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Jog sza bá lyok

A Kormány
227/2007. (VIII. 31.) Korm.

rendelete
a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl  szóló 

85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi LXXXVII. tör vény 9.  §-ának (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl  szóló 85/2007. (IV. 25.) Kor m. ren de let (a továb biak ban:
R.) 1. mel lék le té ben fog lalt táb lá zat 12–13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ked vez mé nyek a hely kö zi köz le ke dés ben
Ked vez mé nyek 

a he lyi köz le ke dés ben

jegy-
ked vez mény

bér let-
ked vez mény

bér let ked vez mény

(vas úti sze mély szál lí tás, HÉV, hely kö zi au tó -
busz-köz le ke dés, komp- és rév köz le ke dés)

(he lyi köz úti 
és kö tött pá lyás

 köz le ke dés)

[%] [%]

Ta nu lói jog vi szony alap ján igény be ve he tõ ked vez mé nyek]

„12. nap pa li és esti ok ta tás mun ka -
rend je sze rint fo lyó ok ta tás ban
részt vevõ ta nu ló kö zép is ko la,
szak is ko la vé gé ig bár mely vi -
szony la tú uta zás ra

3.  § (1) ba)
1., 3.

50 – a Fát. mel lék le -
té ben meg ha tá -
ro zott mér té kû
ked vez mény

13. nap pa li és esti kép zés mun ka -
rend je sze rint fel sõ ok ta tás ban ta -
nul má nyo kat foly ta tó hall ga tó
in téz mény-lak hely kö zöt ti uta -
zás ra

3.  § (1) bc)
1–2.

50 90 a Fát. mel lék le -
té ben meg ha tá -
ro zott mér té kû
ked vez mény”

2.  §

Az R. a mel lék let ben fog lalt 3. mel lék let tel egé szül ki.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2007. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg kez dett uta zá -
sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 1. mel lék le té nek 10. pont ja elõt ti sor ban a „Ta nu lói jog vi szony
alap ján igény be ve he tõ uta zá si ked vez mé nyek” szö veg rész he lyé be a „Ta nu lói és hall ga tói jog vi szony alap ján igény be
ve he tõ uta zá si ked vez mé nyek” szö veg lép.

Gyur csány Fe renc s. k., 
mi nisz ter el nök
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Melléklet
a 227/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelethez

„3. melléklet 
a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelethez

A 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben
meghatározott közforgalmú személyszállítási utazási

kedvezmények után igénybe vehetõ fogyasztói
árkiegészítés

Ked vez mény mér ték

A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl
 szóló

2003. évi LXXXVII. tör vény
mel lék le te sze rint 

ked vez mény ka te gó ria

50%-os me net jegy ked vez mény 1. ked vez mény ka te gó ria
90%-os me net jegy ked vez mény 2. ked vez mény ka te gó ria
90%-os bér let ked vez mény 4. ked vez mény ka te gó ria
he lyi köz le ke dé si bér let ked vez -
mény

5. ked vez mény ka te gó ria

me net jegy- és bér let ked vez mény 
a komp- és rév köz le ke dés ben

6. ked vez mény ka te gó ria

”

A gazdasági és közlekedési miniszter
76/2007. (VIII. 30.) GKM

rendelete
a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekrõl  szóló, 1985. december 20-i

3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról  szóló
124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény 48.  §
(3) be kez dé se b) pont já nak 14., 19. és 24. al pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 163/2006. (VII. 28.)
Kor m. ren de let 1.  §-ának e) pont já ban meg ál la pí tott fel -
adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé kek -
rõl  szóló, 1985. de cem ber 20-i 3821/85/EGK ta ná csi ren -
de let vég re haj tá sá ról  szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ren de let al kal ma zá si kö re ki ter jed:]
„c) a di gi tá lis ta cho gráf és a ta cho gráf kár tya, az adat rög -

zí tõ lap, va la mint a te vé keny ség iga zo ló lap használa tára,”

2.  §

Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ t) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„t) te vé keny ség iga zo ló lap: a köz úti szál lí tás ra vo nat -

ko zó egyes szo ci á lis jog sza bá lyok kal kap cso la tos for ma -

nyom tat vány ról  szóló, 2007. áp ri lis 12-ei 2007/230/EK bi -
zott sá gi ha tá ro zat alap ján a 3. szá mú mel lék let ben meg ha -
tá ro zott ok mány, ame lyen a mun kál ta tó iga zol ja, és a gép -
jár mû ve ze tõ nyi lat ko zik ar ról, hogy egy meg ha tá ro zott
idõ szak ban nem vég zett az 561/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let vagy a 2001. évi IX. tör vénnyel
ki hir de tett, a nem zet kö zi köz úti fu va ro zást vég zõ jár mû -
vek sze mély ze té nek mun ká já ról  szóló Eu ró pai Meg ál la -
po dás (a továb biak ban: AETR Meg ál la po dás) ha tá lya alá
tar to zó te vé keny sé get.”

3.  §

(1) Az R. 6.  §-át meg elõ zõ al cím he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„A tachográf, az adatrögzítõ lap, a tachográf kártya
és a tevékenységigazoló lap használata”

(2) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (9) és (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A mun kál ta tó a gép jár mû ve ze tõ ré szé re a 3. szá mú
mel lék let ben meg ha tá ro zott te vé keny ség iga zo ló la pot kö -
te les ki ad ni azok ra a na pok ra, ame lye ken a gép jár mû ve ze -
tõ nem vég zett az 561/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta -
ná csi ren de let vagy az AETR Meg ál la po dás ha tá lya alá
tar to zó te vé keny sé get. Az iga zo lá son a mun kál ta tó – a ré -
szé re a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tás
ada ta i val össz hang ban – meg kell je löl je

a) a 13. pon tot, ha a gép jár mû ve ze tõ ke re sõ kép te len sé -
get oko zó be teg ség  miatt nem vég zett mun kát,

b) a 14. pon tot, ha a gép jár mû ve ze tõ a sza bad sá ga  miatt 
nem vég zett mun kát, vagy

c) a 15. pon tot, ha a gép jár mû ve ze tõ olyan mun kát vég -
zett, amely nem tar to zik az 561/2006/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de let vagy az AETR Meg ál la po dás ha -
tá lya alá.

(10) A gép jár mû ve ze tõ kö te les a ré szé re ki adott te vé -
keny ség iga zo ló lap 17–18. pont ját a jár mû ve ze tõi te vé -
keny sé gé nek meg kez dé se elõtt ki töl te ni, to váb bá a te vé -
keny ség iga zo ló la pot a 3821/85/EGK ta ná csi ren de let ben
meg ha tá ro zott mó don – az adat rög zí tõ la pok ra vo nat ko zó
elõ írások meg fe le lõ al kal ma zá sá val – kell ke zel ni.”

4.  §

Az R. 15.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jo gi ak tu sok vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg:

a) a Ta nács 3821/85/EGK ren de le te (1985. de cem ber
20.) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lé -
kek rõl, 4–5. cikk, 7–10. cikk, 12. cikk (2) és (3) be kez dés,
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13. cikk, 14. cikk (3)–(5) be kez dés, 15. cikk (5) be kez dés,
16. cikk (1) és (3) be kez dés,

b) a Ta nács 2135/98/EK ren de le te (1998. szep tem ber
24.) a köz úti köz le ke dés ben hasz nált me net író ké szü lék rõl 
 szóló 3821/85/EGK ren de let, to váb bá a 3820/84/EGK és a 
3821/85/EGK ren de le tek vég re haj tá sá ra vo nat ko zó
88/599/EGK irány elv mó do sí tá sá ról, 1. cikk 2. pont,
4. pont, 5. pont a)–c) al pont, 6. pont, 7. pont b) al pont,
9. pont b) al pont,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 561/2006/EK
ren de le te (2006. már ci us 15.) a köz úti szál lí tás ra vo nat -
ko zó egyes szo ci á lis jog sza bá lyok össze han go lá sá ról, a
3821/85/EGK és a 2135/98/EK ta ná csi ren de let mó do sí -
tá sá ról, va la mint a 3820/85/EGK ta ná csi ren de let ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl, 10. cikk (5) be kez dés a) pont i)
al pont,

d) a Bi zott ság 2007/230/EK ha tá ro za ta (2007. áp ri -
lis 12.) a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci á lis jog -
sza bá lyok kal kap cso la tos for ma nyom tat vány ról.”

5.  §

Az R. az e ren de let mel lék le té ben fog lalt 3. szá mú mel -
lék let tel egé szül ki.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ha tá lyát vesz ti a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon.

7.  §

Ez a ren de let a köz úti szál lí tás ra vo nat ko zó egyes szo ci -
á lis jog sza bá lyok kal kap cso la tos for ma nyom tat vány ról
 szóló, 2007. áp ri lis 12-ei 2007/230/EK bi zott sá gi ha tá ro -
zat vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la pít ja
meg.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet a 76/2007. (VIII. 30.) GKM rendelethez

„3. szá mú mel lék let a 124/2005. (XII. 29.) GKM ren de let hez

Tevékenységigazoló lap

Az 561/2006/EK rendelet vagy a Nemzetközi Közúti Fuvarozást végzõ jármûvek személyzetének munkájáról
 szóló Európai Megállapodás

(AETR Megállapodás) alapján végzett tevékenységek igazolása

Az út megkezdése elõtt kell géppel kitölteni, majd aláírni!
Az eredeti tachográf-lapokkal együtt kell tárolni az elõ írás szerinti helyen!

A hamis igazolás kiállítása jogsértésnek minõsül!

1. A mun kál ta tó ne ve: .......................................................................................................................................................

2. Ut ca, ház szám (hrsz.), pos tai irá nyí tó szám, vá ros (te le pü lés), or szág: .........................................................................

3. Te le fon szám (a nem zet kö zi elõ hí vó szám mal): ............................................................................................................

4. Fax szám (a nem zet kö zi elõ hí vó szám mal): ..................................................................................................................

5. E-ma il cím: ...................................................................................................................................................................

Alul írott

6. Név: ..............................................................................................................................................................................

7. A vál lal ko zás ban be töl tött tiszt sé ge: ............................................................................................................................

ki je len tem, hogy a jár mû ve ze tõ

8. Név: ..............................................................................................................................................................................

9. Szü le té si ide je: ..............................................................................................................................................................

10. Ve ze tõi en ge dély, sze mély azo nos sá gi iga zol vány vagy út le vél szá ma: .....................................................................

az aláb bi idõ szak ban:

11. (év-hó nap-nap-óra)-tól/-tõl: ........................................................................................................................................

12. (év-hó nap-nap-óra)-ig: ................................................................................................................................................
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13.  be teg ál lo mány ban volt (*)

14.  sza bad sá gon volt (*)

15.  olyan jár mû vet ve ze tett, amely men te sült az 561/2006/EK ren de let vagy az AETR Meg ál la po dás ha tá lya alól (*)

16. A vál lal ko zás ré szé rõl, kelt ………………………… (hely) …………………………-án/-én,

alá írás ................................................

17. Alul írott, a jár mû ve ze tõ je ki je len tem, hogy nem ve zet tem az 561/2006/EK ren de let vagy az AETR Meg ál la po dás
ha tá lya alá esõ jár mû vet a fen ti idõ szak ban.

18. Kelt ............................................. (hely) .................................-án/én,

jár mû ve ze tõ alá írá sa ................................................”

* A 13., 14. és 15. pont kö zül csak az egyik vá laszt ha tó.

Jog sza bály mu ta tó

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi körébe tartozó,

illetve a gazdasági és közlekedési miniszterrel
együttesen kiadott vagy a gazdasági és közlekedési
miniszter feladatkörét érintõ egyéb jogszabályok

(Magyar Közlöny 2007. évi 111–117. száma)

A)

A gazdasági és közlekedési miniszter
jogszabály-elõkészítési felelõsségi kö ré be tar to zó

egyéb jog sza bá lyok

230/2007. (VI II. 31.) Korm. r. az elekt ro ni kus hír köz lõ 
há ló za tok nem ze ti fel osz tá si ter vé rõl  szóló 164/2005.
( VIII. 16.) Korm. ren de let és az elekt ro ni kus hír köz lõ há -
ló za tok azo no sí tó i val kap cso la tos gaz dál ko dás rend jé rõl
 szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
(Ma gyar Köz löny 115/I. kö tet, 8736. ol dal)

77/2007. (VI II. 30.) GKM r. az elekt ro ni kus hír köz lé si
szol gál ta tá sok hoz szük sé ges azo no sí tók le kö té sé nek és
hasz ná la tá nak díj ár ól  szóló 11/2005. (IX. 28.) IHM ren de -
let mó do sí tá sá ról (Ma gyar Köz löny 114. szám, 8622. ol -
dal)

78/2007. (VI II. 31.) GKM r. a gaz da sá gi és köz le ke dé -
si mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó in for ma ti kai, táv köz lé si és 
pos tai szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i -
nek ki adá sá ról (Ma gyar Köz löny 115/I. kö tet, 8737. ol dal)

B)

A gazdasági és közlekedési miniszterrel együttesen
kiadott jogszabály

24/2007. (VI II. 29.) MeHVM–GKM–KvVM e. r.
a Kör nye zet és Ener gia Ope ra tív Prog ram IV. és V. pri o ri -
tá sa i nak vég re haj tá sá ban köz re mû kö dõ szer ve zet ki je lö lé -
sé rõl (Ma gyar Köz löny 113. szám, 8414. ol dal)

C)

A gazdasági és közlekedési miniszter feladatkörét
érintõ egyéb jogszabály

21/2007. (VI II. 23.) MeHVM–FM e. r. az egyes Euró -
pai Re gi o ná lis Fej lesz té si Alap ból, az Euró pai Szo ciá lis
Alap ból, az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran -
cia Alap ból, va la mint Ha lá sza ti Ori en tá ci ós Pénz ügyi Esz -
köz bõl szár ma zó tá mo ga tás hoz kap cso ló dó egyes fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak rend jé rõl (Ma -
gyar Köz löny 111. szám, 8308. ol dal)
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1065/2007. (VIII. 23.) Korm.

határozata
a kormányzati civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló

egyes intézkedésekrõl

A kor mány za ti ci vil kap cso la tok fej lesz té se ér de ké ben a 
Kor mány el ren de li, hogy:

1. olyan ci vil in for má ci ós por tál mû köd jön, ame lyen
el ér he tõ a mi nisz té ri u mok és egyéb köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szer vek ál tal a vi lág há lón köz zé tett, a ci vil szer ve ze -
tek re vo nat ko zó va la mennyi nyil vá nos in for má ció. A ci vil
in for má ci ós por tá lon el ér he tõ vé kell ten ni kü lö nö sen

a) az egyez te tés alatt ál ló kon cep ci ó kat, jogszabá -
lyokat,

b) a pá lyá za ti ki írá so kat,
c) a ci vil szer ve ze tek ré szé re jut ta tott tá mo ga tá sok ada ta it,
d) az egyez te té si és vé le mény nyil vá ní tá si fó ru mok ról,

va la mint egyéb, a ci vil szer ve ze te ket köz vet le nül érin tõ
ren dez vé nyek rõl, ese mé nyek rõl  szóló tá jé koz ta tást,

e) a mi nisz té ri u mok ál tal mû köd te tett vagy tá mo ga tott,
ci vil szer ve ze tek ré szé re szol gál ta tást nyúj tó szer ve ze tek -
rõl  szóló tá jé koz ta tást,

f) a kor mány zat mun ká ját se gí tõ, ci vil rész vé tel lel mû -
kö dõ ta nács adó, ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ tes tü le tek fel -
ada ta i ról, össze té te lé rõl, a ci vil részt ve võk el ér he tõ sé gé -
rõl, je lö lé sé nek sza bá lya i ról  szóló tá jé koz ta tást;

Fe le lõs: a mû köd te té sért a ci vil kap cso la tok fej lesz-
 té sé ért fe le lõs mi nisz ter
az a)–b) pon tok te kin te té ben az in for ma ti-
 ká ért fe le lõs mi nisz ter
a c) pont te kin te té ben az ál lam ház tar tá sért
 fe le lõs mi nisz ter
a d)–f) pon tok te kin te té ben va la mennyi
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

2. az ál la mi szer vek jog sza bá lyok ban rög zí tett, a vi lág -
há lón tör té nõ köz zé té te li kö te le zett sé ge it, így kü lö nö sen
az elekt ro ni kus in for má ció sza bad ság ról  szóló 2005. évi
XC. tör vény és az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 
217/1998. (XII. 30.) Kor m. ren de let ál tal el ren delt kö te le -
zett sé ge ket össz hang ba kell hoz ni. A kö te le zett sé gek egy -
sé ges, kö vet ke ze tes és éssze rû rend jé nek meg ál la pí tá sa ér -
de ké ben ké szül jön elõ ter jesz tés;

Fe le lõs: igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
in for ma ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter
a ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
va la mennyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

3. a ci vil in for má ci ós por tá lon lét re kell hoz ni azt a fe -
lü le tet, ame lyen ke resz tül a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer -

vek ál tal ve ze tett, a vi lág há lón el ér he tõ nyil vá nos adat bá -
zi sok ci vil szer ve ze tek re vo nat ko zó ada tai, va la mint a tár -
sa dal mi szer ve ze tek rõl és ala pít vá nyok ról ve ze tett köz hi -
te les nyil ván tar tás ada tai egy he lyen le kér dez he tõk és
meg je le nít he tõk [or szá gos ci vil adat bá zis];

Fe le lõs: ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

4. a tár sa dal mi szer ve ze tek és ala pít vá nyok köz hi te les
nyil ván tar tá sát meg kell újí ta ni. Az elekt ro ni kus nyil ván -
tar tás ba vé telt és vál to zás be jegy zést or szá gos, bí ró ság ál -
tal ve ze tett nyil ván tar tá si rend sze ren ke resz tül kell biz to sí -
ta ni, lét re kell hoz ni a tár sa dal mi szer ve ze tek és ala pít vá -
nyok egy sé ges, nyil vá nos azo no sí tó ját, to váb bá elõ kell
ké szí te ni az eh hez szük sé ges jog sza bály-mó do sí tá so kat;

Fe le lõs: igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 31.

5. a 4. pont sze rin ti nyil ván tar tás meg va ló sí tá sá ra ki -
emelt pro jekt ja vas la tot kell ké szí te ni. A Kormány fel ké ri
az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö két, hogy ve -
gyen részt a pro jekt ja vas lat ki dol go zá sá ban;

Fe le lõs: igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke

Ha tár idõ: 2008. áp ri lis 30.

6. az ad mi niszt rá ci ós ter hek csök ken té se és az egyen lõ
esé lyû hoz zá fé rés elõ moz dí tá sa ér de ké ben a ci vil szer ve -
ze tek vo nat ko zá sá ban is bõ ví te ni kell az ügy fél kap un ke -
resz tül tör té nõ elekt ro ni kus ügy in té zés for má it, kü lö nös
te kin tet tel az ál lam i szer vek fe lé tör té nõ adat szol gál ta tá si
kö te le zett sé gek tel je sí té sé re és a pá lyá za ti el já rá sok so rán
a pár hu za mos adat szol gál ta tá sok el ke rü lé sé re [egy ab la kos 
ügy in té zés]. En nek ér de ké ben ké szül jön ki emelt pro jekt -
ja vas lat az aláb bi ak figye lembe véte lével:

a) meg kell te rem te ni a 4. pont sze rin ti nyil ván tar tás és
az adó alany-nyil ván tar tás biz ton sá gos össze kap cso ló dá -
sá nak le he tõ sé gét,

b) le he tõ vé kell ten ni, hogy a ci vil szer ve zet va la -
mennyi köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv felé fenn ál ló adat -
szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek elekt ro ni kus úton is ele get
te hes sen,

c) a mi nisz té ri u mok ál tal mû köd te tett elekt ro ni kus pá -
lyá za ti rend sze rek kel össze füg gés ben ki kell dol goz ni az
egy sé ges, köz pon ti re giszt rá ci ós rend szert;

Fe le lõs: ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke
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a b)–c) pont vo nat ko zá sá ban va la mennyi
 mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. au gusz tus 31.

7. a Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal vé gez zen olyan éven -
kén ti adat fel vé telt, amely alap ján ele mez he tõ a ci vil szer -
ve ze tek te vé keny sé ge

Fe le lõs: Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi va tal el nö ke
Ha tár idõ: az 5. pont ban fog lalt pro jekt meg va ló su lá sát

 köve tõen fo lya ma to san

8. a ci vil szer ve ze tek nem zet kö zi sze rep vál la lá sá nak és 
in teg rá ci ó já nak se gí té se ér de ké ben meg kell vizs gál ni a
nem zet kö zi nem-kor mány za ti szer ve ze tek jo gi sze mé lyi -
sé gé nek el is me ré sé rõl  szóló 124. szá mú Euró pa Ta ná csi
Egyez mény hez tör té nõ csat la ko zás le he tõ sé gét, in do kolt
eset ben ké szül jön elõ ter jesz tés az Egyez mény hez va ló
csat la ko zás ról;

Fe le lõs: ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
kül po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

9. a mi nisz té ri u mok két éven te – a ci vil kap cso la tok fej -
lesz té sé ért fe le lõs mi nisz ter ko or di ná lá sá val – ci vil cse lek -
vé si ter vet ké szít se nek. A cse lek vé si terv ben fog lal tak meg -
va ló su lá sát a mi nisz té ri u mok éven te össze ge zik, és meg kül -
dik a ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs mi nisz ter nek a
ci vil in for má ci ós por tá lon va ló köz zé té tel ér de ké ben;

Fe le lõs: va la mennyi mi nisz ter
Ha tár idõ: áp ri lis 30., 2008-tól kez dõ dõ en

10. a kor mány zat mun ká ját se gí tõ, ci vil rész vé tel lel mû -
kö dõ ta nács adó, ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ tes tü le tek re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat fe lül kell vizs gál ni, és szük ség sze rint
mó do sí ta ni an nak ér de ké ben, hogy a ci vil részt ve võ re vo nat -
ko zó ja vas lat té tel, il let ve a ci vil részt ve võ ki vá lasz tá sa az
adott te rü let vo nat ko zá sá ban szé les kö rû ci vil ér dek kép vi se -
le tet biz to sí tó, át lát ha tó és al kot má nyos mó don tör tén jen;

Fe le lõs: va la mennyi mi nisz ter
Ha tár idõ: 2008. jú ni us 30.

11. a ci vil szer ve ze tek ré szé re szol gál ta tást nyúj tó, mi -
nisz té ri u mok ál tal tá mo ga tott szer ve ze tek, szak mai há ló -
za tok te vé keny sé gét át kell te kin te ni, és ké szül jön ja vas lat
a Kor mány ré szé re a fel adat- és ha tás kö rök, funk ci ók pár -
hu za mos sá gát meg szün te tõ, a szol gál ta tá sok szín vo na lát
eme lõ, a fel ada tok ha té kony meg osz tá sát biz to sí tó szol gál -
ta tá si rend szer ki ala kí tá sa ér de ké ben.

Fe le lõs: ci vil kap cso la tok fej lesz té sé ért fe le lõs
 mi nisz ter
érin tett mi nisz te rek

Ha tár idõ: 2008. áp ri lis 30.

12. E ha tá ro zat vég re haj tá sa so rán ci vil szer ve zet alatt
a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény

sze rin ti ala pít ványt, egye sü le tet, il let ve egye sü le tek szö -
vet sé ge it kell ér te ni.

Bu da pest, 2007. au gusz tus 15.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter

A Kormány
1066/2007. (VIII. 29.) Korm.

határozata
a Kormány 2007–2010-re vonatkozó tudomány-,

technológia- és innováció-politikai (TTI)
intézkedési tervérõl

A Kor mány – an nak ér de ké ben, hogy erõ sít se Ma gyar -
or szág tu dá son és a tu dás hasz no sí tá sán ala pu ló ver seny -
ké pes sé gét – 

1. el fo gad ja e ha tá ro zat mel lék le te sze rint a 2007–2013
évek re vo nat ko zó TTI stra té gia vég re haj tá sá ra szol gá ló,
2007–2010 évek re vo nat ko zó tu do mány-, tech no ló gia- és
in no vá ció-po li ti kai in téz ke dé si ter vet (a továb biak ban:
TTI in téz ke dé si terv);

2. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy az 1. pont
alap ján a Tu do mány- és Tech no ló gia po li ti kai Kol lé gi um -
ról, va la mint a tu do mány- és tech no ló gia po li ti ka kor -
mány za ti irá nyí tá si és vég re haj tá si rend sze ré nek meg újí tá -
sá val kap cso la tos fel ada tok ról  szóló 1033/2003. (IV. 18.)
Korm. ha tá ro zat, va la mint az eh hez csat la ko zó tes tü le tek
sta tú tu ma i nak mó do sí tá sát ter jesszék a Kormány elé;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért
 fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter

Ha tár idõ: 2007. ok tó ber 31.

3. fel hív ja az érin tett mi nisz te re ket, hogy éven te ké szít se -
nek be szá mo lót – a TTPK ál tal is meg tár gyalt je len tés alap -
ján – a TTI in téz ke dé si terv vég re haj tá sá nak hely ze té rõl;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
kor mány za ti igaz ga tás össze han go lá sá ért 
 fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter

Ha tár idõ el sõ al ka lom mal: 2008. jú ni us 30.

4. A 2. és a 3. pont ban meg ha tá ro zott fel adat kap csán
fel ké ri a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia el nö két, hogy
mû köd jön köz re az érin tett elõ ter jesz tések és a be szá mo ló
el ké szí té sé ben.

5. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba, egy -
ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ku ta tás-fej lesz tés rõl és a tech no ló -
gi ai in no vá ci ó ról  szóló tör vényhez kap cso ló dó in téz ke dé -
sek rõl  szóló 2286/2004. (XI. 17.) Kor m. ha tá ro zat.

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



Melléklet az 1066/2007. (VIII. 29.) Korm. határozathoz

INTÉZKEDÉSI TERV
a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007–2010)

A. Kormánydöntést igénylõ intézkedések

Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia
kap cso ló dás

1. Egy sé ges tu do mány és
in no vá ció-po li ti kai irá nyí tá si
rend szer ki ala kí tá sa. A TTI
kor mány za ti ko or di ná ci ó já nak
mó do sí tá sa a TTI stra té gia és
más, a TTI te rü le tét érin tõ
kor mány za ti stratégiák
összehangolása érdekében

Cél a TTPK szer ve ze té nek és el já rá si rend jé nek mó do sí tá sa an nak
ér de ké ben, hogy kon cent rált, egy ér tel mû dön té si jog kö rök
le gye nek for rás sal együtt a meg fe le lõ szak mai kom pe ten ci á val
ren del ke zõ szer ve ze tek nél, és hogy az ope ra tív mû kö dés fel té te lei
javuljanak (kormányhatározat szükséges).

a)–c): 2007.
de cem ber 31.
d): fo lya ma tos

OKM, GKM,
NKTH, MeH,
az MTA
fel ké ré sé vel
(a továb biak-
 ban: az MTA
meg ne ve zé se -
kor fel ké rést
kell érteni)

Ál lam ház tar tá si 
for rás.

II.3.1.

a) A TTPK össze té te lé nek mó do sí tá sa, a re gi o ná lis kép vi se let
biztosítása.

b) A TTPK fel ada ta i nak mun ka terv ben, dön tés ho za ta li
el já rá sá nak ügy rend ben rögzítése.

c) A TTPK dön té se it az érin tett két mi nisz ter kö zös
elõ ter jesz tésben nyújt sa be a Kor mány jó vá ha gyá sát
(kor mány ha tá ro zat) kérve.

d) A TTPK mun ká já nak elõ ké szí té sé ben na gyobb sze re pet kell
kap nia a Ku ta tá si és Tech no ló gi ai In no vá ci ós Ta nács nak, a
Tu do mány-Tech no ló gia po li ti kai és Ver seny ké pes sé gi Ta nács adó
Tes tü let nek, a re gi o ná lis ér dek kép vi se le tek nek, illetve az eseti
tematikus munkacsoportoknak.

e) Az NKTH statútumának módosítása.

2. Prioritást élvezõ szakmai
kulcsterületek, technológiák
kijelölése

Az ÚMFT és a TTI stratégia végrehajtási tapasztalatai alapján a
hazai fejlesztéseket megalapozó kitörési pontok, fejlesztési
kulcsterületek azonosítása.

2008. dec. 31. GKM, OKM,
NFÜ, érintett
szaktárcák
közremûködé-
sével

Külön forrást
nem igényel.

II.1.1.

3. Új, teljesítményelvû ágazati
foglalkoztatási és javadalmazás
rendszer kidolgozása a K+F+I
területén

A közfeladatok felülvizsgálatát köve tõen is költségvetési keretek
között kutatási feladatokra foglalkoztatandók körének
meghatározása. A tudomány mûvelõi közalkalmazotti
jogállásának áttekintése (tanulmány, elemzés, koncepcionális
megalapozás, jogi szabályozás). A jogviszony-tör vényekkel
összehangolva javaslat az ágazati foglalkoztatás modelljére. Ez
tartalmazza a kutatói életpálya-modellt is.

Koncepció:
2007. 12. 31.,
szabályozás:
2008. I. félév,
bevezetés:
2009. 01. 01.

MeH, OKM,
SZMM, MTA,
érintett
szaktárcák
közremûködé-
sével

Nem igényel
külön forrást.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia
kap cso ló dás

4. Új Akadémiai Törvény
benyújtása

Az MTA közfeladatainak és azok feltételrendszerének
újrafogalmazása, a köztestületi és kutatásirányítási feladatok
szétválasztása.

Kormány elé
terjesztés:
2007. 12. 31.

OKM, MTA,
IRM

Nem igényel
külön forrást.

II.2.5.

5. A nem költségvetési/állami
források növelésének ösztönzése

Önálló stratégia és (rész) intézkedési terv, valamint a fiatal
innovatív vállalkozásokat támogató programcsomag kidolgozása
(deregulációs javaslatok, adminisztrációs könnyítések, támogatási
programok, adó- és foglalkoztatási kedvezmények stb.).

2008. 
május 31.

GKM, NKTH,
PM

6. A hazai alapkutatások pályázati
forrásainak növelése (OTKA)

Az intézkedés támogatja a hazai alapkutatásokat az OTKA
felhasználásának továbbfejlesztésével, forrásainak növelésével és
függetlenségének erõsítésével. Feladat: az OKM, a GKM és az
MTA mérje fel a lehetséges költségvetési átcsoportosítás forrásait.

Éves
költségvetési
tör vényhez
kapcsolódóan,
2007. 
október 31.

OKM, MTA 2007.
októberére fel
kell mérni a
lehetséges
átcsoportosítás
forrásait.

IV.A.5., III.1.

7. Konstrukció és szabályozási
javaslat az EU kutatási
keretprogramokban való
részvétel átmeneti és
elõfinanszírozására.

Olyan finanszírozási konstrukció és annak megvalósítását lehetõvé 
tevõ szabályozási javaslat kialakítása, amelynek alapján a Kutatási 
és Technológiai Innovációs Alap forrásaiból az EU KFI
pályázaton nyertes pályázók az EU támogatás tényleges
beérkezéséig átmeneti, visszatérítendõ finanszírozást kaphatnak.

2007.
december 31.

GKM, NKTH,
PM

Nem igényel
külön forrást.

III.13.

8. Az Európai Neutronkutató
Központ (European Spallation
Source, ESS projekt) lehetséges
hazai megvalósításának
vizsgálata

Az intézkedés elemei:
a) lehetséges magyarországi helyszín kiválasztása,
b) finanszírozási konstrukció kialakítása,
c) társfinanszírozók felkutatása.

2007. II. félév GKM (NKTH), 
a c) pont
tekintetében
KüM is.

Megvalósítás:
magán. Állami
rásegítõ
intézkedések:
KTIA, GKM)

II.1.12.

9. Magyarország részvételének
támogatása az Európai
Technológiai Intézetben (EIT)

Az intézkedés elemei:
a) EIT szakmai hálózat legalább egy hazai résztvevõjének
felkészítése a részvételre,
b) az EIT adminisztratív központjának budapesti
megvalósításával kapcsolatos elõkészítõ munka.

2007-tõl GKM (NKTH), 
OKM

GKM fejezet
és/vagy KTIA

II.1.12.

10. A kutatási eredmények
hasznosítására irányuló
vállalkozásalapítás
egyszerûsítése és liberalizációja
a felsõoktatási és egyéb K+F
intézmények számára

A felsõoktatási tör vényhez benyújtott 2007. évi módosítások
változatlanul túlzott megszorításokat tartalmaznak az állami
felsõoktatási intézmények által alapított gazdasági társaságokra
vonatkozóan. Javaslat kidolgozása a szellemi tulajdon
hasznosítására létrehozott vállalkozások alapításának
megkönnyítésére.

2008. június
30.

OKM, GKM,
MSZH

Nem szükséges IV.B.1; B.3.

11. A klaszterek és konzorciumok
(vállalkozások, kutatóintézetek,
egyetemek, egyéb szervezetek)
jogi státuszának rendezése

Az Európai Unió támogatási szabályaival összhangban a
klaszterek és konzorciumok jogi státuszának kialakítása és
beépítése a hazai jogrendbe. Javaslat kidolgozása a Gt. ilyen
irányú módosítására.

2008. I. félév GKM, IRM Nem szükséges IV.A.1;
IV.A.2. II.1.6
IV.A.9
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TTI stra té gia
kap cso ló dás

12. A szellemi vagyon
hasznosításának segítése a
költségvetési kutatóhelyeken

A kutatás-fejlesztésrõl és a technológiai innovációról, az
államháztartásról  szóló tör vények, valamint az állami vagyonról
 szóló tör vények összehangolt módosítása. Cél a kutatóhelyek
vállalkozási szabadságának növelése a szellemi vagyon
hasznosítása révén.

2007.
december 31.

GKM (NKTH), 
PM, IRM,
MSZH, OKM,
MTA, (MISZ)
érintett
szaktárcák
közremûködé-
sével

Nem igényel
külön forrást.

II.1.9., II.1.10., 
IV.B.3, 
IV.B.6.

13. A természetes személy
feltalálók által birtokolt szellemi 
alkotások vállalkozásba
vitelének megkönnyítése

Az SZJA tör vény módosítása annak érdekében, hogy a feltalálók
szellemi alkotásainak vállalkozásba vitele ösztönzést kapjon. Az a
magánszemély, aki szellemi alkotását hasznosítás céljából
vállalkozásba apportálja, mentesüljön az annak értéke alapján
kivetett SzJA alól.

2008.
december 31.

GKM (NKTH), 
PM, MSZH

(Évi kb. 
90 M Ft
SZJA-kiesés)

IV.B.7., V.9.

14. A K+F és innováció statisztikai
rendszerének továbbfejlesztése

Az intézkedés elemei:
a) A K+F és innováció statisztikai adatszolgáltatási rendszerének
fejlesztése, a szükséges változásoknak az OSAP-ban és más
vonatkozó jogszabályokban történõ érvényesítése.
b) A K+F-et végzõ szervezetek teljes körû regiszterének
felállítása és karbantartása.
c) Az állami szervek K+F és innovációs adatgyûjtésében lévõ
párhuzamosságok megszüntetése.

2008.
december 31.

KSH, GKM,
OKM, APEH

KSH
költségvetés

15. A K+F+I pályázatok
egyszerûbb, a szakterület
sajátosságait figye lembe vevõ
szabályozása.

A szakterület sajátosságait figye lembe vevõ, egységes,
pályázóbarát, és a lehetõ legegyszerûbb szabályozás, egyértelmû,
és a mainál egyszerûbb kezelést biztosító jogi környezet
kialakítása szükséges a KTIA, valamint a K+F célú költségvetési
elõirányzatok esetében.

2007. II. félév GKM, NKTH,
OKM, MSZH,
érintett
szaktárcák
közremûködé -
sével (felkért
közrem.: MTA, 
MRK, MISZ)

Nem igényel
külön forrást

IV.A.2.

16. Az intézkedési tervben szereplõ
javaslatok hatáselemzése

a) Az intézkedési tervben szereplõ javaslatok hatáselemzésének
elkészítése, az eredményesség bemutatásával.
b) Évente jelentés készítése a TTPK részére, valamint szükség
szerint javaslattétel az intézkedési terv aktualizálására.

a) 2007.
december 31.,
majd félévente
b) 2008. június 
30., majd
évente

az adott
intézkedésért
felelõs
szervezet

Nem igényel
külön forrást

IV.A.4.

17. Kutatás-fejlesztési és innovációs 
források összehangolása

Az ágazati források összehangolása, erre alkalmas szervezeti
keretek, eljárásrend kialakítása. Cél az ágazati forrásfelhasználás
összehangolási mechanizmusának kialakítása (egységes cél- és
hozzárendelt eszközrendszer, egységes nyilvántartási és értékelési
és monitoring rendszer kialakítása a közpénzbõl, de különbözõ
csatornákon finanszírozott kutatási, innovációs programokra és
pályázatokra vonatkozóan).

Koncepció és
javaslat
kidolgozása:
2007. dec. 31.,
jogalkotás:
2008. I. félév

GKM, OKM,
NKTH, PM,
NFÜ, MTA,
érintett
szaktárcák
közremûködé-
sével

Külön forrást
nem igényel
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia
kap cso ló dás

18. Az innováció és a K+F egységes 
közfinanszírozási rendszerének
kialakítása

Egyeztetõ munkacsoport felállítása, negyedévenkénti jelentés
készítése. A munka részét képezi többek között a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap (KTIA), a GOP, a TIOP, a
TÁMOP, valamint egyéb hazai források összehangolása.

Munkacsoport
felállítása:
2007.
09. 15. 
Elsõ jelentés:
2007. 11. 30.

GKM, OKM,
NFÜ, MTA

Nem igényel
külön forrást

IV.A.2, IV.A.3.

19. Költségvetési kutatóhálózatok
integrációja

Javaslat egységes, fõhivatású költségvetési kutatóintézeti hálózat
kialakítására.

2008. I. félév OKM Nem igényel
külön forrást

20. A Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap pénzügyi
szabályozásának rendezése, az
alap zárolt részének
felszabadítása, 2010-re a zárolás 
megszüntetése

A költségvetési tör vénybõl azon rendelkezések eltávolítása,
amelyek gátolják a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
alapszerû mûködését, elsõsorban az éves maradványok
felhasználhatósága tekintetében.

2007. október
31.

PM KTIA meglévõ, 
de zárolt
forrása

IV.A.3.

21. Költségvetési kutatóhelyek
tudományos teljesítmény alapú
bérezési modellje és a projekt
alapú finanszírozás bevezetése

Az érdekelt társadalmi partnerekkel konzultálva a
közfinanszírozású kutatóhelyeken a teljesítményen alapuló
bérezési modell kialakítása. A kutatóhelyi feladatokat
közalkalmazotti státuszban ellátók számának szükség szerinti
csökkentése. Az intézetek projekt alapú finanszírozásának
hangsúlyosabbá tétele a mûködési finanszírozással szemben.

2008. I. félév Elõkészítés:
OKM, MTA

Nem igényel
külön forrást

II.2.3., III.2.,
III.4., IV.A.7.

B. Kormánydöntést egyelõre nem igénylõ ágazati intézkedések

I. A tu dás lét re ho zá sát és hasz no sí tá sát ösz tön zõ gaz da sá gi és jogi kör nye zet

Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

Az át lát ha tó ság, az össze han golt ság és a ha té kony ság erõ sí té se a TTI kor mány za ti ko or di ná ci ó ban és finanszírozásban

I.1. A köz pén zek bõl fi nan szí ro zott
pá lyá za ti rend sze rek
mód szer ta ni to vább fej lesz té se

Az in téz ke dés ele mei:
a) A köz pén zek bõl fi nan szí ro zott pá lyá za tok nyil ván tar tá sá nak,
kö ve té sé nek (mo ni tor ing), el len õr zé sé nek és ér té ke lé sé nek
egy sé ges el vek re épí té se.
b) Min den köz fi nan szí ro zá sú for rá sok ból tá mo ga tott prog ram
ese té ben elekt ro ni kus pályáztatás és pályázati ügyintézés
bevezetése.

Rend szer
ki ala kí tá sa:
2008.,
be ve ze tés:
2009.

GKM, NKTH,
OKM, MTA,
NFÜ, érin tett
szak tár cák
köz re mû kö dé -
sé vel

GKM fe je zet,
KTIA,
GOP

IV.A.1.

I.2. A ku ta tás-fej lesz tés és in no vá ció 
nap ra kész in for má ci ós, elem zõ
bá zi sá nak kialakítása

A KFI sta tisz ti kai mód szer ta ni fej lesz té sek és elem zé sek
el vég zé sé re, va la mint a KFI stra té gia meg ala po zá sát és
meg va ló sí tá sát szol gá ló mód szer ta ni esz kö zök mû köd te té sé re
szak mai elem zõ tu dás bá zis (pl. TéT ob szer va tó ri um) lét re ho zá sa.
A Nem ze ti Ku ta tás-nyil ván tar tá si Rendszer felhasználóbarát
továbbfejlesztése.

2008. jú ni us
30.

GKM, NKTH,
KSH

KTIA,
költ ség ve tés

TTI strat. 2.5.
fe je zet
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

I.3. Adó rend szer, já ru lé kok
fe lül vizs gá la ta

Ta pasz ta la tok ér té ke lé se az In no vá ci ós Já ru lék be fi ze té sek rõl,
le írá sok ról
Meg le võ K+F+I adó ked vez mé nyek meg vizs gá lá sa, ho gyan
hasz nál ha tók fel a KFI tevékenységek ösztönzésére.

2008. Értékelés:
GKM, NKTH,
KvVM,
adatszolgálta-
tás: PM
(APEH)

Nem szükséges

I.4. Tevékenység-szempontú
költségvetés és zárszámadás
készítése (NABS 3. szintig)

A központi költségvetésben a K+F kiadások célja, forrása és
pontos volumene, valamint a tervezett felhasználásnak a
támogatott tevékenység jellege szerinti struktúrája meghatározható 
legyen.

Vizsgálat:
2007. 12. 31.
Javaslat: 2008.
03. 31.
Bevezetés:
2009. évi
költségvetés

GKM, OKM,
PM, MTA,
NKTH
PM

Vizsgálat:
KTIA.
Bevezetés: nem 
igényel külön
forrást

IV.A.1

I.5. A támogatási intenzitás
meghatározása a támogatott
gazdasági státusza és a
kockázatok alapján

Az EU 2006. végén elfogadott K+F támogatási keretszabályainak
megfelelõ hazai szabályozás kialakítása a támogatási
intenzitásokra vonatkozóan, és az új szabályok 
EU notifikációjának elõkészítése a PM TVI közremûködésével.

2007. október
31.

GKM, NKTH
(KTIA
tekintetében),
NFÜ (ÚMFT
tekintetében)

Nem igényel
külön forrást

I.6. A K+F támogatások
hatékonyságának növelése,
fókuszálás

A támogatások eredményességi kritériumainak szigorítása, a
támogatottak átmeneti kizárása a támogatotti körbõl a támogatási
feltételek megszegése esetén. A támogatások centralizációja, arra
törekedve, hogy ahol ez releváns, a minimálisan támogatott
projektméret 100 M Ft legyen.

Folyamatos, az
új pályázati
stratégiák
kialakításakor.

GKM, NKTH Nem igényel
külön forrást

Innovációt ösztönzõ jogi környezet

I.7. Az innovatív termékeket elõször 
bevezetõ piac létrejöttének
ösztönzése

Az intézkedés elemei:
a) Az innovatív termékek bevezetéséhez a keresleti oldal
létrejöttének ösztönzése kedvezõ környezet kialakításával, a
közbeszerzés, a szabványok stb. megfelelõ szabályozásán
keresztül.
b) A közbeszerzés KFI támogatási eszközként való alkalmazási
lehetõségének, az innováció piacközeli beszerzése lehetõségének
megvizsgálása, alkalmasság esetén a megfelelõ szabályozás
elkészítése. Ezen belül szempont: az EU elõ írások keretei között a
lehetõ legnagyobb mértékben a hazai innováció erõsítése.

2008. GKM, NKTH,
IRM

A meglévõ
közbeszerzési
forrás-kerete-
ken belül

IV.B.4.,
IV.B.6. IV.B.7.

I.8. Vállalati ösztöndíjak
alapításának ösztönzése

Az intézkedés ösztönözi a vállalatokat ösztöndíj programok
kiírására, és ezáltal a diákok ösztönzése továbbtanulásra a keresett 
szakterületeken.

2009. GKM, PM Forrásigény:
évi kb.
120 M Ft
társasági
adó-kiesés

III.13.

I.9. A kutatói mobilitás ösztönzése,
a kutatók beáramlásának
könnyítése egyszerûbb
szabályozás révén

Kormányrendelet elkészítése, hatályba lépése, a harmadik
országbeli állampolgár kutatókat fogadó kutatószervezetek
jóváhagyásáról, a fogadási megállapodásról.

2007. GKM, NKTH,
IRM, SZMM
bevonásával

Nem igényel
külön forrást

III.12., III.13.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

I.10. A költségvetési és a nem
költségvetésbõl származó
források differenciált
felhasználása a költségvetési
kutatóintézetekben

Javaslat kidolgozása arra, hogy a nem költségvetésbõl származó
bevételekre ne vonatkozzanak a költségvetési források szabályai.
A módosítás célja, hogy mentesítse a piaci források felhasználását
a költségvetési forrásokra vonatkozó indokolatlan kötöttségektõl.

Vizsgálat:
2007. 07. 31.
javaslattétel:
2007. 08. 31.
Bevezetés:
(Áht.):
2009. 01. 01.

Vizsgálat és
javaslattétel:
MTA, OKM,
GKM, NKTH,
MTA,
Bevezetés: PM

Nem igényel
külön forrást

I.11. Jogi keretek kialakítása KKV-k
közös KFI problémáinak
megoldására

Meg kell vizsgálni a lehetõségét és alkalmasság esetén megfelelõ
jogszabályok kialakításával támogatni az alábbi tevékenységeket:
a) Tagdíj alapú kutatóintézetek alakítása, amelyben a csatlakozott 
KKV-k számára végeznek KFI tevékenységet.
c) Felhasználók számára nyitott laboratóriumok, virtuális
kutatóközpontok létrehozása.

Konstrukció
vizsgálata:
2008.
Bevezetés
2009. (ha a
vizsgálat
alapján
indokolt)

GKM, NKTH A kialakítandó
konstrukció
függvényében

I.12. Ösztönzõ programcsomag fiatal
innovatív vállalkozások részére

A 2006/C 323/01 számú, a kutatáshoz, fejlesztéshez és
innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi
keretrendszerérõl  szóló EU keretszabályban meghatározott adó- és 
járulékkedvezmények nyújtása fiatal innovatív vállalkozásoknak
(YIC) (Pl. bérjárulék-kedvezmény az elsõ 3 évben 100%, a
következõ 3 évben 50% mértékben. Pl. elvárt adó eltörlése az elsõ
3 évben, 50% kedvezmény az elsõ 3 nyereséges évben. 
Pl. adókedvezmények a YIC-ba befektetõk számára.)

Konstrukció
kidolgozása:
2008.
Bevezetés (a
vizsgálat
függvényében): 
2009.

GKM, NKTH,
PM

Bérjárulék- és
társasági
adó-kiesés a
konstrukció
függvényében

V.9.

II. Mi nõ ség-, tel je sít mény- és hasz no sí tás-ve zé relt, ha té kony nem ze ti in no vá ci ós rend szer

Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

A nem ze ti in no vá ci ós rend szer és a K+F+I in téz mény há ló zat fej lesz té se

II.1. In no vá ci ós szol gál ta tó
köz pon tok lé te sí té se és
fejlesztése

A fej lesz té si pó lu sok ban olyan tech no ló gi ai köz pon tok és par kok
lé te sí té sé nek tá mo ga tá sa, ame lyek meg ha tá ro zott ága zat szá má ra
ku ta tá si, in no vá ci ós, híd kép zõ, me nedzs ment, ipar jog vé del mi,
va la mint tech no ló gi ai in ku bá tor és transzfer szolgáltatásokat
nyújtanak.

2008. I.
fél év tõl

GKM, NKTH,
érin tett
szak tár cák
köz re mû kö dé -
sé vel, MSZH,
NFÜ

GOP 1.2.1 V.7.

II.2. Nem zet kö zi leg ver seny ké pes
ku ta tó in téz mé nyek kiépítése

A meg lé võ ki vá ló ság ra ala poz va kor sze rû nem zet kö zi
tu do mány szer ve zé si és me nedzs ment nor mák sze rint Eu ró pa
él vo na lá ba tar to zó ku ta tó egye tem(ek), ku ta tó in téz mé nyek
ki épí té se, együtt mû köd ve a gaz da sá gi szfé ra sze rep lõ i vel
a) ku ta tó egye te mek,
b) MTA Nemzeti Laboratóriumok (2–4).

2009. I.
félévtõl

GKM, NKTH
NFÜ,
OKM, MTA
érintett
szaktárcák
közremûködé-
sével

K+F+I
projektek
révén, a
létrehozás nem
külön
intézkedés

II.1.1.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

II.3. Konstrukció kidolgozása és
megvalósítása a költségvetési
kutatóhelyek professzionális
kutatás-hasznosítási
menedzsmentjének
kialakítására.

Ahol célszerû, a költségvetési kutatóhelyek kutatásokkal
kapcsolatos üzleti tevékenységének kiszervezése, például
innovációs holdingvállalkozásokba.

Konstrukció
kidolgozása:
2008. 1. fé.
Indítás a és
források
fv-ében 2008.

GKM, NKTH,
OKM, MTA,
(közremûködõ: 
MRK)

A konstrukció
kidolgozása
nem igényel
külön forrást.
Indítás forrása
a konstrukció
függvényében

II.4. A nemzeti innovációs rendszer
felmérése, nemzetközi
összehasonlítása

Háttérelemzések készítése az OECD szakértõi számára a nemzeti
innovációs rendszer elemzését, nemzetközi összehasonlítását és
javaslatokat tartalmazó ország-tanulmány. készítéséhez az EU-hoz 
való felzárkózás és a hazai Nemzeti Innovációs Rendszer
célirányos fejleszthetõsége érdekében.

2007–2008. GKM, NKTH,
érintett
szaktárcák
közremûködé-
sével

KTIA I.2.

II.5. Az NKTH mûködésének
megújítása

Az NKTH mûködésének megújítása, feladatainak kialakítása. Koncepció: 
07. 12. 31.,
végrehajtás:
2008.

GKM, NKTH GKM, NKTH

II.6. Tudományos és Technológiai
attaséi hálózat és a külgazdasági 
szakdiplomata hálózat
munkájának összehangolása

Tudományos és technológiai szakdiplomata hálózat megerõsítése
a világ élvonalába tartozó tudományos és technológiai innovációs
központokba a gazdasági hasznosításra alkalmas termékek,
eljárások, technológiák elõállítását és fejlesztését szolgáló tudás
megszerzésére, a hazai kutatási eredmények külföldi
népszerûsítésére, és nemzetközi KFI együttmûködések
kialakítására.

Folyamatos KüM, GKM,
NKTH

KüM fejezet 
E célra a –
KTIA helyett a
KüM
költségvetési
fejezetének kell 
szolgálnia. 
(par excellence 
állami feladat)

II.3.3.

A költségvetési kutatóhelyek mûködési hatékonyságának növelése

II.7. A költségvetési és közhasznú
kutatóhelyek egységes
teljesítményértékelési
rendszerének kialakítása és
bevezetése

A Kormány – az MTA közremûködésével – kialakítja, és
következetesen alkalmazza a költségvetési és a közhasznú
kutatóhelyek teljesítmény-értékelési rendszerét. Ennek érdekében
ki kell alakítani az állam által elvárt mérhetõ teljesítménycélokat.

Kialakítás:
2008.
Bevezetés:
2009.

OKM, MTA,
(közremûködõ
MRK), GKM
NKTH, érintett 
szaktárcák
közremûködé-
sével

Kialakítás: nem 
igényel külön
forrást
Bevezetés:
költségvetés,
2009-tõl

II.2.2.

II.8. A felsõoktatás és a gazdaság
kapcsolatának erõsítése

A gazdasági szereplõk bevonása az oktatásba, az oktatói kar
gyakorlati, vállalati tapasztalat-szerzésének támogatása. Az OKM
a felsõoktatási képzési normatíva terhére pályázatot hirdet
gyakorló vállalati szakemberek, kutatók oktatói tevékenységének
finanszírozására.

Folyamatos OKM, érintett
szaktárcák
közremûködé-
sével
(közremûködõ:
 MRK)

Költségvetés III.10, III.11

II.9. A teljesítmény ösztönzése a
felsõoktatási intézmények
tudományos tevékenységében

A felsõoktatási tudományos normatívák elosztása a tudományos
teljesítmény alapján; a normatív támogatás dokumentált
tudományos eredményekhez kötése. Az intézkedés a kiváló
teljesítmény kritériumainak rögzítésével, a teljesítések
számonkérésével és nyilvános követhetõségével valósul meg.

2008-tól OKM
(közremûködõ: 
MRK)

OKM fejezeten 
belüli
átcsoportosí-
tással

II.2.3.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

II.10. Az EU fejlett országaiban
elfogadott
ráfordítás-nyilvántartási
rendszer bevezetése a
költségvetési kutatóhelyeken

Elemzés és javaslat kidolgozása az EU ajánlásainak megfelelõ, a
teljes szellemi és tárgyi ráfordításokat témához kapcsoló 
(,,full cost accounting”) rendszer bevezethetõségérõl.

Javaslat: 2008.
06. 30.,
bevezetés:
2009. 01. 01.,
illetve
összefüggésben 
az Áht.-val

Javaslat:
OKM, MTA,
GKM
Bevezetés: PM

külön forrást
nem igényel

IV.A.9.

II.11. Alap- és alkalmazott kutatások
fejlesztése a felsõoktatás és a
költségvetési kutatóhelyek
intézményrendszerében

Az intézményekben folyó kutatási tevékenységeknek és K+F
kapacitásoknak az erõsítése.

Folyamatos OKM, MTA,
érintett
szaktárcák
közremûködé-
sével

OKM fejezet,
MTA fejezet

III.1., III.10.
II.2.2., II.2.3.

A Magyar Tudományos Akadémia reformja

II.12. Az MTA reform keretében a
kiválósági szempontok
érvényesítése a kutatóintézetek
finanszírozásában.

A kutatóintézeti finanszírozásban nagyobb szerepet kell kapnia a
kiválóságon, valamint gazdasági és társadalmi hasznosságon
alapuló versenynek, a mûködtetés hatékonyságának és
átláthatóságának. Az intézkedés a kiváló teljesítmény
kritériumainak rögzítésével, a teljesítések számonkérésével és
nyilvános követhetõségével valósul meg.

2008-tól
folyamatos

MTA MTA fejezeten 
belüli
átcsoportosí-
tással

II.2.6.

II.13. Az MTA és intézetei
közfeladatainak és azok
feltételrendszerének
újrafogalmazása

Az MTA – reformja keretében – 2007 végéig megvizsgálja saját
tevékenységét és szerepét a magyar tudomány fejlesztésében és
képviseletében. E vizsgálat alapján a Kormány – az MTA-val
egyeztetve – újrafogalmazza az MTA és intézetei közfeladatait,
azok ellátásának feltételrendszerét.

2007.
december 31.

OKM, MTA Nem igényel
külön forrást

II.2.5.

II.14. Az MTA kutatási
infrastruktúrájának elérhetõvé
tétele más kutatócsoportok
számára.

Az MTA lehetõvé teszi, hogy infrastruktúráját más
kutatócsoportok megfelelõ keretek között használják.

2010-tõl MTA
autonómia

Nem igényel
külön forrást

II.2.6.

K+F+I együttmûködések támogatása

II.15. A nemzetközi szintû K+F+I
tevékenység végzésének,
valamint a költségvetési
kutatóhelyek és a vállalkozások
közötti kutatási és innovációs
együttmûködések ösztönzése

Az intézkedés a Regionális Egyetemi Tudásközpontok, valamint a 
Kooperációs Kutató Központok továbbfejlesztésével, a fõhivatású
kutatóintézetek bevonásával, rájuk épülõ klaszterek, hálózatok
kialakításával olyan szakterületi és regionális tudásközpontok
megerõsödését támogatja, amelyek kiemelkedõ technológiai
innovációs tevékenységet folytatnak, intenzíven együttmûködnek
a gazdasági szférával.

2008. GKM, NKTH,
NFÜ, érintett
szaktárcák
közremûködé-
sével

GOP
KTIA

II.1.4, II.1.5.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

II.16. Magyar részvétel támogatása az
EU KFI programjaiban (FP7,
CIP)

Az intézkedés elemei:
a) 7. keretprogramban való részvételt segítõ konzorciumépítés
támogatása,
b) a nemzeti és az EU technológiai platformok kapcsolatainak
támogatása,
c) támogatóiroda-hálózat kiépítése és fenntartása (hazai és
brüsszeli),
d) önrész biztosítása az állami támogatásokról  szóló
keretszabálynak meg fele lõen,
e) a keretprogram pályázatain nyertes konzorciumban részt vevõ
hazai pályázók számára forgóalap létrehozása, áthidaló
finanszírozás nyújtása.

2007-tõl
folyamatos

GKM, NKTH KTIA III.13.

II.17. A nemzetközi kutatási
szervezetekben viselt tagságok
támogatása (értékelés alapján
ezek bõvítése, illetve
visszavonása)

Az intézkedés támogatja:
a) a nemzetközi tudományos és kutatási szervezetekben
fenntartott és tervezett magyar tagságokkal, valamint a nemzetközi 
KFI együttmûködési programokban való részvétellel kapcsolatban 
világos és átgondolt nemzeti „Eljárási Útmutató” elkészítését,
figye lembe véve a nemzetközi kötelezettségeket, valamint a
tagság, illetve a részvétel költségét és az azokból származó
elõnyöket,
b) az „Eljárási Útmutató” által meghatározott tagdíjakhoz, illetve
program-részvételekhez való hozzájárulást.

a) 2007.
december 31.
b) 2008-tól
folyamatos

GKM, NKTH,
KüM, OKM,
MTA, érintett
tárcák

Költségvetés
tárca fejezetek,
MTA fejezet,
KTIA

II.3.3.

II.18. Kétoldalú nemzetközi kutatási
együttmûködések támogatása

Az intézkedés a magyarországi kutatóhelyek olyan
kutatás-fejlesztési együttmûködéseit támogatja, amelyekben rövid- 
és középtávon gazdaságilag hasznosuló K+F eredményeket két-
vagy többoldalú nemzetközi K+F együttmûködésben dolgoznak
ki.

2008. GKM, NKTH KTIA II.3.3.

A K+F+I infrastruktúra fejlesztése

II.19. Egységes, az Európai Kutatási
Térséggel összhangban levõ,
nemzeti, kutatási
infrastruktúra-fejlesztési
stratégia és program kialakítása
(nemzeti Road Map a mûszerek
és kutatási infrastruktúrák
fejlesztésére)

Az intézkedés támogatja:
a) a már létezõ hazai kutatási infrastruktúrák adatainak és a
fejlesztési igényeinek felmérését, folyamatos karbantartását és
nyilvánosságra hozatalát a világhálón
b) egységes nemzeti kutatási infrastruktúra fejlesztési program
kialakítását.

2007. 
II. félév–2008.
I. félév

GKM, NKTH,
OKM, MTA,
EüM, FVM,
KVM, NFÜ

KTI Alap II.1.1., 5., 7.,
12.
II.2.6., 9., 11.
II.3.1., 3.,
III.11., 13.
V.3.

II.20. A nemzeti tudományos
információs rendszer
továbbfejlesztése

Az intézkedés támogatja:
a) a hazai szakirodalom katalogizálását, digitális
hozzáférhetõségének kialakítását,
b) digitális tudományos könyvtárak létesítését,
c) a hazai kutatóhelyek nemzetközi tudományos adatbázisokhoz
történõ hozzáférését (Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 
Program folytatása).

2007. 
II. félévtõl
folyamatos

GKM, NKTH,
OKM, MTA,
(közremûködõ: 
MRK)

2008-tól KTIA, 
MeH fejezet,
ill. a c) pont
esetében az
igénybevevõk
forrásai

III.13.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

Stratégiai jelentõségû, közpolitikai és társadalmi érdekeket szolgáló kutatások támogatása

II.21. A vállalati szféra közvetlen
érdekeltségébe nem tartozó
közérdekû K+F támogatása a
meglévõ pályázati
rendszerekben

A társadalmi érdekeket szolgáló közérdekû kutatások, továbbá az
ország számára fontos nagy távlatú, de rövid távú gazdasági
érdekek által nem motivált kutatások, és a hatósági vagy más
közösségi tevékenységet megalapozó kutatások támogatása. 
A feladat folyamatos, aktív kormányzati tevékenységet igényel. 
A közérdekûséget a TTPK határozza meg a 4T és a KuTIT
javaslata alapján.

2007-tõl
folyamatos

K+F források
kezelõi

Meglévõ
pályázati
formák
keretében

I.5.

II.22. Stratégiai társadalmi és
gazdasági kutatások
finanszírozása

a) A MeH – a szaktárcák javaslatainak figye lembe véte lével –
évente alakítja ki a társadalmi és gazdasági kihívások komplex
megoldásainak, valamint a társadalomban végbemenõ jelentõs
változások versenyképességre, növekedésre és életminõségre
gyakorolt hatásának vizsgálatára szolgáló kutatási témákat. 
A kutatásokat a közbeszerzési szabályokkal összhangban 
beszerzi.

Beavatkozást
nem igényel,
folyamatos

MeH, GKM,
NKTH, OKM,
ÖTM, MTA

MeH fejezet
KTIA, OTKA

I.2. I.4., I.5.

b) Koordinációs fórum létrehozása a közpolitikai kutatások
koordinációjára.

2007.
december 31.

MeH, GKM,
NKTH, OKM,
MTA

Nem igényel
külön forrást

I.2. I.4. I.5.

III. Meg be csült, a tu dás ala pú gaz da ság és tár sa da lom igé nye i nek meg fe le lõ kre a tív, in no va tív mun ka erõ

Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

A kép zé si struk tú rák össze han go lá sa az in no va tív vál lal ko zá sok igényeivel

III.1. In téz ke dé si cso mag ki dol go zá sa 
a ter mé szet tu do má nyos és
mû sza ki kép zés erõ sí té sé re, a
szak kép zés korszerûsítésére

a) A ter mé szet tu do má nyos és mû sza ki kép zés erõ sí té sét cél zó
in téz ke dés hez kap cso ló dó inf ra struk tu rá lis fej lesz tés 
(pl. la bo ra tó ri um, mû szer, ok ta tó te rem) a nem zet kö zi szín vo nal tól 
való le ma ra dás csök ken té se, va la mint a mun ka erõ-pi a ci
követelményeknek való megfelelés érdekében.

2007-tõl
fo lya ma tos

OKM TIOP III.10.

b) A ter mé szet tu do má nyos és mû sza ki ok ta tás fej lesz té se a
köz ok ta tás ban, a kép zés ará nyá nak és lét szá má nak nö ve lé se a
kö zép- és felsõfokú szakképzésben.

2008. jú ni us
30.

OKM
(köz re mû kö dõ: 
MRK), SzMM

TÁMOP
2009-tõl

II.2.4, III.5.,
III.10.

III.2. Az in no va tív vál lal ko zá sok
igé nye i nek meg fe le lõ mun ka erõ 
kép zé sé nek segítése

Az in no va tív vál lal ko zá sok igé nye i nek meg fe le lõ mun ka erõ
kép zé sé hez szük sé ges in for má ci ós kör nye zet és inf ra struk tú ra
biz to sí tá sa – mun ka erõ-pi a ci vissza jel zõ és pá lya kö ve tõ
rend sze rek lét re ho zá sa –, va la mint a ku ta tók ha zai mo bi li tá sát
segítõ foglalkoztatási jogszabályok kialakítása.

2008.
de cem ber 31.

SZMM, OKM
be vo ná sá val,
fel kért
köz re mû kö dõ:
MKIK

TIOP, TÁMOP III.7., III.12.

III.3. Az éle ten át tar tó ta nu lás
tá mo ga tá sa a mun ka erõ pi a ci
ki hí vá sok nak való meg fe le lés
érdekében.

Kor sze rû kom pe ten ci ák meg szer zé sé nek tá mo ga tá sa a tel jes
ok ta tá si-kép zé si spekt rum ban, az is me re tek to vább fej lesz té sét,
meg újí tá sát szol gá ló (to vább)kép zé sek rend sze ré nek erõ sí té se. 
Az eh hez szük sé ges távoktatási feltételek megteremtése.

Fo lya ma tos OKM, SzMM TÁMOP,
költ ség ve tés

III.8.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

A ku ta tói kép zés, után pót lás és fog lal koz ta tás ja ví tá sa

III.4. Te het ség gon do zás A te het ség gon do zás és -tá mo ga tás egy sé ges rend sze ré nek
ki ala kí tá sa. (Eöt vös Lo ránd Pá lya társ Ösztöndíj Program)

2007-tõl
folyamatosan

OKM TÁMOP,
költségvetés

I.3., II.2.1,
III.8.

III.5. A tudományos utánpótlás
képzésének, a fiatal oktatók és
kutatók pályára állításának
támogatása

Az intézkedés elemei:
a) A kreativitás és a vállalkozási képességek fejlesztése a
különbözõ képzési formákban
b) A tudományos diákköri munka, a doktoranduszok, valamint a
fiatal, tehetséges kutatók, posztdoktorok külföldi
kutatómunkájának és tapasztalatszerzésének támogatása.
c) Olyan kutatók hazatérésének, magyarországi kutatási
tevékenységének és nemzetközi kutatási kooperációjának
ösztönözése, akik szakterületükön nemzetközileg elismert,
kiemelkedõ eredményeket értek el és kutatási tevékenységük
folytatásához Magyarországon kívánnak kutatócsoportot
létrehozni.

2007-tõl
folyamatos

OKM, MTA,
GKM, NKTH,
SZMM

TÁMOP,
KTIA,
költségvetés

III.6.

III.6. Olyan kutatói pályamodell
kidolgozása, amely lehetõséget
ad az egyéni és intézményi
teljesítmény számon tartására,
tervezésére és értékarányos
megbecsülésére

E modell részeként a közpénzekbõl finanszírozott, személyre
 szóló tudományos díjak, tiszteletdíjak és járadékok rendszerét úgy 
kell módosítani, hogy – az eredeti funkciójuknak megfelelõ célra
a jelenleg igénybe vevõk sérelme nélkül – tükrözzék a
tudományos megbecsülést, és tegyék lehetõvé az aktív kutatók
ösztönzését, valamint a tehetséges fiatal kutatók személyhez
kötött támogatását.
A kiemelkedõ tudományos teljesítmény ösztönzésével olyan
kutatói pályamodellt kell kidolgozni, amely minden magyar
kutató számára lehetõvé teszi, hogy tevékenységét – idõszakosan
vagy tartósan – különbözõ szervezeti formájú kutatóhelyen
fejthesse ki.

Kidolgozás:
2008.
december 31.
bevezetés:
2009-tõl

OKM, MTA,
SZMM,
(közremûködõ: 
MRK)

Költségvetés III.2.

III.7. Az alapkutatás humán
erõforrásának fejlesztése

Az alapkutatásban részt vevõ kutatók munkájának támogatása
nemzetközileg kiemelkedõ kutatóközpontokban, nemzetközi
hálózatokhoz történõ csatlakozásuk és nagy nemzetközi kutatási
berendezésekhez való hozzáférésük támogatása, valamint
mobilitásuk elõsegítése.

2007-tõl
folyamatos

OKM, MTA OTKA III.1.
III.6.
III.13.

III.8. Rugalmasság, nyitottság és
mobilitás segítése a
felsõoktatásban

A hallgatók, oktatók és kutatók hazai és nemzetközi
mobilitásának, külföldi hallgatók, oktatók, kutatók
befogadásának, alkalmazásának növelése. Kutatóhelyek közötti,
valamint kutatóhelyek és vállalkozások közötti mobilitás segítése.

2008-tól
folyamatos

OKM (a
külföldön élõ
magyar kutatók 
megnyerésében 
KüM közrem.)

TÁMOP,
költségvetés

III.10., III.11.,
III.12., III.13.

III.9. Innovatív vállalkozások kutatói
munkaerõ-ellátásának
támogatása

A vállalkozások K+F tevékenységének ösztönzése új
kutató-fejlesztõ munkahelyek létrehozásának, fiatal kutatók
alkalmazásának, valamint a vállalkozások és a kutatói szféra
közötti kutatói mobilitás támogatásával. A doktori iskolák 
és az innovatív vállalkozások közötti együttmûködés 
támogatása.

Meghirdetés:
2007. II. félév

GKM, NKTH,
SZMM

KTIA III.5., III.6.,
III.7., III.12.,
V.2.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

III.10. Vállalkozások ösztönzése
tudományos fokozattal
rendelkezõk alkalmazására

A tudományos fokozattal rendelkezõk vállalati elhelyezkedési
feltételeit javító jogi és/vagy közfinanszírozási konstrukció
kidolgozása.

Koncepció:
2008. 06. 30.
Bevezetés
(koncepció
elfogadás
függvényében): 
2009-

OKM, SZMM Koncepció:
nem igényel
külön forrást.
Bevezetés:
koncepció
függvényében

II.2.4.

A kutatási és kutatáshasznosítási kompetenciák erõsítése

III.11. Innováció-menedzsment
ismeretek bõvítése minden
képzési formában

Az intézkedés elemei:
a) A felsõfokú és a doktori (kiemelten a mûszaki és
természettudományi) képzés keretében speciális gyakorlati üzleti
képzés biztosítása tréningek vagy kötelezõ tantárgyak 
formájában.
b) Speciális kutatásmenedzsment, innováció-menedzsment
szakirányú képzések indítása.

2008.
szeptember

OKM, MSZH Meglévõ
keretek között

II.1.9.

III.12. Szabadalmak publikációként
való elfogadása jogszabályi
alapjának megteremtése.

A kutatási eredmények hasznosításának egyik feltétele a kutatók
motiválása. Ennek fontos eleme a szellemi eredmények
tudományos és üzleti értékelésének harmonizálása, a kutatók
szakmai elõmenetelében a szabadalmak figye lembevétele.

Kidolgozás:
2007. II. félév,
Bevezetés:
2008.

GKM, NKTH,
MSZH, OKM,
MTA

Nem igényel
forrást.

IV. B.5., 
IV. B.6.

III.13. A kutatóhelyek technológiai
transzferirodáiban dolgozó
munkatársak célzott
továbbképzése

A technológiai transzferirodák munkatársainak felkészítése 
üzleti, jogi, pénzügyi és iparjogvédelmi ismeretekbõl.

2008-tól GKM, NKTH,
OKM, MSZH,
MTA,
(közremûködõ: 
MRK)

Fejezeti
elõirányzatok

II.1.9.

IV. A glo bá lis pi a con ver seny ké pes ha zai vál lal ko zá sok, ter mé kek és szol gál ta tá sok

Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

Új, in no va tív vál lal ko zá sok lét re ho zá sá nak és fej lõ dé sé nek támogatása

IV.1. Egyé ni öt le tek
meg va ló sí tá sá nak,
tech no ló gia-in ten zív start-up
vál lal ko zá sok lét re ho zá sá nak és
mûködésének segítése

Az in téz ke dés tá mo gat ja az in no va tív az egyé ni öt le tek, a
ta lál má nyok és a K+F ered mé nyek kez dõ vál lal ko zá sok ban
tör té nõ gaz da sá gi hasz no sí tá sát. Tá mo gat ja a már mû kö dõ,
nö ve ke dé si po ten ci ál lal és szán dék kal egy aránt ren del ke zõ
in no va tív vál lal ko zás al kal mas sá té te lét a pi ac-kö ze li esz kö zök
(mag ve tõ tõke, kockázati tõke) sikeres fogadására
 (az ún. pre-seed szakaszban).

2008. I.
fél év tõl
fo lya ma tos

GKM, NKTH,
NFÜ

KTIA Iri nyi
Pá lyá zat, GOP
1.3.3

II.1.11, 
IV. B.2., V.7.,
V.8., V.9.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

IV.2. Tech no ló gi ai in ku bá tor há zak
lét re ho zá sá nak,
to vább fej lesz té sé nek
támogatása

Az in téz ke dés tá mo gat ja a csúcs tech no ló gi ák te rü le tén 
mû kö dõ, KKV-k in ku bá lá sá ra al kal mas, ön ál ló an gaz dál ko dó,
üz le ti ala pon mû kö dõ tech no ló gi ai in ku bá tor-köz pon tok
lét re ho zá sát, a meg lé võk to vább fej lesz té sét. A prog ram az
el he lye zé sen túl tá mo gat ja az adott tech no ló gia mû ve lé sé hez
szük sé ges kü lön le ges tech no ló gi ai inf ra struk tú rát,
mû szer szol gál ta tást és speciális üzleti tanácsadási szolgáltatásokat 
kínáló fejlesztéseket.

2007. II. félév GKM, NKTH,
NFÜ

GOP,
KTIA

V.8., V.9.

IV.3. A vállalkozói kultúra fejlesztése 
és a vállalkozói szellem
erõsítése, a mikro-, kis- és
középvállalkozások
versenyképességének növelése

A vállalkozói kultúrát és a versenyképességet javító, a mikro-,
kis- és középvállalkozások számára  szóló szolgáltatások
nyújtására kiírt pályázat.

2007. II. félév GKM GKM fejezeti
elõirányzat

V.9., I.1.

IV.4. Az innovatív vállalkozások
fejlõdésének segítése tõkepiaci
eszközökkel

Az intézkedés konstrukció a kis- és mikro-vállalkozások körét
segíti kedvezõ feltételû forrásokhoz, hitelintézetek és befektetési
alapok pénzügyi közvetítõként való bevonásával, a következõ
tõkepiaci eszközök biztosításával:
a) kedvezõ feltételû mikrohitel programok (a piaci feltételeknél
kedvezõbb kamatozású hitelek nyújtása, hitelképes vállalatok
részére),
b) portfoliógarancia,
c) kockázati és magvetõ tõke-alap (fõként magvetõ és induló, 
de lehetõséget kínál a fejlesztési szakaszban való befektetések
támogatására is.

2007. II.
félévtõl
folyamatos

GKM, NKTH,
NFÜ

GOP 
4. prioritás

V.1., IV.B.2.

A vállalati innovációs tevékenységek és képességek fejlesztése

IV.5. Vállalati K+F egységek
kialakításának támogatása

Az intézkedés támogatja a hazai vállalkozásokat szervezetileg
elkülönült, hosszú távon fenntartható K+F egység létrehozásában, 
kutatói munkahelyek létrehozásában. Elõsegíti jelentõs vállalati
K+F beruházások Magyarországra vonzását. Támogatja továbbá a 
vállalati regionális kutatóközpontok létrehozását.

2008. I. félév GKM, NKTH,
NFÜ

GOP 1.3.2
(2007–2010
között
20,1 Md Ft)

V.2.

IV.6. Vállalati kutatás-fejlesztés és
innováció támogatása

a) A program célja a vállalati igényeket szolgáló kutatások
támogatása, költségvetési vagy közhasznú kutatóhely
bevonásával. A kutatási együttmûködéseket az adott vállalat
vezeti.

2007. II.
félévtõl
folyamatos

GKM, NFÜ GOP 1.1.1 V.7.

b) Az intézkedés támogatja a termékportfoliójukat
továbbfejlesztõ innovatív cégeket, ill. e cégek projektalapú
együttmûködését a meglévõ prototípusra épülõ új termékek,
szolgáltatások kifejlesztésében vagy a meglévõk
továbbfejlesztésében, technologizálásában, valamint piaci
bevezetésében.

2007. II.
félévtõl
folyamatos

GKM
(NKTH),
NFÜ

GOP 1.3.1,
KTIA

V.5.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

Vállalati együttmûködõ hálózatok, klaszterek és platformok erõsítése

IV.7. Stratégiai jelentõségû,
együttmûködésen alapuló,
alkalmazás-orientált K+F
támogatása

Az intézkedés elõsegíti a kutatási kapacitások koncentrálását a
stratégiai területekre, jelentõs tudományos és gazdasági áttörést
ígérõ, kiemelt gazdasági és társadalmi igényeket szolgáló
stratégiai kutatásokat támogat.

2007. II.
félévtõl
folyamatos

GKM, NKTH KTIA Jedlik
Pályázat

II.1.1

IV.8. Nemzeti technológiai
platformok létrehozásának
ösztönzése

Az intézkedés a nemzeti technológiai platformok létrehozását és
fejlesztését támogatja a nemzetgazdaság fejlõdése szempontjából
meghatározó és perspektivikus szakterületeken. Támogatja a
platformok stratégiai kutatási programjának és a program
végrehajtására vonatkozó cselekvési terv kialakítását, ösztönzi a
platformok érdekérvényesítõ tevékenységét a szakpolitikákban, 
és az EU technológiai platformjaiban.

2007. II. félév GKM, NKTH KTIA II.1.1.

IV.9. Nemzetközi együttmûködésben
megvalósuló K+F
nagyprojektek támogatása

Az intézkedés olyan magyarországi kutatóhelyek K+F
nagyprojektjeit támogatja, amelyekben rövid és középtávon
hasznosuló technológiákat két- vagy többoldalú nemzetközi
kutatás-fejlesztési együttmûködés keretei között dolgoznak ki.

Folyamatos GKM, NKTH KTIA II.1.11.

IV.10. Innovációs (húzóágazati)
klaszterek támogatása

Az intézkedés a húzóágazati kutatási, innovációs klaszterek
létrehozását, mûködését és infrastrukturális fejlesztését támogatja.

2007. II. félév GKM, NFÜ ROP, GOP V.8.

A szellemi tulajdon hasznosítása a vállalkozásoknál, az iparjogvédelmi kultúra fejlesztése

IV.11. A szellemi tulajdon védelmének 
támogatása

A külföldön történõ iparjogvédelmi oltalom megszerzésének 
és védelmének támogatása.

2008. GKM, NKTH,
MSZH

KTIA 1.1., IV.B.6.

IV.12. A szellemi tulajdon védelmének 
erõsítése a KKV-knál (VIVACE 
program)

A kis- és középvállalkozások iparjogvédelmi ismereteinek
fejlesztése és IPR tudatosságának erõsítése.

Folyamatos GKM, MSZH GKM fejezet,
pályázati úton
I.1., IV.B.7

IV.13. Innovációs Termék- és
Technológiabörze

Az innovatív vállalkozások, valamint az egyetemek,
kutatóintézetek szellemi alkotásainak, termékeinek bemutatása a
világ számára. Magyar technológiai kínálat találkozása a magyar
és nemzetközi kereslettel, nemzetközi kapcsolatépítõ rendezvény.
A rendezvények összeköthetõk pl. állásbörzével, formatervezõi
kiállítással.

2007-tõl
folyamatos,
évente

GKM, NKTH,
MSZH, OKM
MTA

GKM fejezet,
KTIA

I.3.

A regionális innováció ösztönzése

IV.14. Innovációs szolgáltatások
igénybevételének támogatása
mikro- és kisvállalkozások
esetében

Az intézkedés a mikro- és kisvállalkozások innovációs
kezdeményezéseinek támogatására az innovációs szolgáltatások
igénybevételét támogatja, és bõvíti a regionális innováció
eszköztárát az Innocsekk alkalmazásával.

Folyamatos GKM
(NKTH),
(Regionális
innovációs
ügynökségek)

KTIA II.1.3., II.1.4.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se In téz ke dés tar tal ma és cél ja Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

IV.15. A régiók innovációs
tevékenységének ösztönzése

Az intézkedés támogatja a regionális innovációs stratégiákban
megfogalmazott célok elérését, a régiók innovációs képességének
és kapacitásainak fejlesztését, a KKV-k innovációs tevékenységét 
és versenyképességének erõsítését, az innovációs hálózatok
fejlesztését.

Folyamatos GKM, NKTH
[A Regionális
Innovációs
Ügynökségek
(RIÜ)
bevonásával]

KTIA II.1.2., II.1.4

IV.16. Program a régiók K+F+I
kapacitásainak fejlesztésére

A program a régiók K+F+I infrastruktúrájának fejlesztését és
együttmûködési formáit támogatja a fejlesztési pólusokon kívül
esõ területeken.

2007. II. félév NFÜ (ROP
IH), RFÜ-k,
RIÜ-k

ROP II.1.3., II.1.4.

IV.17. Az egyetemek, kutatóintézetek
és a vállalkozások közötti K+F
és innovációs együttmûködések
segítése a régiókban

Az intézkedés a fejlesztési pólusokban és azokon kívül olyan
szakterületi és regionális vonzáscentrumként mûködõ, kutató
központok kialakítását, megerõsödését támogatja, amelyek
kiemelkedõ kutatás-fejlesztési, valamint technológiai innovációs
tevékenységet folytatnak, intenzíven együttmûködnek a gazdasági 
szférával, így ösztönzõleg hatnak a régió, illetve a szakterület
fejlõdésére.

2007. II. félév GKM, NKTH,
NFÜ, OKM,
MTA

GOP 1.1.1,
KTIA Jedlik
Pályázat,
TIOP, TÁMOP

II.1.8.

IV.18. Innovációs szolgáltatások
fejlesztésének támogatása az
ipari parkokban és a logisztikai
központokban

A vállalati innováció, a hálózatok és klaszterek kialakulását 
segítõ fizikai infrastruktúra fejlesztése, valamint az innovációt 
és a hálózatosodást segítõ tanácsadás erõsítése az ipari parkokban
és a logisztikai központokban.

2007. II.
félévtõl

GKM GOP, ROP V.8., V.9.

IV.19. Program indítása a nyitott
innováció jegyében ún. Nyitott
Laboratóriumok (Living Lab)
infrastruktúrájának és
intézményének létrehozására

A program a pólusok innovációs stratégiájához 
kapcsolódva egy új típusú regionális kapcsolatépítési, ún.
öko-rendszert épít ki hazai és nemzetközi ágazati iparági
képviselõk ill. klaszterek között (pl. autóipar, robotika,
agrárgazdaság, média, infokommunikáció, repülõgépipar,
 zöld energia), melyben domináns a nyitott innovációra 
épülõ kommunikációs infrastruktúra, PPP partnerség és
menedzsment, új üzleti modellek, szakképzési formák 
és piacközeli innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztése.

2007. II.
félévtõl

GKM
(NKTH),
RIÜ-k

KTIA Baross
Gábor Program

II.1.2., II.1.4
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V. A tu do má nyos ku ta tás ered mé nyei be fo ga dá sá nak és hasz no sí tá sá nak kul tú rá ja

Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se és célja In téz ke dés tar tal ma Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

V.1. A TTI te rü let hang sú lyos
meg je le ní té se a kor mány za ti
kom mu ni ká ci ó ban

A kor mány za ti mun ká ról és az ered mé nyek rõl tá jé koz ta tást 
nyúj tó kor mány za ti kom mu ni ká ció tu da to san épít sen az adott
szer ve zet te rü le tén a TTI ál tal el ért ered mé nyek re, mu tas sa be 
a jó gya kor la to kat és az ösztönzõ sikeres példákat.

Fo lya ma tos MeH, érin tett
kor mány za ti
kom mu ni ká -
ci ós egy sé gek

Meg lé võ
ke re te ken be lül

V.2. A tech no ló gi ai in no vá ció és a
ku ta tás-fej lesz tés tár sa dal mi
fel té te le i nek és el is mert sé gé nek
javítása

Az in téz ke dés tá mo gat ja:
a) az ok ta tók – ku ta tók nem zet kö zi ta pasz ta lat cse ré jét
(kon fe ren ci á kon való rész vé tel, kon fe ren cia szer ve zés,
szak ki ál lí tá sok),
b) a te het ség gon do zást,
c) a tu do mány mû ve lé sé nek nép sze rû sí té sét, ered mé nye i nek
ter jesz té sét,
d) a tu do mány és az in no vá ció társadalmi elismerését szolgáló
díjak létrehozását.

2007-tõl
folyamatos

GKM, NKTH,
OKM, MTA,
MSZH

Tárca
fejezetek,
KTIA

I.3.

V.3. A TTI eredményeinek
megfelelõ súlyú megjelenítése a 
társadalom számára

a) tudományos, technológiai és innovációs díjak, elismerések
támogatása

Folyamatos GKM, NKTH GKM fejezet,
KTIA

I.3.

b) Innovációs Nagydíj és különdíjak Évente Koordinátor:
MISZ, érintett
szaktárcák
közremûködé-
sével

Érintett
szaktárcák
forrásai

I.3.

c) A tudományos és mûszaki örökség védelme. A tudományos 
és technikai örökséget megõrzõ, a tudományt és a technikát
népszerûsítõ múzeumok, idõszaki kiállítások támogatása.

Folyamatos Érintett
szaktárcák

Érintett
szaktárcák
forrásai

1.3., 1.4.

d) A tudományos mûvek magyarországi közzétételének átfogó
vizsgálata és javaslat kidolgozása.

2008. I. félév GKM, OKM,
MTA

A vizsgálat
külön forrást
nem igényel,
egyéb költség 
a javaslat
függvénye

I.3.

V.4. A tudományt és az innovációt
népszerûsítõ kezdeményezések
támogatása

a) World Science Forum. A Miniszterelnöki Hivatal
megbízásából az MTA által szervezett tudományos világfórum
rendszeres megrendezése, gondozása.

Folyamatos,
két évente

MeH MeH,
szponzorok

I.3.

b) Magyar Tudomány Ünnepe. Tudományos rendezvénysorozat
az MTA koordinálásával. A hazai tudománnyal foglalkozó
szervezetek a területükhöz kapcsolódó szakmai rendezvényeket
szerveznek.

Folyamatos,
évente,
novemberben

MTA, KvVM MTA,
szponzorok

I.3.

c) A mûszaki értelmiség szerepének megjelenítése a
közgondolkodásban, a fiatalok figyelmének felhívása a mûszaki
pályákra. A Magyar Mûszaki Értelmiség Napja.

Folyamatos,
évente, május

NKTH KTIA,
szponzorok

I.3.
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Sorsz. In téz ke dés meg ne ve zé se és célja In téz ke dés tar tal ma Ha tár idõ Fe le lõs in téz mény Pénz ügyi for rás
TTI stra té gia 
kap cso ló dás

d) Kutatók Éjszakája (a kezdeményezés 2005-ben indult az
Európai Bizottság ötlete alapján).

Évente, 
szept. 28.

NKTH EU 7.
Keretprogram

I.3.

e) Fiatalok részvételének támogatása a Diákolimpiákon Folyamatos OKM OKM fejezet I.3.

f) Információs párbeszéd portál kialakítása. Olyan egységes
adatbázis kialakítása és mûködtetése, amely a különbözõ
szervezetek és régiók információit (hírek, rendezvények, 
pályázati és ösztöndíj felhívások) egységes felületen 
jeleníti meg.

2008. I. félév NKTH KTIA I.3.

g) Jövõ Háza és Csodák Palotája a régióközpontokban is. Folyamatos Regionális
Fejlesztési
Tanácsok

ROP I.3.

h) Expo-Sciences Europe nemzetközi tudományos kiállítás
budapesti megszervezése

2008. július GKM
(közremûködõ: 
TIT)

GKM fejezet I.3.

V.5. A nõk karrierlehetõségének
kibontakoztatása a K+F+I
területén

Az intézkedés elemei:
a) A szakterületi és szektorális (horizontális) szegregáció
feloldásának elõsegítése a nõi kutatók karrierkilátásainak
bõvítésével (mûszaki terület, ipari kutatás).
b) A tudományos döntéshozó, irányító és tanácsadó 
testületekben a nõk részvételének növelése (vertikális szegregáció 
csökkentése).
c) A nõk foglalkoztatási arányának javítása, a családi 
és munkahelyi kötelezettségek összehangolásának 
elõsegítése.
d) Esélyegyenlõségi kritériumok érvényesítése a K+F támogatási
rendszerében.
e) Negatív attitûdök és sztereotípiák megváltoztatása 
érdekében az esélyegyenlõségi ismeretek terjesztése, 
oktatásba építése.

2007-tõl
folyamatos

Érintett tárcák Nem igényel
célzott
költségvetési
forrást

I.2.

V.6. A magyar kultúra külföldi
megjelenítése keretében a TTI
terület hangsúlyos bemutatása

A különbözõ szervezeti keretekben létrejövõ külföldi 
kulturális évadok, napok stb. keretében a kultúra 
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Köz le mé nyek

Pályázati felhívás
a gazdasági és közlekedési miniszter hatáskörébe

tartozó közlekedési szakképesítésekhez kapcsolódó
szakmai vizsga szervezésére történõ jogosultság

elnyerésére

A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter a szak kép zés rõl
 szóló 1993. évi LXXVI. tör vény 13.  §-ának (1) be kez dé se,
va la mint a szak mai vizs ga szer ve zé sé re va ló jo go sult ság
fel té te le i rõl  szóló 34/2003. (XII. 21.) OM ren de let
3.  §-ának (1) be kez dé se alap ján pá lyá za tot hir det szak kép -
zést foly ta tó in téz mé nyek ré szé re a mel lék let ben meg ha tá -
ro zott szak ké pe sí té sek hez kap cso ló dó szak mai vizs ga
szer ve zé sé re va ló jo go sult ság meg szer zé sé re.

I. Pá lyá za tot nyújt hat be:

1. min den olyan szak kép zést foly ta tó in téz mény, amely
jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zik, vagy egyé ni vál lal ko zó,

2. sze re pel a fel nõtt kép zés rõl  szóló 2001. évi CI. tör -
vény (a továb biak ban: Fktv.) 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban, és
nyil ván tar tás ba vé te le óta leg alább 2 év el telt,

3. ele get tet t az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé se sze rin ti
be szá mo ló ké szí té si kö te le zett sé gé nek,

4. nincs az ille té kes adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván -
tar tott, le járt köz tar to zá sa,

5. nem ál l csõd-, vég el szá mo lá si, illetve fel szá mo lá si
el já rás alatt,

6. az Fktv. sze rint akk re di tált.

II. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:

1. a pá lyá zó ne vét, le ve le zé si cí mét (a cím lap tól füg get -
le nül sze re pel tet ni kell), te le fon- és te le fax-szá mát, va la -
mint – amennyi ben van – e-ma il cí mét,

2. te lep he lyé nek cí mét (amennyi ben az azo nos a le ve -
le zé si cím mel, úgy er re a kö rül mény re az adat he lyen az is -
mé telt cím meg adás sal utal ni szük sé ges, te hát a te lep hely
cí me üre sen nem ma rad hat),

3. azon szak ké pe sí tés vagy szak ké pe sí té sek – ezen be -
lül a rész-szak ké pe sí tés(ek), az el ága zás(ok) és a rá épü -
lés(ek) – meg je lö lé sét (OKJ azo no sí tó szám mal és szak ké -
pe sí tés meg ne ve zé sé vel), ame lyek re a vizs ga szer ve zé si
jo got meg kí ván ja sze rez ni (a meg je lö lés a cím lap tól füg -
get le nül szük sé ges)1,

1 A pá lyá zat is ko la rend sze ren kí vü li kép zést kö ve tõ szak mai vizs gák szer -
ve zé si jo go sult sá gá nak meg szer zé se ér de ké ben be nyújt ha tó a tel jes szak ké pe -
sí tés re, illetve egy- vagy több rész-szak ké pe sí tés re, el ága zás ra és rá épü lés re.

Így pél dá ul az 51 525 01 OKJ azo no sí tó szá mú Au tó sze re lõ szak ké pe sí tés
ese té ben az 1000 szá mú Au tó sze re lõ alap-szak ké pe sí tés re, vagy a 0100 31 01 
szá mú Au tó bon tó; a 0100 31 02 szá mú Au tó kar ban tar tó és -ápo ló; a 0100 31
03 Au tó mo só gép-ke ze lõ szá mú rész-szak ké pe sí té sek re, és a 0001 54 01
 Autótechnikus, va la mint a 0001 52 01 szá mú Gáz au tó sze re lõ rá épü lés re
(össze sen te hát hat szak ké pe sí té si vizs ga rész re – meg ne ve zés re) le het egy -
szer re vagy kü lön-kü lön pá lyá za tot be nyúj ta ni.

4. azon ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió meg ne ve zé sét, amely -
ben a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kí ván ja lát ni,

5. a szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge ér de mi ada -
to kon is ala pu ló be mu ta tá sát (nem köz le ke dé si te rü le ten),

6. a köz le ke dé si szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny sé ge
ér de mi ada to kon is ala pu ló be mu ta tá sát (amennyi ben van),

7. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny sé gé nek be mu ta -
tá sát, fel té ve, hogy a pá lyá zó ko ráb ban er re fel jo go sí tás sal
ren del ke zett (nem köz le ke dé si te rü le ten),

8. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sát a 
köz le ke dés te rü le tén, fel té ve, hogy a pá lyá zó ko ráb ban er -
re fel jo go sí tás sal ren del ke zett,

9. az ál ta la al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer le -
írá sát, és a mi nõ ség biz to sí tá si ta nú sít vány má so la tát,

10. a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu -
ta tá sát (a szer ve zet ben el fog lalt he lyét, irá nyí tá sát, az
e cél ra ren del ke zés re ál ló sze mé lyi, tár gyi, kü lö nös te kin -
tet tel az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok be tar tá sát
biz to sí tó fel té te le ket),

11. a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs
sze mé lyek is ko lai és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai
gya kor la tá nak, be töl tött mun ka kö ré nek is mer te té sét,

12. a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo -
nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak
mód ját,

13. a vizs ga szer ve zés el nye ré sé hez szük sé ges sze mé lyi 
és tár gyi fel té te le ket (szak ké pe sí té sen ként, rész-szak ké pe -
sí té sen ként, el ága zá son ként és rá épü lé sen ként kü lön-kü -
lön el ké szí tett össze ál lí tás ban kell be mu tat ni),

14. a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra, va la -
mint a szak mai vizs gáz ta tá si te vé keny ség fo lya ma tos vég -
zé sé re vo nat ko zó kö te le zett ség vál la lást,

15. a gaz da sá gi ka ma rá val, a szak ké pe sí tés kö ré be tar -
to zó mun ka adói és mun ka vál la lói szer ve ze tek kel va ló
kap cso la tá nak be mu ta tá sát.

III. A pá lyá zat hoz mel lé kel ni kell:

1. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör -
vény ha tá lya alá tar to zó pá lyá zó, va la mint köz hasz nú tár -
sa ság ese té ben az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo csá tott, a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott 30 nap nál
nem ré geb bi cég ki vo na tot, egyéb pá lyá zók ese té ben – a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 1. szá -
mú mel lék le té ben ne ve sí tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki -
vé te lé vel – a pá lyá zó egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá -
lyos lé te sí tõ ok ira tát (ala pí tó ok ira tát, alap sza bá lyát),
egyé ni vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les
má so la tát, és a nyil ván tar tá suk ra ille té kes ha tó ság ál tal ki -
ál lí tott, a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott
30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást ar ra vo nat ko zó an, hogy a
ké rel me zõ a ha tó ság nyil ván tar tá sá ban sze re pel,
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2. annak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó sze re pel az Fktv.
8.  §-ában meg ha tá ro zott fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek
nyil ván tar tá sá ban és nyil ván tar tás ba vé te le óta – a pá lyá zat
be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott – leg alább 2 év el telt,

3. az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és 
a nyil ván tar tást ve ze tõ nek meg kül dött, a 2 éves te vé keny -
ség rõl  szóló be szá mo ló má so la tát,

4. az ér vé nyes in téz mé nyakk re di tá ci ós ta nú sít vány má -
so la tát,

5. annak iga zo lá sát, hogy a szak mai vizs ga gya kor la ti
vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te -
lek ren del ke zés re áll nak,

6. gaz da sá gi tár sa ság és egyé ni vál lal ko zó ese tén a te rü -
le ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra, illetve – ahol a szak ké pe -
sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille té kességébe – a
szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt, a szak kép -
zés rõl  szóló 1993. évi LXXXVI. tör vény 14.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott szak mai szer ve zet iga zo lá sát,
hogy a gya kor la ti vizs ga rész le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zés re ál ló tár gyi fel té te lek meg fe le lõ mi nõ sé gû ek,

7. annak iga zo lá sát, hogy a pá lyá zó nak nincs az ille té kes
adó- és vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köz tar to zá sa,

8. amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról, a fel szá mo -
lá si el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi
IL. tör vény ha tá lya alá tar to zó szer ve zet, ar ra vo nat ko zó
nyi lat ko za tát, hogy nem fo lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si
vagy vég el szá mo lá si el já rás,

9. a bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló kész pénz-át uta lá si
meg bí zás (csekk) fel adó ve vény ének má so la tát,

10. a szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl szár ma zó, a pá lyá zat
be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott 30 nap nál nem ré -
geb bi bank in for má ci ót, amely tar tal maz za a szám la ve ze tõ
hi tel in té zet meg ne ve zé sét, cí mét, a szám la ve ze tés kez dõ -
nap ját és a bank nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá zó fi ze té si kö -
te le zett sé ge i nek idõ ben ele get tesz-e, bank szám lá ján elõ -
for dult-e sor ban ál lás a tárgy évet meg elõ zõ év ben, a pénz -
in té zet és a pá lyá zó kap cso la tá nak jel lem zé sét (pl. szé les
kö rû vagy csak szám lakap cso lat).

IV. A pá lyá zat tal kap cso la tos egyéb in for má ci ók:

1. Amennyi ben a pá lyá zó a vizs ga szer ve zé si te vé keny -
sé get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el kí ván ja 
lát ni, úgy mind egyik ré gió vo nat ko zá sá ban kü lön pá lyá za -
tot kell be nyúj ta nia, és va la mennyi pá lyá za ton fe l kell tün -
tet nie az össze sen be nyúj tott pá lyá za tai szá mát. Eb ben az
eset ben a köz hi te les mel lék le te ket csak az egyik pá lyá zat -
hoz kell csa tol nia. A töb bi pá lyá zat hoz a mel lék le tek fény -
má so lat ban is csa tol ha tók, azon ban a pá lyá za ton fe l kell
tün tet ni, hogy mely ré gi ó ra be nyúj tott pá lyá zat hoz csa tol -
ta a köz hi te les mel lék le te ket.

2. A pá lyá zó bí rá la ti dí jat kö te les fi zet ni. A bí rá la ti díj
össze ge 26 000 Ft, az az hu szon hat ezer fo rint.

3. Amennyi ben a pá lyá zó a vizs ga szer ve zé si te vé keny -
sé get több ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió te rü le tén is el kí ván ja 

lát ni, és ezért nem egy, ha nem több – az elõ írások sze rin ti
szá mú – pá lyá za tot nyújt be, úgy a bí rá la ti dí jat va la -
mennyi pá lyá zat után meg kell fi zet nie.

4. A bí rá la ti dí jat a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té -
rium 1 0032000-01 460658 szá mú bank szám lá já ra kész -
pénz-át uta lá si meg bí zá son kell be fi zet ni, amely az Inf ra -
struk tú ra Sza bá lyo zá si Fõ osz tály tól igé nyel he tõ [1055
Bu da pest, Hon véd u. 13–15.; Te l.: 06 (1) 374-2719].

5. A pá lyá za ti ki írás sal kap cso lat ban to váb bi in for má -
ció a GKM Inf ra struk tú ra Sza bá lyo zá si Fõ osz tá lyán (1055 
Bu da pest, Hon véd u. 13–15.) a 06 (1) 374-2719 te le fon -
szá mon kér he tõ.

6. A pá lyá zat tal el nyer he tõ vizs ga jo go sult ság idõ -
tar ta ma: a pá lyá zat ered mé nyé nek a gaz da sá gi és köz le -
ke dé si mi nisz ter er re vo nat ko zó ren de le té ben tör té nõ ki -
hir de té sé nek ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott négy év.

7. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak vég sõ ha tár ide je: a pá -
lyá zat Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lé nek idõ pont -
já tól szá mí tott 62. nap 14.00 óra, amennyi ben ez a nap nem
mun ka nap, úgy az azt kö ve tõ el sõ mun ka nap 14.00 óra.*

8. A pá lyá zat be nyúj tá sá ról, illetve át vé te lé rõl a be -
nyúj tó a hely szí nen el is mer vényt kap, amely tar tal maz za a
pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont ját.

9. Min den egyes pá lyá za tot cég sze rû en alá ír va, 7 pél -
dány ban (1 ere de ti és az ere de ti vel min den ben meg egye zõ 6
má so la ti), kö tött, fû zött vagy tû zött for má ban, cím lap pal, tar -
ta lom jegy zék kel és min den ol dalt a cím lap pal együtt fo lya -
ma to san ol dal szám mal el lát va – az ol dal szá mo zás ba be le ért -
ve a be nyúj tan dó iga zo lá so kat stb. is – to váb bá az összes pél -
dányt egy zárt bo rí ték ban vagy do boz ban, „GKM vizs ga szer -
ve zé si jog el nye ré sé nek pá lyá za ta” fel irat tal – a bo rí té kon
egyéb fel irat nem le het – kell (sze mé lyes kép vi se lõ út ján) be -
nyúj ta ni a kö vet ke zõ cím re: Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té rium, Inf ra struk tú ra Sza bá lyo zá si Fõ osz tály, 1055 Bu -
da pest, Hon véd u. 13–15., VI. eme let 612. szá mú szo ba.

10. A pá lyá zat cím lap ja tar tal maz za: a pá lyá zó ne vét,
cí mét, annak a szak ké pe sí tés nek, rész-szak ké pe sí tés nek,
le ága zás nak, rá épü lés nek az azo no sí tó szá mát és meg ne ve -
zé sét, amely vizs ga szer ve zé si jo gá nak meg szer zé sé re a
pá lyá za tot be nyúj tot ták, to váb bá a pá lyá zat el ké szí té sé nek 
idõ pont ját (év, hó nap, nap).

11. A pá lyá za tok cím lap ján fe l kell tün tet ni az aján lat „ere -
de ti” és „má so lat” meg je lö lé sét, va la mint az „ere de ti” fel irat
mel let az 1. sor szá mot, to váb bá a „má so lat” fel irat mel lett azok 
2–7. kö zöt ti sor szá mát, to váb bá az 1. ol dal szá mot.

12. Az ere de ti pá lyá zat és má so la tai kö zöt ti el té rés ese -
tén az ere de ti pá lyá zat ban fog lal tak ke rül nek figye -
lembevételre.

13. A ké se del me sen be nyúj tott vagy a va lót lan ada to -
kat tar tal ma zó pá lyá za tok ki zá rás ra ke rül nek és így nem
bí rál ha tók el.

* A pá lyá zat a Ma gyar Köz löny 2007. évi 117. szá má ban, 2007. szep -
tem ber 7-én je len t meg.
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14. A pá lyá zat hi ány pót lá sá ra a ki író egy sze ri le he tõ sé -
get biz to sí t a hi ány pót lás ra va ló fel szó lí tás ban meg ha tá ro -
zott ha tár idõn be lül.

15. A pá lyá za tok el bí rá lá sa és a dön tés ho za tal a pá lyá -
zat vagy pá lyá za tok be nyúj tá sá nak vég sõ ha tár ide jé tõl
szá mí tott 60 na pon be lül tör té nik meg.

16. A pá lyá za tok a V. pont ban fog lal tak alap ján ke rül -
nek el bí rá lás ra.

17. A pá lyá za tok el bí rá lá sát bí rá ló bi zott ság – az el bí rá -
lá si ha tár idõn be lül meg tar tott bí rá ló bi zott sá gi ülé sen ho -
zott dön tés ho za tal lal – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ál tal jó vá ha gyott mû kö dé si sza bály zat sze rint vég zi.

18. A szak mai vizs gák szer ve zé sé re jo go sult in téz mé -
nye ket, a szak ké pe sí té sek és a ré gi ók meg ne ve zé sét,
amely re a vizs gáz ta tá si jog ki ter jed, va la mint a jo go sult -
ság idõ tar ta mát a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter ren -
de let ben ha tá roz za meg.

19. A pá lyá za ti el já rás ered mé nyé rõl a pá lyá za tot be -
nyúj tók le vél ben, az el bí rá lást és a dön tés ho za tal ülé sét
kö ve tõ 30 mun ka na pon be lül ér te sí tést kap nak.

20. Vizs ga jo go sult ság a kö vet ke zõ ter ve zé si sta tisz ti -
kai ré gi ók ra pá lyáz ha tó:

20.1. Kö zép-Ma gyar or szá gi Ré gió: Bu da pest, Pest me gye;
20.2. Kö zép-Du nán tú li Ré gió: Fej ér me gye, Veszp rém

me gye, Ko má rom-Esz ter gom me gye;
20.3. Nyu gat-Dunán tú li Ré gió: Gyõr-Mo son-Sop ron

me gye, Vas me gye, Za la me gye;
20.4. Dél-Du nán tú li Ré gió: Ba ra nya me gye, So mogy

me gye, Tol na me gye;
20.5. Észak-Ma gyar or szá gi Ré gió: Bor sod-Aba új-

Zemp lén me gye, He ves me gye, Nóg rád me gye;
20.6. Észak-Al föl di Ré gió: Haj dú-Bi har me gye,

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye, Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gye;

20.7. Dél-Alföl di Ré gió: Bács-Kis kun me gye, Bé kés
me gye, Csong rád me gye.

V. Az el bí rá lás ér té ke lé si szem pont jai, az ér té ke lés mód sze re 

Az ér té ke lés az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott szem pon tok alap ján történik:
a) Mel lék le tek meg lé te

III. pont
sor szá mai

Mel lék let
van

nincs
ere de ti hi te les má so lat má so lat

1. a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 1997. évi CXLIV. tör vény
ha tá lya alá tar to zó pá lyá zók ese té ben (ideért ve a köz hasz nú
tár sa sá got is) az ille té kes cég bí ró ság ál tal ki bo csá tott, a pá -
lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott 30 nap nál nem
ré geb bi cég ki vo nat, egyéb pá lyá zók ese té ben – a fel sõ ok ta -
tás ról  szóló 1993. évi LXXX. tör vény 1. szá mú mel lék le té -
ben ne ve sí tett fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ki vé te lé vel – a
pá lyá zó egy sé ges szer ke zet be fog lalt, ha tá lyos lé te sí tõ ok ira -
ta (ala pí tó ok ira ta, alap sza bá lya – hi te les má so lat), egyé ni
vál lal ko zó ese tén a vál lal ko zói iga zol vány hi te les má so la ta,
és a nyil ván tar tá suk ra ille té kes ha tó ság ál tal ki ál lí tott, a pá -
lyá zat be nyúj tá sá nak idõpontjától számított 30 napnál nem
régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ a ható -
ság nyilvántartásában szerepel

2. an nak iga zo lá sa (ta nú sít vány hi te les má so la ta), hogy a pá lyá -
zó sze re pel az Fktv. 8.  §-ában meg ha tá ro zott fel nõtt kép zést
foly ta tó in téz mé nyek nyil ván tar tá sá ban és nyil ván tar tás ba
vé te le óta – a pá lyá zat be nyúj tá sá nak idõ pont já tól számí -
tottan – legalább 2 év eltelt

3. az Fktv. 9.  §-ának (5) be kez dé se sze rint el ké szí tett és a nyil -
ván tar tást ve ze tõ nek meg kül dött, a két éves te vé keny ség rõl
 szóló be szá mo ló másolata

4. ér vé nyes in téz mé nyakk re di tá ci ós ta nú sít vány másolata

5. an nak iga zo lá sa, hogy a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré -
szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te lek ren del -
ke zés re áll nak (együtt mû kö dé si meg ál la po dás, szer zõ dés,
amennyi ben a gya kor la ti fel té te le ket a pá lyá zó sa ját maga
biztosítja, úgy az errõl  szóló nyilatkozat stb.)



III. pont
sor szá mai

Mel lék let
van

nincs
ere de ti hi te les má so lat má so lat

 6. gaz da sá gi tár sa ság, il let ve egyé ni vál lal ko zó ese tén a te rü le -
ti leg ille té kes gaz da sá gi ka ma ra, ille tõ leg – ahol a szak ké pe -
sí tés nem tar to zik gaz da sá gi ka ma ra ille té kességébe – a
szak ké pe sí té sért fe le lõs mi nisz ter ál tal ki je lölt, a szak kép -
zés rõl  szóló 1993. évi LXXXVI. tör vény 14.  § (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott szak mai szer ve zet iga zo lá sa, hogy a
gya kor lati vizs ga rész le bo nyo lí tá sá hoz szükséges rendel -
kezésre álló tárgyi feltételek megfelelõ minõségûek

 7. an nak iga zo lá sa, hogy a pá lyá zó nak nincs az ille té kes adó- és 
vám ha tó ság ál tal nyil ván tar tott, le járt köztartozása

 8. amennyi ben a pá lyá zó a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já -
rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 1991. évi IL. tör vény ha -
tá lya alá tar to zó szer ve zet, arra vo nat ko zó nyi lat ko za ta,
hogy nem fo lyik el le ne csõd-, fel szá mo lá si vagy végelszá -
molási eljárás

 9. a bí rá la ti díj be fi ze té sét iga zo ló csekk má so la ta

10. a szám la ve ze tõ pénz in té zet tõl szár ma zó, a pá lyá zat be nyúj -
tá sá nak idõ pont já tól szá mí tott 30 nap nál nem ré geb bi bank -
in for má ció, amely tar tal maz za a szám la ve ze tõ hi tel in té zet
meg ne ve zé sét, cí mét, a szám la ve ze tés kez dõ nap ját és a bank 
nyi lat ko za tát, hogy a pá lyá zó fi ze té si kö te le zett sé ge i nek idõ -
ben ele get tesz-e, bank szám lá ján elõ for dult-e sor ban ál lás a
tárgy évet meg elõ zõ év ben, a pénz in té zet és a pá lyá zó kap -
cso la tá nak jel lem zé sét (pl. szé les körû vagy csak szám la-
kap cso lat)

Az 1–10. pon tok esetében az ok ira tok és iga zo lá sok csak az a) pont táb lá za tá ban meg ha tá ro zott for má ban (ere de ti, hi te les
má so lat, má so lat stb.) for má já ban fo gad ha tók el. Amennyi ben a fel so rolt mel lék le tek bár me lyi ke hi ány zik, vagy nem fe le l
meg az elõ írt kö ve tel mé nyek nek és ha tár idõ nek, a pá lyá zat csak az elõ írt ha tár idõ re tör tént hi ány pót lás után bí rál ha tó el.
A  hiánypótlás el mu lasz tá sa vagy an nak ha tár idõt kö ve tõ tel je sí té se ese tén a pá lyá zat ki zá rás ra ke rül. A hi ány pót lás le he tõ sé ge
csak egy szer áll fent. A hi ány pót lás utá ni, újabb hi ány pót lás ra már nincs le he tõ ség. Ha a szám la ve ze tõ pénz in té ze ti nyi lat ko -
zat ban a pá lyá zó mi nõ sí té se – akár csak az egyik is – a kö vet ke zõ tar tal mú: fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem tet t idõ ben ele get,
bank szám lá ján elõ for dult sor ban ál lás, a pá lyá zat szin tén nem bí rál ha tó el és a pá lyá zat ki zá rás ra ke rül.

b) Pá lyá zat adat ré sze i nek meg lé te

II. pont sor szá mai Ada tok van nincs

1. a pá lyá zó neve, le ve le zé si címe (a cím lap tól füg get le nül fel kell tün -
tet ni), te le fon szá ma

2. te lep he lyé nek címe (amennyi ben az azo nos a le ve le zé si cím mel, úgy
erre a kö rül mény re az adat he lyen az is mé telt cím meg adás sal utal ni
szük sé ges, te hát a te lep hely címe üresen nem maradhat)

3. azon szak ké pe sí tés vagy szak ké pe sí té sek – ezen be lül a rész-szak ké -
pe sí tés(ek), az el ága zás(ok) és a rá épü lés(ek) – meg je lö lé se (OKJ
azo no sí tó szám mal és szak ké pe sí tés meg ne ve zé sé vel), ame lyek re a
vizs ga szer ve zé si jo got meg kívánja szerezni (címlaptól függetlenül)

4. azon ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió, vagy ré gi ók meg ne ve zé se, amely ben
a vizs ga szer ve zé si te vé keny sé get el kívánja látni

Amennyi ben a fel so rolt ada tok bár me lyi ke hi ány zik, azt az egy sze ri hi ány pót lás ra va ló fel szó lí tás ha tár ide jé nek le jár -
tá ig le het pó tol ni. A hi ány zó adat ha tár idõ re tör té nõ pót lá sá nak el mu lasz tá sa ese tén a pá lyá zat nem bí rál ha tó el és a pá -
lyá zat ki zá rás ra kerül.
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c) A pá lyá zat ér té ke lé se pon to zás alap ján

II. pont sor szá mai Ér té ke lé si szem pon tok Ad ha tó pont szám El ért pont szám

 5. szak kép zés sel kap cso la tos te vé keny ség ér de mi ada to kon is ala pu ló
be mu ta tá sa (nem köz le ke dé si területen)

0–5

 6. te vé keny ség ér de mi ada to kon is ala pu ló be mu ta tá sa a köz le ke dé si
szak kép zés területén

0–10

 7. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sa, fel té ve, hogy a
pá lyá zó ko ráb ban erre fel jo go sí tás sal ren del ke zett (nem közlekedési
területen)

0–5

 8. szak mai vizs ga szer ve zé si te vé keny ség be mu ta tá sa a köz le ke dés te rü -
le tén, fel té ve, hogy a pá lyá zó ko ráb ban erre fel jo go sí tás sal rendel -
kezett

0–10

 9. al kal ma zott mi nõ ség biz to sí tá si rend szer leírása 0–10

10. a szak mai vizs ga szer ve zé sét vég zõ egy ség be mu ta tá sa (a szer ve zet -
ben el fog lalt he lye, irá nyí tá sa, az e cél ra ren del ke zés re álló sze mé lyi,
tár gyi, kü lö nös te kin tet tel az ügy ke ze lé si és ti tok tar tá si sza bá lyok
betartását biztosító feltételek)

0–20

11. a szak mai vizs ga szer ve zé sé ért köz vet le nül fe le lõs sze mé lyek is ko lai
és szak mai vég zett sé gé nek, szak mai gya kor la tá nak, be töl tött mun ka -
kö ré nek ismertetése

0–10

12. a szak mai vizs ga gya kor la ti vizs ga ré szé nek le bo nyo lí tá sá hoz szük sé -
ges tár gyi fel té te lek biz to sí tá sá nak módja

0–15

13. a szak mai vizs ga szer ve zés sel össze füg gõ jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ren del ke zé sek meg tar tá sá ra, va la mint a szak mai vizs gáz ta tá si te -
vé keny ség fo lya ma tos vég zé sé re vonatkozó kötelezettségvállalás

0–5

14. gaz da sá gi ka ma rá val, a szak ké pe sí tés kö ré be tar to zó mun ka adói és
mun ka vál la lói szer ve ze tek kel való kapcsolat bemutatása

0–10

5–14. pon tok ra ka pott össze sen pont szám

Amennyi ben az V. c) pont táb lá za tá ban sze rep lõ ér té ke lé si szem pon tok ra ka pott pont szá mok össze ge nem éri el leg -
alább a ma xi má li san ad ha tó össz pont szám (100 pont) 51%-át, úgy a vizs ga jo go sult ság nem adható meg.

Dr. Kó ka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a szakmai vizsga szervezésére kiírt pályázati felhíváshoz

Sor szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tószáma

Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí té sek köre

szint
ta nul má -

nyi te rü let
sor szám

azo no sí tó szám rész-szak ké pe sí tés el ága zás rá épü lés

alap-szak -
ké pe sí tés

rész-szak -
ké pe sí tés

el ága zás rá épü lés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
szint sor szám szint sor szám szint sorszám

195 31 582 06 Épí tõ- és anyag -
moz ga tó gép ke -
ze lõ je1

0 1 0 0 31 01 Eme lõ gép ke ze lõ

0 1 0 0 31 02 Ener gia át ala kí -
tó-be ren de zés
ke ze lõ je

0 1 0 0 31 03 Épí té si anyag -
elõ ké szí tõ gép
ke ze lõ je

0 1 0 0 31 04 Föld mun ka -
gép-ke ze lõ

0 1 0 0 31 05 Tar gon ca ve ze tõ

0 1 0 0 31 06 Út épí tõ gép-ke -
ze lõ

0 0 1 0 31 01 Könnyû gép ke -
ze lõ

0 0 1 0 31 02 Ne héz gép ke ze lõ

211 31 840 01 Úszó mun ka -
gép-ke ze lõ

0 0 0 0

241 52 525 01 Au tó elekt ro ni kai 
mû sze rész4

1 0 0 0

0 1 0 0 52 01 Gép jár mû ri asz -
tó-sze re lõ

242 51 525 01 Au tó sze re lõ4 1 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Au tó bon tó

0 1 0 0 31 02 Au tó kar ban tar tó
és -ápo ló

0 1 0 0 21 01 Au tó mo só -
gép-ke ze lõ

0 0 0 1 54 01 Au tó tech ni kus

0 0 0 1 52 01 Gáz au tó sze re lõ

243 31 525 01 Gu mi ab roncs-ja -
ví tó és ke rék ki -
egyen sú lyo zó

0 0 0 0

244 54 841 01 Ha jó zá si tech ni -
kus

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Fe dél zet mes ter
bel ví zi ha jón
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Sor szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tószáma

Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí té sek köre

szint
ta nul má -

nyi te rü let
sor szám

azo no sí tó szám rész-szak ké pe sí tés el ága zás rá épü lés

alap-szak -
ké pe sí tés

rész-szak -
ké pe sí tés

el ága zás rá épü lés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
szint sor szám szint sor szám szint sorszám

0 1 0 0 21 01 Mat róz bel ví zi
ha jón

0 1 0 0 31 02 Mat róz-gép ke -
ze lõ bel ví zi ha -
jón

245 31 841 01 Haszongép -
jármû-vezetõ1

0 0 1 0 31 01 Au tó busz ve ze tõ

0 0 1 0 31 02 Te her gép ko -
csi-ve ze tõ

246 31 525 02 Jár mû fé nye zõ4 1 0 0 0

247 31 525 03 Ka rosszé ria la ka -
tos4

1 0 0 0

248 33 543 02 Kis ha jó épí tõ,
-kar ban tar tó

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Kis ha jó-kar ban -
tar tó

0 0 0 1 54 01 Kis ha jó épí tõ és
-kar ban tar tó
tech ni kus

249 52 523 02 Köz le ke dés au to -
ma ti kai mû sze -
rész

1 0 0 0

0 0 0 1 54 01 Köz le ke dés au to -
ma ti kai tech ni -
kus

250 54 582 02 Köz le ke dés épí tõ 
tech ni kus

0 0 1 0 54 01 Híd épí tõ és
-fenn tar tó tech -
ni kus

0 0 1 0 54 02 Út épí tõ és -fenn -
tar tó tech ni kus

0 0 1 0 54 03 Vas út épí tõ és
-fenn tar tó tech -
ni kus

251 52 841 01 Köz le ke dés -
üzem vi tel-el lá tó

0 1 0 0 33 01 Me net jegy el len -
õr

0 1 0 0 52 01 Me net jegy pénz -
tá ros
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Sor szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tószáma

Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí té sek köre

szint
ta nul má -

nyi te rü let
sor szám

azo no sí tó szám rész-szak ké pe sí tés el ága zás rá épü lés

alap-szak -
ké pe sí tés

rész-szak -
ké pe sí tés

el ága zás rá épü lés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
szint sor szám szint sor szám szint sorszám

0 0 1 0 52 01 Köz úti köz le ke -
dés üzem vi tel-el -
lá tó

0 0 1 0 52 02 Lé gi köz le ke -
dés üzem vi tel-el -
lá tó

0 0 1 0 52 03 Szál lít má nyo zá si 
ügy in té zõ

0 0 1 0 52 04 Ví zi köz le ke dés -
üzem vi tel-el lá tó

252 31 582 16 Köz út ke ze lõ 0 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Út fenn tar tó

253 54 841 02 Lé gi utas-kí sé rõ 1 0 0 0

254 33 525 01 Mo tor- és ke rék -
pár sze re lõ4

0 0 1 0 33 01 Ke rék pár sze re lõ

0 0 1 0 33 02 Mo tor ke rék -
pár-sze re lõ

255 52 525 02 Re pü lõ gép mû -
sze rész

1 0 0 0

256 52 525 03 Re pü lõ gép sár -
kány-sze re lõ

0 0 0 0

257 52 525 04 Re pü lõ gép-sze -
re lõ

1 0 0 0

0 0 0 1 54 01 Re pü lõ gép-tech -
ni kus

258 52 841 03 Re pü lõ té ri föl di
ki szol gá ló

0 0 0 0

259 31 525 04 Tar gon ca- és
mun ka gép sze re -
lõ

0 0 0 0

260 31 582 18 Út épí tõ 1 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Tér bur ko ló

261 51 525 02 Vas úti jár mû sze -
re lõ

0 1 0 0 31 01 Ko csi vizs gá ló

0 0 1 0 51 01 Dí zel mo to ros
vas úti jár mû sze -
re lõ je

0 0 1 0 51 02 Vas úti vil la mos -
jár mû sze re lõ je
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Sor szám

Szak ké pe sí tés azo no sí tószáma

Szak ké pe sí tés
meg ne ve zé se

Szak ké pe sí té sek köre

szint
ta nul má -

nyi te rü let
sor szám

azo no sí tó szám rész-szak ké pe sí tés el ága zás rá épü lés

alap-szak -
ké pe sí tés

rész-szak -
ké pe sí tés

el ága zás rá épü lés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
azo no sí tószám

meg ne ve zés
szint sor szám szint sor szám szint sorszám

0 0 1 0 51 03 Vas úti von ta tott
jár mû sze re lõ je

0 0 0 1 54 01 Va sú ti jár -
mû-tech ni kus

262 31 841 02 Vas úti pá lya -
mun kás

1 0 0 0

0 1 0 0 21 01 Vo nal gon do zó

263 33 522 03 Vas úti von ta tá -
si-áram el lá tá si
rend szer sze re lõ

0 0 0 0

0 1 0 0 31 01 Vas úti von tat ási -
há ló zat-sze re lõ

264 52 841 04 Va sút üzem vi -
tel-el lá tó

0 1 0 0 52 01 Há ló ko csi-ka la uz

0 1 0 0 52 02 Jegy vizs gá ló

0 1 0 0 52 03 Vas úti rak tár nok

0 1 0 0 31 01 Vo nat fel- és át -
ve võ

0 0 1 0 52 01 For gal mi szol gá -
lat te võ

0 0 1 0 52 02 Vas úti áru fu va -
ro zá si pénz tá ros

0 0 1 0 52 03 Vas úti sze mély -
fu va ro zá si pénz -
tá ros

0 0 0 1 54 01 Vas úti áru fu va -
ro zá si tech no ló -

gus

0 0 0 1 54 02 Vas úti for gal mi
tech no ló gus

0 0 0 1 54 03 Vas úti sze mély -
fu va ro zá si tech -

no ló gus

309 52 341 01 Au tó- és mo tor -
ke rék pár-ke res -
ke dõ

0 0 0 0

0 1 0 0 33 01 Au tó- és mo tor -
ke rék pár-el adó,
-köl csön zõ1
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Tájékoztató
útügyi mûszaki elõírások kiadásáról és visszavonásáról

Tá jé koz ta tá sul kö zöl jük, hogy ki ad juk az: 
ÚT 2-1.137:2007 Pi he nõ he lyek és szol gál ta tó lé te sít mé nyek te le pí té se gyors for gal mi köz út há ló zat mellé
ÚT 2-1.504:2007 Kom po zit bur ko la tú me rev út pá lya szer ke ze tek építése
ÚT 2-3.206:2007 Út pá lya szer ke ze tek kö tõ anyag nél kü li és hid ra u li kus kö tõ anya gú alap ré te gei. 

Épí té si elõírás. 
ÚT 2-3.207:2007 Út pá lya szer ke ze tek kö tõ anyag nél kü li és hid ra u li kus kö tõ anya gú alap ré te gei. 

Ter ve zé si elõírás.
ÚT 2-3.212:2007 Be ton kõ bur ko la tú pá lya szer ke ze tek ter ve zé se és épí té se 

meg ne ve zé sû út ügyi mû sza ki elõ írá so kat 

és a ki adás sal egy ide jû leg vissza von juk az: 

ÚT 2-1.137:1998 Pi he nõ he lyek és szol gál ta tó lé te sít mé nyek te le pí té se gyors for gal mi köz út há ló zat mellé
ÚT 2-3.206:2003 Út pá lya szer ke ze tek kö tõ anyag nél kü li és hid ra u li kus kö tõ anya gú alap ré te gei. 

Épí té si elõírás. 
ÚT 2-3.207:2003 Út pá lya szer ke ze tek kö tõ anyag nél kü li és hid ra u li kus kö tõ anya gú alap ré te gei. 

Ter ve zé si elõírás.
ÚT 2-3.212:2004 Be ton kõ bur ko la tú pá lya szer ke ze tek ter ve zé se és épí té se 

meg ne ve zé sû út ügyi mû sza ki elõ írá so kat.

Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok meg vá sá rol ha tók a Ma gyar Út ügyi Tár sa ság nál: Bu da pest II., Lö võ ház u. 31. Te l.:
315-0322, fax: 316-1077.

Ezen út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá si te rü le te az or szá gos és he lyi köz utak, va la mint a köz for ga lom elõl el nem
zárt magánutak.

Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá sa az or szá gos köz utak ke ze lõi szá má ra – a köz hasz nú te vé keny ség el lá tá sá ra
kö tött szer zõ dés sze rint – min d meg ren de lõ ként, min d sa ját te vé keny sé gük re néz ve kö te le zõ. Az en nek alap ján vég zett
épí té si, fenn tar tá si és üze mel te té si fel ada ta ik el lá tá sa so rán az útügyi mûszaki elõírásban foglaltakat meg kell tartani. 

Je len mû sza ki elõ írá so kat az or szá gos köz utak ke ze lõi – a te vé keny sé gük re vo nat ko zó éves szer zõ dés sze rint – 2007.
ok tó ber 1-jétõl alkalmazzák.

Az út ügyi mû sza ki elõ írá sok al kal ma zá sa a he lyi köz utak, to váb bá a köz for ga lom elõl el nem zárt ma gán utak te kin te -
té ben aján lott és indokolt.

Az út ügyi mû sza ki elõ írás ban fog lal tak tól az or szá gos köz utak ese té ben csak az elõ írá sok aló li fel men tés alap ján
 szabad el tér ni. A fel men tést a mû sza ki elõ írás al kal ma zá sa elõtt a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um Há ló za ti
 Infrastruktúra Fõ osz tá lyá tól kell kér ni. A ké rel met a Ma gyar Köz út Ál la mi Köz út ke ze lõ Fej lesz tõ Mûszaki és
Információs Közhasznú Társasághoz kell benyújtani.

Hálózati Infrastruktúra Fõosztály
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Oros Pa u li na for dí tá sá ban

Mar ta Sgubin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je voltam

cí mû köny vét

A szer zõ hu szon öt év alatt szin te tag já vá vált a Ken ne dy csa lád nak, akik leg in kább még is a fõzõ -
tudományát be csül ték.

Ez a könyv a leg em lé ke ze te sebb ese mé nye ken fel tá lalt fo gá sok re cept je i vel le pi meg az ol va sót,
mi köz ben ked ves tör té ne tei rend ha gyó me mo ár ként a csa lád min den nap ja i ba is be te kin tést ad nak,
kel le mes ki kap cso ló dást kí nál va min den ki nek, aki ér dek lõ dik hí res sé gek élet e és szo ká sai iránt.

A kö tet 224 ol dal ter je del mû, ár a 4200 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi 
B. u. 6., te l./fax: 318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u.
és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il:
kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668,
338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

Mar ta Sgu bin

Jac qu e li ne Ken ne dy sza kács nõ je vol tam

cí mû, 224 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 4200 fo rint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas -
sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... .............................

Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez -
vé te le után, 8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett
pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû köny vét

A könyv höz elõ szót dr. Lom ni ci Zol tán, a Leg fel sõbb Bí ró ság, illetve az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke írt,
mely ben a kö vet ke zõ sza vak kal ajánl ja a kö te tet:

„Az ol va só ke zé be olyan könyv (tan könyv, szak mai hát tér anyag) ke rül, amely tu do má nyos igé nyes ség gel és a gya kor -
la ti al kal maz ha tó ság szán dé ká val mu tat ja be a bí rói eti ka szak mai-mo rá lis alap ja it. A kö tet je len tõs nem zet kö zi ki te kin -
tést nyújt, ami kor más or szá gok gya kor la tá nak, sza bá lyo zá sá nak fel tá rá sát is vál lal ja.
A ta pasz talt és a tárgy kör nem zet kö zi össze füg gé se it is jól is me rõ szer zõk – he lye sel he tõ mó don – ab ból in dul tak ki,
hogy a bí rák eti kus ma ga tar tá sa és el já rá sa az el já rá sok rész ve või – a pe res fe lek, a vád ló, a vé dõ, a jo gi kép vi se lõ, a bün -
te tõ ügyek ben a vád lott – szá má ra ga ran ci á lis je len tõ sé gû, mert meg te rem ti/meg ad ja az el já rás minõsé gét is.
A szer zõk a bí rói eti ka ér vé nye sü lé sét is vizs gál ták a pe res el já rás má sik mi nõ sé gi kö ve tel mé nyé nek, a fa ir el já rás igé -
nyé nek meg va ló su lá sá val össze füg gés ben.
A tisz tes sé ges el já rás nap ja ink ban nem zet kö zi jo gi, al kot má nyos és mo rá lis kö ve tel ményt is je len t, amely nek tar tal ma
az Em ber i Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga és – egy re in kább – az Eu ró pai Bí ró ság eset jo gá ból is mer he tõ meg. A kö tet szá mos
jo ge set be mu ta tá sá val szol gál ja a ha zai jo gi kul tú ra szín vo na lá nak eme lé sét, a tisz ta, de mok ra ti kus köz ál la po tok, a bí -
rák és a bí ró sá gok te kin té lye meg óvá sát.
A könyv fon tos tan anyag a bí rák, ügyé szek, ügy vé dek szá má ra, de kü lö nös ha szon nal for gat hat ják gya kor ló po li ti ku -
sok, a tu do má nyos élet kép vi se lõi, a mé dia mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, a jog rend
mi nõ sé gé ért.”

A kö tet 184 ol dal ter je del mû, ára 3381 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél -
szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Kon do ro si Fe renc–Ut tó György–Vi seg rá dy An tal

A bí rói eti ka és a tisz tes sé ges el já rás

cí mû, 184 ol dal terjedelmû ki ad ványt (ára: 3381 forint áfá val) ......... pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el aláb bi cí mem re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: .................................................................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ..............................................................................................................................................
Ut ca, ház szám: ..................................................................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon be -
lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy postai úton a
fenti címre.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad hajnalán

cí mû köny vét

A XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sát min den ed di gi nél job ban meg ha tá roz za a nem zet kö zi tár sa dal mi és gaz da sá gi
 környezet, amely nek hát te ré ben az euró pai in teg rá ció ha tá sa, va la mint a glo ba li zá ci ós fo lya ma tok hú zód nak meg.
Az Em ber i Jo gok Euró pai Egyez mé nye, az Unió Alap jo gi Char tá ja vagy az Al kot má nyos Szer zõ dés alap el vei csak
 néhány olyan pél dá ja a „nem ze tek fe lett ál ló jog nak”, ame lyek a nem ze ti jog al ko tás te kin te té ben is irány mu ta tók
lehetnek.
A meg je lent kö tet – a szak könyv pi a con hi ány pót ló jel leg gel – tu do má nyos igé nyes ség gel, ugyan ak kor a gya kor la ti
 alkalmazhatóság szán dé ká val mu tat ja be a XXI. szá zad nem ze ti jog al ko tá sá nak ten den ci á it. A könyv szé les kö rû
nemzet közi ki te kin tést nyújt, amely ben az uni ós jog fej lõ dés elem zé sé nek köz pon ti sze rep jut.
A kö tet szer zõ je, a ta pasz talt jog tu dós és gya kor la ti szak em ber alap té zi se, hogy „a jog dog ma ti kai meg fon to lá so kat
 figyelembe ve võ, mi nõ sé gi nor ma al ko tás prog ram sze rû ér vé nye sí té se és a kon zisz tens, át te kint he tõ jog rend szer
eszmény képének kö ve té se ked ve zõ irány ba be fo lyá sol hat ja a nor mák cím zett je i nek ma ga tar tá sát, annak ér de ké ben,
hogy a jog leg fõbb, al kot má nyos kül de té sét tel je sít se”.
A szer zõ rész le te sen vizs gál ja a ha té kony jo gi sza bá lyo zás kulcs kér dé se it, a ha zai jog, va la mint a nem zet kö zi és az
euró pai uni ós jog össze füg gé se it, eköz ben min dig kel lõ hang súlyt fek tet ve ko runk de mok ra ti kus jog ál la mi alap -
értékeire: az em ber i jo gok ra és az al kot má nyos ság ra. Az ol va só be pil lan tást nyer het a jog har mo ni zá ció „kulissza -
titkaiba”, a biz ton ság jog al ko tás ban ér vé nye sü lõ té nye zõ i nek prob le ma ti ká já ba, va la mint pol gá ri jo gi és bün te tõ jo gi
jog al ko tá sunk leg újabb ered mé nye i be.
A XXI. szá zad ele jé nek ko di fi ká ci ó ját elem zõ kö tet egy szer re tan könyv, ol va só könyv és gya kor la ti út mu ta tó.  Haszonnal
for gat hat ják a tár sa da lom tu do má nyi ka rok hall ga tói, a köz igaz ga tás ban dol go zó szak em be rek, a po li ti ku sok, a mé dia
mun ka tár sai és min den ki, aki fe le lõs sé get érez a ha zai jog ál lam, jog rend mi nõ sé gé nek ja ví tá sá ért.

A kö tet 264 ol dal ter je del mû, ár a 2856 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

dr. Kon do ro si Fe renc

Jog al ko tás a XXI. szá zad haj na lán

cí mû, 264 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 2856 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
meg je len tet te 

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

A tisz tes sé ges el já rás bün te tõ ügyek ben
– em be ri jog-dog ma ti kai

ér te ke zés

cí mû köny vét

A tisz tes sé ges el já rás el mé le ti kér dé sei és gya kor la ti ér vé nye sü lé se iránt ér dek lõ dõk elõtt – ed dig meg je lent kö te tei
 révén – már jól is mert szer zõ a könyv bo rí tó ján ekkép pen ajánl ja az ol va sók fi gyel mé be ta nul má nyát:
„A könyv írá sá nak kez de tén el sõ sor ban az fog lal koz ta tott, hogy mennyi ben já rul hat hoz zá a stras bo ur gi Em ber i Jo gi
 Bíróság az  európai ál la mok igaz ság szol gál ta tá si rend sze reinek kö ze lí té sé hez. A vizs gá lat so rán az tán olyan alap ve tõ
 kérdésekkel szem be sül tem, mint az igaz ság szol gál ta tás sze re pe a de mok rá ci á ban, a tisz tes sé ges el já rás hoz  való jog
he lye az alap jo gok rend sze ré ben vagy a jo gok ról va ló le mon dás és annak kor lá tai. El sõ sor ban a stras bourgi eset jog
alap ján elem zem a tisz tes sé ges el já rás azon ele me it, ame lyek ér tel me zé sé ben min d a mai na pig bi zony ta lan ság
 észlelhetõ a  magyar jog gya kor lat ban: mit kí ván a bí rói pár tat lan ság, ho gyan te remt he tõ meg az össz hang a vé le mény -
nyil vá ní tás  szabadsága és a bí ró sá gok te kin té lyé nek meg õr zé se irán ti  érdek kö zött, mi le gyen a tör vény sér tõ en meg -
szer zett  bizonyítékok sor sa, med dig ter jed a hall ga tás jo ga? Nos, ezek rõl a kér dé sek rõl szó l a könyv. Meg  sok min den
 másról…..”

A kö tet 320 ol dal ter je del mû, ár a 7938 fo rint áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6., te l./fax:
318-8411), va la mint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. szám ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) alat ti Köz löny
 Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlony centrum@mhk.hu), illetve meg ren del he tõ a ki adó
ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt internet -
címen.

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

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem

Bárd Károly

Em ber i jo gok
és bün te tõ igaz ság szol gál ta tás

Eu ró pá ban

cí mû, 320 ol dal ter je del mû ki ad ványt (ár a: 7938 fo rint áfá val) ................................ pél dány ban, és ké rem, jut tas sák el
az aláb bi  címemre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................... ............................................................

Ut ca, ház szám: ................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: .......................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után, 8 na pon
be lül át utal juk a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra vagy pos tai
úton a fen ti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
 cég sze rû alá írás
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TOVÁBBKÉPZÉS

A Bu da pes ti CORVINUS Egye tem
KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET

(ISO 9001:2000 szab vány alap ján mi nõ sí tett in té zet)
tá jé koz ta tó ja

A BCE Köz gaz da sá gi To vább kép zõ In té zet fel vé telt hir det a 2008. 
feb ru ár ban in du ló, má sod dip lo mát adó köz gaz da sá gi szakirányú
to vább kép zé se i re és tanfolyami képzéseire.

Ál ta lá nos tud ni va lók:
Az in té zet köz gaz da sá gi szak irá nyú to vább kép zé se in sze rez -
he tõ ok le ve lek a fel sõ ok ta tá si tör vény ben rög zí tett fel sõ fo kú
szak irá nyú szakképesítést tanúsítják.
Je lent ke zé si ha tár idõ: 2007. ok tó ber 31.
Je lent ke zé si la pot, tá jé koz ta tó fü ze tet, mely a to vább kép zé si le -
he tõ sé gek ál ta lá nos tud ni va lói mel lett, sza kon ként rész le te sen
tar tal maz za a kép zés cél ját és tan ter vét, té rí tés men te sen a BCE
Köz gaz da sá gi To vább kép zõ In té zet nél (BCE KTI) le het be -
szerezni.
Cí münk: BCE Köz gaz da sá gi To vább kép zõ In té zet, 
     1085 Bu da pest VIII., Rigó u. 3.
Pos ta cí münk: 1444 Bu da pest, Pf. 275 KTI.

Hon la punk: http://kti.li nett.hu
Te le fon szá ma ink: 216-4441, 216-4442 vagy 216-4443.
Je lent ke zé si fel té te lek: Álla mi lag el is mert felsõ fokú (alap, mes ter, 
il let ve ko ráb ban egye tem, fõ is ko la) is ko lai vég zett ség meg lé te mel -
lett a ki adott tá jé koz ta tó ban elõ írt je lent ke zé si la pon le het. A tan -
folyami kép zé sek re a Tá jé koz ta tó fü ze tünk ben kö zöl tek sze rint.
Kép zé si idõ: A szak irá nyú to vább kép zé sek 4 fél évig tar ta nak. Et tõl
va ló el té rést és a tan fo lya mok kép zé si ide jét a Tá jé koz ta tó fü ze tünk
tar tal maz za. A fog lal ko zá sok he ten ként ál ta lá ban egy na pot vesz nek 
igény be és 9.30–18.00 óra kö zött ke rül nek meg tar tás ra.
A fel sõ fo kú szak irá nyú szak kép zett sé get ta nú sí tó ok le vél meg -
szerzésének fel té te lei: Az elõ írt ké pe sí té si kö ve tel mé nyek (az elõ írt 
ta nul má nyi és vizs ga kö te le zett sé gek ered mé nyes tel je sí té se, szak -
dol go zat ké szí té se, zá ró vizs ga ered mé nyes le té te le) tel je sí té se.
A ki ad ha tó ok le vél tar tal ma az adott szak ké pe sí té si kö ve tel mé -
nye i ben elõ ír tak sze rint, az alap kép zett ség tõl és az elvégzett
szaktól függ.

2008-ban az aláb bi köz gaz da sá gi szak irá nyú to vább kép zé si sza kok ra hir de tünk fel vé telt:

 1. Elem zõ sta tisz ti kus szak
 2. Nem zet kö zi gaz da sá gi (és üz le ti)
    kap cso la tok szak
 3. Ve ze té si és szer ve zé si szak
 4. Mar ke ting szak
 5. Pénz ügy szak
 6. Ag rár köz gaz da sá gi szak
 7. Vál lal ko zá si me nedzs ment szak
 8. Ér ték elem zõ szak
 9. Kör nye ze ti me nedzs ment szak
10. Biz to sí tási szak
11. Sze mély ügyi gaz dál ko dás az em ber i erõ for rá sok kal szak
12. Jö võ ku ta tás, elõ re jel zés (stra té gia for má lás) szak
13. Egész ség ügyi me nedzs ment szak

14. Bel ügyi gaz da sá gi szak
15. Gyógy szer ügyi me nedzs ment szak
16. In gat lan gaz dál ko dá si szak
17. Vé de lem gaz da sá gi szak
18. Pro jekt me nedzs ment (fõ vál lal ko zás) szak
19. Köz igaz ga tás gaz dál ko dá sa és el len õr zé se 
    szak
20. Fel szá mo lá si és va gyon fel ügye le ti szak
21. Ér dek ér vé nye sí tõ (lob bi) szak
22. Kul tú ra-gaz da ság tan szak
23. Ve ze té si ta ná csadás szak
24. Esély egyen lõ ségi szak
25. Ver seny sza bá lyo zás szak
26. Egész ség ügyi biz to sí tás szak

Gaz da sá gi szak ké pe sí tést nyúj tó és cél tan fo lya mok
Gaz da sá gi tan fo lya ma ink el sõ sor ban az ak tu á lis gaz dál ko dá si, pénz ügyi, adó zá si és ve ze té si tud ni va ló kat tar tal maz zák.
Szak ké pe sí tést nyúj tó tan fo lya ma ink a ren de le ti leg elõ írt kö ve tel mény rend szer sze rint épül nek fel, s ered mé nyes szak vizs ga után
 képesítést tanúsító bi zo nyít ványt ad nak.
Kü lön meg bí zás alap ján in téz mé nyek nél, gaz da sá gi tár sa sá gok nál, vál lal ko zá sok nál új mun ka kö rök, fel ada tok szak sze rû el lá tá sát
 segítõ cél tan fo lya mo kat szer ve zünk.

2008-ban az aláb bi tan fo lya mok ra hir de tünk fel vé telt:

 1. Alap fo kú ér ték elem zõ tan fo lyam in téz mény nél,
    gaz da sá gi tár sa ság nál, vál lal ko zás nál
 2. Elekt ro ni kus ke res ke de lem, di gi tá lis gazdaság
 3. Kö zép fo kú in no vá ci ós szak asszisz tens szak tan fo lyam
 4. Esély egyen lõ sé gi szak tan fo lyam
 5. Di rekt mar ke ting tanfolyam
 6. Mun ka erõ-pi a ci po li ti kák, mun ka erõ-pi a ci elemzések
 7. Biz to sí tá si ügy in té zõ szak tan fo lyam

 8. Biz to sí tá si ta nács adó szak tan fo lyam
 9. Biz to sí tás köz ve tí tõ szak tan fo lyam
10. Mar ke ting-, rek lám- és PR-me ne dzser szak tan fo lyam
11. Gyógy szer-sa les rep re sen ta ti ve szak tan fo lyam
12. Pénz ügyi szám vi te li szak el len õri szak tan fo lyam
13. Ok le ve les pénz ügyi re vi zo ri szak tan fo lyam
14. Mér leg ké pes köny ve lõ szak tan fo lyam 
    (vál lal ko zá si szak)

BCE KÖZGAZDASÁGI TOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó

meg je len tet te a Köz löny Köny vek so ro za tá nak újabb kö te te ként

A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MAGYARÁZATA

cí mû ki ad ványt.

A 2006. jú li us 1-jé tõl ha tá lyos, a gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló 2006. évi IV. tör vény (az új Gt.) meg al ko tá sa so rán az Eu ró pai Unió
tár sa sá gi jo gá val va ló har mo ni zá ció és az egyes tag ál la mok tár sa sá gi jo ga fej lõ dé sé nek kö zös sa já tos sá gai mel lett a ma gyar jog -
al kal ma zók több mint más fél év ti ze des ta pasz ta la ta it is fel hasz nál ták.

A ma gyar jog al kal ma zók szá má ra ma már nem szá mít új don ság nak a tár sa sá gi jog. Az el len ér zé sek rég meg szûn tek, az el sõ tár -
sa sá gi tör vény, az 1988. évi VI. tör vény ha tály ba lé pé se óta a gaz da sá gi élet sze rep lõi a tár sa sá gi jog in téz mé nye it meg is mer ték és 
el fo gad ták. Ki ala kult az a cég bí ró sá gi gya kor lat és je len tõs szak iro da lom, meg erõ sö dött az a tár sa sá gi jo gi kul tú ra, amely re a jog -
al ko tó tá masz kod ha tott.

Az új Gt. egyes kér dé se ket a ko ráb bi val azo no san sza bá lyoz, így az 1997. évi CXLIV. tör vé nyen ala pu ló, a Leg fel sõbb Bí ró ság és
az íté lõ táb lák köz zé tett dön té se i bõl meg is mer he tõ bí rói gya kor lat rész ben to vább ra is irány adó.

Ára: 3024 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.  Tel./fax: 318-8411),
 valamint a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a  Dohány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (te l.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

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

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a A gaz da sá gi tár sa sá gok ról szó ló tör vény ma gya rá za ta cí mû ki ad ványt
(ára: 3024 Ft + pos ta költ ség), ......................  pél dány ban, és ké rem jut tas sák el az aláb bi cím re:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................................................

Ut ca, ház szám:  ................................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..........................................................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után, 8 na pon be lül a Ma -
gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                                       ………………………………………
                                            cég sze rû alá írás

KÖZLEKEDÉSI ÉRTESÍTÕ
A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Meg je le nik szük ség sze rint (ál ta lá ban két he ten ként).
Fõ szer kesz tõ: dr. Bots Dé nes. Szer kesz tõ ség: 1055 Bp., Hon véd u. 13–15. Tel.: 374-2717. Te le fax: 269-3483.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, 1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., www. mhk.hu
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent -
rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 24 696 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1092 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
A Köz le ke dé si Ér te sí tõ elekt ro ni kus for má ban az in ter ne ten is el ér he tõ a http://www.gkm.hu/tu das tar/do ku men tum tar/hiv_la pok
/kozl_er te si to cí men.
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