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A Kormány rendeletei

A Kormány
252/2008. (X. 14.) Korm.

rendelete
a köztisztviselõk képzésével összefüggõ

egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 80. § (1) bekez-
désének a) pontjában és (6) bekezdésében foglalt felhatal-
mazás alapján, valamint az Alkotmány 35. § (1) bekezdé-
sének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a
következõket rendeli:

1. §

A közigazgatási és az ügykezelõi alapvizsgáról szóló
51/1993. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(3) Az OKV elnökét a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter ötéves idõtartamra nevezi ki. Az Elnökség tag-
jait az OKV elnöke ötéves idõtartamra kéri fel.”

2. §

Az R1. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) A központi közigazgatási, valamint a Ktv. 1. §

(2) bekezdése szerinti szerveknél alkalmazott jelölt a Kor-
mányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Kép-
zési Központnál, egyéb esetben a közigazgatási szerv
székhelye, illetve mûködési területe szerint illetékes köz-
igazgatási hivatalnál (a továbbiakban együtt: vizsgáztatás-
ra jogosult szerv) mûködõ háromtagú bizottság (a továb-
biakban: vizsgáztató bizottság) elõtt tesz vizsgát.

(2) A vizsgáztató bizottság elnökét és tagjait – a vizs-
gáztatásra jogosult szerv javaslatára – az OKV titkára kéri
fel az OKV tagjai közül. A felkéréseket a vizsgáztatásra
jogosult szerv küldi meg a vizsgáztató bizottság részére.

(3) A vizsgáztatásra jogosult szerv a vizsgáztató bizott-
ság elnökének és tagjainak felkérésére vonatkozó javasla-
tát a vizsga idõpontját megelõzõ 15 munkanappal koráb-
ban megküldi az OKV titkárának. A vizsgáztató bizottság
tagjának vagy elnökének akadályoztatása esetén a vizs-
gáztatásra jogosult szerv haladéktalanul javaslatot küld az
OKV titkára részére az új elnök vagy tag felkérésére.

(4) A vizsgáztató bizottság felkérésének elõkészítésé-
vel, mûködésével, a vizsgák és szakmai konzultációk szer-
vezésével, lebonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos
feladatokat a vizsgáztatásra jogosult szerv látja el.

(5) E rendelet melléklete tartalmazza a közigazgatási és
ügykezelõi alapvizsga szabályzatát (a továbbiakban:
Vsz.).”

3. §

A közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. §-a helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

„4. § (1) A 6/A. § szerinti felkészítõ tanfolyamon okta-
tásra jogosultak felkérését a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ és a köz-
igazgatási hivatalok (a továbbiakban együtt: szakvizsga-
szervezõ) elõzetes jóváhagyásra felterjesztik az OKV tit-
kárához. Az OKV titkára az oktatásra jogosultak jóváha-
gyása során érvényesíti, hogy

a) a tárgyévben arányosak legyenek az oktatói felkéré-
sek,

b) érvényesüljenek az oktatással kapcsolatos, az OKV
elnöksége által meghatározott minõségi követelmények.

(2) A szakvizsgát a vizsgatárgynak megfelelõ vizsgáz-
tatásra jogosultakból alakított 3 tagú bizottság elõtt kell le-
tenni, amelynek elnökét és tagjait a vizsgaszervezõ javas-
latára az OKV titkára kéri fel. A felkéréseket a vizsgaszer-
vezõ küldi meg a vizsgabizottság részére. A vizsgaszerve-
zõ a vizsga idõpontját megelõzõ 15 munkanappal koráb-
ban javaslatot tesz a vizsgabizottság elnökére és tagjaira az
OKV titkárának. A vizsgabizottság tagjának akadályozta-
tása esetén a vizsgaszervezõ haladéktalanul javaslatot tesz
az OKV titkára részére az új tag felkérésére. Az (1) bekez-
dés a) pontjában foglaltakat a vizsgabizottság felkérésekor
is alkalmazni kell.

(3) A bizottságok felkérésének elõkészítésével, mûkö-
désével, a szakvizsgák, valamint a szakvizsgára felkészítõ
tanfolyam szervezésével, lebonyolításával, nyilvántartásá-
val kapcsolatos feladatokat a szakvizsgaszervezõk látják
el.

(4) A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Köz-
igazgatási Képzési Központ a szakvizsgák szervezéséhez,
a bizottságok munkájához, a vizsgakövetelmények egysé-
ges érvényesítéséhez az OKV elnökének egyetértésével
módszertani útmutatást ad, illetõleg a szakvizsgaszerve-
zõknek – az OKV titkárának koordinálásával – szakmai
módszertani értekezleteket tart.

(5) A közigazgatási szakvizsga egyes vizsgatárgyai tan-
anyagának kifejlesztésérõl – a szakbizottságok által java-
solt és az OKV elnöke által jóváhagyott követelményrend-
szer alapján – a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ gondoskodik.

(6) A központi államigazgatási, valamint a Ktv. 1. §
(2) bekezdése szerinti szerveknél alkalmazott köztisztvi-
selõ a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigaz-
gatási Képzési Központnál, a többi közigazgatási szervnél
alkalmazott köztisztviselõ, valamint a polgármester a köz-
igazgatási szerv székhelye, illetõleg mûködési területe
szerint illetékes szakvizsgaszervezõnél mûködõ bizottság
elõtt – a közigazgatási szakvizsga e rendelet 1. számú mel-
lékletében meghatározott vizsgaszabályzatának figyelem-
bevételével – tesz szakvizsgát. A szakvizsgaszervezõk
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szükség szerint közösen is szervezhetnek szakvizsgát, fel-
készítõ tanfolyamot.

(7) A szakvizsgaszervezõt a (3) bekezdésben meghatá-
rozott feladatainak végrehajtása során a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter irányítja.”

4. §

A köztisztviselõk továbbképzésérõl és a közigazgatási
vezetõképzésrõl szóló 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 11. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) A Kollégium elnökét a Miniszterelnöki Hivatalt ve-
zetõ miniszter nevezi ki ötéves idõtartamra. A Kollégium
titkára a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által öt-
éves idõtartamra kinevezett köztisztviselõ. A Kollégium
tagjai: a miniszterek által delegált egy-egy köztisztviselõ,
valamint a regionális közigazgatási hivatalok vezetõi vagy
az általuk kijelölt egy-egy köztisztviselõ, a Kollégium tit-
kára, továbbá a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési Központ, a Köztisztviselõk Szak-
mai Szervezeteinek Szövetsége, az Országos Önkormány-
zati Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács önkormányza-
ti, valamint a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács és
Országos Önkormányzati Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ
Tanács munkavállalói érdekképviseleti oldala által dele-
gált egy-egy személy.”

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba.

(2) Az R1. alapján az Országos Közigazgatási Vizsgabi-
zottság e rendelet hatálybalépését megelõzõen felkért tag-
jainak megbízatása – felkérésük lejártának idõpontjától
függetlenül – 2009. szeptember 1-jéig tart.

(3) Az R2. 3. § (2) bekezdésében meghatározott felké-
szítõ tanfolyamon oktatásra és vizsgáztatásra jogosultak
2009. szeptember 1-jéig jogosultak vizsgáztatni és oktatni,
függetlenül a korábbi felkérésük idõpontjától, feltéve,
hogy 2002. május 24-e után kaptak oktatói és vizsgáztatói
felkérést.

(4) A Kormány a Ktv. 61. § (2) bekezdésében, valamint
a Ktv. 62. § (1) bekezdésében a szolgáltató központ szá-
mára meghatározott, a közszolgálati alapnyilvántartásra
vonatkozó hatáskörök 2009. március 1-jéig történõ gya-
korlására a minisztériumokat és a Miniszterelnöki Hivatalt
jelöli ki.

(5) Hatályát veszti az R2. 2. § (4) bekezdésében a „köz-
igazgatási államtitkár és” szövegrész, az R2. 3. § (4) be-
kezdése, az R2. 3. § (5) bekezdésében az „az OKV társel-
nökével és” szövegrész, az R2. 1. számú melléklete
5. pontjának utolsó mondata, az R3. 1. § (1) bekezdésében
az „a fõtisztviselõ és a központi tiszt,” szövegrész, az R3.
8. § (4) bekezdés elsõ mondatában a „ , illetve a Miniszter-
elnöki Hivatal közigazgatási államtitkára (a továbbiakban:
a MEH államtitkára)” szövegrész, az R3. 9. § (1) bekezdé-
sében az „a társadalombiztosítás központi hivatali szerveit
irányító politikai államtitkár,” szövegrész, az R3. 13. §
(1) bekezdésében az „– a MEH államtitkára közremûködé-
sével –” szövegrész.

(6) Az R1. 3. § (1) bekezdés utolsó mondatában az
„a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrész
helyébe az „az OKV elnöke” szöveg és a „Közigazgatási
Kamara” szövegrész helyébe a „Köztisztviselõk Szakmai
Szervezeteinek Szövetsége” szöveg, 4. § (1) bekezdésében
az „a Miniszterelnöki Hivatal hivatalos lapjában” szöveg-
rész helyébe az „a Magyar Közlöny mellékleteként megje-
lenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg, az R1. melléklet
I. pont 4. alpontjának utolsó mondatában az „OKV elnöké-
nek” szövegrész helyébe az „OKV titkárának” szöveg, az
R2. 3. § (2) bekezdés elsõ mondatában az „a Miniszterel-
nöki Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrész helyébe az „az
OKV elnöke” szöveg, az R2. 3. § (3) bekezdésében az „a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szövegrészek
helyébe az „az OKV elnöke” szöveg, az R2. 3. § (5) bekez-
désének bevezetõ mondatában a „Miniszterelnöki Hivatalt
vezetõ miniszter által kinevezett” szövegrész helyébe a
„Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter által ötéves
idõtartamra kinevezett” szöveg, az R3. 11. § (4) bekezdé-
sében az „a Miniszterelnöki Hivatal hivatalos lapjában”
szövegrész helyébe az „a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenõ Hivatalos Értesítõben” szöveg, az R3. 16. §
(3) bekezdésében a „Kollégium elnöke” szövegrész helyé-
be a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter” szöveg,
az R3. 16. § (4) bekezdésében a „Kollégium elnökének”
szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ mi-
niszter” szöveg lép.

(7) Az Európai Unió soros magyar elnökségben közvet-
lenül résztvevõk kiválasztásáról, képzésérõl és anyagi el-
ismerésérõl szóló 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. §
(1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „2009. januárjában,
2009. júliusában” szövegrész helyébe a „2009. júliusában
a munkáltatói jogkör gyakorlója által megállapított
összeg, de legfeljebb a hat havi illetmény 30%-a” szöveg,
ba) alpontjában a „2009. januárjában, 2009. júliusában”
szövegrész helyébe a „2009. júliusában a munkáltatói jog-
kör gyakorlója által megállapított összeg, de legfeljebb a
hat havi illetmény 25%-a” szöveg lép.
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A Kormány
253/2008. (X. 14.) Korm.

rendelete
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Horvát Köztársaság Kormánya között
– közös helyen történõ határforgalom ellenõrzése

céljából – Letenye–Gorièan (Muracsány)
II. személyforgalmi autópálya-határátkelõhely

létesítésérõl készült Plitvice-ben, 2005. július 8-án
aláírt Megállapodás kihirdetésérõl

(A Megállapodás 2006. március 10-én lépett hatályba.)

1. §

A Kormány a Magyar Köztársaság Kormánya és a Hor-
vát Köztársaság Kormánya között közös helyen történõ
határforgalom ellenõrzése céljából Letenye–Gorièan (Mu-
racsány) II. személyforgalmi autópálya-határátkelõhely
létesítésérõl készült, Plitvice-ben, 2005. július 8-án aláírt
Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

2. §

A Megállapodás hiteles magyar nyelvû szövege a kö-
vetkezõ:

„Megállapodás
a Magyar Köztársaság Kormánya

és a Horvát Köztársaság Kormánya között
Letenye–Gorièan (Muracsány) II. személyforgalmi

autópálya-határátkelõhely létesítésérõl, közös helyen
történõ határforgalom ellenõrzése céljából

A Magyar Köztársaság Kormánya és a Horvát Köztár-
saság Kormánya (a továbbiakban: Szerzõdõ Felek)

azon igyekezettõl vezérelve, hogy fejlesszék a jószom-
szédi kapcsolatokat, valamint bõvítsék az együttmûködést
az idegenforgalom és a nemzetközi személyforgalom terü-
letén,

figyelembe véve a Horvát Köztársaság Kormánya és a
Magyar Köztársaság Kormánya között a Letenye–Gorièan
autópálya-kapcsolat létesítésérõl szóló Budapesten, 2001.
március 2-án kötött Egyezmény (a továbbiakban: Autó-
pálya kapcsolatról szóló Egyezmény) 4. Cikkében foglal-
takat,

tekintettel a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársa-
ság között a közúti, a vízi és a vasúti határforgalom ellen-
õrzésérõl szóló Budapesten, 2003. szeptember 29-én aláírt
Egyezményben (a továbbiakban: Határforgalom ellenõr-
zésérõl szóló Egyezmény), valamint a Magyar Köztársa-
ság Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a
Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a köz-
úti, a vasúti és a vízi határforgalom ellenõrzésérõl szóló
Egyezmény végrehajtásáról szóló Budapesten, 2003.
szeptember 29-én aláírt Megállapodás (a továbbiakban:

Határforgalmi Végrehajtási Megállapodás) 7. Cikk (3) be-
kezdésében foglaltakra,
az alábbiakban állapodtak meg.

1. Cikk

(1) A Szerzõdõ Felek a Magyar Köztársaság államterü-
letén V/B. európai közúti közlekedési folyosón a B 57 és
B 58 határjelek között létesülõ Mura-hídhoz kapcsolódva,
a Magyar Köztársaság államterületén fekvõ Letenye és a
Horvát Köztársaság államterületén fekvõ Gorièan telepü-
lések között a határforgalom közös helyen történõ ellenõr-
zése céljából Letenye–Gorièan (Muracsány) II. (a továb-
biakban: határátkelõhely) elnevezéssel autópálya határát-
kelõhelyet létesítenek.

(2) A határátkelõhelyen a Magyar Köztársaság állam-
területén horvát határforgalom-ellenõrzõ szolgálati hely
létesül, ahol a horvát hivatalos személyek ellenõrzést vé-
geznek.

(3) A határátkelõhely használatának rendjét és nyitva-
tartási idejét a Határforgalmi Végrehajtási Megállapodás
7. Cikke tartalmazza.

(4) A határátkelõhely megnyitását követõen a közös ál-
lamhatáron jelenleg mûködõ Letenye–Gorièan (Mura-
csány) I. közúti határátkelõhely a Határforgalmi Végrehaj-
tási Megállapodás 6. Cikkében foglaltak szerinti forgalom
számára az ott meghatározott módon és nyitva tartással
mûködik.

2. Cikk

(1) A határátkelõhelyen a nemzetközi személyforgalom
ellenõrzése a Határforgalom ellenõrzésérõl szóló Egyez-
mény és a Határforgalmi Végrehajtási Megállapodás ren-
delkezései alapján történik.

(2) A nemzetközi személyforgalomban részt vevõ köz-
lekedési eszközöknek meg kell felelniük a Szerzõdõ Felek
hatályos jogszabályaiban foglaltaknak és be kell tartaniuk
az autópályán történõ közlekedés szabályait.

3. Cikk

(1) A határátkelõhelyet a magyar Szerzõdõ Fél építi
meg, saját költségén és beruházásában, mely a Magyar Ál-
lam kizárólagos tulajdonát képezi.

(2) A magyar Szerzõdõ Fél kötelezettséget vállal arra,
hogy a határátkelõhely építését a Mura-híd forgalomba he-
lyezésével egyidejûleg befejezi és a határátkelõhelyen
mindkét Szerzõdõ Fél illetékes szolgálati személyei részé-
re biztosítja a határforgalom ellenõrzésének feltételeit.

(3) A magyar Szerzõdõ Fél a határátkelõhely tervezési
eljárása során biztosítja a horvát Szerzõdõ Fél illetékes ha-
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tóságai számára, hogy az átkelõhely terveit megismerje és
javaslatait kifejthesse.

(4) Az átkelõhely tervezésének és kivitelezésének ide-
jére, a közös feladatok végrehajtásának elõsegítésére a
Szerzõdõ Felek szakértõikbõl közös Technikai Munka-
bizottságot hoznak létre.

4. Cikk

(1) A magyar Szerzõdõ Fél a határátkelõhelyen bizto-
sítja a horvát Szerzõdõ Fél szolgálati személyei számára,
valamint a szolgáltatást végzõk részére – a Határforgalom
ellenõrzésérõl szóló Egyezményben foglaltakkal össz-
hangban – a határforgalom ellenõrzéséhez, az ezzel össze-
függõ tevékenységhez szükséges mûködési területet és
szolgálati célú helyiségeket.

(2) A horvát szolgálati személyek számára a mûködési
terület a határforgalom ellenõrzõ szolgálati helyen kiter-
jed:

– a kijelölt hivatali helyiségekre,
– az ellenõrzõ forgalmi sávokra és a kezelõ fülkére,
– a szociális helyiségekre,
– a parkolóra,
– az államhatártól az új Mura-hídon át a szolgálati he-

lyig vezetõ autópálya szakaszra, valamint a Letenye–Gori-
èan (Muracsány) I. közúti határátkelõhelyen át a kijelölt
csatlakozó (kollektor) útra szolgálatba járás céljából.

(3) Az (1) bekezdésben szereplõ határátkelõhelyen a
szolgáltatást végzõk a számukra kijelölt vagy telepített
szolgálati helyiségeket használják, továbbá a (2) bekez-
désben feltüntetett útszakaszokat szolgálatba járás cél-
jából.

(4) A Szerzõdõ Felek határforgalom ellenõrzõ szervei-
nek kijelölt vezetõk írásban meghatározzák a határátkelõ-
hely közös használatának szabályait.

5. Cikk

(1) A horvát Szerzõdõ Fél illetékes szervei, szolgálati
személyei és szolgáltatást végzõi által kizárólag, valamint
a magyar szolgálati személyekkel közösen használt létesít-
mények használatáról, fenntartásáról, az üzemeltetõ által
nyújtandó szolgáltatásokról, valamint a határátkelõhely
üzemeltetési feltételeirõl, a használat és a szolgáltatások
díjáról, mértékérõl és a fizetés módjáról – a Határforgalom
ellenõrzésérõl szóló egyezmény 18. Cikk (1) bekezdésé-

ben foglaltakra figyelemmel – a Szerzõdõ Felek kijelölt il-
letékes szervei magánjogi szerzõdésben állapodnak meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplõ illetékes szervek a kö-
vetkezõk:

a) a magyar Szerzõdõ Fél részérõl: a Vám és Pénzügy-
õrség,

b) a horvát Szerzõdõ Fél részérõl: a Pénzügyminiszté-
rium.

6. Cikk

A jelen Megállapodás végrehajtása során felmerült vitá-
kat a Szerzõdõ Felek a jelen Megállapodás 3. Cikk (4) be-
kezdésében szereplõ közös Technikai Munkabizottság ke-
retében tárgyalások útján, ennek eredménytelensége ese-
tén, diplomáciai úton rendezik.

7. Cikk

(1) A jelen Megállapodás azon késõbbi írásos diplomá-
ciai értesítés kézhezvételét követõ 30. (harmincadik) na-
pon lét hatályba, amelyben a Szerzõdõ Felek értesítik egy-
mást a hatálybalépéshez szükséges belsõ jogi követelmé-
nyek teljesülésérõl.

(2) A jelen Megállapodás határozatlan idõre szól. A je-
len Megállapodást bármelyik Szerzõdõ Fél diplomáciai
úton, írásban felmondhatja. A jelen Megállapodás a fel-
mondásról szóló értesítés kézhezvételét követõ 6. (hato-
dik) hónap elteltével hatályát veszti.

(3) A jelen Megállapodás a Szerzõdõ Felek kölcsönös
egyetértésével írásban kiegészíthetõ és módosítható. A ki-
egészítés és a módosítás az (1) bekezdésben meghatáro-
zottak szerint lép hatályba.

Készült: Plitvice-n, 2005. július 8. napján, két eredeti
példányban magyar és horvát nyelven, mindkét nyelvû
szöveg egyaránt hiteles.

A Magyar Köztársaság A Horvát Köztársaság
Kormánya nevében Kormánya nevében”

3. §

(1) E rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.

(2) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedések-
rõl a pénzügyminiszter gondoskodik.
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A Kormány tagjainak
rendeletei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
22/2008. (X. 14.) IRM

rendelete
a közjegyzõi állások számáról

és a közjegyzõk székhelyérõl szóló
15/1991. (XI. 26.) IM rendelet

módosításáról

A közjegyzõkrõl szóló 1991. évi XLI. törvény 12. §
(3) bekezdésében és 183. § b) pontjában kapott felhatalma-
zás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § h) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a követke-
zõket rendelem el:

1. §

A közjegyzõi állások számáról és a közjegyzõk székhe-
lyérõl szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) A Magyar Köztársaságban 314 közjegyzõ mû-
ködik.”

2. §

(1) Az R. melléklete III. Részének Borsod-Abaúj-
Zemplén megye cím utolsó pontjának helyébe a következõ
rendelkezés lép:

(Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

„11. Tokaj és Bodrogkeresztúr,
Bodrogkisfalud, Csobaj,
Erdõbénye, Szegi, Szegilong,
Taktabáj, Tarcal, Tiszaladány,
Tiszatardos (a Szerencsi városi
bíróság illetékességi területé-
rõl), valamint Rakamaz,
Szabolcs, Tímár,
Tiszanagyfalu, Balsa
és Gávavencsellõ
(a Nyíregyházi városi bíróság
illetékességi területérõl)

egy körzet egész év”

(2) Az R. melléklete III. Részének Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye cím 5. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

„5. Nyíregyházi
városi bíróság
(kivéve Rakamaz,
Szabolcs, Tímár,
Tiszanagyfalu,
Balsa, Gáva-
vencsellõ)

1 sz. közjegyzõ január, július

2. sz. közjegyzõ február, augusztus

3. sz. közjegyzõ március, szeptem-
ber

4. sz. közjegyzõ április, október

5. sz. közjegyzõ május, november

6. sz. közjegyzõ június, december”

3. §

Az R. melléklete IV. Részének Fejér megye cím 4. és
5. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(Fejér megye)

„4. Székes-
fehérvár városi
bíróság
(kivéve az
5. pont alatti)

1. sz. közjegyzõ január, július

2. sz. közjegyzõ február, augusztus

3. sz. közjegyzõ március, szeptember

4. sz. közjegyzõ április, október

5. sz. közjegyzõ május, november

6. sz. közjegyzõ június, december

5. Mór, Bakonycsernye, Balinka,
Bodajk, Csákberény, Csókakõ,
Fehérvárcsurgó, Isztimér,
Kincsesbánya, Magyaralmás,
Nagyveleg, Pusztavám, Söréd
(a Székesfehérvár városi bíróság
illetékességi területérõl)

egy körzet egész év”

4. §

Ez a rendelet 2008. november 1-jén lép hatályba, és
2008. november 2-án hatályát veszti.
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
23/2008. (X. 17.) IRM

rendelete
az igazságügyi szakértõi testületek szervezetérõl

és mûködésérõl szóló
33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet módosításáról

Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl szóló
2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés c) pontjában,
a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. §
(2) bekezdés d) pontjában és a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés g) pontjá-
ban foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendé-
szeti miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában foglalt feladat-
körömben – egyetértésben az egészségügyi miniszterrel
az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló
161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában,
a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszterrel a föld-
mûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. §-ában, a környezetvédelmi és vízügyi miniszterrel a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatáskö-
rérõl szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és
c) pontjában, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszterrel a közlekedési, hírközlési és energiaügyi
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 133/2008. (V. 14.)
Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában, a nemzeti fejlesztési
és gazdasági miniszterrel a nemzeti fejlesztési és gazda-
sági miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 134/2008.
(V. 14.) Korm. rendelet 1. § b), e) és g) pontjában, az okta-
tási és kulturális miniszterrel az oktatási és kulturális
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában, az önkormány-
zati miniszterrel az önkormányzati miniszter feladat- és
hatáskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §
e) pontjában, valamint a pénzügyminiszterrel a pénzügy-
miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és g) pontjában foglalt fel-
adatkörében – a következõket rendelem el:

1. §

Az igazságügyi szakértõi testületek szervezetérõl és
mûködésérõl szóló 33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet (a to-
vábbiakban: Isztr.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:

„1. § Az Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértõi Testü-
let, az Állategészségügyi Igazságügyi Szakértõi Testület,
az Egészségügyi Területen Mûködõ Igazságügyi Szakér-
tõi Testület, a Mûszaki Igazságügyi Szakértõi Testület,
valamint a Pénz- és Tõkepiaci Igazságügyi Szakértõi Tes-
tület (a továbbiakban együtt: szakértõi testület) szerveze-
tére és mûködésére e rendelet szabályait kell alkalmazni.”

2. §

Az Isztr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(3) Az eseti bizottság akkor határozatképes, ha az ülé-
sen valamennyi tag jelen van; az eseti bizottság döntését
egyszerû szótöbbséggel hozza meg. Az eseti bizottság a
szakvéleményt saját szakmai felelõssége mellett, a szakér-
tõi testület nevében adja. A szakértõi véleményt az eseti
bizottság valamennyi tagja aláírásával látja el.”

3. §

Az Isztr. a következõ 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § (1) A kirendelõ bíróság vagy más hatóság a

kirendeléssel együtt tájékoztatja a szakértõi testületet ar-
ról, hogy a szakértõi díj fedezetére milyen összeg letétbe
helyezését rendelte el.

(2) A szakértõi testület és a bevont szakértõ – a szakvé-
leményeknek a 15. § (2) bekezdésében meghatározott
egyesítése esetén is – külön-külön díjjegyzéket nyújt be
a kirendelõ bíróságnak vagy más hatóságnak.”

4. §

Az Isztr. a 30. §-át követõen a következõ új alcímmel,
valamint 30/A. és 30/B. §-okkal egészül ki:

„A Mûszaki Igazságügyi Szakértõi Testület

30/A. § (1) A Mûszaki Igazságügyi Szakértõi Testület
– a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az R.

a) 5. számú mellékletében meghatározott közlekedési
és ipari szakterületeken,

b) 7. számú mellékletének
ba) A) részében meghatározott környezetvédelmi szak-

területeken,
bb) C) részében meghatározott vízügyi szakterületeken,
c) 8. számú mellékletének 7. pontjában meghatározott

mûemlékvédelem szakterületen,
d) 11. számú mellékletében meghatározott lakás- és

építésügyi szakterületeken
felmerült szakkérdésekben jár el.

(2) A Mûszaki Igazságügyi Szakértõi Testület nem jár-
hat el az R.

a) 5. számú melléklete
aa) A) részének 23. pontjában meghatározott közúti

szállítás, fuvarozás és 29. pontban megjelölt vasúti áru-
szállítás szakterületeken,

ab) B) részének 33. pontjában meghatározott vendéglá-
tóipar, és 37. pontjában meghatározott mûszaki alkotások,
növényfajták és árujelzõk védelme szakterületeken,

b) 11. számú mellékletének 14. pontjában meghatáro-
zott táj- és kertépítészet, valamint 18. pontjában megjelölt
idegenforgalom szakterületeken
felmerült szakkérdésekben.
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30/B. § (1) A Mûszaki Igazságügyi Szakértõi Testület
legfeljebb 80 tagból áll.

(2) A Mûszaki Igazságügyi Szakértõi Testület esetében
két elnökhelyettes kerül kinevezésre.

(3) Az elnök távolléte, akadályoztatása, összeférhetet-
lensége vagy az eseti bizottságban való részvétele ese-
tén feladatait az általa kijelölt elnökhelyettes látja el. Ha
az elnök a kijelölésben tartósan akadályoztatva van, az el-
nöki feladatokat ellátó elnökhelyettest a miniszter je-
löli ki.”

5. §

Az Isztr. 1. számú melléklete a következõ 5. ponttal egé-
szül ki:

„5. A Mûszaki Igazságügyi Szakértõi Testület szék-
helye: 1111 Budapest, Mûegyetem rakpart 1–3.”

6. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 46. napon lép ha-
tályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a tanúk
díjazásáról szóló 1/1969. (I. 8.) IM rendelet hatályát veszti.

(3) E rendelet a hatálybalépését követõ napon hatályát
veszti.

Az önkormányzati miniszter,
valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter

8/2008. (X. 8.) ÖM–IRM
együttes rendelete

a Belügyminisztérium szolgálati titokkörének
megállapításáról szóló

16/1995. (X. 20.) BM rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések
hatályon kívül helyezésérõl szóló 2007. évi LXXXII. tör-
vény 6. §-a (4) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatal-
mazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet
1. §-ában, illetve az igazságügyi és rendészeti miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörben eljárva a
következõket rendeljük el:

1. §

A Belügyminisztérium szolgálati titokkörének megálla-
pításáról szóló 16/1995. (X. 20.) BM rendelet hatályát
veszti.

2. §

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

Jogegységi határozatok

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

5/2008. BJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Bünte-
tõ Jogegységi Tanácsa a legfõbb ügyész indítványára foly-
tatott jogegységi eljárásban Budapesten, 2008. év szep-
tember hó 22. napján tartott nyilvános ülésen meghozta a
következõ

jogegységi határozatot:

A jogerõs ügydöntõ határozattal kiszabott pénzbüntetés
a pénzbüntetésre irányadó általános szabályok szerint
évülhet el akkor is, ha azt utóbb fogházban végrehajtandó
szabadságvesztésre változtatják át.

INDOKOLÁS

A legfõbb ügyész a Be. 439. §-a (1) bekezdés a) pontjá-
nak II. fordulata felhívásával az egységes ítélkezési gya-
korlat biztosítása érdekében jogegységi eljárás lefolytatá-
sát és jogegységi határozat meghozatalát indítványozta,
mert eltérõ ítélkezési gyakorlatot észlelt abban az elvi jog-
alkalmazási kérdésben, hogy a szabadságvesztésre átvál-
toztatott pénzbüntetés végrehajthatóságának az elévülése
mikor következik be; a végrehajthatóság elévülése szem-
pontjából a szabadságvesztés vagy a pénzbüntetés szabá-
lyai az irányadók.

Az eltérõ álláspontok szemléltetésére a következõ bíró-
sági határozatokat hozta fel:
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1. A Sárvári Városi Bíróság a B.133/1998. számú ügy-
ben jogerõsen pénzbüntetésre ítélt II. rendû terhelt e bünte-
tését – a pénzbüntetés meg nem fizetése folytán – 250 napi
fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre változtatta
át. A II. rendû terhelt 2001. november 27-én megkezdte az
átváltoztatott büntetés letöltését, majd 2001. december
27-én vele szemben egy másik ügyben kiszabott jogerõs
szabadságvesztést vettek foganatba. A II. rendû terhelt
2005. március 29-én kérte, hogy a bíróság állapítsa meg a
pénzbüntetés végrehajthatóságának az elévülését. A Sár-
vári Városi Bíróság a 2005. április 17-én kelt
B.133/1998/31. számú végzésével a kérelmet elutasí-
totta. A végzést a terhelt fellebbezése folytán eljárt
Vas Megyei Bíróság a 2005. május 17. napján kelt
Bkf.187/2005/2. számú végzéssel helybenhagyta.

A legfõbb ügyésznek a törvényesség érdekében a
végzés ellen benyújtott jogorvoslati indítványára a
Legfelsõbb Bíróság a 2006. február 7. napján kelt
Bt.III.1210/2005/3. számú ítéletében megállapította, hogy
a szabadságvesztésre történt átváltoztatás folytán ki nem
töltött pénzbüntetés végrehajthatósága elévült. A pénz-
büntetés fogházbüntetésre történõ átváltoztatásával
ugyanis csak a végrehajtás módja változik meg, a büntetés
végrehajtásának elévülésére – a fõbüntetés elévülését
meghatározó idõtartamot tekintve is – a pénzbüntetés el-
évülésére vonatkozó szabályok az irányadók. Mivel a
pénzbüntetés végrehajtásának az elévülési idejeként – a
Btk. 67. § (1) bekezdésének e) pontjában – meghatározott
három éves idõtartama eltelt, a terhelt által ki nem töltött
pénzbüntetés végrehajthatósága elévült.

2. Az ittas jármûvezetés vétsége miatt a Budai Közpon-
ti Kerületi Bíróság 4.B.XII.1240/2003/13. számú jogerõs
ítéletével pénzbüntetésre ítélt terhelt e büntetését a kerületi
bíróság a 18. sorszámú 2004. június 21. napján kelt végzé-
sével – meg nem fizetés miatt – 350 napi fogházban végre-
hajtandó szabadságvesztésre változtatta át. Az átváltozta-
tott fogházbüntetés foganatba vételére azonban nem került
sor, mert a terhelt 2004. február 26. napjától más ügyben
jogerõsen kiszabott szabadságvesztését töltötte.

A terhelt 2007. augusztus 15. napján elõterjesztett, a
pénzbüntetés végrehajthatósága elévülésének megállapí-
tására irányuló kérelmét a Budai Központi Kerületi Bíró-
ság a B.XII.1240/2003/21. számú végzésével elutasította.
A végzés indokolásában rámutatott arra, hogy a bünteté-
sek és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi
11. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Bv.tvr.) 23. §-a
alapján a szabadságvesztés végrehajtása az elévülését fél-
beszakítja, ha az elítélten más szabadságvesztést hajtanak
végre. Miután pedig a terhelt esetében a kiszabott pénz-
büntetés szabadságvesztésre átváltoztatása megtörtént, az
elévülésre a szabadságvesztés végrehajtásának szabályai
vonatkoznak. Ekként pedig a terhelt esetében az átváltoz-
tató végzésben meghatározott tartamú fogházbüntetés el-

évülése nem következett be. A terhelt fellebbezése folytán
eljárt Fõvárosi Bíróság a 2008. január 22. napján jogerõre
emelkedett Bf.5041/2008/2. számú végzésével az elsõfo-
kú bíróság határozatát helybenhagyta.

Az indítványban a legfõbb ügyész a Legfelsõbb Bíróság
– 1. pont alatt ismertetett – Bt.III.1210/2005/3. számú íté-
letben kifejtett azzal a jogi állásponttal értett egyet, hogy a
pénzbüntetés végrehajthatóságának elévülésére az átvál-
toztatását követõen is a Btk. 67. §-a (1) bekezdésének
e) pontja az irányadó.

A Bv.tvr. 23. §-ában írt rendelkezés kifejezetten a jog-
erõs ítéletben kiszabott szabadságvesztés végrehajtása el-
évülésének félbeszakítására vonatkozik. A pénzbüntetés
átváltoztatásával azonban a bíróság ügydöntõ határozatá-
ban megállapított büntetés neme nem, pusztán annak a
végrehajtási módja változik meg. Erre utal az is, hogy a
Bv.tvr. 69. §-ának (1) bekezdése szerint a pénzbüntetés ak-
kor is megfizethetõ, ha azt a bíróság már átváltoztatta sza-
badságvesztésre.

A jogegységi tanács a legfõbb ügyész álláspontjával
egyetértett:

A Btk. 38. §-ának (1) és (2) bekezdése súlyossági sor-
rendet is alkotva sorolja fel a büntetési nemeket. A pénz-
büntetés e felsorolásban az egyik büntetési nem, – össze-
gétõl függetlenül a törvényalkotó által a legenyhébbnek
nyilvánított – fõbüntetés, amit ügydöntõ határozatban (fõ
szabály szerint a Be. 330. §-ának (2) bekezdés a) pontját
alkalmazva bûnösséget megállapító ítéletben) szab ki a bí-
róság. Az ügydöntõ határozat ilyenkor – a Btk. 52. §-ának
illetõleg 114. § (2) bekezdésének megfelelõen meg nem fi-
zetés, vagy fiatalkorú terheltnél behajthatatlanság eseté-
re – rendelkezést tartalmaz a pénzbüntetésnek fogházban
végrehajtandó szabadságvesztésre történõ átváltoztatásá-
ról.

Miután a terhelt pénzbüntetésre ítélése esetén a büntetés
neme (és mértéke) a jogerõs ügydöntõ határozatban meg-
határozott, a kiszabott büntetés nemén az sem változtathat,
hogy azt meg nem fizetése (illetõleg fiatalkorú terhelt ese-
tében behajthatatlansága miatt) utóbb fogházban végrehaj-
tandó szabadságvesztésre kell átváltoztatni. Ilyenkor
ugyanis nem maga a kiszabott büntetés (büntetési nem),
hanem annak végrehajtási módja változik meg.

A pénzbüntetés helyébe lépõ szabadságvesztés tehát
nem azonosítható a szabadságvesztésre ítéléssel. A jogerõ-
sen kiszabott pénzbüntetés annak átváltoztatása esetén is
megõrzi ezt a természetét, jogi sorsát, eltekintve a végre-
hajtás eltérõ módjától. Erre utal egyebek közt az is, hogy
az átváltoztatás eredményeként a pénzbüntetés „helyébe
lépõ” szabadságvesztés végrehajtása nem függeszthetõ
fel, abból az elítélt feltételes szabadságra nem bocsátható,
az nem alapozhat meg visszaesõi minõséget, más szabad-
ságvesztéssel összbüntetésbe sem foglalható, de a bünte-
tett elõélethez fûzõdõ hátrányok alól a mentesítés is a

1338 IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 11. szám



pénzbüntetés jogerõs kiszabásával bekövetkezik, s azt az
utóbb történõ átváltoztatás sem oldja fel.

Annak, hogy a pénzbüntetés fogházban végrehajtandó
szabadságvesztésre történõ átváltoztatásával pusztán a
jogerõsen kiszabott büntetés végrehajtásának módja válto-
zik meg, logikus következménye az is, hogy az átváltozta-
tott pénzbüntetés elévülésére a pénzbüntetés elévülésének
a Btk. 67. § (1) bekezdés e) pontjában és Btk. 68. § (1) és
(4) bekezdésében meghatározott szabályai az irányadók.
Ekként tehát a pénzbüntetés három éves elévülési határ-
ideje akkor is az azt kiszabó határozat jogerõre emelkedé-
sével veszi kezdetét, ha utóbb a pénzbüntetés végrehajtá-
sának módja megváltozik, és azt a törvény elõírása szerint
szabadságvesztésként kell végrehajtani. Az átváltoztatás
azonban – mint a büntetés végrehajtása végett tett intézke-
dés – az elévülést félbeszakítja, amidõn félbeszakító hatá-
sú a foganatba vétel érdekében esetleg szükséges elfogató-
parancs kibocsátása is.

A Bv.tvr. 23. §-a kizárólag a szabadságvesztés büntetés
végrehajtására tartalmaz elévülést félbeszakító rendelke-
zést. A pénzbüntetés (és a közérdekû munka) végrehajtha-
tóságának az elévülését az sem szakítja félbe, ha az elítél-
ten az elévülési idõ alatt egy másik büntetõügyben kisza-
bott szabadságvesztést hajtanak végre. Miután pedig a sza-
badságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetés lényegileg az
átváltoztatás ellenére is pénzbüntetés és nem szabadság-
vesztés, a Bv.tvr. felhívott rendelkezése erre az esetre nem
alkalmazható.

Amennyiben tehát a terhelttel szemben a bíróság pénz-
büntetést szabott ki, annak végrehajthatósága – feltéve,
hogy az átváltoztatás az ügydöntõ határozat jogerõre emel-
kedését követõ három éven belül megtörtént – az átváltoz-
tatástól számított három év elteltével elévül akkor is, ha ez
idõ alatt az átváltoztatás folytán a pénzbüntetés „helyébe
lépõ” fogházbüntetés kitöltésére egy másik büntetõ ügy-
ben kiszabott szabadságvesztés foganatba vétele miatt
nem kerülhetett sor. Természetesen az átváltoztatott sza-
badságvesztés foganatba vételéhez esetleg szükséges elfo-
gatóparancs kibocsátása, illetõleg az átváltoztatott szabad-
ságvesztés végrehajtása alatti szökés – a Btk. 68. §-a
(1) illetõleg (4) bekezdése szerint – a pénzbüntetéshez iga-
zodó három éves elévülési idõt is félbeszakítja, így az el-
évülés e határideje ilyenkor ismét elkezdõdik.

A fent kifejtettekre figyelemmel a Legfelsõbb Bíróság
Büntetõ Jogegységi Tanácsa a jogalkalmazás egységének
biztosítása érdekében [Be. 439. § (1) bek. a) pont II. fordu-
lata] a jogegységi indítványnak helyt adott, és a Be.
443. §-ának (2) bekezdése alapján a rendelkezõ részben
foglaltak szerint határozott. Határozatát a Be. 445. §-ának
(2) bekezdése, illetõleg a Bszi. 32. §-ának (4) bekezdése
értelmében a Magyar Közlönyben közzéteszi.

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

3/2008. PJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának Polgári
Jogegységi Tanácsa a Legfelsõbb Bíróság Gfv.IX. számú
ítélkezõ tanácsa által indítványozott jogegységi eljárásban
meghozta a következõ

jogegységi határozatot:

1. A csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végel-
számolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.)
1997. augusztus 6-tól 2004. április 30. napjáig hatályos
40. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában szabályozott
megtámadási okok az ügyletkötõ felek jó- vagy rosszhi-
szemûségétõl függetlenül biztosítják az adós ingyenes,
vagy feltûnõen aránytalan jogügyleteinek megtámadását
az ott meghatározott további feltételek fennállása eseté-
ben. A Cstv. 40. § (1) bekezdésének c) pontjára alapított
megtámadás körében a megtámadásra jogosultnak bizo-
nyítania kell nemcsak azt, hogy a jogügylet az adós vagyo-
nát csökkentette, hanem azt is, hogy az ügylet megkötése
az adós hitelezõinek kijátszására, azaz kielégítési alapjuk-
nak az elvonására irányult.

2. A Cstv. 40. § (1) bekezdésének a)–c) pontjaiban meg-
határozott jogügyletek eredményes megtámadása esetén
– a Cstv. eltérõ rendelkezése hiányában – a Polgári Tör-
vénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvénynek (Ptk.) az ér-
vénytelen szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

INDOKOLÁS

A Legfelsõbb Bíróság í té lkezõ tanácsa a
Gfv.IX.30.529/2007. számú ügyben az elõtte folyó eljárás
felfüggesztése mellett a bíróságok szervezetérõl és igazga-
tásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a továbbiakban:
Bszi.) 29. § (1) bekezdésének b) pontja alapján jogegységi
eljárás lefolytatását kezdeményezte abban a kérdésben,
hogy

– a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végel-
számolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 40. §
(1) bekezdésének a)–c) pontjaiban írt megtámadási okok
objektívek vagy szubjektívek, valamint, hogy

– az eredményes megtámadás következménye a szer-
zõdés hatálytalansága vagy érvénytelensége.
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I.

1. A jogegységi eljárás kezdeményezésének alapjául
szolgáló ügyben a felperesek – akik a felszámolás alatt álló
I.r. alperes hitelezõi – egyéb kereseti kérelmük mellett a
vételi jog III.r. alperes által történt gyakorlása folytán az I.
és III.r. alperes között 2003. december 23-án létrejött
adásvételi szerzõdéseket megtámadták a Cstv. 40. § (1) be-
kezdésének b) és c) pontja alapján.

Az ügyben hozott jogerõs ítéletében a másodfokú bíró-
ság arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy a Cstv. 40. §
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt megtámadási ok ob-
jektív, annak fennállása esetén az ügylet érvénytelensége
nem függ a felek jó- vagy rosszhiszemûségétõl. Az ér-
vénytelenségi ok következményeit a Ptk. 237. §-a (2) be-
kezdésében és a Legfelsõbb Bíróság PK. 267. számú állás-
foglalásában foglaltaknak megfelelõen vonta le. Alapta-
lannak ítélte azonban a felpereseknek a Cstv. 40. § (1) be-
kezdésének c) pontjára alapított kereseti kérelmét. E kör-
ben akként foglalt állást, hogy ez a megtámadási ok szub-
jektív felelõsségû, csalárdságot feltételezõ ügyletet jelent
és a perben nem nyert bizonyítást a szerzõdõ felek rosszhi-
szemûsége.

Az ügyben benyújtott felülvizsgálati kérelemben a fel-
peresek törvénysértõnek tartották a Cstv. 40. § (1) bekez-
dése c) pontjának értelmezését arra hivatkozva, hogy az
értelmezés ellentétes a Legfelsõbb Bíróságnak a
BH.2000/508., a BH.2003/32. és a BH.2004/142. szám
alatt közzétett eseti döntéseivel.

2. A Legfelsõbb Bíróság ítélkezõ tanácsa a peres felek
által hivatkozott és közzétett határozatokban foglalt jogi
állásponttól el kíván térni. Jogi álláspontja szerint a Cstv.
40. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában írt megtámadási
okok objektívek, fennállásuk esetén a szerzõdés érvényte-
lensége nem függ a felek jó- vagy rosszhiszemûségétõl.
Ezzel szemben a Cstv. 40. § (1) bekezdésének c) pontjában
írt megtámadási ok a felek részérõl turpis, csalárdságot fel-
tételezõ ügyletet jelent. Ilyen szerzõdés esetében a felek
tudatának át kell fognia, hogy a szerzõdés a hitelezõk kiját-
szását szolgálja, szerzõdési akaratuknak pedig ki kell ter-
jednie a hitelezõk megkárosítására alkalmas állapot elõ-
idézésére.

A Cstv. 40. §-ának (1) bekezdésében írt ügyletek megtá-
madásának jogkövetkezménye az érvénytelenség.
Amennyiben ugyanis az eredményes megtámadás jogkö-
vetkezménye a Ptk. 203. §-ában szabályozott fedezetelvo-
nó szerzõdés jogkövetkezményével lenne azonos, úgy az
relatív hatálytalanság volna. Ez esetben viszont a megkö-
tött szerzõdés érvényes és csak a felek egymás közötti vi-
szonyában, tehát relatíve hatálytalan lenne, a szerzõ féltõl
pedig az elvont fedezet visszaszolgáltatása nem lenne el-
rendelhetõ, hanem a jogszerzõ csak annak tûrésére lenne
kötelezhetõ, hogy a perben álló hitelezõ a saját követelését
a perbeli vagyontárgyból kielégítse. Ezért jogdogmatikai-
lag nem megalapozottak azok a közzétett határozatok,

amelyek a hatálytalanság megállapítására tekintettel
visszaadni rendelik az elvont fedezetet a felszámolási va-
gyonba.

A Cstv. szabályozásából az következik, hogy a jogalko-
tó a megtámadás jogkövetkezményét nem relatív, hanem
abszolút hatályúvá kívánta tenni. Csak az érvénytelenség
törvényes következményei teszik lehetõvé a szerzõdéskö-
tés elõtti helyzet helyreállítását, illetve csak ez ad lehetõsé-
get az érvénytelenség kiküszöbölésére és így a ténylegesen
elvont fedezetnek a felszámolási vagyonba történõ vissza-
juttatására.

Ezen túlmenõen, ha a Cstv. 40. §-a (1) bekezdésének a)

és c) pontja mutat is rokon vonásokat a Ptk. 203. §-ában
foglaltakkal, a b) pontban írt eset szinte teljes egészében
megfelel a Ptk. 201. § (2) bekezdése alapján megtámad-
ható szerzõdéseknek.

II.

A felmerült jogkérdésben a Legfõbb Ügyész jogi véle-
ményének lényege a következõ:

A Cstv. 40. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában szabá-
lyozott megtámadási okok objektívek, azt a megdönthetet-
len vélelmet állítják fel, hogy a juttatás célja a vagyon ki-
mentése volt. Míg az a) és b) pont alapján a felek jó- vagy
rosszhiszemûsége a megtámadhatóság szempontjából kö-
zömbös, addig a c) pont alatti esetben kifejezetten a felek
rosszhiszemûségén, szubjektív felelõsségén alapuló meg-
támadás lehetõségét szabályozta a jogalkotó.

Abban az esetben, ha külön jogszabály alapján a megtá-
madhatóság fennáll és a megtámadásra sor kerül, akkor a
Ptk. 235. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alkalmaz-
ható. Ennek értelmében a megtámadható szerzõdés a meg-
támadás következtében megkötésének idõpontjától kezdõ-
dõ hatállyal érvénytelenné válik. Az érvénytelenség jog-
következménye a Ptk. 237. § (1) bekezdése szerint az ere-
deti állapot helyreállítása, illetve – arra az esetre, ha az ér-
vénytelenségi ok utóbb kiküszöbölhetõ – az érvénytelen
szerzõdés érvényessé nyilvánítása a bíróság részérõl a Ptk.
237. § (2) bekezdése alapján.

III.

1. A jogegységi eljárás során vizsgálandó, az eljárás
kezdeményezésének alapjául szolgáló eljárásban alkalma-
zandó a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végel-
számolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 1997.
augusztus 6. napjától 2004. április 30. napjáig hatályos
40. § (1) bekezdésének a)–c) pontjai az alábbiak szerint
rendelkeztek:

„(1) A hitelezõ a felszámolást elrendelõ végzés közzété-
telének idõpontjától, a felszámoló pedig a felszámolás
kezdõ idõpontjától számított 90 napon belül a bíróság [6. §
(1) bekezdés] elõtt keresettel megtámadhatja az adósnak a
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felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíró-
ságra történõ beérkezése napját megelõzõ egy éven belül
és azt követõen megkötött szerzõdését vagy más jognyilat-
kozatát, ha annak tárgya

a) az adós vagyonából történõ ingyenes elidegenítés, il-
letve a vagyont terhelõ ingyenes kötelezettségvállalás;

b) a harmadik személy javára feltûnõen aránytalan ér-
tékkülönbözettel megkötött visszterhes jogügylet;

c) egyéb, a hitelezõ vagy a hitelezõk kijátszására szolgá-
ló, az adós vagyonát csökkentõ jogügylet.”

Az ismertetett rendelkezések alkalmazásánál jogértel-
mezési bizonytalanság alakult ki, mert azok törvényi meg-
fogalmazásából nem állapítható meg egyértelmûen, hogy
a megtámadásra jogosultnak azt is bizonyítania kell-e,
hogy a szerzõdés megkötése a fedezet elvonásának szán-
dékával történt (szubjektív megtámadási ok). Ezen túlme-
nõen a törvény egyáltalán nem rendelkezik arról, hogy az
eredményes megtámadásnak mi a jogkövetkezménye, a
megtámadott szerzõdés érvénytelensége vagy hatálytalan-
sága.

2. A szabályozás kialakulásának történetét és annak in-
dokait vizsgálva megállapítható, hogy az 1992. január
1-jén hatályba lépett Cstv. 40. § (1) bekezdésének
a)–b) pontja eredetileg két megtámadási okot szabályo-
zott, amelyek tartalmilag azonosak a Cstv.-nek a jelen jog-
egységi eljárásban vizsgált idõszakban hatályos 40. §
(1) bekezdésének a)–b) pontjaiban foglaltakkal. Az ahhoz
fûzött törvényi indokolás szerint „a gazdasági élet bizton-
sága megköveteli, hogy a gazdálkodás alanyai a gazdálko-
dó szervezet vagyonának terhére indokolatlanul ne köthes-
senek olyan ingyenes jogügyleteket, egyoldalúan ne vál-
laljanak olyan kötelezettségeket, amelyek a gazdálkodó
helyzetének megrendülése esetén a hitelezõi igények ki-
elégítését veszélyeztetnék. A javaslat ezért lehetõvé teszi,
hogy az ilyen típusú ügyleteket a hitelezõ és a felszámoló”
– az ott meghatározott határidõben – „a felszámolást le-
folytató bíróság elõtt megtámadja”. „A Ptk. 203. § (1) be-
kezdésében foglaltakról eltérõen a javaslatban szabályo-
zott megtámadás lehetõsége az olyan szerzõdések eseté-
ben is biztosított, amelyeknél egyik fél sem volt rossz-
hiszemû. A megtámadás lehetõségét értelemszerûen az
sem zárja ki, ha a hitelezõi igény alapját képezõ szerzõdést
az ingyenes szerzõdést követõen kötötték meg. Ez a ren-
delkezés azonban méltánytalan helyzetbe hozhatja az
ingyenes jogügyletben részt vevõ jóhiszemû harmadik
személyt, ezért a bíróság az eredeti állapot helyreállítása
során méltányosságból mérsékelheti a marasztalás össze-
gét”.

A Cstv.-nek az 1993. évi LXXXI. törvénnyel történt,
1993. szeptember 2-án hatályba lépett módosítása a 40. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt rendelkezéseket tar-
talmilag nem érintette.

Az 1997. augusztus 6-tól hatályba lépett, az 1997. évi
XXVII. törvény 14. §-ával történt Cstv. módosítás a meg-
támadási okok közül az a) és b) pontban foglaltakat érin-

tetlenül hagyta, de további megtámadási okként beiktatta a
c) pontot, amely – az adós ingyenes vagy feltûnõen arány-
talan jogügyletein felül – az egyéb, a hitelezõ vagy a hite-
lezõk kijátszására szolgáló, az adós vagyonát csökkentõ
jogügylet megtámadására teremtett jogalapot. A c) pont
beiktatásához azonban a jogalkotó – eltekintve attól az ál-
talános megállapítástól, hogy a szerzõdések megtámadha-
tósága tekintetében az eddigieknél jóval szélesebb lehetõ-
séget biztosít a felszámoló és hitelezõk számára – külön in-
dokolást nem fûzött.

IV.

1. A Cstv. 1997. augusztus 6-tól 2004. április 30-ig ha-
tályos 40. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja alkalmazá-
sa körében nem állapítható meg eltérõ joggyakorlat. E kör-
ben az indítványozó sem jelölt meg eltérõ joggyakorlat
megállapítására alapot adó határozatot, illetve olyan hatá-
rozatot, amelyben foglalt jogi állásponttól el kíván térni.

Az e jogszabályhelyekhez fûzött – elõbbiekben ismerte-
tett – indokolás is egyértelmû eligazítást ad akként, hogy
e megtámadási okok a megtámadás lehetõségét az olyan
szerzõdések esetében is biztosítják, amelyeknél egyik fél
sem volt rosszhiszemû. E törvényi tényállások tehát a felek
szerzõdéskötéskori jó- vagy rosszhiszemûségétõl függet-
lenül az ingyenes vagy feltûnõen aránytalan juttatás, mint
tény alapján az utóbb felszámolás alá kerülõ adós esetében
a vagyonkimentést, fedezetelvonást vélelmezik. Nem biz-
tosítanak lehetõséget arra, hogy a megtámadott szerzõdést
megkötõ fél a törvényi vélelmet megdöntse. Az e körbe
tartozó szerzõdések létrejöttük ténye, tartalma (ingyenes,
feltûnõen értékaránytalan) alapján megtámadhatók. Ebbõl
következõen ezek a megtámadási okok objektívek. E meg-
támadási okok alapján tehát a pert indító felszámolónak,
vagy hitelezõnek elég bizonyítania a megtámadott ügylet
ingyenességét és feltûnõ értékaránytalanságát (eltekintve
most a szerzõdés megkötésének idõpontjától és az igény-
érvényesítés határidejének betartásától, amelyek nem tár-
gyai a jogegységi eljárásban vizsgált kérdéseknek).

2. A Cstv. 40. § (1) bekezdés c) pontjára alapított megtá-
madási perekben azonban a bírói gyakorlat eltérõen foglalt
állást abban a kérdésben, hogy az eredményes megtáma-
dáshoz szükséges-e a szerzõdést kötõ felek rosszhiszemû-
ségének bizonyítása.

A Legfelsõbb Bíróság Gf.VIII.30.749/1999. számú ha-
tározatának indokolásában azt a jogi álláspontot fejtette ki,
hogy e jogszabályhely alkalmazása szempontjából nem
feltétel az, hogy a felszámolás alá került adóssal szerzõdõ
fél rosszhiszemû legyen, tudjon a szerzõdés fedezetelvonó
jellegérõl. A Legfelsõbb Bíróság nem tulajdonított jelen-
tõséget a fellebbezõ fél által a jóhiszemûségének alátá-
masztására felhozott körülményeknek {BH.2000/508}.
Ugyanilyen álláspontot foglalt el a Legfelsõbb Bíróság a
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Gf.VIII.31.023/2001. {BH.2003.32} számú eseti döntésé-
ben is.

Ezzel szemben a Szegedi Ítélõtábla a Gf.I.30.169/
2003/3. számú {BDT.2004.1/5/II.}, valamint a
Gf.I.30.674/2003/4. számú eseti döntéseiben arra a jogi ál-
láspontra helyezkedett, hogy a c) pontra alapított megtá-
madás esetén bizonyítani kell a felek rosszhiszemûségét,
tehát azt, hogy a szerzõdés kifejezetten a hitelezõk kiját-
szását célozza.

A jogegységi tanács álláspontja szerint a Cstv. 40. §
(1) bekezdés c) pontjának az a törvényi tényállási eleme,
hogy „a hitelezõ vagy hitelezõk kijátszására szolgáló”
... „ jogügylet”, azt a követelményt fogalmazza meg: a fe-
lek a szerzõdést annak tudatában kötik, hogy a szerzõdés
következtében a felszámolás alá kerülõ adós hitelezõi
nem, vagy nem olyan módon jutnak hozzá a követelésük-
höz, mint ahogy ahhoz a szerzõdés megkötése nélkül hoz-
zájutottak volna. Ez a megtámadási ok tehát szubjektív
elemet, a hitelezõk kijátszásának szándékát, a szerzõdést
megkötõk részérõl megvalósuló csalárdság bizonyításá-
nak követelményét is magában foglalja.

3. A hiányos jogi szabályozás miatt a sikeres megtáma-
dás jogkövetkezménye tekintetében a bírói gyakorlatban
különbözõ álláspontok alakultak ki.

– Az egyik és a legszélesebb körben elterjedt álláspont
szerint a Cstv. 40. § (1) bekezdésében szabályozott megtá-
madás jogintézménye célját és eredményét tekintve a Ptk.
203. §-ának (1) bekezdésében foglalt fedezetelvonó szer-
zõdéshez hasonló. A hitelezõket károsító fedezetelvonó
szerzõdés – a semmis és a megtámadható szerzõdéstõl el-
térõen – érvényes szerzõdés. Az ilyen szerzõdés az adós
gazdálkodó szervezet hitelezõivel szemben, azaz viszony-
lagosan hatálytalan. A Ptk. rendelkezései alapján a szerzõ-
dés viszonylagos hatálytalansága következtében a jogszer-
zõ fél csak arra kötelezhetõ, hogy tûrje a behajthatatlanná
vált követelésnek vagy követelésrésznek a szerzõdéssel át-
ruházott vagyontárgyból történõ kielégítését. Az adós gaz-
dálkodó szervezettel szembeni teljes körû (totális) végre-
hajtást is jelentõ felszámolási eljárás során azonban ilyen
jogkövetkezmény nem alkalmazható. Az adós és a jog-
szerzõ személy közötti szerzõdésnek a hitelezõkkel szem-
beni viszonylagos hatálytalansága esetén a szerzõ fél az el-
vont fedezetnek a felszámolási vagyon részére való vissza-
szolgáltatására kötelezhetõ. Ezt a jogi álláspontot fejtette
ki a Legfelsõbb Bíróság – többek között – a Gf.VI-
II.33.086/1998., a Gfv.30.189/1999., az EBH.2003/877.
szám alatt közzétett Gf.VIII. 32.845/2001. számú, a Fõvá-
rosi Ítélõtábla a 20.364/2003./BH.2004.142/ számú és a
Debreceni Ítélõtábla a Gf.III.30.747/2006/5. számú hatá-
rozataiban.

A másik jogi álláspont szerint a Cstv. 40. § (1) bekezdés
a)–c) pontjaiban nevesített megtámadási okok a fedezetel-
vonás speciálisan szabályozott esetei. Az adós által kötött
szerzõdés e speciális szabályok alapján történõ eredmé-
nyes megtámadása folytán az érvénytelenség és nem a re-

latív hatálytalanság jogkövetkezményeit kell alkalmazni.
Az érvénytelenség jogkövetkezményei közül az eredeti ál-
lapot helyreállítása [Ptk. 237. § (1) bekezdés] a szerzõ fél
részére az elvont vagyonnak az adós felszámolás alá tarto-
zó vagyonába történõ visszaadás kötelezettségét eredmé-
nyezi. A feltûnõen aránytalan értékkülönbözettel megkö-
tött jogügylet esetén pedig az aránytalan elõny kiküszöbö-
lésével az adóssal szerzõdõ másik fél a különbözetnek a
felszámolás alá tartozó vagyonba történõ megfizetésére
kötelezhetõ [Ptk. 237. § (2) bekezdés]. Ezt a jogi álláspon-
tot fejtette ki a Szegedi Ítélõtábla a Gf.I.30.169/2003/3.
{BDT.2004.1.5, BDT.2004.915}, Gf.I.30.496/2003/8.
{BDT.2005.6.75., BDT.2005.1178.} számú, valamint a
Pécsi Ítélõtábla Gf.IV.30.487/ 2003/10. számú határoza-
taiban.

A felmerült jogkérdés elbírálásánál a jogegységi tanács
abból indult ki, hogy a Cstv. 40. §-ában szabályozott, a fel-
számoló és a hitelezõk részére biztosított speciális szerzõ-
dés-megtámadási jog célja a felszámolás hatálya alá tarto-
zó vagyon növelése az adós valamennyi hitelezõjének ér-
dekében. A hitelezõk tehát a fedezetelvonó szerzõdés
alapján az adós harmadik személyek tulajdonába került
vagyontárgyaiból is kielégíthessék jogos igényeiket a
Cstv.-ben meghatározott sorrendben oly módon, hogy a
szerzõdés eredményes megtámadása alapján a vagyon-
tárgy az azt megszerzõ féltõl visszakerüljön az adós va-
gyonába.

A szerzõdések hatálytalanságát szabályozó Ptk. 203. §
(1) bekezdése értelmében „az a szerzõdés, amellyel har-
madik személy igényének kielégítési alapját részben vagy
egészben elvonták, e harmadik személy irányában hatály-
talan, ha a másik fél rosszhiszemû volt, vagy reá nézve a
szerzõdésbõl ingyenes elõny származott”.

A Polgári Törvénykönyvben foglalt szabályozásból az
következik, hogy a fedezetelvonó szerzõdés eredményes
megtámadása esetén a megtámadott szerzõdés érvényes
marad, de a szerzõdést megtámadó jogosulttal szemben,
azaz relatíve hatálytalan. A fedezetelvonó szerzõdés alap-
ján érvényesen szerzõ fél (tulajdonos) csak a szerzõdést
eredményesen megtámadó jogosulttal szemben köteles
tûrni azt, hogy a jogosult a követelését az adós által reá át-
ruházott vagyontárgyból kielégítse. A kielégítést meghala-
dóan a fedezetelvonó szerzõdés tárgya az e szerzõdés alap-
ján érvényesen szerzõ tulajdonosnál marad.

Miután a Cstv. 40. §-a – a vizsgált idõszakban – a külön
megtámadási lehetõséget a felszámoló és az egyes hitele-
zõk részére biztosította, a megtámadás jogkövetkezmé-
nyeként a Ptk. 203. § (1) bekezdésében szabályozott rela-
tív hatálytalanság alkalmazása csak a ténylegesen pert in-
dító hitelezõ vagy a felszámoló vonatkozásában érvénye-
sülhetne. A felszámoló azonban abból az okból támadja
meg a szerzõdéseket, hogy azok az összes hitelezõvel
szemben, tehát a peres feleken kívülre is kihatóan, abszo-
lút jelleggel hatálytalanná váljanak. A szerzõdést a saját
nevében megtámadó hitelezõ pedig a Cstv. egyéb rendel-
kezéseire tekintettel nem képes elérni azt a joghatást, hogy
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a szerzõdéssel érintett vagyontárgy fedezeti jellege csak
vele szemben maradjon fenn, tekintettel arra, hogy a fel-
számolás alatt álló adós vagyonából csak a Cstv.
57. §-ában szabályozott sorrendben kaphat kielégítést. A
megtámadás eredményében tehát az adós összes hitelezõ-
jével „osztoznia” kell.

A szerzõdés hatálytalanságának a Ptk. tételes rendelke-
zései alapján történõ megállapítása nem jár azzal a jogkö-
vetkezménnyel, – amely a Cstv.-ben biztosított megtáma-
dási jog célja – hogy a bíróság az adóssal szerzõdést kötõ
személyt kötelezze a szerzõdés tárgyának az adós vagyo-
nába történõ visszaszolgáltatására, illetve – a szerzõdés
feltûnõ értékaránytalanságának megállapítása esetén – a
feltûnõen aránytalan elõnynek az adós vagyonába történõ
befizetésére.

A jogegységi tanács elõtt ismert, hogy az 1881. évi
XVII. törvénycikk (a továbbiakban: Cst.) – amely az 1991.
évi XLIX. törvényben szabályozottaknak megfelelõ keres-
kedelmi csõdöt szabályozta – az adós által kötött fedezet-
elvonó szerzõdés eredményes megtámadásának jogkövet-
kezményeként a szerzõdés csõdhitelezõkkel szembeni ha-
tálytalanságát mondta ki. Ez a törvény azonban egyrészt
– a Cstv. 40. §-ától eltérõen – kifejezetten szabályozta a
jogkövetkezményt és kimondta, hogy az eredményes meg-
támadás jogkövetkezménye a hatálytalanság (Cst. 26. §).
Másrészt a megtámadási jogot valamennyi hitelezõ érde-
kében a mai felszámolónak megfelelõ tömeggondnoknak
biztosította, illetve a megtámadási kereset megindítását a
csõdválasztmány (hitelezõi választmány) is elhatározhat-
ta, s ez esetben a csõdtömeg részére külön képviselõt ren-
delhetett. A fedezetelvonó szerzõdés megtámadását tehát
valamennyi csõdhitelezõ érdekében biztosította. Az egyes
csõdhitelezõket pedig a megtámadási keresetnél beavatko-
zási jog illette meg (Cst. 26. §). Végül az eredményesen
megtámadott szerzõdés hatálytalanságának nem a Ptk.
203. §-ában szabályozott tartalma volt, azaz a harmadik
személy nem a kielégítés tûrésére volt kötelezett, hanem
azt, amit a megtámadott jogcselekmény folytán kapott,
visszaadni tartozott az adós vagyonába. Másrészrõl az
adósnak azt, amit viszontteljesítés fejében kapott, vissza
kellett térítenie a vele szerzõdõ félnek, kivéve, ha igazol-
ták, hogy a viszontteljesítés a csõdtömegbe nem folyt be,
illetõleg, hogy az a viszontteljesítés által nem gyarapodott.
Ez eseten kívül a fél csak mint csõdhitelezõ érvényesít-
hette követelését (Cst. 33. §).

A jogegységi tanács által vizsgált Cstv. 40. § (1) bekez-
dése az ott írt szerzõdések megtámadásáról rendelkezik.
Miután a sikeres megtámadás jogkövetkezményére vonat-
kozó speciális rendelkezést nem tartalmaz, ezért a Ptk.
megtámadásra vonatkozó általános rendelkezéseit kell al-
kalmazni. A Ptk. 235. § (1) bekezdése szerint pedig a meg-
támadható szerzõdés a megtámadás következtében meg-
kötésének idõpontjától kezdõdõ hatállyal érvénytelen. A
Ptk. 237. §-ának (1) bekezdése értelmében érvénytelen
szerzõdés esetében a szerzõdéskötés elõtt fennállott hely-

zetet kell visszaállítani. E rendelkezés alkalmazásával le-
het – a Cstv. 40. §-ában biztosított megtámadás céljának
megfelelõen – az adóssal fedezetelvonó szerzõdést kötõ
felet arra kötelezni, hogy a megszerzett vagyontárgyat az
adós vagyonába bocsássa vissza. A feltûnõen aránytalan
értékkülönbözettel megkötött jogügylet esetén pedig az
aránytalan elõny kiküszöbölésével az adóssal szerzõdõ
másik fél a különbözetnek (az adós vagyonának rovására
történt jogtalan vagyongyarapodásnak) a felszámolási va-
gyonba való megfizetésére kötelezhetõ, a Ptk. 237. §
(2) bekezdése alkalmazásával.

Olyan esetben, ha a bíróságnak rendelkeznie kell az ér-
vénytelen szerzõdés folytán az adóssal szerzõdést kötõ fél-
nek visszajáró pénzszolgáltatásról – a Cstv. eltérõ rendel-
kezése hiányában – a fél ehhez a követeléséhez csak hite-
lezõi igénybejelentés útján [Cstv. 37. § (2), 38. § (3)], a
Cstv.-ben szabályozott kielégítési sorrendben (Cstv. 57. §)
juthat hozzá.

4. A kifejtett indokok miatt a jogegységi tanács arra a
jogi következtetésre jutott, hogy a Cstv. 40. § (1) bekezdé-
sének a) és b) pontjában szabályozott megtámadási okok
objektívek, az ügyletkötõ felek jó- vagy rosszhiszemûsé-
gétõl függetlenül biztosítják az adós ingyenes vagy feltû-
nõen aránytalan jogügyleteinek megtámadását az ott meg-
határozott további feltételek fennállása esetében. A
c) pontra alapított megtámadás esetén a megtámadásra jo-
gosultnak bizonyítania kell nemcsak azt, hogy a jogügylet
az adós vagyonát csökkentette (eredmény), hanem azt is,
hogy az ügylet megkötése kifejezetten az adós hitelezõi-
nek kijátszására, azaz kielégítési alapjuknak az elvonására
irányult.

A Cstv. 40. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában megha-
tározott jogügyletek eredményes megtámadása esetén – a
Cstv. kifejezett eltérõ rendelkezése hiányában – a Ptk.-nak
az érvénytelen szerzõdésre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.

A jogegységi tanács a felmerült jogértelmezési kérdést
az indítványnak megfelelõen az 1991. évi XLIX. törvény
(Cstv.) 1997. augusztus 6. napjától 2004. április 30-ig ha-
tályos rendelkezései értelmezésével vizsgálta. A rendelke-
zõ rész 2) pontjában kifejtettek azonban irányadók a jelen-
leg hatályos Cstv. 40. § (1) bekezdés a)–c) pontjaira alapí-
tott eredményes megtámadás jogkövetkezményének levo-
nása esetében is.

V.

A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács a bíró-
sági jogalkalmazás egységének biztosítása érdekében
(Bszi. 27. §) a rendelkezõ részben foglaltak szerint határo-
zott és e határozatát a Bszi. 32. § (4) bekezdése alapján a
Magyar Közlönyben közzéteszi.
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Utasítás

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
18/2008. (HÉ 44.) IRM

utasítása
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

és az igazságügyi és rendészeti miniszter irányítása
alá tartozó szervek ügyeleti szolgálatai által

teljesítendõ tájékoztatási kötelezettség rendjérõl

Az utasításban meghatározott rendkívüli eseményekrõl
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és az igazság-
ügyi és rendészeti miniszter irányítása alá tartozó szervek
vezetõinek tájékoztatása, valamint a kormányügyelet felé
fennálló jelentési kötelezettség teljesítése, továbbá a rend-
kívüli eseményekkel összefüggõ szükséges és halasztha-
tatlan intézkedések megtétele, a biztonságot súlyosan ve-
szélyeztetõ jelenségekre és eseményekre való gyors és ha-
tékony reagálás feltételeinek megteremtése érdekében az
Alkotmány 37. § (2) bekezdése, a rendõrségrõl szóló
1994. évi XXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja,
a büntetés-végrehajtási szervezetrõl szóló 1995. évi
CVII. törvény 3. § (2) bekezdés b) pontja, a Rendvédelmi
Szervek Védelmi Szolgálatáról szóló 49/1995. (V. 4.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a Bevándor-
lási és Állampolgársági Hivatalról szóló 162/1999.
(XI. 19.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése alapján a kö-
vetkezõ utasítást adom ki:

1. Az utasítás hatálya a rendõrségre, a büntetés-végre-
hajtási szervezetre, a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szol-
gálatára (a továbbiakban: RSZVSZ), a Bevándorlási és Ál-
lampolgársági Hivatalra (a továbbiakban: BÁH) és aláren-
delt szerveikre, valamint a Rendõrtiszti Fõiskolára, és az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Oktatási Fõigaz-
gatóságra, és az alárendeltségébe tartozó oktatási intézmé-
nyekre (a továbbiakban együtt: oktatási intézmények), to-
vábbá az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (a to-
vábbiakban: IRM) központi ügyeleti szolgálatát ellátó
Védelmi Igazgatási és Ügyeleti Osztályra (a továbbiak-
ban: Ügyelet) terjed ki.

2. A tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó esemé-
nyeket az utasítás Melléklete tartalmazza.

3. A Mellékletben felsorolt eseményekrõl a Rendõrség
szerveinél mûködõ ügyeleti szolgálatok az Országos
Rendõr-fõkapitányság (a továbbiakban: ORFK) ügyelete,
a büntetés-végrehajtási szervek a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnokságának (a továbbiakban: BVOP)
ügyelete útján, a BÁH központi ügyeleti szolgálata és az
RSZVSZ folyamatosan, az oktatási intézmények pedig a
8. pontban foglaltakat figyelembe véve tájékoztatják az
Ügyeletet.

4. A Mellékletben meghatározott eseményekrõl az
Ügyeletet a következõk szerint kell tájékoztatni:

a) az események elsõdleges adatait – a hírforrás megje-
lölésével – azonnal, majd az ellenõrzést követõen ismétel-
ten telefonon,

b) az élet és anyagi javak mentésére, a veszélyhelyzet
elhárítása érdekében tett további intézkedéseket telefonon
folyamatosan,

c) a mentési és kárelhárítási munka befejezése, a hely-
színi szemle megtartása után az eseményt, az elõidézõ
okokat, következményeket, a megtett intézkedések addigi
eredményét azonnal telefonon, majd írásban.

5. A Mellékletben meghatározott eseményekrõl a té-
nyek és adatok, azok megállapítása és ellenõrzése, az eset-
leg szükségessé váló intézkedések megtétele után a napi
összefoglalókban, írásban kell tájékoztatást adni és
e-mailben továbbítani.

6. Minden olyan eseményrõl, amelyrõl az Ügyelet kéri,
az utasítás hatálya alá tartozó szerv ügyeletének írásban tá-
jékoztatást kell adni.

7. Az ORFK, a BVOP és a BÁH központi ügyeletei
mindennap összefoglaló jelentést készítenek az elõzõ nap
00.00 órától 24.00 óráig bekövetkezett, a Mellékletben fel-
sorolt eseményekrõl és az azokkal összefüggésben végre-
hajtott intézkedésekrõl. Az összefoglaló jelentést 05.45
óráig megküldik az Ügyeletnek. Amennyiben a jelentésté-
teli kötelezettség alá tartozó esemény nem következett be,
a jelentést „rendkívüli esemény nem történt” tartalommal
kell megküldeni.

8. Az oktatási intézmények napi írásos összefoglalót a
Mellékletben felsorolt eseményekrõl szükség szerint ké-
szítenek. Az oktatási intézmények ügyeleti szolgálatai a
bekövetkezett eseményekrõl szóban, majd azok elsõdleges
kivizsgálását követõen még aznap, legkésõbb az azt követ-
kezõ munkanap 05.45 óráig írásban adnak tájékoztatást az
Ügyeletnek.

9. Az Ügyelet az eseményrõl történt tudomásszerzést
követõen telefonon szóban vagy SMS-ben haladéktalanul
tájékoztatja

a) a Mellékletben felsorolt eseményekrõl elsõként a mi-
nisztert, majd a rendészeti államtitkárt, a rendészeti szak-
államtitkárt, a kormányügyeletest, illetve a Rendészeti
Felügyeleti és Tervezési Fõosztály, valamint a Rendészeti
Igazgatási Fõosztály vezetõjét, és az általuk meghatározott
szervet, illetve személyt;

b) a Melléklet 5., 10., 13., 23., 28–32. pontjában megha-
tározott eseményekrõl a fentiek után a Kormányzati Koor-
dinációs Bizottság Titkársága titkárságvezetõjét is.
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10. Az Ügyelet a napi eseményekrõl 07.30 óráig a ren-
dészeti szakállamtitkár által jóváhagyott formában Napi
Tájékoztató Jelentést készít, és elektronikus úton továbbít-
ja a rendészeti szakállamtitkár által meghatározott, a ren-
dészeti államtitkár által jóváhagyott körben az IRM állami
vezetõinek és vezetõ beosztású köztisztviselõinek.

11. Jelentés, illetõleg tájékoztatás során fokozott figyel-
met kell fordítani az államtitok és a szolgálati titok, vala-
mint a személyes adatok védelmére, az adatkezelési és
adatátviteli elõírások megtartására.

12. Az Ügyelet és az utasítás hatálya alá tartozó egyéb
szervek központi ügyeletei kötelesek egymást haladékta-
lanul tájékoztatni a tudomásukra jutott, a másik szerv ha-
táskörébe tartozó és intézkedést igénylõ eseményrõl, in-
formációról.

13. Az Ügyelet gondoskodik a kormányügyeletes
9. pont a) alpontja szerint történõ tájékoztatásának (a to-
vábbiakban: azonnali tényközlõ jelentés) elektronikus
naplózásáról.

14. Az azonnali tényközlõ jelentés az Ügyelet megneve-
zésének és a jelentést tevõ nevének, hivatali (szolgálati)
beosztásának megjelölésével – az ismert körülményektõl
és a rendelkezésre álló adatoktól függõen – tartalmazza

a) az esemény Melléklet szerinti megnevezését, illetve
az összetett vagy új típusú helyzet meghatározását;

b) a kialakult helyzet biztonsági szempontból lényeges
ismérveit, ennek keretében a hely és idõpont megjelölését,
a kiváltó okokat, a várható hatásterületet, a prognosztizál-
ható lefolyást és hatásokat;

c) az emberéletben, a vagyoni javakban, a természeti és
épített környezetben esetleg bekövetkezhetõ vagy bekö-
vetkezett veszteségeket és károkat;

d) a jelentés idõpontjában már megtett, illetve elrendelt
intézkedéseket, azok elrendelõjének nevét és beosztását;

e) a megelõzéshez, az elhárításhoz vagy a védekezéshez
szükséges feltételek rendelkezésre állását vagy elégtelen-
ségét;

f) annak jelzését, hogy véleményük szerint szükség
van-e halaszthatatlan kormányzati beavatkozásra vagy
kommunikációs intézkedésre.

15. Ha az azonnali tényközlõ jelentés megtétele minõsí-
tett adat továbbítását tenné szükségessé, továbbá, ha jog-
szabályon vagy nemzetközi szerzõdésen alapuló biztonsá-
gi elõírás vagy intézkedési terv az értesítés rendjét más-
ként szabályozza, ilyen esetben a távbeszélõn továbbított
azonnali tényközlõ jelentés a biztonsági kihívás típusára,
helyére és idõpontjára, valamint a megtett intézkedésre
korlátozódik.

16. Az Ügyelet a kormányügyeletes felhívására köteles
a rendelkezésére álló kiegészítõ adatokat és információkat

rendelkezésre bocsátani, a rendészeti államtitkár jóváha-
gyását követõen. A kormányügyeletes indokolt esetben az
Ügyelettõl kérheti az azonnali tényközlõ jelentés elektro-
nikus úton történõ megküldését is. A további adatszolgál-
tatás csak a 15. pontban meghatározott okból tagadható
meg.

17. Az utasítás hatálya alá tartozó szervek vezetõi a
szervek ügyeletei közötti együttmûködés rendjének kiala-
kításáról haladéktalanul, továbbá az utasítás végrehajtásá-
ról folyamatosan gondoskodnak.

18. A kormányügyeletes tájékoztatásáért és a jelentés
szakszerûségéért a rendészeti szakállamtitkár felelõs.

19. Ez az utasítás a közzétételét követõ napon lép ha-
tályba, ezzel egyidejûleg a Belügyminisztérium, a minisz-
tériumi szervek és a belügyminiszter irányítása alá tartozó
önálló szervezetek ügyeleti rendszerérõl, a rendkívüli
események jelentési kötelezettségének rendjérõl szóló
24/1999. (BK 15.) számú BM utasítás hatályát veszti.

Melléklet a 18/2008. (HÉ 44.) IRM utasításhoz

Tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó
események

Az ország biztonságát vagy közrendjét súlyosan

veszélyeztetõ események

1. Idegen hatalomnak a Magyar Köztársaság alkotmá-
nyos rendje, függetlensége, területi sérthetetlensége elleni
fegyveres támadás vagy annak közvetlen veszélyére utaló
cselekmény.

2. A szomszédos és az európai uniós országokban kirob-
bant háborúval, fegyveres konfliktussal kapcsolatos, a
Magyar Köztársaság határának vagy légterének közvetett
veszélyeztetettségére utaló esemény, nagy anyagi kárt
okozó elemi csapás, nagyobb tûzeset, ipari vagy természe-
ti katasztrófa, tömegszerencsétlenség, környezetszennye-
zés, sugárzó és radioaktív anyaggal kapcsolatos esemény,
valamint ezek nagy valószínûséggel történõ bekövetkezé-
sének veszélyére utaló esemény, amennyiben az a Magyar
Köztársaság biztonságát súlyosan veszélyezteti vagy
veszélyeztetheti.

3. Az állam és az emberiség elleni bûncselekmény
[a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Btk.) X. és XI. fejezet].
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4. A légi jármû hatalomba kerítése, illetve annak elõké-
születe és kísérlete [Btk. 262. §].

5. A terrorcselekmény elõkészülete, kísérlete, elköve-
tése [Btk. 261. §].

6. A közveszélyokozás [Btk. 259. §], a közérdekû üzem
megzavarása [Btk. 260. §], ha feltehetõen különösen nagy
vagyoni hátrány keletkezhet.

7. Az államtitoksértés [Btk. 221. §].

8. A szolgálati titoksértés [Btk. 222. §].

9. Az ország határán történt provokáció, fegyveres vagy
egyéb erõszakos területsértés; a légi jármûvek szándékos,
engedély nélküli berepülése, a légtérsértés. Az erõszakos
fegyveres vagy tömeges illegális határátlépés. Az államha-
tár, a határfolyók mederviszonyainak jogellenes megvál-
toztatása. A súlyosabb határrendsértés (átkényszerítés,
átlövés, átható robbanás, tûzátterjedés, környezetszennye-
zés).

10. Az élet- és vagyonbiztonságot tömeges mértékben
veszélyeztetõ súlyos cselekmény, ezek közvetlen veszé-
lye, a nagy anyagi kárt okozó elemi csapás, nagyobb tûz-
eset, ipari vagy természeti katasztrófa, tömegszerencsét-
lenség, valamint ezek nagy valószínûséggel történõ bekö-
vetkezésének veszélyére utaló esemény.

11. A lõfegyverrel, robbanóanyaggal, robbantószerrel
elkövetett támadás, függetlenül attól, hogy sérülést oko-
zott-e vagy sem.

12. A közveszéllyel (pl. robbantással) fenyegetés, ha az
közterület, nyilvános hely vagy közforgalmi közlekedési
eszköz, illetve közigazgatási vagy népképviseleti szerv el-
helyezésére szolgáló épület ellen irányul [Btk. 270/A. §].

13. Emberre vagy állatra veszélyes, járványos meg-
betegedés fellépése, egészséget károsító körülmény töme-
ges bekövetkezése.

A közérdeklõdésre számot tartó események

14. A köztársasági elnökkel, az Országgyûlés elnöké-
vel, a miniszterelnökkel, a Legfelsõbb Bíróság elnökével,
az Alkotmánybíróság elnökével vagy tagjával, az Állami
Számvevõszék elnökével, a Magyar Nemzeti Bank elnö-
kével, a legfõbb ügyésszel, országgyûlési biztossal, or-
szággyûlési képviselõvel, miniszterrel, államtitkárral,
szakállamtitkárral, polgármesterrel, parlamenti párt veze-
tõjével és frakcióvezetõjével, diplomáciai mentességet él-
vezõ személlyel, nagyobb létszámú, elõre be nem jelentett
katonai csoport beutazásával, hivatalos külföldi delegáció

tagjával, mindezek lakóhelyével, munkahelyével, közle-
kedésével, az általuk vezetett szervek épületével, illetve
e személyek közvetlen hozzátartozójával kapcsolatos, a
Mellékletben fel nem sorolt egyéb rendkívüli esemény,
személyükkel kapcsolatos bûncselekmény, annak kísér-
lete, elõkészülete, közlekedési baleset, lakásuk elleni tá-
madás, lakásukban történt tûzeset.

15. A Köztársasági Õrezred által biztosított hazai és ha-
zánkba érkezõ külföldi személy biztonságát veszélyeztetõ
cselekmény, vagy tevékenységüket zavaró, akadályozó
esemény.

16. Az Országgyûlés és Hivatala, a közigazgatási és a
rendvédelmi szervek, a bíróságok, az ügyészségek, a helyi
önkormányzatok, az Állami Számvevõszék, a Magyar
Nemzeti Bank, az országgyûlési biztosok, a diplomáciai
testületek épületeivel, a Magyar Honvédség, valamint a
pártok helyiségeivel kapcsolatos, a Mellékletben fel nem
sorolt egyéb rendkívüli esemény.

17. A hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy elleni
erõszak [Btk. 229–230. §].

18. A büntetés-végrehajtási intézetben, illetve rendõrsé-
gi fogdában bekövetkezett, a Mellékletben fel nem sorolt
egyéb rendkívüli események közül kiemelten a fegyve-
resen elkövetett egyéni vagy csoportos fogolyszökés
[Btk. 245. §], fogolyzendülés [Btk. 246. §], emberrablás
[Btk. 175/A. §]; továbbá a katonai és rendészeti objektu-
mok, befogadó állomások, közösségi szállások és idegen-
rendészeti fogdák, egyházi vagy civil emberi jogi szerve-
zetek által fenntartott szállás rendjének súlyosabb megza-
varása (pl. étkezés megtagadása, öngyilkossági kísérlet,
törvénysértõ bánásmód, fertõzés, ételmérgezés, haláleset
bekövetkezése, ellenszegülés).

A személy- és vagyonbiztonságot,

valamint a nemzeti vagyont érintõ események

19. Ismeretlen tettes által elkövetett emberölés [Btk.
166. §], illetve e bûncselekmény minõsített esetei, vala-
mint a halált okozó testi sértés [Btk. 170. §].

20. Halált okozó, foglalkozás körében elkövetett veszé-
lyeztetés [Btk. 171. § (2) bekezdés b) pont].

21. Rendbontás [Btk. 271/A. §], ha azt a köznyugalmat
súlyosan megzavarva követik el, vagy a rendbontás meg-
szüntetése a rendõri erõ igénybevételével történt.

22. Az emberrablás [Btk. 175/A. §].
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23. Mesterségesen elõállított vegyi, illetve biológiai
anyaggal történt szándékos vagy vétlen fertõzés gyanúja,
illetõleg gyanús küldeménnyel kapcsolatos esemény.

24. Ha bûncselekmény feltételezett elkövetése során lõ-
fegyvert, csekély mennyiséget meghaladó lõszert, robba-
nóanyagot, robbantószert, sugárzó, mérgezõ anyagot vit-
tek el.

25. A pénzügyi szervezet sérelmére, illetve pénzszállító
szervezetre, vagy pénzfeladást végzõ személy, illetõleg
pénzszállító jármûvek vezetõi vagy kísérõi ellen elkövetett
támadás, kárértéktõl függetlenül.

26. Egyház, múzeum vagy gyûjtemény sérelmére elkö-
vetett bûncselekmény, ha azt feltehetõen muzeális tárgy
megszerzése céljából követték el, vagy vallási meggyõzõ-
dést, emberi méltóságot sért.

27. Temetõben vagy temetkezési helyen elkövetett ke-
gyeletsértõ szabálysértés, illetve bûncselekmény.

A jelentõs hírtartalmú közlekedési események

28. A közúton közlekedõ gépjármûvek
a) balesete, ha kettõnél több ember meghalt,
b) tömeges (3 vagy annál több), egy idõben, egy helyen

vagy rövid útszakaszon történt összeütközése, függetlenül
a sérültek számától, a sérülés súlyossági fokától, a keletke-
zett anyagi kár nagyságától, ha az a közlekedés biztonsá-
gát súlyosan veszélyeztette, vagy a forgalomban jelentõs
zavart okozott.

29. A veszélyes anyagot szállító jármûvek közlekedési
balesete.

30. A vízi jármû balesete, amennyiben az halálos kime-
netelû, jelentõs környezetszennyezést okozott, a hajóút el-
záródott, a jármû elsüllyedt vagy mozgásképtelenné vált.

31. Légi jármû balesete, kényszerleszállása, abban az
esetben is, ha személyi sérülés nem történt.

32. A vasúti jármû balesete, ha az halálos kimenetelû,
környezetszennyezést okozott, a jármû mozgásképtelenné
vált vagy a vasúti pályát eltorlaszolja.

33. A határforgalom jelentõs korlátozása, akadályozása,
szüneteltetése, az ellenõrzés rendjének megváltoztatása,
visszaállítása; más ország területén történt és a határforga-
lom ellenõrzését jelentõsen befolyásoló vagy akadályozó
esemény bekövetkezése vagy fennállása (pl. sztrájk, két
órát meghaladó várakozás, blokád).

A személyi állomány tagjaival kapcsolatos

események

34. A vétlen és tárgyra leadott lövés, valamint a fegy-
verhasználat.

35. Az utasítás hatálya alá tartozó szervek állományá-
ban történt elhalálozás, vagy bûncselekmény elkövetésé-
nek megalapozott gyanúja miatti õrizetbe vétel, illetve ha-
lált vagy sérülést okozó közlekedési baleset részesévé
válás.

Egyéb események

36. A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény.

37. A gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvény
bejelentés nélküli vagy tiltás ellenére történõ megtartása.
A gyülekezési jog hatálya alá nem tartozó sport-, kulturális
és egyéb rendezvényeken, munkabeszüntetésen, munka-
megtagadáson, sztrájkon bekövetkezett jogsértések miatt
szükségessé vált rendõri intézkedés.

38. Jelentõs mennyiségre elkövetett kábítószerrel való
visszaélés.

39. Hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró, nem a ren-
dészeti szerv személyi állományába tartozó személy meg-
jelenése a rendészeti szervek objektumaiban.
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Közlemények

A Magyar Köztársaság
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma, valamint

az Amerikai Egyesült Államok Belbiztonsági Hivatala
között az Egyesült Államok vízummentességi
programja és a vonatkozó fokozott biztonsági

intézkedések tárgyában létrejött
Egyetértési Nyilatkozat hiteles angol nyelvû szövege

és annak magyar nyelvû fordítása

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN

THE MINISTRY OF JUSTICE AND LAW
ENFORCEMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY

AND
THE DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY

OF THE UNITED STATES OF AMERICA
REGARDING

THE UNITED STATES VISA WAIVER PROGRAM
AND

RELATED ENHANCED SECURITY MEASURES

WHEREAS the Ministry of Justice and Law
Enforcement of the Republic of Hungary and the United
States Department of Homeland Security (hereinafter
collectively “the Participants”) wish to facilitate the travel
of their respective citizens between their two countries;

WHEREAS the Participants desire to enhance the
security of their two countries, including by deploying
new capabilities to detect and prevent terrorist travel;

WHEREAS the Participants believe that travel between
their respective countries should be conducted lawfully
and consistent with the domestic legal requirements,
including immigration requirements, of their respective
countries;

TAKING NOTE of obligations of the Republic of
Hungary under European Union and European
Community law;

WHEREAS the Participants have determined that an
arrangement concerning participation in the United States
Visa Waiver Program (VWP) would both facilitate travel
of their respective citizens and enhance their mutual
security;

WHEREAS the Participants have reaffirmed that the
principles of mutuality, fairness, and equality will guide
this Memorandum of Understanding;

TAKING NOTE of Section 711 of the “Implementing
Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007,”
which reforms the VWP by expanding opportunities for
participation in the program subject to certain enhanced
security requirements; and

DESIRING to reach an understanding regarding those
security requirements;

NOW THEREFORE THE PARTICIPANTS
UNDERSTAND AS FOLLOWS:

A. GENERAL COMMITMENTS

1. Waiver of Three Percent Visa Refusal Rate
Requirement

In the event that the Republic of Hungary undertakes
and the Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary and other competent authorities of
the Republic of Hungary implement the security
commitments mentioned in this Memorandum of
Understanding, the U.S. Secretary of Homeland Security,
in consultation with the U.S. Secretary of State and subject
to other provisions of U.S. law (including provisions of
law in Section 217(c)(8) of the Immigration and
Nationality Act (INA)), intends to waive for the Republic
of Hungary the statutory requirement that a country have a
visa refusal rate for its nationals during the previous fiscal
year of less than three percent (3%) in order to be
designated for participation in the VWP.

2. Implementation of this Memorandum of
Understanding

The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary intends to conclude implementing
arrangements with the appropriate United States
Government agencies, as necessary, in order to carry out
the security commitments mentioned in this Memorandum
of Understanding. In cases where the Ministry of Justice
and Law Enforcement is not the competent authority to
implement these commitments, it intends to cooperate
with the competent authorities of the Republic of Hungary
to conclude such implementing arrangements. These
implementing arrangements include arrangements
regarding passenger and other information sharing,
screening information concerning known or suspected
terrorists, information to combat terrorism and serious
crime, and information on migration matters, and should
allow for the further dissemination of transferred
information within the United States Government with
appropriate safeguards for privacy and data protection.
These implementing arrangements should be concluded
consistent with the Participants’ respective domestic laws
and international obligations, including for the Republic of
Hungary its obligations arising from membership in
the EU.

3. Evaluation for Initial and Continued Designation
in the VWP

Before the Republic of Hungary is designated as a VWP
Country, the U.S. Department of Homeland Security, in
consultation with the U.S. Department of State, intends to
evaluate the effect that the designation of the Republic of
Hungary would have on the security, law enforcement, and
immigration interests of the United States. It is the
understanding of both Participants that the Republic of
Hungary may be admitted upon a determination that such
interests would not be compromised. Periodically (but not
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less than once every two years) the U.S. Department of
Homeland Security, in consultation with the U.S.
Department of State, intends to evaluate the effect of
continued designation on the security, law enforcement,
and immigration interests of the United States and
determine whether the designation of the Republic of
Hungary may be continued.

The evaluations for initial and continued designation
should assess, among other factors listed at Section 217 of
the Immigration and Nationality Act (INA), how the
Ministry of Justice and Law Enforcement of the Republic
of Hungary and other competent authorities of the
Republic of Hungary implement the security commitments
mentioned in this Memorandum of Understanding.

4. Technical Capability and Legislation
The Ministry of Justice and Law Enforcement of the

Republic of Hungary intends to cooperate with other
competent authorities of the Republic of Hungary to
operate and maintain any records, systems, or programs
necessary to effectuate the security commitments
mentioned in this Memorandum of Understanding. The
U.S. Department of Homeland Security intends to
cooperate with the relevant United States Government
agencies and with the Ministry of Justice and Law
Enforcement of the Republic of Hungary and with other
competent authorities of the Republic of Hungary as
appropriate to ensure that the systems and programs are
compatible with the appropriate U.S. government systems
and programs. The Ministry of Justice and Law
Enforcement of the Republic of Hungary intends to take all
steps necessary to effectuate the security commitments
stemming from this Memorandum of Understanding.

B. SECURITY COMMITMENTS

1. Electronic Travel Authorization (ETA) System:
a) Pursuant to Section 711 of the “Implementing

Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007“,
the U.S. Department of Homeland Security intends to
develop and implement an Electronic Travel
Authorization (ETA) system to collect electronically such
biographical and other information as the Secretary of
Homeland Security deems necessary to determine, in
advance of travel, the eligibility of a citizen of the
Republic of Hungary to travel to the United States under
the VWP and whether there exists a law enforcement or
security risk in permitting the citizen to travel to the United
States under the VWP.

b) Upon implementation of the ETA system, the
Ministry of Justice and Law Enforcement of the Republic
of Hungary understands that all citizens of the Republic of
Hungary traveling to the United States for business or
tourism under the VWP will be required to use the ETA
system.

c) The Participants, in cooperation with other competent
domestic authorities, intend to make a joint outreach
initiative, working with representatives of the travel and
tourism industries, to ensure that citizens of the Republic
of Hungary are aware of the obligation to use the ETA
system when traveling to the United States under the
VWP, and to provide them with information about how to
use the system.

2. Information Sharing:
a) In general, the Ministry of Justice and Law

Enforcement of the Republic of Hungary, in cooperation
with other competent authorities of the Republic of
Hungary, intends to cooperate with the U.S. Department of
Homeland Security to provide identifying information to
be used in determining whether persons who intend to
travel to the United States represent a threat to the security,
law enforcement, and immigration interests of the United
States. In order to facilitate such cooperation, the Ministry
of Justice and Law Enforcement of the Republic of
Hungary intends to cooperate with competent authorities
of the Republic of Hungary to conclude implementing
arrangements referenced at section A.2. of this MOU with
relevant United States Government agencies.

The Participants intend to cooperate in any law
enforcement, immigration, or other investigation or
proceeding that results from the provision of information
described in Part B.2.a consistent with existing or
subsequent legal assistance agreements and arrangements
between their two countries and with their international
obligations.

b) The Participants intend to collect, analyze, use, and
share Advance Passenger Information (API) according to
their respective domestic laws.

c) The Participants intend to collect, analyze, use, and
share Passenger Name Record (“PNR”) information
consistent with their respective domestic laws and
international obligations, in particular the EU – US PNR
Agreement signed on 26 July 2007.

d) For the purpose of these exchanges of information,
the Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary and the U.S. Department of
Homeland Security intend to abide by the requisite and
appropriate safeguards for privacy and data protection
defined in their respective domestic laws and consistent
with their international obligations.

3. Reporting of Lost and Stolen Passports (LASP):
a) Without prejudice to sharing information via

Interpol, the Ministry of Justice and Law Enforcement of
the Republic of Hungary, in cooperation with other
competent authorities of the Republic of Hungary, intends
to make available passport data for blank passports and
issued passports reported as lost and stolen. Such data
should be made available within 24 hours after the
government entity that is responsible for recording and
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monitoring LASP data records that the passport has been
lost or stolen. Such data should include, at a minimum, the
following information:

i. document number;
ii. type of document;
iii. reported status (lost, stolen blank, stolen from

bearer, revoked);
If available, such data should also include:
iv. date of issuance, if not a blank passport;
v. expiration date, if not a blank passport;
vi. date of actual loss, theft, or revocation; and
vii. location at which reported theft or loss took place.
b) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the

Republic of Hungary intends to identify a point of contact
that is available at all times and is capable of providing
expeditious assistance to the U.S. Department of
Homeland Security and the U.S. Department of State to
resolve questions about potentially lost or stolen passports
that have been presented to the United States Government
as a basis for identification. This point of contact should
have access to passport issuance and LASP information
maintained by the government entity responsible for
storing and managing such data and should be capable of
verifying whether or not the individual encountered is the
person to whom the passport was issued, generally within
four (4) hours.

c) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary intends to make available any
correction of LASP data that is found to be erroneous
within 24 hours. The Ministry of Justice and Law
Enforcement of the Republic of Hungary also intends to
make available within 24 hours any deletions or changes to
its LASP data made available previously, exchange
information on LASP trends and analysis, and share
exemplars of its national passports with the U.S.
Department of Homeland Security and the U.S.
Department of State.

To facilitate compliance with these reporting standards
and to address any questions about reporting practices, the
Ministry of Justice and Law Enforcement of the Republic
of Hungary intends to establish a LASP point of contact at
the policy level within the entity that is responsible for
making available the data regarding blank and issued
LASP.

4. Repatriation:
a) The Participants, intend, in accordance with relevant

domestic and international law, to take steps necessary to
ensure that the Republic of Hungary and the United States
accept for repatriation any citizen or former citizen against
whom a final order of removal is issued within 21 calendar
days after notification is provided that such order has been
issued. For purposes of this paragraph, the Participants
intend to enter into consultations on particular cases as
necessary. A “former citizen” of the Republic of Hungary
for purposes of this Memorandum of Understanding is a

person whom the Republic of Hungary had recognized as a
Hungarian citizen and who has not been recognized as a
citizen by any other state and who has become stateless by
losing Hungarian citizenship.

b) The U.S. Department of Homeland Security intends
to provide the Ministry of Justice and Law Enforcement of
the Republic of Hungary with relevant information, to the
extent authorized by law, concerning the person being
repatriated, including information relating to the person’s
identity and the grounds for removal, as soon as legally
feasible after the initiation of removal proceedings.

c) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary intends to confirm the identity and
citizenship of the person within 21 calendar days after the
U.S. Department of Homeland Security has provided the
information necessary for the identification of a person to
be readmitted, as mentioned in Part B.4.b.

5. Enhanced Standards for Travel Documents:
a) The Ministry of Justice and Law Enforcement intends

to issue travel documents through a central issuing
authority that is subject to strict audit and accountability
mechanisms. The Ministry of Justice and Law
Enforcement intends to notify the Department of
Homeland Security without ungrounded delay about any
findings of such audits that has or may have the potential to
jeopardize the security of travel documents or issuance of
such documents. The Participants intend to protect any
information obtained as a result of such audits against any
unauthorized disclosure.

b) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary, in cooperation with other competent
authorities of the Republic of Hungary, intends to continue
to issue travel documents that comply with ICAO
requirements.

c) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary, in cooperation with other competent
authorities of the Republic of Hungary, intends to issue
travel documents that have unique, non-recurring
identifying numbers affixed at the time of manufacture.

d) The Ministry of Justice and Law Enforcement of the
Republic of Hungary understands that, in the event that the
Republic of Hungary is designated as a VWP country, only
citizens of the Republic of Hungary in possession of
electronic passports (i.e., machine readable passports with
both a digitized photograph and an electronically readable
chip containing designated travel document data) will be
allowed to travel to the United States under the VWP.

6. Airport Security
The Participants intend to cooperate with the competent

authorities of their respective Governments to ensure that
airport security standards and security operations of air
carriers operating between airports of the respective
countries are consistent with the Air Transport Agreement
between the European Community and its Member States
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and the United States of America, done in Brussels on
25 April 2007 and in Washington on 30 April 2007.

7. Air Marshals
The Ministry of Justice and Law Enforcement of the

Republic of Hungary intends to cooperate on an air
marshals program that is in accordance with standards
acceptable to the participants. The Ministry of Justice and
Law Enforcement of the Republic of Hungary intends to
permit United States Federal Air Marshals to operate and
carry authorized weapons onboard flights by U.S. carriers
that proceed to, from, or over the Republic of Hungary.

C. EFFECT

The foregoing understandings and arrangements reflect
the good faith intentions of the Participants. Nothing in
this Memorandum of Understanding is intended to be
legally binding against the Participants under domestic or
international law. This Memorandum of Understanding
should not be construed to create any right or benefit,
substantive or procedural, enforceable at law or otherwise
as between the Participants or by any third party against
the Participants, their parent agencies, the United States,
the Republic of Hungary, or the officers, employees,
agents, or other associated personnel thereof.

Nothing in this Memorandum of Understanding is to be
interpreted to affect the rights and obligations of the
Participants as prescribed in the laws and legal regulations
of the Republic of Hungary and the United States of
America or by their participation in international treaties
and agreements, including obligations arising from the
membership of the Republic of Hungary in the European
Union.

EGYETÉRTÉSI NYILATKOZAT,
AMELY LÉTREJÖTT

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUMA,

VALAMINT
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
BELBIZTONSÁGI MINISZTÉRIUMA1

KÖZÖTT,
AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK VÍZUMMENTESSÉGI

PROGRAMJA ÉS A VONATKOZÓ FOKOZOTT
BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK TÁRGYÁBAN

MIVEL a magyar Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium és az amerikai Belbiztonsági Minisztérium (a továb-
biakban együtt „a Felek”) meg kívánják könnyíteni állam-
polgáraik egymás országaiba történõ utazását;

1 The Department of Homeland Security of the United States of America

MIVEL a Felek növelni kívánják országaik biztonságát,
ideértve a terroristák utazásainak kiszûrését és megakadá-
lyozását célzó új képességek alkalmazását;

MIVEL a Felek meggyõzõdése, hogy az országaik kö-
zötti utazások során jogszabályaiknak következetesen ér-
vényesülni kell, ideértve a bevándorlás feltételeit megha-
tározó szabályokat is;

FIGYELEMMEL a Magyar Köztársaságnak az Európai
Unió és az Európai Közösség joganyagában foglalt kötele-
zettségeire;

MIVEL a Felek megállapították, hogy egy, az Egyesült
Államok Vízummentességi Programjában (a továbbiak-
ban VWP2) való részvételrõl létrejövõ megegyezés egy-
szerre könnyítené meg polgáraik utazását, és növelné or-
szágaik kölcsönös biztonságát;

MIVEL a Felek ismételten megerõsítették, hogy a köl-
csönösség, a méltányosság és az egyenlõ elbánás alapelvei
fogják áthatni ezt az Egyetértési Nyilatkozatot;

FIGYELEMMEL az USA „9/11 Bizottság ajánlásainak
végrehajtásáról szóló 2007-es törvény 711. szakaszára3,
amely megreformálja a VWP-t azáltal, hogy kiterjeszti a
programban való részvétel lehetõségét bizonyos fokozott
biztonsági követelmények megvalósulása esetén; és

TÖREKEDVE e biztonsági követelményekkel kapcso-
latos megállapodás elérésére;

A FELEK EZENNEL EGYETÉRTENEK AZ ALÁB-
BIAKBAN:

A. ÁLTALÁNOS KÖTELEZETTSÉGEK

1. Mentesülés a vízumkérelmek háromszázalékos el-
utasítási arányának követelménye alól

Amennyiben a Magyar Köztársaság elfogadja és a Ma-
gyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériu-
ma, valamint az egyéb illetékes magyar szervek teljesítik a
jelen Egyetértési Nyilatkozatban foglalt biztonsági kötele-
zettségvállalásokat, az Egyesült Államok belbiztonsági
minisztere, konzultálva az Egyesült Államok külügymi-
niszterével és az Egyesült Államok más jogszabályi ren-
delkezései függvényében (ideértve a Bevándorlási és Ál-
lampolgársági Törvény [a továbbiakban: INA)4 217 (c)(8)
szakaszát], mentesíteni kívánja Magyarországot azon jog-
szabályi követelmény vonatkozásában, amely szerint a
VWP-ben való részvételhez egy országnak el kell érnie,
hogy a részvételt megelõzõ pénzügyi évben az elutasított
vízumkérelmek aránya három százalék (3%) alatt legyen.

2. A jelen Egyetértési Nyilatkozat végrehajtása
A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Mi-

nisztériumának szándékában áll szükség szerint végrehaj-
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tási megállapodásokat kötni a megfelelõ amerikai kor-
mányszervekkel a jelen Egyetértési Nyilatkozatban foglalt
kötelezettségek teljesítése érdekében. Azokban az esetek-
ben, amikor nem a Magyar Köztársaság Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériuma illetékes ezen kötelezettségek
végrehajtása vonatkozásában, együttmûködésre törekszik
az illetékes magyar szervekkel az említett végrehajtási
megállapodások megkötése érdekében. Ezek a végrehajtá-
si megállapodások kiterjednek olyan intézkedésekre, ame-
lyek tárgya utas- és egyéb információ megosztása, az in-
formációk szûrése ismert vagy feltételezett terroristák vo-
natkozásában, a terrorizmus és a súlyos bûncselekmények
elleni küzdelemhez szükséges információk, illetve migrá-
ciós ügyekre vonatkozó információk. A megállapodások-
nak lehetõvé kell tenniük az átadott információknak az
Egyesült Államok kormányzatán belüli továbbítását a sze-
mélyiségi jogok és az adatvédelem megfelelõ garanciái
mellett. Ezeket a végrehajtási megállapodásokat a Felek
vonatkozó hazai jogszabályaival és nemzetközi kötelezett-
ségeivel összhangban kell megkötni, ideértve Magyaror-
szág EU-tagságából fakadó kötelezettségeit is.

3. A VWP-be való belépés és a folyamatos részvétel
feltételeinek vizsgálata

A Magyar Köztársaság VWP-országgá nyilvánítása
elõtt az amerikai Belbiztonsági Minisztérium, konzultálva
az amerikai Külügyminisztériummal, meg kívánja vizsgál-
ni, hogy Magyarországnak a vízummentességi programba
történõ belépése hogyan hatna az Egyesült Államok biz-
tonsági, rendészeti és migrációs érdekeire. Mindkét fél tu-
datában van annak, hogy Magyarország VWP-részvétele
annak megállapításán alapulhat, hogy a fenti érdekek nem
kerülnek veszélybe. Idõszakonként (de nem ritkábban,
mint kétévente egyszer) a Belbiztonsági Minisztérium,
konzultálva az Egyesült Államok Külügyminisztériumá-
val, meg kívánja vizsgálni a folyamatos részvétel hatásait
az Egyesült Államok biztonsági, rendészeti és migrációs
érdekeire, hogy megállapítsa a további részvétel lehetõ-
ségét.

A programba való belépés és a folyamatos részvétel fel-
tételeinek való megfelelés vizsgálata során értékelni kell
az INA 217. szakaszában említett tényezõk mellett azt is,
hogy a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma és más illetékes hatóságai hogyan tesznek
eleget jelen Egyetértési Nyilatkozatból fakadó kötelezett-
ségeiknek.

4. Technikai feltételek és jogszabályalkotás
A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Mi-

nisztériumának szándékában áll együttmûködni a többi il-
letékes magyar hatósággal annak érdekében, hogy fenn-
tartsák és mûködtessék a jelen Egyetértési Nyilatkozatban
foglalt biztonsági kötelezettségvállalások teljesítéséhez
szükséges nyilvántartásokat, rendszereket vagy programo-
kat. A Belbiztonsági Minisztériumnak szándékában áll
együttmûködni a megfelelõ amerikai kormányszervekkel,

valamint a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériumával és szükség szerint más illetékes magyar
hatóságokkal annak érdekében, hogy biztosítsa az alkal-
mazott rendszerek és programok kompatibilitását a megfe-
lelõ amerikai kormányzati rendszerekkel és programok-
kal. A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériumának szándékában áll minden olyan lépést meg-
tenni, amely szükséges a jelen Egyetértési Nyilatkozatban
vállalt biztonsági kötelezettségek teljesítéséhez.

B. BIZTONSÁGI KÖTELEZETTSÉGEK

1. Elõzetes elektronikus beutazásengedélyezési
(ETA5) rendszer:

a) A 9/11 Bizottság ajánlásainak végrehajtásáról szóló
2007. évi törvény 711. szakasza alapján az Egyesült Álla-
mok Belbiztonsági Minisztériumának szándékában áll ki-
fejleszteni és mûködtetni egy ETA-rendszert annak érde-
kében, hogy elektronikusan begyûjtse mindazon életrajzi
és egyéb adatokat, amelyeket a Belbiztonsági Miniszté-
rium szükségesnek tart, hogy az utazás elõtt megállapít-
hassa a Magyar Köztársaság egy állampolgárának a VWP
keretében az USA-ba történõ utazása jogosultságát, illetve
azt, hogy az állampolgár VWP szerinti USA-ba történõ be-
utazásának engedélyezése jelent-e rendészeti vagy bizton-
sági kockázatot.

b) Az ETA-rendszer alkalmazása kapcsán a Magyar
Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma tu-
domásul veszi, hogy a VWP keretében üzleti vagy turiszti-
kai célból az Egyesült Államokba utazó minden magyar
állampolgárnak használnia kell majd az ETA-rendszert.

c) A Felek az illetékes hazai szervekkel együttmûködve
közös tájékoztatási kezdeményezés indításában állapod-
nak meg, amelybe bevonják az utaztatási és turisztikai
ágazat képviselõit annak biztosítása érdekében, hogy az
Egyesült Államokba a vízummentességi program kereté-
ben beutazó magyar állampolgárok tisztában legyenek az
ETA-rendszer használatának kötelezõ voltával, és tájé-
koztassák õket a rendszer használatáról.

2. Információmegosztás:
a) Általánosságban, a Magyar Köztársaság Igazságügyi

és Rendészeti Minisztériuma együttmûködve az egyéb il-
letékes magyar szervekkel együtt kíván mûködni a Belbiz-
tonsági Minisztériummal, amelynek keretében személy-
azonosításra alkalmas információt szolgáltat az Egyesült
Államokba beutazni szándékozó személyekrõl annak ér-
dekében, hogy megállapítható legyen, ezen személyek je-
lentenek-e kockázatot az Egyesült Államok biztonsági,
rendészeti és migrációs érdekeire nézve. Ezen együttmû-
ködés megkönnyítése végett a Magyar Köztársaság Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztériuma együtt kíván mûköd-

11. szám IGAZSÁGÜGYI KÖZLÖNY 1359

5 Electronic Travel Authorization, illetve Electronic System for Travel
Authorization (ESTA)



ni az illetékes magyar szervekkel a jelen Egyetértési Nyi-
latkozat A.2. pontjában említett, az Egyesült Államok kor-
mányszerveivel kötendõ végrehajtási megállapodások lét-
rehozása érdekében.

A Felek együtt kívánnak mûködni minden olyan rendé-
szeti, migrációs vagy egyéb vizsgálatban, illetve eljárás-
ban, amely a B. 2. a) pontban meghatározott információk
nyújtásából ered, összhangban a jelenlegi vagy jövõbeni
jogsegély-megállapodásaikkal és országaik közötti egyez-
ményekkel, valamint nemzetközi kötelezettségeikkel.

b) A Feleknek szándékukban áll Elõzetes Utas Informá-
ciót (API6) gyûjteni, elemezni, felhasználni és egymással
megosztani vonatkozó nemzeti joguk szerint.

c) A Feleknek szándékukban áll utas-nyilvántartási
adatállomány (PNR7) információt gyûjteni, elemezni, fel-
használni, és egymással megosztani vonatkozó nemzeti jo-
gukkal, valamint nemzetközi kötelezettségeikkel, különö-
sen az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok kö-
zött 2007. július 26-án aláírt PNR Megállapodással össz-
hangban.

d) Ezen információmegosztás körében a Magyar Köz-
társaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma és az
Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma tartani kí-
vánja magát a személyiségi jogok és az adatvédelem köve-
telményeihez a megfelelõ és szükséges garanciák alkalma-
zásával, összhangban nemzeti jogukkal és nemzetközi kö-
telezettségeikkel.

3. Az elveszett és ellopott útlevelekre vonatkozó ada-
tok jelentése (LASP):

a) Az Interpolon keresztül történõ adatcserét nem érint-
ve, a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériuma – a Magyar Köztársaság más illetékes hatósá-
gaival együttmûködve – hozzáférhetõvé szándékozik ten-
ni azon kibocsátott és ki nem bocsátott útlevelek adatait,
amelyeket ellopottként vagy elveszettként jelentettek be.
Ezeket az adatokat 24 órán belül kell hozzáférhetõvé tenni
azt követõen, hogy az elveszett, illetve ellopott útlevelek-
rõl szóló adatok rögzítéséért és monitorozásáért felelõs
kormányzati szerv rögzíti, hogy az adott útlevelet ellopták
vagy az elveszett. Az adatoknak legalább a következõ in-
formációkra kell kiterjednie:

i. az okmány száma;
ii. az okmány típusa;
iii. bejelentett állapot (elveszett, ki nem bocsátottként

eltulajdonított, jogosulttól eltulajdonított, visszavont);
Amennyiben hozzáférhetõ az információ, a szolgáltatott

adatok az alábbiakat is tartalmazzák:
iv. kibocsátás idõpontja, kivéve, ha az útlevelet nem bo-

csátották ki;
v. lejárat idõpontja, kivéve, ha az útlevelet nem bocsá-

tották ki;

6 Advance Passenger Information
7 Passenger Name Record

vi. a tényleges elvesztés, lopás, visszavonás idõpontja;
vii. a bejelentett lopás vagy elvesztés helyszíne.
b) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti

Minisztériuma ki szándékozik jelölni egy kapcsolattartó
pontot, aki bármikor rendelkezésre áll, és képes hatékony
segítséget nyújtani az Egyesült Államok Belbiztonsági
Minisztériumának, valamint az Egyesült Államok Kül-
ügyminisztériumának a személyazonosítás alapjául ameri-
kai kormányszerveknek bemutatott, esetlegesen elveszett
vagy ellopott útlevelekkel kapcsolatban felmerülõ kérdé-
sek megválaszolásához. Ez a kapcsolattartó pont hozzáfé-
réssel rendelkezne az útlevélkiadásra és az elveszett, illet-
ve ellopott útlevelekre vonatkozó, az ilyen adatatok tárolá-
sára és kezelésére feljogosított szerv által kezelt adatok-
hoz, és képes arra, hogy általában négy (4) órán belül iga-
zolja, vajon az adott személy azonos-e azzal a személlyel,
akinek nevére az útlevelet kibocsátották.

c) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma 24 órán belül hozzáférhetõvé szándékozik
tenni az elveszett vagy ellopott útlevelekre vonatkozó, hi-
básnak bizonyuló adatok bármely helyesbítését. A Magyar
Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma
szintén 24 órán belül hozzáférhetõvé szándékozik tenni az
elveszett vagy ellopott útlevelekre vonatkozó, korábban
hozzáférhetõvé tett adatok bármely törlését vagy megvál-
toztatását, lehetõvé kívánja tenni az elveszett vagy ellopott
útlevelekkel kapcsolatos tendenciákat, illetve a vonatkozó
elemzéseket illetõ információcserét, valamint meg kívánja
osztani a nemzeti útlevelek mintapéldányait az Egyesült
Államok Belbiztonsági Minisztériumával és az Egyesült
Államok Külügyminisztériumával.

Annak érdekében, hogy megkönnyítse a jelentéstételi
követelményeknek való megfelelést, és hogy kezelni le-
hessen minden, a jelentéstételi gyakorlatra irányuló kér-
dést, a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériuma ki szándékozik jelölni egy kapcsolattartó pon-
tot az elveszettnek vagy ellopottnak bejelentett kibocsátott
vagy ki nem bocsátott útlevelekre vonatkozó adatok hoz-
záférhetõvé tételéért felelõs szerv magas döntéshozói
szintjén.

4. Visszafogadás
a) A vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogi szabályok-

kal összhangban, a Felek meg kívánják tenni a szükséges
lépéseket annak biztosítása érdekében, hogy a Magyar
Köztársaság és az Egyesült Államok visszafogadja minden
olyan állampolgárát és volt állampolgárát, akivel szemben
jogerõs kiutasítási határozatot bocsátottak ki, a kibocsátás-
ról történõ értesítést követõ 21 naptári napon belül. Ezen
bekezdés vonatkozásában szükség esetén egyes ügyekben
a Felek konzultálni szándékoznak. Az Egyetértési Nyilat-
kozat vonatkozásában a Magyar Köztársaság volt állam-
polgára olyan személy, akit a Magyar Köztársaság állam-
polgáraként ismert el, és semmilyen más állam nem ismer-
te el állampolgáraként, valamint magyar állampolgársága
elvesztésével vált hontalanná.
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b) Az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma, a
törvények által biztosított kereteken belül, el szándékozik
látni a Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztériumát minden, a visszaküldeni szándékozott sze-
mélyre vonatkozó, releváns információval, beleértve az
adott személy személyazonosságára és a kiutasítás indo-
kaira vonatkozó információkat olyan rövid idõn belül,
amint ez jogilag megtehetõ a kiutasítási eljárás kezdemé-
nyezését követõen.

c) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma az adott személy személyazonosságát és ál-
lampolgárságát az Egyesült Államok Belbiztonsági Mi-
nisztériuma által, a visszafogadandó személy azonosításá-
hoz szükséges, a B. 4. b) pontban meghatározott adatok
rendelkezésre bocsátását követõ 21 naptári napon belül
szándékozik igazolni.

5. Az úti okmányok fokozott biztonsági követel-
ményei:

a) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma olyan központi hatóságon keresztül szán-
dékozik kibocsátani az úti okmányokat, amely szigorú el-
lenõrzési és felelõsségi mechanizmusoknak van alávetve.
A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
tériuma megalapozatlan késedelem nélkül értesíteni szán-
dékozik az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériu-
mát az ellenõrzések bármilyen eredményérõl, amely az úti
okmányok biztonságát, vagy ezen okmányok kibocsátásá-
nak biztonságát veszélyezteti, vagy annak lehetõségét hor-
dozza magában. A Felek biztosítani kívánják, hogy az
ilyen ellenõrzések eredménye illetéktelenül ne kerülhes-
sen nyilvánosságra.

b) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma, a Magyar Köztársaság más illetékes ható-
ságaival együttmûködve, továbbra is az ICAO-követelmé-
nyeknek megfelelõen szándékozik kibocsátani az úti ok-
mányokat.

c) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma, a Magyar Köztársaság más illetékes ható-
ságaival együttmûködve, olyan úti okmányokat szándéko-
zik kibocsátani, amelyeket az elkészítés idõpontjában
egyedi, nem ismétlõdõ azonosító számokkal látnak el.

d) A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti
Minisztériuma tudomásul veszi, hogy amennyiben a Ma-
gyar Köztársaságot a VWP-ben részt vevõ államnak nyil-
vánítják, csak a Magyar Köztársaságnak elektronikus útle-
véllel (gépi leolvasású útlevél, amelyet digitalizált fény-
képpel és elektronikusan olvasható, az úti okmány megha-

tározott adatait tartalmazó chippel láttak el) rendelkezõ ál-
lampolgárai utazhatnak az Egyesült Államokba a VWP
keretében.

6. Repülõtéri biztonság
A Felek együtt kívánnak mûködni kormányaik megfele-

lõ szerveivel annak biztosítása érdekében, hogy a repülõ-
tér-biztonsági feltételek és az érintett országok között köz-
lekedõ légi járatok biztonsági mûveletei megfeleljenek az
Európai Közösség és tagállamai és az Egyesült Államok
között, 2007. április 25-én Brüsszelben és 2007. április
30-án Washingtonban kötött légi közlekedésrõl szóló
Egyezménynek.

7. Fegyveres légijármû-kísérõk (légimarsallok)
A Magyar Köztársaság Igazságügyi és Rendészeti Mi-

nisztériuma együtt szándékozik mûködni egy olyan légi-
marsallprogramban, amely megfelel a felek által elfogad-
ható követelményeknek. A Magyar Köztársaság Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztériuma hozzá szándékozik já-
rulni a Magyar Köztársaság területére, területérõl, illetve
azon át közlekedõ amerikai légi járatok fedélzetén az
Egyesült Államok szövetségi légimarsalljai mûködéséhez
és engedélyezett fegyverviseléséhez.

C. HATÁLY

A fent említett egyetértési pontok és intézkedések a Fe-
lek jóhiszemû szándékait tükrözik. Ennek az Egyetértési
Nyilatkozatnak egyetlen eleme sem teremt sem a nemzeti,
sem a nemzetközi jog alapján jogi kötelezettséget a Felek
esetében. Ez az Egyetértési Nyilatkozat nem értelmezhetõ
úgy, hogy az anyagi jogi természetû vagy eljárási jellegû
jogot vagy kedvezményt teremtene, amely jogi vagy egyéb
úton kikényszeríthetõ lenne a Felek között vagy bármely
harmadik fél által a Felekkel, társszerveikkel, az Egyesült
Államokkal, a Magyar Köztársasággal, vagy ezek tisztvi-
selõivel és kapcsolódó személyi állományával szemben.
Ennek az Egyetértési Nyilatkozatnak egyetlen eleme sem
értelmezhetõ úgy, hogy módosítja a Felek jogait és kötele-
zettségeit, miként azok a Magyar Köztársaság és az Egye-
sült Államok törvényeibõl, valamint jogi rendelkezéseibõl
vagy azokból a nemzetközi szerzõdésekbõl és megállapo-
dásokból következnek, amelyeknek részes felei, beleértve
a Magyar Köztársaság európai uniós tagságából eredõ kö-
telezettségeit.
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Az egészségügyi területen mûködõ
igazságügyi szakértõi testület ügyrendje

Az Egészségügyi Területen Mûködõ Igazságügyi Szak-
értõi Testület (a továbbiakban: Testület) az igazságügyi
szakértõi testületek szervezetérõl és mûködésérõl szóló
33/2007. (VI. 22.) IRM rendelet 12. § (1) bekezdése alap-
ján az alábbi ügyrendet alkotja:

1. A Testület feladata, hogy bíróság és más hatóság
megkeresésére vagy megbízás alapján a szakterületébe tar-
tozó szakkérdésekben szakvéleményt adjon.

2. A Testület székhelye: 1051 Budapest V. ker., Arany
János u. 6–8.

3. A Testület háromtagú eseti bizottságban (a további-
akban: Bizottság) jár el a 4. pontban foglalt esetek kivéte-
lével.

4. A Testület öttagú Bizottságban jár el azokban az
ügyekben, amelyekben

a) egészségügyi szolgáltatással összefüggõ cselek-
mény,

b) emberölés, halált okozó testi sértés képezi az eljárás
tárgyát, vagy

c) az ügy megítélésének összetettsége, bonyolultsága
azt szükségessé teszi.

5. Ha a szakértõi vélemény kialakításához – a feltett kér-
dések összetettsége folytán – részben olyan különleges
szakértelem szükséges, amellyel a szakértõi testület tagjai
nem rendelkeznek, a szakértõi testület elnökének utasítása
alapján a titkár tájékoztatja a megkeresõt arról, hogy az
egyes kérdések megválaszolásához más szakértõ (a továb-
biakban: bevont szakértõ) igénybevétele is szükséges. Ha
a kirendelõ bíróság a bevont szakértõt kirendeli, a szakér-
tõi testület és a bevont szakértõ a szakvéleményét egyesíti.

6. Az eljáró Bizottság összetételérõl, annak elnökérõl és
a referens személyérõl a szakértõi véleményt kérõ szervet
és a feleket a kijelöléskor tájékoztatni kell.

7. Kizáró ok fennállását az érintett köteles a Testület el-
nökének a tudomásszerzést követõen haladéktalanul beje-
lenteni. Amennyiben az összeférhetetlenség a Testület el-
nökére nézve áll fenn, feladatait a 12. pontban foglaltak
szerint kijelölt elnökhelyettes látja el.

8. A Bizottság ülésérõl emlékeztetõ készül, amely tar-
talmazza:

a) a jelenlevõk névsorát,
b) az elõkészítõ anyagon tett érdemi változtatások szö-

vegét,
c) a szavazati arányt,
d) a szavazás eredményétõl eltérõ különvéleményeket.

9. A Bizottság által adott szakértõi vélemény kiegészí-
tése vagy érdemi változtatása kizárólag valamennyi tag
együttes részvételével tartott ülés alkalmával lehetséges.

10. A Bizottság üléseirõl készült emlékeztetõ és a szak-
vélemények tervezete a személyes adatok védelmérõl és
a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvény 19/A. §-a alapján nem nyilvános, a végle-
ges szakvéleményre az eljárásjogi szabályok vonatkoznak.
Tudományos feldolgozás céljából a Testület elnöke enge-
délyt adhat ezen iratokba való betekintésre, a tudományos
kutatásra vonatkozó általános szabályok betartása mellett.

11. A Testület elnökének feladatai:
a) kijelöli az egyes ügyekben eljáró Bizottság tagjait és

elnökét, valamint az ügy referensét. Nem jelölhet ki olyan
személyt a Bizottság tagjául, akinél az adott ügyben az
igazságügyi szakértõkrõl szóló jogszabályokban meghatá-
rozott kizáró ok áll fenn,

b) ellenjegyzi a Bizottság által elkészített szakértõi vé-
leményt. A Bizottság által készített szakértõi véleményt
érdemben nem változtathatja meg, de alaki hiba esetén át-
dolgozásra visszaadhatja,

c) elkészíti és aláírja a díjjegyzéket,
d) negyedévenként legalább egy ízben összehívja a Tes-

tületet az elvégzett munka értékelése, az egységes szakmai
gyakorlat biztosítása érdekében,

e) évente jelentést készít az igazságügyi és rendészeti
miniszter, valamint a jogszabályban rögzített egyéb szer-
vek részére,

f) képviseli a Testületet külsõ szervek elõtt.

12. A Testület elnökének akadályoztatása, valamint
összeférhetetlensége esetén feladatait az általa, tartós aka-
dályoztatása esetén az igazságügyi és rendészeti miniszter
által kijelölt elnökhelyettes látja el.

13. A Bizottság elnökének feladata:
a) vezeti a Bizottság ülését,
b) formai és tartalmi szempontból ellenõrzi az elkészült

szakértõi véleményt,
c) aláírja a szakértõi véleményt,
d) a szakértõi véleményt aláírás után ellenjegyzésre be-

mutatja a Testület elnökének,
e) bírósági tárgyaláson képviseli a Bizottságot, ameny-

nyiben erre a Bizottság más tagját nem jelölte ki; a tárgya-
láson megjelenik, a tárgyaláson a véleményhez magyará-
zatot, kiegészítést fûzhet, érdemi változtatást azonban
csak a Bizottság valamennyi tagjának egyetértésével hajt-
hat végre,

f) az ülésrõl emlékeztetõt készít, melyet aláír.

14. A Bizottság referens tagjának feladata
a) a részére átadott ügy áttanulmányozása után nyolc

napon belül értesíti a felet az esetleges személyes vizsgálat
idõpontjáról és helyérõl, valamint elvégzi a vizsgálatot,
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b) amennyiben pótlólagos adatok beszerzése szükséges,
errõl haladéktalanul értesíti a Titkárságon keresztül a ki-
rendelõ szervet,

c) az ügyirat kézhezvételét vagy a személyes vizsgálat
elvégzését követõen tizenöt napon belül elkészíti a véle-
mény tervezetét és írott, valamint elektronikus formában
megküldi a Titkárságnak és a Bizottság tagjainak,

d) a Bizottság ülésén referálja az ügyet,
e) a szakértõi véleményt aláírja,
f) ha a Bizottság elnöke kijelöli, akkor a bíróság idézé-

sére a tárgyaláson megjelenik, a tárgyaláson a vélemény-
hez magyarázatot, kiegészítést fûzhet, érdemi változtatást
azonban csak a Bizottság valamennyi tagjának egyetérté-
sével hajthat végre.

15. A Bizottság nem referens tagja
a) részt vesz a Bizottság ülésén,
b) a napirenden szereplõ ügyekben véleményt nyilvánít,
c) aláírja a szakértõi véleményt,
d) ha a Bizottság elnöke kijelöli, akkor a bíróság idézé-

sére a tárgyaláson megjelenik, a tárgyaláson a vélemény-
hez magyarázatot, kiegészítést fûzhet, érdemi változtatást
azonban csak a Bizottság valamennyi tagjának egyetérté-
sével hajthat végre.

16. A Bizottság határozatképességéhez valamennyi tag
jelenléte szükséges. A Bizottság zárt ülésen tárgyal, hatá-
rozatát nyílt szavazással, egyszerû szótöbbséggel hozza. A
kisebbségben maradt vélemény a hatályos adatvédelmi
rendelkezések értelmében nem hozható nyilvánosságra.

17. A Testület titkárának (a továbbiakban: Titkár) fel-
adatai:

a) vezeti a Testület adminisztrációját,
b) elõkészíti az ügyeket a Bizottság kijelöléséhez,
c) értesíti a kirendelõ hatóságot és szükség esetén a fele-

ket az eljáró Bizottság összetételérõl,
d) pótlólagos adatok beszerzésének szükségessége ese-

tén errõl tájékoztatja a kirendelõ hatóságot,
e) az elnök utasítása alapján értesíti a kirendelõt, ha az

egyes kérdések megválaszolásához más szakértõ (a továb-
biakban: bevont szakértõ) igénybevétele is szükséges.

f) gondoskodik a Bizottság üléseinek helyszínérõl és a
tagok értesítésérõl,

g) összeállítja a bizottsági ülések napirendjét,
h) gondoskodik az elkészült szakvélemény megfelelõ

példányszámban történõ leírásáról, azt a Bizottság tagjai-
nak aláírásra és a Testület elnökének ellenjegyzésre bemu-
tatja,

i) az elkészült szakvéleményt, a díjjegyzéket és az irato-
kat a kirendelõ hatóságnak megküldi,

j) gondoskodik az elõkészítõ iratok, a bizottsági ülések
emlékeztetõi és a végleges vélemények, valamint az ügy-
ben keletkezett egyéb iratok irattározásáról,

k) figyelemmel kíséri a befolyó szakértõi díjakat és
évenként kétszer – június 15-ig, illetve december 15-ig – a

Testület elnökének jóváhagyását követõen intézkedik
azok kifizetésérõl,

l) minden év január 31-ig elkészíti az elõzõ év statiszti-
kai feldolgozását,

m) gondoskodik a Testület ülésének összehívásáról.

18. A szakértõi díjak felszámítása az igazságügyi szak-
értõi testületek szervezetérõl és mûködésérõl szóló
33/2007. (VI. 22.) IM rendelet 2. melléklete alapján törté-
nik. Kivételes esetben a 2. mellékletben meghatározottnál
legfeljebb 50%-kal magasabb alapdíj is megállapítható, ha
az ügy hosszabb tudományos vizsgálódást igényel, vagy
az alapdíj felemelését a szakvélemény elkészítésének
munkaigénye indokolja. Amennyiben a szakértõi véle-
mény elkészítéséhez kettõnél több személy vizsgálata
szükséges, a Testület 50%-kal magasabb alapdíjat állapít
meg.

Az alapdíj emelésére vonatkozó javaslatot a szakértõi
testület legkésõbb a díjjegyzékben teszi meg.

19. Az eljáró Bizottság tagjai a szakértõi vélemény alap-
díjából 25 000 Ft, a Be. 111. § (5) bekezdése alapján készí-
tett szakértõi vélemény alapdíjából 17 000 Ft, a további
ülések pótdíjából 8000 Ft díjban részesülnek. Ezen túl-
menõen a Bizottság elnökét és a véleménytervezetet elõ-
készítõ referenst is ügyenként 5000-5000 Ft, a Be. 111. §
(5) bekezdése alapján készített szakértõi vélemény eseté-
ben 3000-3000 Ft, pótvélemény elõterjesztése esetén
2000-2000 Ft illeti meg. Amennyiben egy szakértõi véle-
ményhez több személy vizsgálatára is szükség van, a refe-
renst vizsgálat személyenként 25 000 Ft, de legfeljebb
100 000 forint illeti meg. A bevont szakértõ a szakértõi dí-
ját az igazságügyi szakértõk díjazásáról szóló 3/1986.
(II. 21.) IM rendelet alapján állapítja meg.

A Testület tagjai részére megállapított díjak kifizetése
jelen ügyrend alapján, külön szerzõdés nélkül történik.

20. Bírósági tárgyaláson történõ megjelenés alkalmával
az ott eljáró bizottsági tagok díjazása az igazságügyi szakér-
tõkre hatályos jogszabályi rendelkezések alapján történik.

21. A Testület elnöke (elnökhelyettese) a költségátalány
terhére az ügyek szignálásáért ügyenként 2000 Ft, a Be.
111. § (5) bekezdése alapján készített szakértõi vélemény
esetében 1500 Ft, a további ülésre érkezett ügyek esetében
1000 Ft díjazásban részesül. A Testület elnöke (elnökhe-
lyettese) az ellenjegyzésért 3000 Ft, a Be. 111. § (5) be-
kezdése alapján készített szakértõi vélemény esetében
2000 Ft, a további ülésre érkezett ügyek esetében 1500 Ft
díjazásban részesül.

24. A költségátalány maradványának felhasználásáról
az Egészségügyi Tudományos Tanács titkára a Testület el-
nökével együttesen dönt.
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Budapest Lorkamill Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1. V. 9. 316-3926
Budapest Óbuda-Békásmegyer Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság 1032 Budapest, Csobánka tér 6. 454-7500
Budapest Fõv. Önkorm. Károlyi Sándor Kórház és Rendelõintézet 1045 Budapest, Nyár u. 42. 369-2011
Budapest Nyárády Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 1065 Budapest, Nagymezõ u. 21. (30) 417-7010

Budapest Nyárády Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/A (30) 417-7011
Budapest Fõv. Önkorm. Péterfy Sándor u.-i Kórház-Rendelõint. és Baleseti Kp. 1076 Budapest, Péterfy S. u. 8–20. 461-4700
Budapest Fõv. Önkorm. Heim Pál Gyermekkórház 1089 Budapest, Delej u. 9. 459-9170
Budapest Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 1089 Budapest, Korányi S. u. 3/A 314-1210
Budapest Szent Rókus Kórház és Intézményei 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 235-6500
Budapest SE Általános Orvostudományi Kar Pulmonológiai Klinika 1125 Budapest, Diósárok út 1/C 355-9733
Budapest Kék Pont Drogkonzultációs Kp. és Drogambulancia Alapítvány 1095 Budapest, Gát u. 25. I. 8. 215-7833
Budapest Kék Pont Drogkonzultációs Kp. és Drogambulancia Alapítvány 1039 Budapest, Lukács Gy. u. 3. 454-0876
Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1096 Budapest, Nagyvárad tér 1. 455-5700
Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1097 Budapest, Gyáli út 5–7. 455-8101
Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1097 Budapest, Füleki u. 12. 455-5700
Budapest Fõv. Önkorm. Egyesített Szent István és Szent László Kh.-Ri. 1097 Budapest, Gyáli út 17–19. 455-8101
Budapest Neuro-Med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság 1095 Budapest, Gát u. 25. 215-1734
Budapest Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet 1101Budapest, Liget u. 10. 262-5465
Budapest Fõv. Önkorm. Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelõintézet 1173 Budapest, Pesti út 84. 257-0261
Budapest Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest, Cserkesz u. 7–9. 431-9792
Budapest Emberbarát Alapítvány 1101 Budapest, Gyöngyike u. 4. 431-9792
Budapest Gyógyír XI. Szolgáltató Közhasznú Társaság 1113 Budapest, Fehérvári út 12. 279-2100
Budapest Gyógyír XI. Szolgáltató Közhasznú Társaság 1221 Budapest, Magasház 3. 362-4640
Budapest Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 1238 Budapest, Grassalkovich út 104. 287-3863
Budapest Senabil Gulf-Hungaria Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 1238 Budapest, Grassalkovich út 104. 319-7361
Budapest Drogprevenciós Alapítvány 1152 Budapest, Arany J. u. 79. 320-2866

1364
IG

A
Z

S
Á

G
Ü

G
Y

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

11.szám* A jegyzékbe való felvétel megelõzõ, felvilágosító szolgáltatás nyújtására nem jogosít.
A közlemény közzétételével egyidejûleg a megelõzõ, azonos tárgyban közzétett közlemény visszavonásra kerül.

Az Egészségügyi Minisztérium
közleménye
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és a kábítószer-használatot kezelõ más ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatók jegyzékérõl*



Budapest Fõv. Önkorm. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 1125 Budapest, Diósárok út 1. 458-4510
Budapest Fõv. Önkorm. Szent János Kórháza és Észak-budai Egyesített Kórházai 1028 Budapest, Pozsonyi u. 10. 376-5322
Budapest Nikotinmentes Egészségügyi Szolgáltató Bt. 1131 Budapest, Rokolya u. 1–13. fszt. 8. (30) 934-6735
Budapest Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház 1135 Budapest, Lehel u. 59. 451-2600
Budapest Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Addiktológiai Gondozó 1101 Budapest, Liget u. 10. 260-6676
Budapest Zuglói Egészségügyi Szolgálat 1146 Budapest, Hermina út 7. 469-3800
Budapest Budapest XV. Kerületi Önkormányzat Egészségügyi Intézménye 1151 Budapest, Fõ u. 71. 307-6327
Budapest Budapest XV. Kerületi Önkorm. Egészségügyi Intézménye 1152 Budapest, Arany J. u. 79. 307-6327
Budapest XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata 1165 Budapest, Baross G. u. 51. 401-0435
Budapest Budapest Fõv. XIX. Kerületi Önkorm. Kispesti Egészségügyi Intézete 1193 Budapest, Táncsics M. u. 40. 347-5900
Budapest Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 1204 Budapest, Köves út 1. 289-6200
Budapest Csepeli Egészségügyi Szolgálat 1214 Budapest, Csikó stny. 9. 427-5171
Budapest Segély Helyett Esély Alapítvány 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21–23. 226-4452
Budapest Dr. Funk Sándor 1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 22/A 451-2600
Budapest Dr. Csorba és Dr. Csorba Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 1165 Budapest, Baross G. u. 51. (30) 539-4595
Budapest Igazságügyi Megfigyelõ és Elmegyógyító Intézet 1108 Budapest, Kozma u. 13. 260-0225
Budapest Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona 1173 Budapest, Pesti út 117. 254-0021
Budapest Pszicho-Condi Egészségügyi Szolgáltató Betéti Társaság 1097 Budapest, Gyáli út 17–19. 357-1133
Budapest Pszichomed Pszichoterápiás és Pszichológiai Tanácsadó Közk. Társ. 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 2. 266-0000
Baranya Leo Amici 2002 Addiktológiai Leo Alapítvány 7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 30. (72) 482-903
Baranya Baranya M.-i Önk. Közeü.-i Nark. Fiatalokat Gyógyító Fogl. Közalap. 7623 Pécs, Szendrey Júlia u. 6. (72) 315-083
Baranya Baranya M.-i Önk. Közeü.-i Nark. Fiatalokat Gyógyító Fogl. Közalap. 7720 Pécsvárad, Erzsébet u. 1. (72) 465-307
Baranya Kovácsszénája Mérföldkõ Egyesület 7678 Kovácsszénája, Fõ u. 24. (72) 496-791
Baranya Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Eü.-i Int. Igazgatósága 7633 Pécs, Dr. Veress Endre u. 2. (72) 255-833
Baranya Bethania Rehabilitációs Otthon Alapítvány 7818 Siklós (Máriagyûd), Tenkes u. 9. (72) 579-203
Baranya Szigetvári Eü.-i Ellátó és Szolg. Korlátolt Felelõsségû Társaság 7900 Szigetvár, Szent István ltp. 7. (73) 500-511
Baranya Mohács Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 7700 Mohács, Szepessy tér 7. (69) 511-150
Baranya Komlói Egészségcentrum Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaság 7300 Komló, Pécsi u. 1. (72) 582-340
Baranya Eü-Med Kft. 7300 Komló, Pécsi út 1. (72) 581-056
Baranya Siklósi Kórház Közhasznú Társaság 7800 Siklós, Baross G. u. 6. (72) 352-411
Baranya Baranya Megyei Kórház 7624 Pécs, Nyár u. 8. (72) 256-716
Baranya Dr. Balázs Béla 7623 Pécs, Hõgyes Endre u. 19. (72) 315-154
Baranya Dr. Nagyidainé dr. Pórszász Gertrúd Mária 7623 Pécs, Nagy Lajos kir. u. 10/B (30) 994-9602
Baranya Pszichopraxis Bt. 7624 Pécs, Mártírok 17. (30) 993-8562
Bács-Kiskun Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete 6000 Kecskemét, Izsáki u. 5. (76) 516-700
Bács-Kiskun Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Közhasznú Társaság 6400 Kiskunhalas, Dr. Monspart L. u. 1. (77) 522-000
Bács-Kiskun Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Közhasznú Társaság 6200 Kiskõrös, Petõfi S. u. 14. (77) 522-000
Bács-Kiskun Városi Kórház-Rendelõintézet Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, Korond u. 5. (76) 463-222
Bács-Kiskun Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete Baja 6500 Baja, Pokorny u. 6. (79) 425-575
Békés Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelõintézet 5630 Békés, József A. u. 5. (66) 411-754
Békés Békés Városi Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelõintézet 5630 Békés, Vásárszél u. 2. (66) 411-754
Békés Réthy Pál Kórház 5600 Békéscsaba, Szent István tér 2. (66) 441-411
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Békés Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. 5540 Szarvas, Vasút u. 46–48. (66) 514-300
Békés Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 5900 Orosháza, Könd u. 59. (68) 411-756
Békés Pándy Kálmán Kórház 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. (66) 526-526
Borsod-Abaúj-Zemplén B.-A.-Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72–76. (46) 515-200
Borsod-Abaúj-Zemplén Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 3980 Sátoraljaújhely, Mártírok u. 9. (47) 525-300
Borsod-Abaúj-Zemplén Városi Kórház-Rendelõintézet Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika, Május 1. u. 56. (48) 514-800
Borsod-Abaúj-Zemplén Almási Balogh Pál Kórház-Rendelõintézet 3800 Ózd, Béke u. 1. (48) 574-400
Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm. Miskolci Egészségügyi Központ 3533 Miskolc, Kerpely A. u. 1. (46) 531-700
Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm. Miskolci Egészségügyi Központ 3533 Miskolc, Kórház u. 1. (46) 531-700
Borsod-Abaúj-Zemplén Miskolc Megyei Jogú Város Önkorm. Miskolci Egészségügyi Központ 3529 Miskolc, Csabai kapu 9–11. (46) 555-600
Borsod-Abaúj-Zemplén Pszichiátriai Szakkórház és Betegotthon 3741 Izsófalva, Mária táró 13. (48) 351-050
Borsod-Abaúj-Zemplén Encs Város Területi Egészségügyi Központ 3860 Encs, Gagarin u. 3. (46) 587-395
Borsod-Abaúj-Zemplén Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. (47) 361-558
Borsod-Abaúj-Zemplén Sárospatak Városi Önkormányzat Rendelõintézete 3950 Sárospatak, Comenius u. 20. (47) 513-110
Csongrád Dr. Farkasinszky Terézia Ifjúsági Drogcentrum 6726 Szeged, Fésû u. 4. (62) 436-353
Csongrád Dr. Bugyi István Kórház 6600 Szentes, Sima F. u. 44–58. (63) 313-244
Csongrád Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet 6900 Makó, Kórház u. 2. (62) 511-151
Csongrád Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5. (63) 570-800
Csongrád Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 6800 Hódmezõvásárhely, Imre J. u. 2. (62) 532-222
Csongrád SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 42. (62) 574-401
Csongrád SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 6725 Szeged, Kálvária sgt. 57. (62) 490-590
Fejér Dr. Bányai Béla 8130 Enying, Dózsa Gy. u. 28. (22) 372-974
Fejér Dr. Horváth Ilona Gyöngyi 8000 Székesfehérvár, Jankovich u. 2. (20) 978-7650
Fejér Dr. Karaszi Márton 8000 Székesfehérvár, Királysor 46. (22) 311-595
Fejér Dr. Karaszi Márton 8130 Polgárdi, Somlyói u. 2/A (22) 366-034
Fejér Pákozdi és Fia Ker. és Mezõgazd. Bt. 8000 Székesfehérvár, József A. u. 35. (20) 964-3905
Fejér Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3. (22) 535-500
Fejér Fejér Megyei Szent György Kórház 8130 Enying, Szabadság tér 15. (22) 372-194
Fejér Mór Városi Kórház-Rendelõintézet 8060 Mór, Kórház u. 21. (22) 407-119
Fejér Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Baracska 2471 Baracska, Annamajor (I. sz. rendelõ) 0. (22) 454-023
Fejér Magyar Ref. Egyház Kallódó Ifj. Mentõ Misszió 2465 Ráckeresztúr, Rákóczi F. u. 45. (25) 522-100
Gyõr-Moson-Sopron Activitae Kft. 9315 Sobor, Kossuth u. 7–9. (96) 287-260
Gyõr-Moson-Sopron Márkiné dr. Kelemen Terézia 9024 Gyõr, Babits M. u. 12/B (96) 448-296
Gyõr-Moson-Sopron Márkiné dr. Kelemen Terézia 9012 Gyõr, Hegymester u. 46. (96) 448-296
Gyõr-Moson-Sopron Mosonmagyaróvár Város Önkorm. Karolina Kórház-Rendelõintézete 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2–4. (96) 574-600
Gyõr-Moson-Sopron Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9000 Gyõr, Zrínyi u. 13. (96) 418-244
Gyõr-Moson-Sopron Petz Aladár Megyei Oktató Kórház 9000 Gyõr, Szigethy A. u. 109. (96) 418-244
Gyõr-Moson-Sopron Dr. Fodor Bernadett 9000 Gyõr, Szigethy A. u. 109. (30) 320-7066
Gyõr-Moson-Sopron Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház 9400 Sopron, Gyõri u. 15. (99) 312-120
Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4031 Debrecen, Bartók B. út 2–26. (52) 511-777
Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4031 Debrecen, Bethlen u. 11–17. (52) 511-777
Hajdú-Bihar Kenézy Kórház Kft. 4024 Debrecen, Varga u. 1. (52) 511-777
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Hajdú-Bihar Területi Kórház 4100 Berettyóújfalu, Orbán Balázs tér 1. (54) 507-555
Hajdú-Bihar Vesz Egészségügyi Szolgáltató Kht. 4024 Debrecen, Varga u. 1. (52) 311-077
Hajdú-Bihar Császár-Máté Oktató Bt. 4031 Debrecen, Nyugati u. 5–7. (52) 422-873
Heves Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelõintézet 3300 Eger, Markhot Ferenc út 1–3. (36) 411-444
Heves Gyöngyösi Kórház Egészségügyi Szolgáltató Kft. 3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20–22. (37) 312-492
Heves Utóhang Kft. 3200 Gyöngyös, Jeruzsálem út 8. (30) 381-6025
Heves T+T Humán Szolgáltató és Oktató Bt. (Dr. Balázs István) 3000 Hatvan, Kossuth Lajos tér 24. (20) 967-9749
Heves Dr. Szigethy Egészségügyi és Kulturális Szolgáltató Bt. 3300 Eger, Kolozsvári út 49. (30) 963-6989
Jász Nagykun-Szolnok Kátai Gábor Kórház 5300 Karcag, Zöldfa út 48. (59) 507-102
Jász-Nagykun-Szolnok Városi Egészségügyi Központ 5440 Kunszentmárton, Kossuth L. út 5. (56) 461-252
Jász-Nagykun-Szolnok Városi Kórház Eü.-i Szolgáltató Kft. 5400 Mezõtúr, Kossuth út 7–11. (56) 550-440
Jász-Nagykun-Szolnok Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 5000 Szolnok, Tófenék út 17. (56) 378-460
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház 5000 Szolnok, Tószegi út 21. (56) 503-603
Komárom-Esztergom Kom. Esztergom M.-i Önkorm. Szt. Borbála Kórház – III. telephely 2800 Tatabánya, Újsor 6. (34) 514 -350
Komárom-Esztergom Kom. Esztergom M.-i Önkorm. Szt. Borbála Kórház – II. telephely 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77. (34) 515-488
Komárom-Esztergom Pszichotrop Bt. 2800 Tatabánya, Újsor 6. (34) 514-350
Komárom-Esztergom Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom, Petõfi u. 26–28. (33) 542-300
Komárom-Esztergom Magyar Kékkereszt Egy. és Ref. Iszákosmentõ Misszió Alk. Szakint. 2027 Dömös, Dózsa Gy. u. 12–14. (33) 482-310
Komárom-Esztergom Selye János Kórház, Rendelõintézet 2900 Komárom, Beöthy Zsolt u. 4. (34) 344-088
Komárom-Esztergom Pszichotrop Gyógyító, Egészségnevelõ és Oktató Bt. 2942 Nagyigmánd, Kurtasor u. 26. (34) 356-273
Nógrád Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125–127. (35) 310- 444
Nógrád Margit Kórház 3060 Pásztó, Semmelweis út 15–17. (32) 561-000
Nógrád Szent Lázár Megyei Kórház 3100 Salgótarján, Füleki út 54–56. (32) 522-000
Nógrád Nógrádi Utánképzõ Oktatási Betéti Társaság 2660 Balassagyarmat, 16-os Honvéd 1. (30) 938-0900
Pest Dr. Han Egészségügyi Szolgáltató Bt. 2089 Telki, Kórház fasor 1. (26) 350-248
Pest Gáva Orvosi Szolgáltató Betéti Társaság 2330 Dunaharaszti, Vörösmarty út 17–19. (24) 340-5315
Pest Toldy Ferenc Kh.-Ri. Egyszemélyes Nonprofit Közhasznú Társaság 2700 Cegléd, Törteli út 1–3. (53) 310-011
Pest Dr. Marshal György 2252 Tóalmás, Alsóboldogkáta 1. (20) 571-5260
Pest „Europ-Med” Orvosi Szolgáltató Kft. Egészségügyi Központ 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 9. (23) 445-499
Pest Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Kht. Szakkórháza 2013 Pomáz-Kiskovácsi hrsz.: 0311/1. (26) 325-620
Pest Nagykáta Város Szakorvosi Rendelõintézete 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 25. (29) 440-059
Pest Telki Kórház Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 2089 Telki, Kórház fasor 1. (26) 350-248
Pest Silling és Társa Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 2600 Vác, Kosdi u. 2. (27) 312-800

Pest Silling és Társa Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelõsségû Társaság 2600 Vác, Kosdi u. 2. (27) 312-800

Pest Szakorvosi Rendelõintézet Monor 2200 Monor, Deák F. u. 9. (29) 412-360

Pest Szentendre Város Önkormányzata Egészségügyi Intézményei 2000 Szentendre, Dunakanyar krt. 34. (26) 312-407

Pest Szob Város Szakorvosi Rendelõintézete 2628 Szob, Ipolysági u. 3. (27) 370-073

Pest Tormay Károly Egészségügyi Központ 2100 Gödöllõ, Ady E. stny. 56. (28) 420-655

Pest Vác Város Önk. Jávorszky Ödön Kórház-Rendelõintézet 2600 Vác, Argenti Döme tér 1–3. (27) 314-522

Pest Evang. Pünkösdi Közösség Hajnalcsillag Szenvedélybet. Rehab. Otthona 2330 Dunaharaszti, Vörösmarty u. 17–19. (24) 531-185

Somogy Baranya Megyei Önk. Közeü.-i Nark. Fiatalokat Gyógy. Foglalk. Közalap. 7400 Kaposvár, Béke u. 47. (82) 511-634
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Somogy Barcs Város Önkormányzat Járóbeteg-ellátó Intézmények 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky u. 72. (82) 565-371

Somogy Nagyatád Város Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete 7500 Nagyatád, Bajcsy-Zsilinszky u. 1. (82) 504-400

Somogy Diótörés Alapítvány 8660 Lulla, Petõfi S. u. 4. (84) 525-253

Somogy Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézete 8600 Marcali, Kossuth L. u. 42. (85) 412-110

Szabolcs-Szatmár-Bereg Dr. Beszterci Felicia 4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 8. 1. em. 2. (30) 915-4055

Szabolcs-Szatmár-Bereg Dr. Beszterci Felicia 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 33 (30) 915-4055

Szabolcs-Szatmár-Bereg Jósa András Megyei Kórház 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 62. (42) 465-666

Szabolcs-Szatmár-Bereg Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló 4320 Nagykálló, Bátori u. 26. (42) 563-800

Szabolcs-Szatmár-Bereg Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló 4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 8. (42) 563-800

Szabolcs-Szatmár-Bereg Pszichiátriai Szakkórház Nagykálló 4400 Nyíregyháza, Árpád u. 41/A (42) 563-800

Tolna Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató Alapítvány 7163 Mõcsény-Zsibrik, Petõfi u. 13. (74) 409-375

Tolna Tolna Megyei Önk. Balassa János Kórháza 7100 Szekszárd, Palánki u. 2. (74) 501-600

Tolna Paks Város Rendelõintézete 7030 Paks, Barátság u. 2. (75) 519-040

Vas megye Dr. Markusovszky L. Ált. Rehab. és Gyógyfürdõkh. Egyetemi Okt. Zrt. 9700 Szombathely, 11-es Huszár u. 118. (94) 311-260

Vas megye Önkormányzati Kórház Sárvár 9600 Sárvár, Alkotmány u. 6. (95) 523-000

Vas megye Dr. Grósz Pál Sándor 9500 Celldömölk, Kossuth u. 5. (95) 420-431

Vas megye Kemenesaljai Egyesített Kórház 9500 Celldömölk, Kossuth u. 5. (95) 420-431

Vas megye Kemenesaljai Egyesített Kórház - Pszichiátriai Rehabilitációs Intézet 9551 Mesteri-Intaháza (95) 445-154

Vas megye Vasút-egészségügyi Kht. Eü. Központ 9700 Szombathely, Vasút u. 43. (94) 312-061

Veszprém Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8456 Noszlop, Alkotmány u. 20. (88) 234-411

Veszprém Alkohol-Drogsegély Ambulancia 8200 Veszprém, Pápai u. 37/B (88) 421-857

Veszprém Gróf Esterházy Kórház 8500 Pápa, Jókai u. 5–9. (89) 514-002

Veszprém Veszprém Megyei Kórház 8200 Veszprém, Komakút tér 1. (88) 556-000

Veszprém Veszprém Megyei Kórház 8330 Sümeg, Kompanik Zs. u. 6. (87) 352-444

Zala Megye Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg, Kossuth u. 46–48. (92) 311-420

Zala Megye Zala Megyei Kórház Zalaegerszeg, Külsõkórház u. 1. (92) 311-420
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Elõzetes állapotfelmérést végzõ intézmények,
valamint az ellátást vagy szolgáltatást nyújtó intézmények jegyzéke

A 26/2003. (V. 16.) ESZCSM–GYISM együttes rendeletben foglaltak alapján végzendõ
megelõzõ-felvilágosító szolgáltatás (elterelés) területi ellátási kötelezettsége

A szolgáltató neve Település Címe Telefonszám

Bács-Kiskun

Fõplébániai Karitász Alapítvány Kecskemét 6000
Kossuth tér 2.

(76) 415-466
(76) 508-499

Szeged megyei Jogú Város Önkormányzata
„Dr. Farkasinszky Terézia” Ifjúsági Drogcentrum

Szeged 6726
Fésû u. 4.

(62) 436-353

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Szekszárd 7100
Munkácsy u. 7/A

(74) 413-037
(74) 511-585

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes 6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972

Baranya

Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató
Alapítvány

Hidas 7696
Kossuth u. 62.

(72) 457-040

INDIT Közalapítvány Pécs 7623
Szendrey J. u. 6.

(72) 315-083
(72) 332-600

INDIT Közalapítvány
„TÜKÖR” Drogambulancia

Kaposvár 7400
Béke utca 47.

(82) 511-634

Békés

Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán
Kórháza

Gyula 5700
Semmelweis u. 1.

(66) 361-833

Független Egyesület Gyula 5700
Semmelweis u. 1.

(66) 526-540

Mentálhigiénés Egyesület Békéscsaba 5600
Békési út 40.

(66) 547-303

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya 5830
Hõsök tere 8.

(68) 456-191

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes 6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972
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Borsod-Abaúj-Zemplén

Drogambulancia Alapítvány Miskolc 3525
Feszty Á. u. 25.

(46) 431-310

Sziget Gondozóház Alapítvány
(ellátás helyszíne)

Gönc 3895
Rákóczi út 89.

(46) 705-538

ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége

Nyíregyháza 4400
Árok út 41.

(42) 438-316

Budapest I.

Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII. 1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
Fogadó Pszichoszociális Szolgálat

Budapest I. 1016
Csap u. 2.

(1) 355-0337

Budapest II.

Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII. 1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Budapest XI. 1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Hétszínvilág Transz-perszonális Egyesület Budapest II. 1024
Retek u. 5.

(1) 410-7961
(30) 996-1421

Budapest III.

Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII. 1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Hétszínvilág Transz-perszonális Egyesület Budapest II. 1024
Retek u. 5.

(1) 410-7961
(30) 996-1421

Drog Stop Budapest Egyesület Budapest IV. 1046
Külsõ Szilágyi út 14.

(1) 232-1389

Budapest IV.

Drog Stop Budapest Egyesület Budapest IV. 1046
Külsõ Szilágyi út 14.

(1) 232-1389

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház
Drogambulancia és Prevenciós Központ

Budapest XIII. 1135
Jász u. 14.

(1) 236-0787
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Budapest V.

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány Budapest VI. 1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Budapest VI.

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány Budapest VI. 1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Kvanum Zen Alapítvány Budapest VI. 1062
Bajza u. 58.

(30) 408-1211
(30) 328-9562

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Budapest VII.

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány Budapest VI. 1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Budapest VIII. 1083
Szigony u. 37.

(1) 303-6574

Budapest VIII.

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Budapest VIII. 1083
Szigony u. 37.

(1) 303-6574

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány Budapest VI. 1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Budapest IX.

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Budapest VIII. 1083
Szigony u. 37.

(1) 303-6574

Magadért Drogmentességet Védõ Alapítvány Budapest VI. 1067
Eötvös u. 19.

(1) 269-0857

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792
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Budapest X.

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Budapest XI.

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Budapest XI. 1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Segély Helyett Esély Alapítvány Budapest XXII. 1223
Jókai Mór u. 21–23.

(1) 226-4452
(1) 226-8433

Budapest XII.

Magyar Református Egyház Válaszút Misszió
Drogkonzultációs Irodája

Budapest XII. 1122
Krisztina krt. 5.

(1) 224-0122
(1) 224-0123

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Fogadó
Pszichoszociális Szolgálat

Budapest I. 1016
Csap u. 2.

(1) 355-0337

Budapest XIII.

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház
Drogambulancia és Prevenciós Központ

Budapest XIII. 1135
Jász u. 14.

(1) 236-0787

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Drogprevenciós Alapítvány Budapest XIII. 1136
Balzac u. 48/A

(1) 320-2866

Budapest XIV.

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Budapest XV.

Drogprevenciós Alapítvány Budapest XV. 1152
Arany János u. 73.

(1) 320-2866
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Drog Stop Budapest Egyesület Budapest IV. 1046
Külsõ Szilágyi út 14.

(1) 232-1389

Drogprevenciós Alapítvány Budapest XIII. 1136
Balzac u. 48/A

(1) 320-2866

Budapest XVI.

Iránytû Ifjúsági és Mentálhigiénés Közhasznú
Alapítvány

Budapest XIII. 1136
Pannónia u. 34.

(1) 339-3700
(1) 339-3701

Drogprevenciós Alapítvány Budapest XIII. 1136
Balzac u. 48/A

(1) 320-2866

Budapest XVII.

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Budapest XVII. 1174
Baross u. 86.

(1) 256-2050
(20) 967-9749

Országos Addiktológiai Intézet Budapest XIII. 1135
Lehel u. 59.

(1) 452-9450

Budapest XVIII.

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Budapest XVII. 1174
Baross u. 86.

(1) 256-2050
(20) 967-9749

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Budapest XIX.

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947

Budapest XX.

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947
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Budapest XXI.

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947

Budapest XXII.

Segély Helyett Esély Alapítvány Budapest XXII. 1223
Jókai Mór u. 21–23.

(1) 226-4452
(1) 226-8433

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Budapest XI. 1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Budapest XXIII.

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat
Addiktológiai Centrum

Budapest
XXIII.

1238
Grassalkovich u. 104.

(1) 287-3863
(1) 283-9947

Emberbarát Alapítvány Budapest X. 1105
Cserkesz u. 7–9.

(1) 431-9792

Csongrád

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
„Dr. Farkasinszky Terézia” Ifjúsági Drogcentrum

Szeged 6726
Fésû u. 4.

(62) 436-353

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes 6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972

Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet Battonya 5830
Hõsök tere 8.

(68) 456-191

Békés Megyei Képviselõtestület
Pándy Kálmán Kórháza

Gyula 5700
Semmelweis u. 1.

(66) 361-833

Független Egyesület Gyula 5700
Semmelweis u. 1.

(66) 526-540

Fejér

Alba Caritas Hungarica Alapítvány RÉV
Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Székesfehérvár 8000
Móri u. 20.

(22) 506-606

Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztõ
Alapítvány

Székesfehérvár 8000
Forgó u. 15.

(22) 502-276

Szent Pantaleon Kórház, Pszichiátriai Gondozó Dunaújváros 2400
Korányi Sándor u. 4–6.

(25) 550-583
(25) 550-572
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Dracéna 2004 Bt. Dunaújváros 2400
Kõris u. 17.

(25) 258-770
(30) 852-6050

Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata

Tata 2890
Almási út 43.

(34) 383-043

Szent Borbála Kórház Tatabánya 2800
Dózsa György u. 77.

(34) 515-488
(34) 514-356

Gyõr-Moson-Sopron

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
TÁMASZ Krízis- és Drogambulancia

Gyõr 9023
Szigethy A. u. 109.

(96) 411-807

GESZ Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgáltató
Központ

Mosonmagyar-
óvár

9200
Vasutas út 10.

(96) 207-421
(96) 576-557

Szt. Cirill és Method Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Gyõr 9025
Kossuth Lajos u. 63.

(96) 526-895
(96) 529-555
(96) 529-551

Human Talentum Bt. Sopron 9400
Ady Endre u. 10.

(30) 560-2323
(94) 327-297

Közösségi Mentálhigiénéért Alapítvány Sopron 9400
Magyar u. 8.

(20) 377-6455

Hajdú-Bihar

Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat –
Debreceni Szociális Központ

Debrecen 4024
Rákóczi út 7.

(52) 530-930

Függõ-Híd Egyesület a Szenvedélybetegekért Debrecen 4024
Varga u. 1.

(52) 349-920

Heves

Karitász RÉV (NAPPALI) Szenvedélybeteg-segítõ
Szolgálat

Eger 3300
Kolozsvári u. 49.

(36) 321-577

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Hatvan 3000
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Egészségügyi-Szociális Központ Salgótarján 3100
Füleki út 41.

(32) 317-851
(32) 311-159

Drogambulancia Alapítvány Miskolc 3525
Feszty Á. u. 25.

(46) 431-310
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Jász-Nagykun-Szolnok

Függõ-Híd Egyesület a Szenvedélybetegekért Debrecen 4024
Varga u. 1.

(52) 349-920

Humán Szolgáltató Központ Szolnok 5000
Városmajor út 67/A

(56) 420-614
(56) 424-502

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet –
Szolnoki Addiktológiai Központ

Szolnok 5000
Tófenék út 17.

(56) 378-460

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Hatvan 3000 Hatvan,
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Karitász RÉV (NAPPALI) Szenvedélybeteg-segítõ
Szolgálat

Eger 3300
Kolozsvári u. 49.

(36) 321-577

Dr. Bugyi István Kórház, Addiktológiai és
Drogambulancia

Szentes 6601
Sima Ferenc u. 44–58.

(63) 313-244
(63) 313-972

Komárom-Esztergom

Esztergomi Szent Jakab Alapítvány/Drogprevenciós
Iroda

Esztergom 2500
IV. Béla király út 3.

(33) 400-808

Szociális Alapellátó Intézmény Családsegítõ és
Gyermekjóléti Szolgálata

Tata 2890
Almási út 43.

(34) 383-043

Szent Borbála Kórház Tatabánya 2800
Dózsa György u. 77.

(34) 515-488
(34) 514-356

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház,
TÁMASZ Krízis- és Drogambulancia

Gyõr 9023
Szigethy A. u. 109.

(96) 411-807

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Budapest XI. 1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Nógrád

Egészségügyi-Szociális Központ Salgótarján 3100
Füleki út 41.

(32) 317-851
(32) 311-159

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Hatvan 3000
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház
Drogambulancia és Prevenciós Központ

Budapest XIII. 1135
Jász u. 14.

(1) 236-0787

Pest

Kék Kocka Segítõ és Szolgáltató Bt. Pomáz 2013
Szent Miklós tér 1.

(30) 240-9154
(70) 575-3446

Kék Kocka Segítõ és Szolgáltató Bt. Érd 2030
Emma u. 8.

(30) 240-9154
(70) 575-3446
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Kék Kocka Segítõ és Szolgáltató Bt. Szigetszent-
miklós

2310
Losonczi u. 9.

(30) 240-9154
(70) 575-3446

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Hatvan 3000
Kossuth Lajos tér 24.

(20) 967-9749
(1) 256-2050

Fõplébániai Karitász Alapítvány Kecskemét 6000
Kossuth tér 2.

(76) 415-466
(76) 508-499

Humán Szolgáltató Központ Szolnok 5000
Városmajor út 67/A

(56) 420-614
(56) 424-502

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet – Szolnoki
Addiktológiai Központ

Szolnok 5000
Tófenék út 17.

(56) 378-460

Katolikus Karitász – Caritas Hungarica Budapest XI. 1115
Bartók Béla út 96.

(1) 466-4455
(1) 361-4252

Segély Helyett Esély Alapítvány Budapest XXII. 1223
Jókai Mór u. 21–23.

(1) 226-4452
(1) 226-8433

T+T Humán Szolgáltató és Oktatási Központ Bt. Budapest XVII. 1174
Baross u. 86.

(1) 256-2050
(20) 967-9749

Esztergomi Szent Jakab Alapítvány/Drogprevenciós
Iroda

Esztergom 2500
IV. Béla király út 3.

(33) 400-808

Szent Pantaleon Kórház, Pszichiátriai Gondozó Dunaújváros 2400
Korányi Sándor u. 4–6.

(25) 550-583
(25) 550-572

Dracéna 2004 Bt. Dunaújváros 2400
Kõris u. 14.

(25) 258-770
(30) 852-6050

Somogy

Boglári Gyermekjóléti és Családsegítõ Alapítvány Balatonboglár 8630
Hétház u. 17.

(85) 554-355

INDIT Közalapítvány Pécs 7623
Szendrey J. u. 6.

(72) 315-083
(72) 332-600

INDIT Közalapítvány
„TÜKÖR” Drogambulancia

Kaposvár 7400
Béke utca 47.

(82) 511-634

Szabolcs-Szatmár-Bereg

ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézete,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége

Nyíregyháza 4400
Árok út 41.

(42) 438-316

Tolna

Szent Erzsébet Caritas Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Szekszárd 7100
Munkácsy u. 7/A

(74) 413-037
(74) 511-585

Kallódó Ifjúságot Mentõ Misszió Támogató
Alapítvány

Hidas 7696
Kossuth u. 62.

(72) 457-040

INDIT Közalapítvány
„TÜKÖR” Drogambulancia

Kaposvár 7400
Béke utca 47.

(82) 511-634
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Vas

Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város
Markusovszky Kórháza – Egyetemi Oktatókórház

Szombathely 9700
11-es Huszár u. 138.

(94) 311-230

Human Talentum Bt. Szombathely 9700
Bem József u. 9/B

(30) 560-2323

Human Talentum Bt. Sárvár 9600
Batthyány Lajos u. 29.

(30) 560-2323
(94) 327-297

Veszprém

Alkohol-Drogsegély Ambulancia Veszprém 8200
Pápai u. 37/B

(88) 421-857
(88) 401-660

Alba Caritas Hungarica Alapítvány
RÉV Szenvedélybeteg-segítõ Szolgálat

Székesfehérvár 8000
Móri u. 20.

(22) 506-606

Székesfehérvári Zöld Alma Egészségfejlesztõ
Alapítvány

Székesfehérvár 8000
Forgó u. 15.

(22) 502-276

Zala

Kiút Drogellenes Alapítvány Zalaegerszeg 8900
Kossuth út 46–48.

(30) 662-5879

Boglári Gyermekjóléti és Családsegítõ Alapítvány Balatonboglár 8630
Hétház u. 17.

(85) 554-355

Human Talentum Bt. Szombathely 9700
Bem József u. 9/B

(30) 560-2323

Szûcs Erika s. k.,
miniszter

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Dr. Kovárik Erzsébet s. k.,
szociálpolitikai szakállamtitkár

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Portörõ Péter s. k.,
fõosztályvezetõ-helyettes

Kábítószerügyi Koordinációs osztály
Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Balázs Tamásné s. k.,
gazdasági igazgató

Szociális és Munkaügyi Intézet

Dr. Felvinczi Katalin s. k.,
igazgató

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet – Nemzeti Drogmegelõzési Intézet
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Tájékoztatók

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
személyügyi hírei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter

dr. Bálint László rendõr alezredest, az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügyeleti és Terve-
zési Fõosztály Rendõrségi Felügyeleti és Tervezési Osztá-
lyára fõosztályvezetõ-helyettesnek,

Korsósné dr. Bajzát Terézia rendõr alezredest, az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Felügye-
leti és Tervezési Fõosztály Rendõrségi Felügyeleti és Ter-
vezési Osztályára,

Szabóné Teleki Henriett rendõr õrnagyot, az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium Rendészeti Igazgatási
Fõosztály Rendészeti Humánigazgatási Osztályára,

dr. Zalka Balázst az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Rendészeti Kodifikációs Fõosztály Rendészeti Ko-
difikációs Osztályára kiemelt fõreferensnek
berendelte;

dr. Papp Gábort az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztályán fõ-
osztályvezetõnek,

dr. Vincze Magdolnát az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Rendészeti szakállamtitkár titkárságán titkár-
ságvezetõnek
megbízta.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium kabinetfõ-
nöke

Bódis Orsolyát az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Miniszteri Kabinet Külügyi és Protokoll Osztályára,

Plankné Mitru Klárát az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Miniszteri Kabinetére,

Sükösd Istvánt az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Miniszteri Kabinetére,

Ungváriné Levenda Judit Teréziát az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Közpolitikai és Közigazgatás-
fejlesztési Fõosztály Közigazgatás-fejlesztési Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium koordiná-
ciós szakállamtitkára

Fõfai Editet az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Támogatás-koordinációs Fõosztály Kiemelt Projektek
Osztályára,

dr. Kakatics Lilit az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály Fel-
adatszervezési és Minõségbiztosítási Osztályára,

dr. Kaszás Klaudiát az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály
Feladatszervezési és Minõségbiztosítási Osztályára,

Kovály Józsefet az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Támogatás-koordinációs Fõosztály Bel- és Igazság-
ügyi Támogatások Osztályára,

Komjáthy Gábort az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály Ügy-
kezelési Osztályára,

Lebovits Tímeát az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Humánigazgatási és Fejlesztési Fõosztály Humán-
politikai Fejlesztési Osztályára,

Rubi Esztert az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Koordinációs és Belsõ Fejlesztési Fõosztály Feladatszer-
vezési és Minõségbiztosítási Osztályára,

Seres Gábort az Igazságügyi és Rendészeti Minisztéri-
um Humánigazgatási és Fejlesztési Fõosztály Személyzeti
Ügyek Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium közjogi
szakállamtitkára

Békefi Annamáriát az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Hatósági Fõosztály Hatósági Osztályára,

dr. Fehér Ágnest az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály Ható-
sági Eljárási Kodifikációs Osztályára,

dr. Gulyás Katalint az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály
Közigazgatási Szolgáltatási Kodifikációs Osztályára,

Gyûrû Attila Zsoltot az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály
Hatósági Eljárási Kodifikációs Osztályára,

Korsós Viktóriát az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály Ható-
sági Eljárási Kodifikációs Osztályára,

Magyar Zsókát az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály Köz-
igazgatási Szolgáltatási Kodifikációs Osztályára,

Nagy Krisztinát az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály Hatósági
Eljárási Kodifikációs Osztályára,

dr. Pálfi Kingát az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Hatósági Eljárási és Kodifikációs Fõosztály Hatósági
Eljárási Kodifikációs Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium európai
uniós jogi szakállamtitkára

dr. Milotta Lászlót az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály Nem-
zetközi Büntetõjogi Osztályára,
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dr. Takács Krisztiánt az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Nemzetközi Együttmûködési Fõosztály Nem-
zetközi Büntetõjogi Osztályára
köztisztviselõnek kinevezte.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti
szakállamtitkára

dr. Ritecz Györgyöt az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Rendészeti Felügyeleti és Ellenõrzési Fõosz-
tály Rendõrségi Felügyeleti és Tervezési Osztályára köz-
tisztviselõnek kinevezte.

Közszolgálati jogviszonya megszûnt

végleges közigazgatási áthelyezéssel

dr. Árvay-Bencze Katalinnak, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Hatósági Eljárási és Szolgáltatási Ko-
difikációs Fõosztály Közigazgatási Szolgáltatási Kodifi-
kációs Osztály köztisztviselõjének,

Csók Csillának, az Igazságügyi és Rendészeti Miniszté-
rium Rendészeti Felügyeleti és Tervezési Fõosztály Köz-
gazdasági Felügyeleti és Tervezési Osztály fõosztályveze-
tõ-helyettesének,

dr. Fazekas Jánosnak, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Alkotmányjogi Fõosztály Közigazgatási
Jogi Kodifikációs Osztály köztisztviselõjének;

közös megegyezéssel

dr. Berta Andreának, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Büntetõjogi Kodifikációs Fõosztály Büntetõel-
járási és Büntetés-végrehajtási Jogi Kodifikációs Osztály
köztisztviselõjének,

dr. Csizmazia Norbertnek, az Igazságügyi és Rendészeti
Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs és Nemzetközi
Magánjogi Fõosztály Polgári Jogi Kodifikációs Osztály
köztisztviselõjének,

Erdei Mariannak, az Igazságügyi és Rendészeti Minisz-
térium Hatósági Eljárási és Szolgáltatási Kodifikációs Fõ-
osztály köztisztviselõjének,

Hegedûs Ágnesnek, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Költségvetési és Gazdasági Fõosztály munka-
vállalójának,

Orbán Krisztiánnak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Hatósági Eljárási és Szolgáltatási Kodifikációs
Fõosztály köztisztviselõjének,

dr. Szûcs Ágnesnek, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Bel- és Igazságügyi Együttmûködési és Migrá-
ciós Fõosztály köztisztviselõjének,

dr. Takács Mária Edinának, az Igazságügyi és Rendé-
szeti Minisztérium Közpolitikai és Közigazgatás-fejlesz-
tési Fõosztály Közigazgatás-fejlesztési Osztálya köztiszt-
viselõjének;

felmentéssel

Molnár Alviánnak, az Igazságügyi és Rendészeti Mi-
nisztérium Rendészeti szakállamtitkár titkársága köztiszt-
viselõjének.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA
– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-
dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai
milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.
A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati

Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Szerkesztésért felelõs: Laborcné dr. Balogh Éva
Kiadja: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 18 900 Ft áfával, féléves elõfizetési díj: 9450 Ft áfával, egy példány ára: 1680 Ft áfával.

HU ISSN 0133–7645

08.3439 – Nyomja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.9
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket
folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-
számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-
sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe
véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)
szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az
elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott
10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-
sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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