……-ig 
Befristung:  
   

  

Hely, dátum / Ort, Datum 

  

Aláírás/pecsét/bélyegz  / Unterschrift/Siegel/Stempel 
„ 



A nemzeti fejlesztési miniszter 95/2011. (XII. 30.) NFM rendelete
az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
módosításáról

A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 3–5. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §

e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár

feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró

nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:

1. § (1) Az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §

(1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Nem kell díjat fizetni:)

„e) a kárelhárításban részt vevõ, megkülönböztetõ jelzéssel ellátott gépjármû által felvezetett, zárt konvojban haladó

gépjármûvek után.”

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogosultak kizárólag azokkal a gépjármûveikkel használhatják térítésmentesen

a díjköteles útszakaszt, amelyek forgalmi rendszámát a jogosultság igazolásával elõzetesen írásban vagy

elektronikusan a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnek bejelentették. Az (1) bekezdésben meghatározott

jogosultak a díjmentes jármûveik körét érintõ változásokat haladéktalanul kötelesek bejelenteni a (3) bekezdésben

meghatározott szervezetnek.”

(3) Az R. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A díjköteles útszakaszok térítésmentes használatára a jogosultak gépjármûveirõl a közúti közlekedési

nyilvántartási szervezet központi nyilvántartást vezet.”

(4) Az R. 2. §-a a következõ (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Amennyiben az (1) bekezdés szerint jogosult nem tett idõben eleget a (2) bekezdés szerinti bejelentési

kötelezettségének és emiatt pótdíjfizetési felszólítás került kiküldésre, úgy jogosultságának utólagos igazolásával és

a szolgáltatási díj megfizetésével mentesül a pótdíj megfizetés alól, amelyre az elsõ pótdíjfizetési felszólítás

kézhezvételétõl számított 15 napos jogvesztõ határidõ áll rendelkezésére. Az eljárás rendszámonként számítandó

szolgáltatási díját a 8. § (9) bekezdése állapítja meg.

(3b) A díjmentesség érvényességének idõtartama a bejelentésben megjelölt idõszak, de legfeljebb a tárgyévet követõ

év január 31. napjáig tart. A díjmentességet az arra jogosultak a jogosultság keletkezésekor azonnal, és évente a

tárgyév január 31. napjáig újra kötelesek bejelenteni a (3) bekezdésben meghatározott szervezetnél az adatváltozások

bejelentésével együtt.”

2. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A díjat elõre, az a)–e) pontok szerinti érvényességi idõtartamok valamelyikére kell megfizetni. A díj megfizetésének ténye

úthasználati jogosultságot (a továbbiakban: jogosultság) keletkeztet. A jogosultság gépjármûhöz kötött adatait (forgalmi

rendszám, a gépjármû és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben

szereplõ hatósági bejegyzésnek megfelelõen kell megadni. A jogosultság a megadott idõtartamon belül minden díjköteles

útszakaszra érvényes. Az egyes jogosultságok a következõ érvényességi idõtartamokra vásárolhatók:]

„d) havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdõ naptól a következõ hónapban számát tekintve a kezdõ nappal

megegyezõ nap 24 óráig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napjának 24 óráig,

e) éves jogosultság: a tárgyév elsõ napjától a tárgyévet követõ év január 31. napjának 24 óráig.”

(2) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A jogosultság az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. (a továbbiakban: ÁAK Zrt.) ügyfélszolgálati irodáiban és kijelölt

árusítóhelyein, valamint a megbízott viszonteladóknál vásárolható meg.”

3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az ÁAK Zrt. a vele megállapodást kötõ viszonteladóknak lehetõvé teszi a jogosultság értékesítését. Ilyen

megállapodás hiányában nem végezhetõ a jogosultság értékesítése.”

4. § Az R. 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(1) A jogosultság rögzítése csak elektronikus úton történhet. A jogosultság csak akkor érvényes, ha a vásárló a

vásárlást és az érvényességet nyugtázó értesítést megkapta, vagy a vásárlás során az ellenõrzõ szelvény eladói

példányát aláírta és kézhez kapta az ellenõrzõ szelvény vevõi példányát. Az aláírás vagy az elektronikus értékesítési

csatornák esetében az elektronikus megerõsítõ válasz azt igazolja, hogy az ellenõrzõ szelvény a valóságnak és a vásárló

akaratának megfelelõen tartalmazza az összes tényt és adatot.

(2) A vásárlást és érvényességet nyugtázó értesítés vagy ellenõrzõ szelvény az alábbi adatokat tartalmazza:

a) forgalmi rendszám, felségjel,

b) díjkategória, érvényességi idõtartam,

c) a jogosultság érvényességének záró idõpontja év, hónap, nap, óra és perc értékekkel megadva,

d) a jogosultság egyedi azonosító száma,

e) az értékesítõ neve és címe vagy székhelye,

f) az értékesítés helye, az értékesítés ideje és a jogosultság érvényességének kezdõ idõpontja év, hónap, nap, óra és

perc értékkel megadva.

(3) A mobil telefon útján – rövid szöveges üzenettel – történõ vásárlást nyugtázó értesítés a (2) bekezdés a)–d) pontja

szerinti adatokat tartalmazza.”

5. § (1) Az R. 6. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A díj mértéke a gépjármû kategóriájától függ. A díjkategóriák a következõk:

a) D1 díjkategória: motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegû gépjármû

bármilyen vontatmánnyal is,

b) D2 díjkategória: a 3,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegû gépjármû,

valamint jármûszerelvény (gépjármû és vontatmány),

c) D3 díjkategória: a 7,5 tonnát meghaladó, legfeljebb 12,0 tonna megengedett legnagyobb össztömegû gépjármû,

valamint jármûszerelvény (gépjármû és vontatmány),

d) D4 díjkategória: a 12,0 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegû gépjármû, valamint

jármûszerelvény (gépjármû és vontatmány).

(2) Nem kell díjat fizetni a mezõgazdasági erõgép és vontatmánya után a díjfizetés ellenében használható utakról szóló

jogszabály szerint díjfizetés ellenében használható fõutak használatáért.”

(2) Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára a következõ:
Bruttó ár forintban

Díjkategória 1 napos Heti Havi Éves

D1 2 975 4 780 42 980

D2 3 375 8 255 13 970 123 975

D3 3 375 12 600 20 370 184 985

D4 3 375 15 875 25 785 234 950
”

(3) Az R. 6. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A motorkerékpár után fizetendõ heti úthasználati jogosultság általános forgalmi adóval terhelt ára 1470 forint.”

6. § Az R. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A Kkt. 33/B. § (8) bekezdése szerint díjfizetés ellenõrzésére jogosult szervezet (a továbbiakban: díjfizetés

ellenõrzésére jogosult szervezet) a megfelelõ jogosultság megvásárlását a forgalmi rendszám és a díjkategória alapján

ellenõrzi.

(2) Megállítás útján történõ ellenõrzés alkalmával a gépjármû vezetõje köteles az ellenõrzõ pontnál megállni,

a díjkategória ellenõrzésére a gépjármû és a vontatmány forgalmi engedélyét a díjfizetés ellenõrzésére jogosult

szervezet ellenõrének átadni.”

7. § (1) Az R. 7/A. §-a a következõ (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az ellenõrzés eredményeként a pótdíjfizetési kötelezettség megállapítása céljából a kötelezett adatait a díjfizetés

ellenõrzésére jogosult szervezet a személy-, és a jármû azonosítására alkalmas okmányai alapján vagy a

jármûnyilvántartás adatai alapján állapítja meg.
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(2b) A pótdíj utólagos megfizetésére a gépjármû – a közúti közlekedési nyilvántartási szervezet nyilvántartása szerint

a jogosulatlan úthasználat napján nyilvántartott – üzemben tartója, üzemben tartó hiányában a gépjármû tulajdonosa

köteles.

(2c) A pótdíjat az ÁAK Zrt. szedi be. Megállítás útján történõ ellenõrzés esetén a pótdíjat a díjfizetés ellenõrzésére

jogosult további szervezetek is beszedhetik.”

(2) Az R. 7/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) A pótdíj mértéke:

Fizetési
határidõ

D1
díjkategória

D2
díjkategória

D3
díjkategória

D4
díjkategória

30 napon belül 14875 forint 41275 forint 63000 forint 79375 forint

30 napon túl 59500 forint 165100 forint 252000 forint 317500 forint

(4) Az (1)–(2) bekezdés szerinti jogosulatlan úthasználat esetében megállítás útján történõ ellenõrzéskor a helyszínen

a gépjármû vezetõje köteles a megfelelõ pótdíjat vagy a pótdíjkülönbözetet megfizetni.”

(3) Az R. 7/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha a postai úton történõ kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy nyilatkozik, hogy

a fizetési felszólítást nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni. Ha a

fizetési felszólítás „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot – ellenkezõ bizonyításig – a postai kézbesítés második

megkísérlésének napját követõ ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni.”

(4) Az R. 7/A. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Jogosulatlan úthasználat esetében az úthasználó, az üzemben tartó vagy a tulajdonos a pótdíjfizetési felszólításról

szóló értesítés kézhezvételét követõ 15 naptári napon belül írásban, vagy személyesen az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt.

által bevont közremûködõ ügyfélszolgálati irodájában kérheti a pótdíjfizetési kötelezettség maximalizálását kettõ

pótdíjfizetési kötelezettségre, amennyiben a pótdíjfizetési felszólításban megjelölt jogosulatlan úthasználat és a

pótdíjfizetési felszólítás kézhezvétele között eltelt idõben kettõnél több pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett.

A kérelem az elsõ felszólítás kézhezvételétõl számított 15 napos jogvesztõ határidõn belül nyújtható be. A tulajdonos

vagy üzemben tartó naptári évenként egy rendszámra vonatkozóan csak egy alkalommal nyújthat be kérelmet.

A maximalizált pótdíjat a kérelem befogadásától számított 15 napon belül kell megfizetni, ennek elmulasztása esetén

a pótdíj a kérelem figyelmen kívül hagyásával kerül megállapításra a 7/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint.”

8. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Ha a gépjármû tulajdonjogát a tulajdonosa év közben átruházza, vagy az annak használatát lehetõvé tévõ

jogviszony megszûnik, a (9) bekezdés szerinti díj ellenében kérhetõ a jogosultság érvényesítése az újonnan vásárolt

vagy más jogviszony alapján használatba vett gépjármûre a jogviszony létrejöttétõl számított 30 napon belül.

Az átírást kérõnek az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közremûködõ ügyfélszolgálati irodájában be kell mutatnia

az újonnan vásárolt gépjármû forgalmi engedélyét és a jármû eladásának bejelentésére vonatkozó kötelezettség

teljesítésének igazolására az okmányiroda által kiállított okiratot vagy a használatot lehetõvé tevõ más jogviszonyt

igazoló okiratot, valamint a jogosultság megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt vagy nyugtázó értesítést. Az átírást

kérõnek továbbá vissza kell szolgáltatnia a korábban használt jármûhöz tartozó ellenõrzõ szelvényt.”

(2) Az R. 8. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Ha a gépjármûvet ellopták vagy totálkárt szenvedett, a rendõrség vagy a biztosító errõl szóló igazolásának

bemutatása esetén az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közremûködõ ügyfélszolgálati irodája a (9) bekezdés

szerinti díj ellenében új – az elõzõvel megegyezõ díjkategóriára és érvényességi idõre szóló – jogosultság

megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt ad ki. Ha fellelhetõ, az eredeti jogosultság megvásárlását igazoló szelvényt

vagy nyugtázó értesítést is be kell mutatni.

(4) Téves díjkategória-megállapítás esetén, a vásárlástól számított 1 hónapon belül – rövidebb érvényességû matricák

esetében legfeljebb azok érvényességi idõtartamán belül – a (9) bekezdés szerinti díj ellenében lehetõség van a

díjkategóriát az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közremûködõ ügyfélszolgálati irodájában a megfelelõ

díjkülönbözet megfizetése vagy visszaigénylése mellett az e rendeletben meghatározott helyes kategóriára

módosítani. Az eljárás során a helyes díjkategória megállapítása érdekében be kell mutatni a gépjármû forgalmi

engedélyét. Az újonnan kiadásra kerülõ, a megfelelõ díjkategóriára szóló jogosultsághoz regisztrált rendszámnak meg

kell egyeznie az eredeti, forgalmi engedély által igazolt rendszámmal. A pótdíj kiszabását követõen a díjkategória

helyesbítés nem mentesít az elõzetesen kiszabott pótdíj megfizetésének kötelezettsége alól.
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(5) Téves rendszám feltüntetése esetén – legfeljebb 3 karakter eltérésig –, a vásárlástól számított 30 naptári napon

belül lehetõség van az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közremûködõ ügyfélszolgálati irodájában annak

megfelelõ módosításával a helyes rendszám rögzítésére. Az eljárás során be kell mutatni a gépjármû forgalmi

engedélyét, a jogosultság megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvényt vagy a nyugtázó értesítést. Az átírási díj összege

karakterenként a (9) bekezdésében meghatározott díj. Ebben az esetben a jogosultság a módosított rendszámra

érvényes a teljes érvényességi idõn belül.

(6) Ha a jogosultság megvásárlását igazoló ellenõrzõ szelvény vagy nyugtázó értesítés megsemmisül, elveszik vagy

megsérül, a (9) bekezdés szerinti díj ellenében az ÁAK Zrt. vagy az ÁAK Zrt. által bevont közremûködõ ügyfélszolgálati

irodájában a gépjármû forgalmi engedélyének bemutatásával kérhetõ a jogosultság fennállásának igazolása.

Az igazolás kizárólag a forgalmi engedélyben szereplõ rendszámra és érvényességre adható ki.

(7) Ha ugyanarra a jármûre, részben vagy egészben azonos idõszakra egynél több jogosultságot vásároltak, a vevõ a

(9) bekezdésben meghatározott díj ellenében kérheti a felesleges jogosultság visszavásárlását, másik rendszámra

történõ átírását vagy – évesnél rövidebb érvényességi idõtartamú jogosultság esetén – késõbbi kezdõ érvényességi

idõpontra, ugyanarra a rendszámra történõ érvényesítését. Ha a több jogosultság kezdõ érvényességi napja vagy

érvényességi idõtartama nem egyezik, visszavásárlásnak csak abban az esetben van helye, ha az érvényesség még

nem kezdõdött el, vagy ha már elkezdõdött, akkor az eltelt idõszakban a másik jogosultság teljes idõtartamban

érvényes volt.”

(3) Az R. 8. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) Elõvásárlás esetében – az érvényességi idõ megkezdése elõtt – a (9) bekezdésben meghatározott díj ellenében

lehetõség van a jogosultság visszavásárlására, a forgalmi engedély bemutatása, az ellenõrzõ szelvény leadása vagy a

nyugtázó rövid szöveges üzenet bemutatása ellenében. Amennyiben az érvényességi idõ már elkezdõdött, akkor a

visszavásárlás csak abban az esetben lehetséges, ha az adott jármûre elõbb megvásárolják az érvényességi idõ kezdete

és a visszavásárlás közötti idõszakot lefedõ rövidebb idejû jogosultságot.”

(4) Az R. 8. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A 2. § (3a) bekezdésében, valamint a 8. § (1) és (3)–(8) bekezdésében szabályozott szolgáltatások általános forgalmi

adót tartalmazó díja 1470 forint.”

9. § (1) Az R. 2. § (4) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóságot” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóságot” szöveg,

az R. 2. § (5) bekezdésében a „Nemzeti Közlekedési Hatóság” szövegrész helyébe a „közlekedési hatóság” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R.

a) 1. § (2)–(3) bekezdése,

b) 2. § (1) bekezdés a) pontja,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontja és az

d) 5. § (4) bekezdése.

10. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörében eljárva

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 96/2011. (XII. 30.) NFM rendelete
az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló 9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet
és a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes elõirányzatai felhasználásában,
kezelésében részfeladatokat ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló
28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes
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miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet

73. § b) pontjában megállapított feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) Az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló 9/2011. (IV. 7.) NFM rendelet (a továbbiakban: rendelet)

1. § (1) bekezdése a következõ p)–r) pontokkal egészül ki:

(E rendelet hatálya a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésû elõirányzatai közül

az alábbi elõirányzatokra terjed ki:)

„p) Beruházás ösztönzési célelõirányzat,

q) Pesti Vigadó rekonstrukciója,

r) Kormányzati szakpolitikai feladatok.”

(2) A rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Az 1. § (1) bekezdés a)–p) pontjaiban felsorolt fejezeti kezelésû elõirányzatok (a továbbiakban: elõirányzatok)

forrása a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvényben (a továbbiakban:

költségvetési törvény) e célra jóváhagyott elõirányzat, a q)–r) pontokban felsorolt elõirányzatok év közben felmerült

többletkiadások teljesíthetõsége céljából biztosított elõirányzatok.”

(3) A rendelet 27. § (3) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:

(A támogatási szerzõdés alapján a költségvetési támogatás az alábbi tevékenységeket finanszírozza:)

„k) a Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóságtól átvett feladatok ellátása kapcsán felmerült költségeket, amelyek

az európai uniós támogatási konstrukciók közremûködõ szervezeti tevékenysége kapcsán a szolgáltatási szint

szerzõdések (SLA) keretében nem kerülhetnek elszámolásra.”

(4) A rendelet a 31. §-t követõen a következõ 16/A. alcímmel és 31/A. §-sal egészül ki:

„16/A. Beruházás ösztönzési célelõirányzat
31/A. § (1) Az elõirányzat célja a Kormány egyedi döntésével nyújtott beruházási támogatások forrásának biztosítása,

összhangban a Kormány egyedi döntésével megítélhetõ támogatások nyújtásának szabályairól szóló 8/2007. (I. 24.)

GKM rendeletben meghatározottakkal.

(2) A Beruházás ösztönzési célelõirányzat (a továbbiakban: BC) terhére nyújtott támogatások tekintetében a

támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait mint közremûködõ szervezet a MAG – Magyar

Gazdaságfejlesztési Központ Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: MAG Zrt.) és a Nemzeti

Külgazdasági Hivatal (a továbbiakban: HITA) látja el kizárólagos joggal a (3)–(4) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) A MAG Zrt. a (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében, a minisztériummal kötött szerzõdés alapján

a) a BC terhére történõ kötelezettségvállalások tekintetében ellátja azok pénzügyi feladatait, vezeti a

kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartását, elvégzi az érvényesítési, utalványozási, utalványozás-ellenjegyzési,

adatszolgáltatási és adatkezelési teendõket a saját nyilvántartásai és a HITA által szolgáltatott adatok alapján,

a minisztérium részére rendszeresen adatokat és adatelemzéseket szolgáltat, továbbá külön felkérés alapján és

tartalommal egyedileg is készít elemzéseket és adatszûréseket;

b) ellátja a BC terhére egyedi kormánydöntés alapján támogatásban részesülõ, nemzetgazdasági jelentõségû

beruházások kapcsán felmerülõ költségek elszámolhatóságát igazoló, valamint a számlacsomagokhoz kapcsolódó

ellenõrzési és utalványozási feladatokat, beleértve a szakmai teljesítés és a kifizetés jogosságának igazolására

vonatkozó feladatokat is, és gondoskodik az utalványozott összegrõl kiállított átutalási megbízások Magyar

Államkincstárhoz történõ benyújtásáról;

c) gondoskodik a szerzõdések záró elszámolásáról és pénzügyi lezárásáról;

d) együttmûködik a HITA-val az elõirányzat kezelésével kapcsolatos feladatok teljesítése során;

e) ellátja a számviteli feladatokat, vezeti a követelésállomány nyilvántartását és részt vesz a beszámoló

összeállításában.

(4) A HITA a Kormány egyedi döntése alapján támogatásban részesülõ beruházásokhoz kapcsolódóan

programkezelési feladatokat végez. Ennek keretében ellátja a döntés-elõkészítõi, a szerzõdések megkötésével

összefüggõ nyilvántartási és elõrejelzési feladatokat, a folyamatlezárási és követeléskezelési tevékenységet,

a beruházások ellenõrzési (monitoring) feladatait, valamint végzi a szerzõdésekkel összefüggõ adatkezelési,

adatfeldolgozási és adatszolgáltatási feladatokat.”

(5) A rendelet a következõ 16/B. alcímmel és 31/B. §-sal egészül ki:

„16/B. § Pesti Vigadó rekonstrukciója
31/B. § (1) Az elõirányzat célja forrás biztosítása a Pesti Vigadó épületének újjáépítéséhez, többfunkciós célú kulturális

és mûvészeti központként való mûködtetéséhez, valamint ennek kiegészítõ funkciói kialakításához.
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(2) A projekt kivitelezésével összefüggõ feladatokat a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány (a továbbiakban:

MSZA) látja el. A miniszter az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására az MSZA-val támogatási szerzõdést

köt.”

(6) A rendelet a következõ 16/C. alcímmel és 31/C. §-sal egészül ki:

„16/C. § Kormányzati szakpolitikai feladatok
31/C. § (1) Az elõirányzat célja, hogy forrást biztosítson a kormányzati döntés-elõkészítést megalapozó

tanulmánykészítési, valamint kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárás

eredményeképpen, a vonatkozó szerzõdések, továbbá médiafigyelési, médiaelemzési, média-hatásvizsgálati

szolgáltatás nyújtása tárgyában kötendõ szerzõdés megkötéséhez. Az elõirányzat fedezetet nyújt a 2011. évben a

kormányzati döntés-elõkészítés és kommunikációs stratégiai feladat ellátásába bevont minisztériumokkal és azok

irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervekkel a feladattal összefüggésben megállapodások

megkötéséhez.

(2) A minisztérium az elõirányzat terhére megvalósuló feladatok körében a szakmai tartalom vonatkozásában

feladatot, vagy annak módosítására utasítást kizárólag a Miniszterelnökség elõzetes szakmai javaslata és egyetértése

esetén adhat, továbbá a teljesítés igazolása is csak a Miniszterelnökség elõzetes szakmai jóváhagyását követõen

történhet meg.

(3) Az elõirányzat felhasználás részletszabályait a Miniszterelnökség és a minisztérium között megkötött megállapodás

rögzíti, amelyben legalább a következõkrõl kell megállapodni:

a) az elõirányzat terhére megvalósuló szolgáltatások címzetti köre,

b) a feladat tartalmának meghatározása, módosítása és kiegészítése körében az utasítási jog gyakorlása,

c) célszerûtlen, szakszerûtlen teljesítés esetén a visszautasítási jog gyakorlása,

d) a teljesítés igazolás kibocsátásával összefüggõ határidõk, felelõsségi körök, hatáskörök meghatározása.”

2. § (1) A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes elõirányzatai felhasználásában, kezelésében részfeladatokat

ellátó közremûködõ szervezetekrõl szóló 28/2008. (XII. 31.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R2) 2. § (1) bekezdésében,

valamint a 2. § (7) bekezdésében az „A BC és az NBC” szövegrész helyébe az „Az NBC” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az R2. 1. § a) pontja, 2. § (3) bekezdés d) pontja, 2. § (4)–(5) bekezdése, valamint a 2. § (1) bekezdésében

az „az ITD Hungary Nonprofit Közhasznú Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság (a továbbiakban: ITD Hungary Zrt.)”

szövegrész, továbbá a 2. § (3) bekezdés c) pontjában az „a BC és” szövegrész.

3. § E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 97/2011. (XII. 30.) NFM rendelete
a Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló
14/2002. (XI. 16.) MeHVM rendelet módosításáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás

mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) 73. §

b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. § (1) A Turisztikai Célelõirányzat felhasználásának és kezelésének részletes szabályairól szóló 14/2002. (XI. 16.) MeHVM

rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

(A TC felhasználási és támogatási jogcímei:)
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„k) a Magyar Turizmus Zrt., a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. (a továbbiakban: MAG Zrt.), a Hungarofest

Nonprofit Kft., a Nemzeti Turisztikai Bizottság mûködési költségeinek, valamint a pályázatkezelõ és ellenõrzõ

szervezetek szerzõdésben meghatározott költségeinek fedezése;”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) A 3. § h) és k) pontjában foglaltak teljesítésére, támogatás folyósítására, elszámolására a támogató és a Magyar

Turizmus Zrt., a 3. § k) pontjában foglaltak teljesítésére, a támogatás folyósítására, elszámolására a támogató és

a Hungarofest Nonprofit Kft. szerzõdést köt.”

(3) Az R. 18/A. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Hungarofest Nonprofit Kft. ellátja a magyar kultúrát népszerûsítõ fesztiválok, kulturális rendezvények, különösen

koncertek, kiállítások és konferenciák szervezését itthon és külföldön, valamint a kultúra eszközeivel kapcsolatot épít

Magyarország és a külhoni magyar területek között. A kulturális és szakmai programok teljes körû lebonyolítása és

marketing tevékenysége révén elõsegíti a turisztikai programkínálat bõvítését és turisztikai kapcsolatok fejlesztését.”

2. § Az R. 7. § (6) bekezdésében az „Az önkormányzati” szövegrész helyébe az „A fejlesztéspolitikáért felelõs” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2011. december 31-én lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

A nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörében eljárva

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

A Kormány 1515/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
a Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság létrehozásáról, valamint szervezeti
és mûködési rendjének meghatározásáról

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 29. § (1) bekezdésében meghatározott kormánybizottságként létrehozza a Katasztrófavédelmi
Koordinációs Kormánybizottságot (a továbbiakban: KKB).

2. A KKB szervezeti és mûködési rendjét az 1. melléklet határozza meg.

3. A Kormány
a) felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy tegyen javaslatot a katasztrófák elleni védekezésért felelõs

miniszter részére a KKB Tudományos Tanácsának elnöke és tagjai személyére;
b) felhívja a katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisztert, hogy 2012. január 16-ig hívja össze a KKB alakuló

ülését;
c) felhívja a katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisztert, hogy a KKB alakuló üléséig, az azon történõ elfogadás

érdekében dolgozza ki a KKB ügyrendjének tervezetét.

4. Ez a határozat 2012. január 1-jén lép hatályba. 

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az 1515/2011. (XII. 30.) Korm. határozathoz

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság szervezeti és mûködési rendje

A Katasztrófavédelmi Koordinációs Kormánybizottság (a továbbiakban: KKB) az alábbi szervezeti rendben mûködik.

I.
A KKB ÖSSZETÉTELE, SZERVEZETE

Összetétele

1. A KKB elnöke a miniszterelnök.

2. A KKB elnök-helyettese a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter. 

3. A KKB tagjai: az agrárpolitikáért, az államháztartásért, a bányászati ügyekért, az egészségügyért, az elektronikus
hírközlésért, az energiapolitikáért, az élelmiszerlánc-felügyeletért, a gazdaságpolitikáért, a határrendészetért,
a honvédelemért, az idegenrendészetért és menekültügyért, az iparügyekért, a kereskedelemért, a kormányzati
tevékenység összehangolásáért, a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,
a környezetvédelemért, a közlekedésért, a külpolitikáért, az oktatásért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért, a rendészetért, a településfejlesztésért és
településrendezésért, a természetvédelemért, a vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint a vízgazdálkodásért
felelõs miniszter.
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4. A KKB ülésén állandó jelleggel, tanácskozási joggal részt vesz

a) a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) fõigazgatója,

b) az országos rendõrfõkapitány,

c) a Honvéd Vezérkar fõnöke,

d) a KKB Tudományos Tanácsának elnöke,

e) a KKB Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központjának (a továbbiakban: KKB NVK) vezetõje,

f) a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve KKB adminisztratív feladatait ellátó szervezeti egységének

vezetõje.

5. A KKB ülésén a KKB elnökének döntése és meghívása alapján tanácskozási joggal vesz részt

a) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal fõigazgatója,

b) a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka,

c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatói,

d) a KKB NVK-vezetõ szakmai helyettese,

e) a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnöke,

f) az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) fõigazgatója,

g) az országos fõállatorvos,

h) az Országos Meteorológiai Szolgálat elnöke,

i) az Országos Mentõszolgálat fõigazgatója,

j) az országos tisztifõorvos,

k) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke,

l) az országos vízkár-elhárítási középirányító szerv vezetõje,

m) az országos környezetügyi középirányító szerv vezetõje,

n) az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség fõigazgatója,

o) azon megyei, fõvárosi védelmi bizottság (a továbbiakban MVB) elnöke, akit a KKB napirendjén szereplõ kérdés

érint,

p) a KKB elnöke által meghívott más személyek.

6. Az 5. pontban felsoroltak meghívására a napirend által érintett KKB-tag kezdeményezése alapján, a KKB elnöke

egyetértésével is sor kerülhet.

7. A KKB tagjait akadályoztatásuk esetén a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az

államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti állami vezetõ, a tanácskozási joggal rendelkezõ személyeket

szervezetszerû helyettesük képviseli, akiket a KKB ülésén a helyettesített személlyel azonos jogok illetnek meg.

A KKB munkaszervei

Tudományos munkaszerv

8. A KKB, tevékenységének tudományos támogatása, a szakmailag megalapozott döntés-elõkészítés érdekében

Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: KKB TT) mûködtet. Ügyrendjét a BM OKF fõigazgatójának javaslatára a KKB

hagyja jóvá.

9. A KKB TT tagjai a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által felkért személyek.

10. A KKB TT a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védekezéssel kapcsolatban tudományos és

tudományszervezési tevékenységet folytat. A nukleáris veszélyhelyzetek jelentõségére tekintettel a KKB TT

nukleárisbaleset-elhárítási mûszaki tudományos szekciót mûködtet.

Operatív munkaszerv

11. A KKB, operatív tevékenységének támogatása érdekében operatív munkaszerveként KKB NVK-t mûködtet. A KKB NVK

ügyrendjét a BM OKF fõigazgatójának javaslatára a KKB hagyja jóvá.

12. A KKB NVK hivatali, illetve elrendelés esetén folyamatos munkarendben mûködik. A KKB NVK folyamatos mûködését

a KKB elnöke, vagy halaszthatatlan esetben a KKB NVK vezetõje a KKB elnökének utólagos tájékoztatásával rendeli el.
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13. A KKB NVK a katasztrófák elleni védekezésben részt vevõ központi államigazgatási szervek, illetve a BM OKF

állományából a KKB elnöke, a KKB tagjai, valamint a BM OKF fõigazgatója által kijelölt

a) szakemberekkel,

b) meghívott szakértõkkel

látja el a feladatát.

14. A KKB NVK a katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisztérium bázisán mûködik. A KKB NVK vezetõjét a KKB elnöke

nevezi ki.

15. A KKB NVK vezetõjének tevékenységét általános és szakmai helyettese támogatja. A KKB NVK vezetõjének általános

helyettese a BM OKF állományából kijelölt vezetõ beosztású személy, aki a helyettesítés során általános helyettesítési

jogkörrel jár el.

16. A KKB NVK vezetõjének általános helyettese vezetõje annak az általános munkacsoportnak, amelyik a valamennyi

katasztrófatípus során egyaránt ellátandó feladatokat az érintett központi államigazgatási szervek állományából

a 13. pont alapján kijelölt szakemberekkel látja el.

17. A KKB NVK vezetõjének szakmai helyettese minden esetben annak a központi államigazgatási szervnek az

állományába tartozó, a szakmai feladatok ellátásáért felelõs vezetõ beosztású személy, melynek az adott

katasztrófatípus kezelése, elhárítása a jogszabályban meghatározott alapvetõ feladatait, felelõsségi körét

elsõdlegesen érinti. Ennek megfelelõen a KKB NVK vezetõjének szakmai helyettese

a) az ár- és belvizek elleni védekezés irányítására, a vízügyi infrastruktúrát ért károk felszámolására a vízügyi

igazgatási szervek irányításáért,

b) a rendkívüli idõjárási helyzetben történõ védekezés irányítására a közlekedésért,

c) a veszélyhelyzeti szintet elérõ környezetkárosodás felszámolásának irányítására a környezetvédelemért,

d) a földtani veszélyforrások következményeinek felszámolására a településfejlesztésért és településrendezésért,

e) a nukleárisbaleset-elhárításra a katasztrófák elleni védekezésért,

f) a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

(a továbbiakban: Kat.) 3. § 28. pontja hatálya alá nem tartozó ipari létesítményekben veszélyes anyag tárolása és

szállítása közben bekövetkezõ, veszélyhelyzeti szintet elérõ esemény következményei felszámolásának

irányítására az iparügyekért,

g) a Kat. 3. § 28. pontja hatálya alá nem tartozó ipari üzemekkel kapcsolatos, szénhidrogén-kitermelés során

bekövetkezõ, veszélyhelyzeti szintet elérõ esemény következményei felszámolásának irányítására a bányászati

ügyekért,

h) a humán járványok megelõzésének és felszámolásának irányítására az egészségügyért,

i) a veszélyhelyzeti szintû hõhullám idõszakára az egészségügyért,

j) az állati eredetû járványok, valamint az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatos események megelõzésének és

felszámolásának irányítására az élelmiszerlánc-felügyeletért,

k) a veszélyhelyzeti szintet elérõ légi, közúti, vasúti, vízi közlekedési balesetek, valamint a katasztrófák kezelése és

a nemzetközi segítségnyújtás során szükséges szárazföldi, vízi és légi szállítási feladatok, kapacitások biztosítására

és a közlekedési infrastruktúrát ért károk felszámolására a közlekedésért,

l) a kormányzati, közigazgatási és lakosság-ellátási informatikai rendszerek zavarai, leállása vagy összeomlása miatt

bekövetkezõ események kezelésére, valamint következményei felszámolásának irányítására a közigazgatási

informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért,

m) az elektronikus hírközlési infrastruktúrát ért károk felszámolására az elektronikus hírközlésért,

n) a külföldi állampolgárok tömeges méretû migrációja miatt bekövetkezõ események kezelésére az

idegenrendészetért és menekültügyért

felelõs miniszter által kijelölt személy, aki egyben ellátja a 18. pontban meghatározott védekezési munkabizottság

vezetõi feladatait.

18. Az a központi államigazgatási szerv, melynek az adott katasztrófatípus kezelése, elhárítása a jogszabályban

meghatározott alapvetõ feladatait, felelõsségi körét elsõdlegesen érinti, a székhelyén – a központi államigazgatási

szerv állományából, a szerv vezetõjének irányításával – a 17. pont a)–n) alpontjában meghatározott katasztrófatípus

szerinti védekezési munkabizottságot mûködtet. A védekezési munkabizottság feladatainak ellátására kijelölhetõ arra

alkalmas, már mûködõ olyan munkaszervezet is, amely más jogszabály alapján hasonló tevékenységet végez.

A védekezési munkabizottság ügyrendjét az érintett központi államigazgatási szerv vezetõje a katasztrófák elleni

védekezésért felelõs miniszter egyetértésével hagyja jóvá.
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19. A nukleáris védekezési munkabizottságon belül az OAH szakértõi részleget mûködtet. A szakértõi részleg

a tevékenysége során az OAH és a BM OKF által biztosított elemzési eredményeket használja fel.

20. A KKB NVK folyamatos mûködésének elrendelése esetén a védekezési munkabizottság a KKB NVK részeként mûködik.

21. A Kat. 3. § 28. pontja szerinti veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem mûködése során keletkezett katasztrófa

következményei felszámolása során a szakmai tevékenységet a 16. pontban meghatározott általános munkacsoport

látja el.

II.

A KKB ÖSSZEHÍVÁSÁNAK ÉS MÛKÖDÉSÉNEK RENDJE, ELJÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI

22. A KKB elnökének feladatait az elnök akadályoztatása esetén – általános helyettesítési jogkörrel – az elnökhelyettes látja

el. Az elnökhelyettes a helyettesítési jogkörében végzett tevékenységérõl tájékoztatást ad a KKB elnökének.

23. A KKB az ügyrendjét maga határozza meg.

24. A KKB döntéseinek fóruma a rendes és a rendkívüli ülés. A rendes ülés évente legalább két alkalommal kerül

összehívásra. Az ülés elõkészítésérõl és lebonyolításáról a BM OKF gondoskodik minden év március 31-ig, illetve

október 31-ig.

25. A KKB elnöke, amennyiben úgy ítéli meg, a fentiektõl eltérõ rendszerességgel is összehívhatja a KKB ülését. Az ülés

összehívását a KKB elnök-helyettese, a KKB tagja, valamint az érintett MVB elnöke írásban kezdeményezheti.

A kezdeményezésrõl a KKB elnöke haladéktalanul dönt.

26. A védekezés irányítása során a KKB üléseit a KKB elnöke a kialakult helyzet által megkövetelt rendben hívja össze.

A tevékenység súlypontját a Kormány rendkívüli intézkedéseinek elõkészítése, a védekezési feladatok

összehangolása, a nemzetközi együttmûködési kötelezettségbõl adódó feladatok végrehajtása, valamint a lakosság

gyors és hiteles tájékoztatásának megvalósítása képezi.

27. A KKB a védekezés idõszakában ellátja a Kormány részére történõ szakmai döntés-elõkészítõ feladatokat, amelyet

a KKB NVK javaslatai alapján végez. A Kormány, a KKB elnöke által jelentõs súlyúnak ítélt kérdések tekintetében

a védekezés irányítását a KKB-tól magához vonja.

28. A KKB és a KKB munkaszervek tagjai riasztásának megszervezését és elrendelése esetén a riasztást a BM OKF végzi.

A riasztás végrehajtása érdekében a KKB NVK tagjait delegáló központi államigazgatási szervek, székhelyükön állandó

kapcsolattartási pontot mûködtetnek.

29. A KKB NVK, folyamatos mûködésének megkezdését követõen, a KKB szakmai döntés-elõkészítõ, valamint a feladatok

végrehajtását koordináló szerveként mûködik, ennek során

a) végzi a szükséges operatív döntések elõkészítését, és javaslatot tesz azok végrehajtásra az érintett miniszterek

részére, valamint figyelemmel kíséri a megtett intézkedések végrehajtását,

b) koordinálja a védekezésbe, illetve a katasztrófa következményeinek felszámolásába bevont erõk és

a közremûködõ szervezetek tevékenységét,

c) tájékoztatja a katasztrófák elleni védekezésért felelõs minisztert a kialakult helyzetrõl, a megtett intézkedésekrõl,

a bevont erõkrõl és eszközökrõl, valamint a katasztrófa elhárításával, a védekezéssel és a következmények

felszámolásával kapcsolatos további javaslatokról,

d) elemzi és értékeli a kialakult helyzetet,

e) gyûjti a központi, területi szintû megelõzõ intézkedések bevezetésével kapcsolatos információkat,

f) a nukleárisbaleset-elhárítás központi tájékoztatási feladatainak koordinálása érdekében Lakossági Tájékoztatási

Munkacsoportot mûködtet,

g) a nukleáris veszélyhelyzetre való felkészülés érdekében elrendeli az Országos Sugárfigyelõ, Jelzõ és Ellenõrzõ

Rendszer részleges, vagy teljes mûködésbe lépését,

h) gondoskodik az Országos Nukleárisbaleset-elhárítási Rendszer riasztásáról és a lakosság sugárvédelmét biztosító

feladatok végrehajtásának országos koordinálásáról, valamint

i) az élet és anyagi javak védelme, az alapvetõ szolgáltatások biztosításának folyamatossága érdekében a BM OKF

bevonásával megteszi a szükséges intézkedéseket.
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30. A KKB NVK a folyamatos mûködésének elrendelését követõen, a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter által

vezetett minisztérium bázisán erre a célra kialakított és felszerelt, folyamatosan mûködõképes állapotban tartott

létesítményben mûködik. A KKB NVK félévente gyakorlatot tart a folyamatos mûködési rendre történõ áttérés

begyakorlása érdekében, amennyiben a tárgyidõszakban veszélyhelyzet kihirdetésére nem került sor.

A Kormány 1516/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
a budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ
integrált rekonstrukciójáról (2011–2020) és a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó
intézkedésekrõl szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló
1384/2011. (XI. 15.) Korm. határozat módosításáról

1. A Kormány egyetért és elfogadja a budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti Olimpiai

Központ integrált rekonstrukciójáról (2011–2020) és a 2011. évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekrõl

szóló 1316/2011. (IX. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1384/2011. (XI. 15.) Korm. határozatban

(a továbbiakban: Korm. határozat) szereplõ, „A budapesti Istvánmezõ rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti

Olimpiai Központ integrált rekonstrukciója” címû program megvalósítására kidolgozott koncepció módosításait.

2. A Kormány felhívja a nemzetgazdasági minisztert és nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a program I. Üteme

megkezdéséhez szükséges forrást a 2012. évre biztosítsa az építtetõ számára.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

3. Hatályát veszti a Korm. határozat 1. pont d) alpontja.

4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1517/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
a 2011. évi költségvetéssel összefüggõ egyes feladatokról

1. A Kormány az irányítása alá tartozó fejezeteknél felfüggeszti a jutalom és más, jutalmazási jellegû juttatások

kifizetését, ide értve azon jutalmakat és más, jutalmazási jellegû céljuttatásokat is, amelyeket a munkáltató már

megállapított, csak a kifizetésre nem került sor.

A Kormány irányítása alá tartozó fejezeteknél foglalkoztatottak számára jogszabály alapján járó juttatáson kívül egyéb

juttatás nem fizethetõ;

Felelõs: a fejezetet irányító szerv vezetõje

Határidõ: azonnal

2. A Kormány felhívja az irányítása alá tartozó fejezetek vezetõit, hogy az 1. pont szerinti juttatások – ide értve a

jogszabály alapján járó juttatásokon kívüli egyéb juttatásokat is – kifizetésérõl – a kifizetés elrendelését megelõzõen –

a közigazgatási és igazságügyi miniszter útján elõzetesen tájékoztassák a miniszterelnököt;

Felelõs: a fejezetet irányító szerv vezetõje

Határidõ: folyamatos
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3. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1–2. pontban meghatározottakat megfelelõen érvényesítsék

az állam többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezeteknél is.

Felelõs: érintett miniszterek

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1518/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
a civil szervezetek költségvetési támogatásainak áttekintésérõl

A Kormány

1. felhívja a minisztereket, hogy a civil szervezeteknek a 2012. évi költségvetés terhére nyújtandó mûködési és egyéb

költségvetési támogatások elkülönítését a Magyarország 2012. évi költségvetésérõl szóló törvény elfogadását

követõen a fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló belsõ norma elõkészítése és végrehajtása során

hajtsák végre.

Felelõs: minden miniszter

Határidõ: Magyarország 2012. évi költségvetésérõl szóló törvény elfogadását követõen azonnal

2. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a civil szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatások

összehangolása érdekében készítsen elõterjesztést a következõ feladatok ellátásáról, szükség esetén a tárcák ismételt

– Magyarország 2012. évi költségvetésérõl szóló törvény elfogadását követõ – adatszolgáltatása alapján:

a) Az államháztartás központi alrendszerébõl nyújtott, valamint az Európai Unió által társfinanszírozott támogatási

források felmérése a 2012. évre vonatkozóan.

b) A civil szervezetek által igénybe vehetõ pályázatok és támogatások adminisztratív követelményeinek felmérése,

összehasonlító elemzése.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

minden miniszter

Határidõ: 2012. január 31.

3. felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy mérje fel a Kormányhivatalok útján az illetékességi területükön

2012. január 1-jét követõen mûködõ megyei intézményfenntartó központok által irányított intézmények szabad

kapacitásait és annak figyelembevételével készítsen jelentést az intézmények civil szervezetek mûködésének és

szakmai programjainak megvalósításában való (természetbeni támogatásként történõ) közremûködésük

lehetõségeirõl.

Felelõs: közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. január 31.

4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyeztetve készítsen

jelentést az Új Széchenyi Terv 2011–2013-as akcióterveiben civil szervezetek által megpályázható konstrukciókról,

valamint a közigazgatási és igazságügyi miniszter javaslata alapján és az érintett miniszter egyetértésével azon

további konstrukciókról, melyek esetében a kedvezményezettek köre tovább bõvíthetõ a civil szervezetekkel. Az új

konstrukciók tervezése során biztosítani szükséges, hogy a civil szervezetek legalább GDP arányos gazdasági

teljesítményüknek (1,5%), foglalkoztatási mutatóiknak megfelelõ arányban részesüljenek a pályázati forrásokban.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

érintett miniszterek

Határidõ: pályázatok esetén folyamatos, jelentésre vonatkozóan 2012. január 31.

azt követõen 2012. május 31.
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5. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy készítsen jelentést a civil szervezetek által igénybe vehetõ adó- és

illetékkedvezményekrõl, SZJA 1%-os felajánlásokról, azok változásának civil szektorra gyakorolt gazdasági hatásáról.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: 2012. február 15.

6. a Központi Statisztikai Hivatal elnökét, hogy a civil szervezetekhez kapcsolódóan hatályba lépõ jogszabályok alapján

készítsen elõterjesztést a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyeztetve a civil szervezetek statisztikai

adatszolgáltatási rendszerének adminisztratív egyszerûsítése és a költségvetési támogatások hasznosulásának

mérhetõsége érdekében.

Felelõs: Központi Statisztikai Hivatal elnöke

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. március 31.

7. a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter szakmai iránymutatása alapján

készítsen javaslatot a civil szervezetek pályázati, támogatási rendszere vonatkozásában egy egységes informatikai

infrastruktúra kialakítására, figyelemmel a már mûködõ rendszerek sajátosságaira és összehangolására.

Felelõs: nemzeti fejlesztési miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

Határidõ: 2012. október 31.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1519/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedések elõirányzatból történõ átcsoportosításról

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. § (1) bekezdése, valamint az

államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 57. § (1) bekezdése alapján a Tüskecsarnok

projekt befejezésének megkezdése érdekében 1300,0 millió forint 1. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. melléklet, XX. Nemzeti Erõforrás

Minisztérium fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti Sportközpontok alcím javára, a XI. Miniszterelnökség

fejezet, 3. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

2. az Áht. 26. § (4) bekezdése szerint a XX. Nemzeti Erõforrás Minisztérium fejezet, 13. Sportintézmények cím, 2. Nemzeti

Sportközpontok alcím javára az 1. pont alapján nyújtott összeg tekintetében elszámolási kötelezettséget, a fel nem

használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséget állapít meg.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

Határidõ: 2012. november 30.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1520/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
a Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakításhoz kapcsolódó,
a Semmelweis Egyetem részére a Korányi projekt megvalósítása érdekében a Gyógyszerészeti
és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet által átadandó forrásról

A Kormány egyetért azzal, hogy a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet saját bevételi

többletébõl 1900,0 millió forint a KMOP-4.3.1/A_2-09-2f-2010-0001 azonosítószámú projekt tartalmi kiegészítéséhez kerüljön

a Semmelweis Egyetem költségvetésében felhasználásra.

Felelõs: nemzeti erõforrás miniszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1521/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
a Magyar Állam kulturális javainak gyarapítását szolgáló források felhasználásáról

A Kormány megállapítja, hogy a kulturális és mûvészeti célokkal összefüggésben a nemzet számára kiemelkedõ kulturális

jelentõségû javak állami tulajdonba vételéhez a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény

(a továbbiakban: Ktv.) 1. melléklet XLIII. az Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal

kapcsolatos kiadások cím, 5. Fejezeti tartalék terhére biztosított 1 milliárd forintból 120,9 millió forint került felhasználásra. A fel nem

használt 879,1 millió forintot a Ktv. 7. § (1) bekezdésében biztosított jogköre alapján a Kormány a Ktv. 1. melléklet a XLIII. Az állami

vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegû

kiadások alcím, 2. Egyéb eszközök vásárlása jogcímcsoportról a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet,

2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 5. Fejezeti tartalék alcímre visszacsoportosítja a melléklet szerint.

Felelõs: nemzetgazdasági miniszter

Határidõ: azonnal

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1522/2011. (XII. 30.) Korm. határozata
a magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok
összehangolásáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól

A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (1) bekezdése alapján – tekintettel a központi államigazgatási

szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 31. § (1) és (5) bekezdésére –

a következõ határozatot hozza:

1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 2010. évi

XLIII. törvény 31. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarországnak az Oroszországi

Föderációval fennálló gazdasági kapcsolatai, továbbá a Kínai Népköztársasággal fennálló gazdasági kapcsolatai

elõsegítésére és egyéb kétoldalú kapcsolatai összehangolására – 2012. január 1. napjával kezdõdõen 2 év idõtartamra

– dr. Matolcsy Györgyöt kormánybiztossá nevezi ki.

2. A kormánybiztos feladatkörében

a) ellátja a Magyar–Orosz Kormányközi Gazdasági Együttmûködési Bizottság és a Magyar–Kínai Gazdasági Vegyes

Bizottság magyar tagozatának elnöki feladatait,

b) a magyar–orosz és a magyar–kínai gazdasági együttmûködés, valamint a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok

bõvítésére és intenzitásának növelésére irányuló intézkedéseket kezdeményez,

c) összehangolja a magyar gazdasági döntéshozók, kormányzati intézmények, szakmai és üzleti szövetségek,

kamarák, regionális és helyi szervek közötti, a magyar–orosz és a magyar–kínai gazdasági kapcsolatokra

vonatkozó információcserét,

d) az érintett szervektõl, szervezetektõl soron kívül adatokat, információkat, elemzéseket kérhet, a kapcsolódó

dokumentumokba – a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen – betekinthet, azokról másolatot

kérhet, a feladatkörébe tartozó tevékenységgel kapcsolatosan jelentést, beszámolót kérhet, – a kamarák

kivételével – egyedi utasítást adhat egyedi feladat elvégzésére,

e) elõterjesztéseket készít a Kormány, illetve a kormányzati döntés-elõkészítõ testületek részére,

f) észrevételeket tehet a kormány-elõterjesztésekre, a központi államigazgatási szervek vizsgálati jelentéseire,

valamint a miniszteri rendeletek tervezeteire,

g) közremûködik

ga) a kétoldalú gazdasági kapcsolatokban a kis- és középvállalkozások szerepének növelésére,

gb) a pénzügyi intézmények közötti együttmûködés erõsítésére,

gc) a kétoldalú beruházási tevékenység erõsítésére

irányuló javaslatok elõkészítésében, koncepciók kidolgozásában,

h) szükség esetén a feladat- és hatáskörrel rendelkezõ miniszter, illetve a Kormány intézkedését kezdeményezheti.

3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja, feladata ellátásáért a miniszterelnöknek felelõs.

4. A kormánybiztos e tevékenységét díjazás nélkül látja el.

5. A kormánybiztos munkáját négy-négy fõs titkárság segíti, amelynek elhelyezésérõl a Nemzetgazdasági Minisztérium

gondoskodik.

6. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

7. Hatályát veszti a magyar–orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar–kínai kétoldalú kapcsolatok összehangolásáért

felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló 1269/2010. (XII. 3.) Korm. határozat.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A nemzetgazdasági miniszter 1/2011. (XII. 30.) NGM határozata
az Európai Bizottság SA.31722 (2011/N) számú állami támogatási ügyben „A magyar sportágazat
támogatása adókedvezményt tartalmazó támogatási program révén” címmel hozott jóváhagyó
határozata meghozatala napjának megállapításáról

Összhangban a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvény 12. §

(4) bekezdésével megállapítom, hogy az Európai Bizottság „A magyar sportágazat támogatása adókedvezményt

tartalmazó támogatási program révén” néven bejelentett intézkedést a 2011. 11. 10-én meghozott SA.31722 (2011/N)

számú határozatával az Európai Unió Mûködésérõl szóló Szerzõdés 107. cikk (3) bekezdés c) pontjával

összeegyeztethetõnek nyilvánította, egyúttal megállapítom, hogy a sport támogatásával összefüggõ egyes törvények

módosításáról szóló 2011. évi LXXXII. törvény 13. §-a hatályba lépésének naptári napja 2011. november 25.

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Helyreigazítás:

A Magyar Közlöny 2011. december 30-i 164. számának tartalomjegyzékében és a 40710. oldalon a nemzeti mobil

fizetési rendszerrõl szóló törvény számozása helyesen „2011. évi CC. törvény”, továbbá a 40492–40493. oldalon

a 2011. évi CXCVI. törvény 29. § (1)–(4) bekezdéseinek felvezetõ szövegében a törvény számozása helyesen „2011. évi

CLXXXIX. törvény”.
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