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2009. szeptember 28., hétfõ

Tar ta lom jegy zék

24/2009. (IX. 28.) MNB 
rendelet

A jegybanki alapkamat mértékérõl 37334

47/2009. (IX. 28.) IRM–PM 
együttes rendelet

A lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének,
nyilvántartásának, elõ ze tes értékesítésének és megsemmisítésének
szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról  szóló 11/2003. (V. 8.)
IM–BM–PM együttes rendelet módosításáról 37335

48/2009. (IX. 28.) IRM
rendelet

A jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel összefüggõ egyes miniszteri
rendeletek módosításáról 37341

49/2009. (IX. 28.) IRM
rendelet

Az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó, az igazságügyi
szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes pénzügyi tárgyú rendeletek
módosításáról 37359

50/2009. (IX. 28.) IRM
rendelet

Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó
képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet
módosításáról 37362

20/2009. (IX. 28.) SZMM 
rendelet

A 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl 37369
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IV. A Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 24/2009. (IX. 28.) MNB rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntésére tekintettel a következõket rendelem el:

1. § A jegybanki alapkamat mértéke 7,5%.

2. § (1) Ez a rendelet 2009. szeptember 29-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 21/2009. (VIII. 24.) MNB rendelet.

Simor András s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

Az igazságügyi és rendészeti miniszter és a pénzügyminiszter 
47/2009. (IX. 28.) IRM–PM együttes rendelete
a lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõ ze tes
értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról  szóló
11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes rendelet módosításáról

A büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. törvény 604.  § (2) bekezdés j) pontjában, valamint a büntetések és az intézkedések
végrehajtásáról  szóló 1979. évi 11. törvényerejû rendelet 127.  § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) és n) pontjában, valamint 
a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában megállapított
feladatkörünkben eljárva – az elkobzásra vonatkozó szabályok tekintetében a legfõbb ügyésszel egyetértésben – a következõket
rendeljük el:

1.  § A lefoglalás és a büntetõeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elõ ze tes értékesítésének és
megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról  szóló 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együttes
rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § (1) Azt a lefoglalt dolgot (a továb biak ban: bûnjel), amely az eljárás során a bizonyítás eszközéül szolgál, valamint,
amelyet az eljárás során azonosítani, megvizsgálni, valamint megtekinteni szükséges, továbbá a bûnjelként lefoglalt
eredetben megõrzendõ értéket, különösen a magyar,  illetve a külföldi pénzt, a pénzhelyettesítõ eszközt (csekk,
ideértve a kitöltetlen csekket is, hitelkártya, csekk-kártya, bankkártya, kereskedelmi kártya, váltó, utalvány és
elnevezésétõl függetlenül minden más, azonos gazdasági rendeltetésû okmány, betétrõl kiállított okirat), az
értékpapírt, a bélyeget, a nemesfémtárgyat, a drágakövet, az igazgyöngyöt, az okiratot a nyomozó hatóság, az ügyész
vagy a bíróság (a továb biak ban együtt: hatóság) tárgyletétbe helyezi. Az e bekezdésben meghatározott bûnjeleket
huszonnégy órán belül – legkésõbb a lefoglalást követõ elsõ munkanapon – át kell adni a bûnjelkezelõnek. E bekezdés
szerint kell kezelni a forgalomból bevont, de tör vényes fizetõeszközre még átváltható és a tör vényes fizetõeszközre át
nem váltható bankjegyet és érmét is.
(2) A hatóság a bûnjelként lefoglalt okmányt – a 88.  §-ban megjelöltek kivételével – az ügyirathoz csatolja és ott kezeli.
(3) Ha a bûnjel magyar pénz – kivéve az (1) bekezdésben foglalt esetet – a hatóság huszonnégy órán belül, de
legkésõbb a lefoglalást követõ elsõ munkanapon befizeti a bûnjelkezelõje letéti számlájára. Ebben az esetben a postai
befizetési lap feladóvevényét az eredeti ügyiratban elhelyezett bûnjeljegyzékhez kell csatolni.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában
a) forgalomból bevont, de tör vényes fizetõeszközre még átváltható bankjegy és érme: a bevonási határnaptól az
átváltási határnapig terjedõ idõtartam alatt tör vényes fizetõeszközre átváltható forgalomból bevont bankjegy és
érme;
b) tör vényes fizetõeszközre át nem váltható bankjegy és érme: az átváltási határnapig tör vényes fizetõeszközre be
nem váltott, forgalomból bevont bankjegy és érme.”

2.  § Az R. az 1.  §-t köve tõen a következõ 1/A.  §-sal egészül ki:
„1/A.  § (1) A lefoglalt külföldi pénzt – kivéve az 1.  § (1) bekezdésében foglalt esetet – a hatóság huszonnégy órán belül,
de legkésõbb a lefoglalást követõ elsõ munkanapon átadja a Magyar Államkincstár hatóság székhelye szerint ille té kes
területi szervének (továb biak ban: Kincstár területi szerve), amely azokat az eljáró hatóság további intézkedéséig
hatósági letétként kezeli. Ebben az esetben a bûnjelkezelõ kötelezettségei a Kincstár külföldi pénzt kezelõ területi
szervét terhelik.
(2) Az átadás alkalmával a Kincstár területi szervével írásban közölni kell a büntetõügy számát, valamint a terhelt
adatait.
(3) A Kincstár területi szerve az átvett értékekrõl elismervényt állít ki. Az elismervényt az eredeti ügyiratban elhelyezett
bûnjeljegyzékhez kell csatolni.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 136. szám 37335



(4) A bíróság a Kincstár területi szerve részére átadott külföldi fizetõeszközök elkobzásáról rendelkezõ jogerõs
határozatát azzal a felhívással küldi meg a Kincstár területi szerve részére, hogy a számlán kezelt külföldi
fizetõeszközök ellenértékét utalja át a BGH számlájára. A határozatot és a felhívás másolatát a BGH-nak is meg kell
küldeni.
(5) Ha a külföldi fizetõeszközt a jogosult részére vissza kell adni, a hatóság az eredeti aláírással és bélyegzõje
lenyomatával ellátott határozatát megküldi a Kincstár területi szerve részére, amely a határozatnak meg fele lõen
intézkedik. A határozat megküldésekor a Kincstár területi szervével közölni kell, hogy a határozat mikor került
a jogosult részére kézbesítésre.”

3.  § Az R. 5.  § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rend õrkapitányságon, a megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányságon, a Nemzeti Nyomozó Irodánál, a Repülõtéri
Rendõr Igazgatóságnál és az Országos Rendõr-fõkapitányságon (a továb biak ban: ORFK) a szerv vezetõje jelöli ki
a bûnjelkezelõt.
(3) A rend õrkapitányság rend õrõrse az általa lefoglalt bûnjelet az ille té kes bûnjelkezelõhöz beszállítja. A megyei
(fõvárosi) rend õr-fõkapitányság vezetõje engedélyezheti – a 9.  § (1) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén –,
hogy a rend õrkapitányság vezetõje a rend õrõrsön is kijelöljön bûnjelkezelõt.”

4.  § Az R. 9.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A bûnjelkezelõ, ha a bûnjel jellege szükségessé teszi, a bûnjel szakszerû kezelésérõl is gondoskodik, ille tõ leg a 7.  §
(5) bekezdése szerinti megbízás érdekében a BGH, ille tõ leg a nyomozó hatóság vezetõjének vagy az ügyésznek
elõ ter jesz tést tesz.”

5.  § Az R. 10.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bûnjelrõl a jegyzõkönyv a következõ adatokat tartalmazza:
a) a bûnjel megjelölése, elektronikus adat lefoglalása esetén ideértve a lefoglalás során az adathordozón rögzített
adatok, programok megjelölését is, oly módon, hogy az adathordozó tartalma egyértelmûen azonosítható legyen,
b) a bûnjel mennyisége,
c) a bûnjel értéke,
d) a bûnjel minõségi állapota,
e) a bûnjel esetleges hiányossága,
f) a bûnjel különös ismertetõjele,
g) a bûnjel egyedi azonosításra alkalmas jellemzõi,
h) a bûnjel lefoglalásának helye és körülményei,
i) a bûnjel tárolására vagy csomagolására szolgáló eszköz,
j) a bûnjel megõrzésének módja és helye.”

6.  § Az R. 11.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11.  § (1) A hatóság a lefoglalt bûnjelrõl – a lefoglalásról készített jegyzõkönyv adatainak meg fele lõen – legalább négy
példányban bûnjeljegyzéket állít ki. A pénz-, valamint a tárgyletétrõl külön-külön készít bûnjeljegyzéket. A hatóság
a bûnjeljegyzékben a bûnjeleket felsorolja, sorszámmal látja el és az azonosíthatóság érdekében a bûnjelnek
e rendelet 10.  § (2) bekezdés a) és b), valamint d)–g) pontjaiban megjelölt adatait abban feltünteti. Ha a bûnjeljegyzék
több oldalból áll, az oldalakat sorszámozni kell. Minden oldal tetején – az azonosíthatóság érdekében – fel kell tüntetni
a kiállító hatóság nevét, az ügyszámot, ha van terhelt, annak adatait (név, születési hely és idõ, anyja neve), több terhelt
esetén az elsõrendû terhelt adatait. Ha az eljárásban terhelt még nincs, akkor az adatokat a terhelt ismertté válását
köve tõen haladéktalanul rá kell vezetni a bûnjeljegyzékre. Ha külön jogszabály alapján az ügyek elkülönítésére kerül
sor, akkor az elkülönített ügy terheltjének,  illetve elsõrendû terheltjének adatait kell a bûnjeljegyzék minden oldalának 
tetején feltüntetni.
(2) A hatóság az érdekelt õrizetében hagyott vagy egyes szervek õrizetébe és kezelésébe adott bûnjelrõl színes
fénykép- vagy videofelvételt készít, egyéb indokolt esetben ilyen felvételt készíthet. A bûnjelnek az érdekelt
õrizetében hagyását, a bûnjelre vonatkozó okmány és hatósági jelzés le nem foglalásának okát, továbbá az õrzés
helyszínét és az õrzésért felelõs személy nevét a bûnjeljegyzéken is fel kell tüntetni.
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(3) A fénykép- vagy videofelvételt és a bûnjeljegyzék egy példányát a hatóság az iratokhoz csatolja, a bûnjeljegyzék
további példányait, a lefoglalásról készített jegyzõkönyv és a 10.  § (3) és (5) bekezdése szerint elkészített szakvélemény
egy-egy példányát, a bûnjelre vonatkozó okmányt és hatósági jelzést a bûnjelekkel együtt a bûnjelkezelõnek átadja.”

7.  § Az R. 18.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az ügyben vádemelésre vagy bírósági eljárást igénylõ egyéb ügyészi indítvány benyújtására kerül sor, az
ügyész – a külön jogszabályban meghatározott rendelkezéseknek meg fele lõen – a tárgyi bizonyítási eszközöket,
 illetve az elkobozható dolgokat a vádirat bírósági példányához csatolja és intézkedik a bírósági bûnjelkezelõnél
tárgyletétbe helyezésük iránt, függetlenül attól, hogy a nyomozást a nyomozó hatóság vagy az ügyész maga végezte.
A tárgyi bizonyítási eszközül nem szolgáló,  illetve a nem elkobozható dolgoknak a lefoglalását az ügyész – a külön
jogszabályban foglaltaknak meg fele lõen – megszünteti vagy erre a nyomozó hatóságot utasítja.”

8.  § Az R. a 20.  §-t köve tõen a következõ 20/A.  §-sal egészül ki:
„20/A.  § Ha a bíróság valamely tárgy körözését rendelte el, a rend õrség által megtalált tárgyat a körözést elrendelõ
határozat alapján és az e rendeletben meghatározott feltételek megléte esetén a körözést elrendelõ bíróság
bûnjelkezelõje átveszi. Ha a körözést az ítélõtábla rendelte el, a megtalált tárgyat az ítélõtábla székhelye szerint
ille té kes, a körözést elrendelõ határozatban megjelölt megyei bíróság bûnjelkezelõje veszi át. Az átvételrõl
a bûnjelkezelõ haladéktalanul értesíti a bíróságot.”

9.  § Az R. 27.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha
a) a hatóság azt az ügyet, amelyben bûnjelet foglaltak le, átteszi más hatósághoz, és a bûnjel kezelésére nem ille té kes,
vagy
b) valamely hatóság kizárása  miatt az eljáró hatóság kijelölésére kerül sor,
az áttételrõl,  illetve a kijelölésrõl a hatóság azzal értesíti a bûnjelkezelõt, hogy az üggyel kapcsolatos bûnjelet az
áttételrõl,  illetve a kijelölésrõl  szóló határozat jogerõre emelkedésétõl számított tizenöt napon belül az ille té kes,  illetve
a kijelölt hatósághoz szállíttassa, ha pedig a bûnjel magyar pénz, azt tizenöt napon belül utalja át. A határozat jogerõre
emelkedésének idõpontjáról a hatóság értesíti a bûnjelkezelõt.”

10.  § Az R. 30.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bûnjellel kapcsolatos költségek közül bûnügyi költség az a költség, amely a bûnjel]
„c) megfelelõ fuvarköltség (szállítási díj) ellenében történõ szállításával,  illetve a bûnjel magyar pénz átutalásával,”
[merül fel és fizetik ki.]

11.  § Az R. 35.  § (2)–(4) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bûnjel visszaadása esetén a bûnjelkezelõ felhívja a jogosultat a bûnjel átvételére és figyelmezteti, hogy ha
a bûnjelet a felhívás kézbesítésétõl számított harminc napon belül személyesen vagy meghatalmazottja útján nem
veszi át – kivéve a 37.  §-ban meghatározott esetet –, akkor az értékesítés iránt történik intézkedés. Ebben az esetben
a hatóság csak az értékesítés során befolyt, a határidõ lejárta után felmerült õrzési (kezelési) költséggel csökkentett
ellenértéket utalja ki a jogosult részére. A bûnjelkezelõ arról is tájékoztatja a jogosultat, hogy ha a bûnjelet nem sikerül
értékesíteni, annak megsemmisítésére a jogosult költségén kerül sor.
(3) A hatóság a bûnjel visszaadásáról rendelkezõ határozatát mind a jogosulttal, mind a bûnjelkezelõvel közli. A
határozatnak a bûnjelkezelõ részére  szóló kiadmányát a hatóság eredeti aláírással és bélyegzõje lenyomatával látja el.
A hatóság értesíti a bûnjelkezelõt arról az idõpontról, amikor a határozat a jogosult részére kézbesítésre került.
(4) Ha a bíróság az ügydöntõ határozatában rendelkezik a bûnjel visszaadása felõl, rendelkezését a bûnjelkezelõvel
a külön jogszabályban elõírt módon közli. A bíróság értesíti a bûnjelkezelõt arról az idõpontról, amikor a határozat
a jogosult részére kézbesítésre került.”

12.  § Az R. 41.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a jogosult magánszemély, két tanú aláírással igazolja, hogy a meghatalmazást elõttük aláírta vagy aláírását
elõttük saját kezû aláírásának ismerte el. A meghatalmazáson a tanúk lakóhelyét (lakcímét), valamint
személyazonosító okmányuk számát is fel kell tüntetni. Az ügyvédnek adott meghatalmazásra a külön jogszabályban
meghatározott rendelkezések irányadók.”
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13.  § Az R. 45.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a bûnjel átvételére jogosult személy ismert, de ismeretlen helyen tartózkodik – ide nem értve a 43.  §-ban
szabályozott esetet –, és e miatt a bûnjel visszaadását (kiadását) elrendelõ határozatot nem lehet vele közölni, akkor
a határozatot hozó hatóság hirdetményi úton [Be. 70.  § (5)–(6) bekezdés] intézkedik a bûnjel átvétele érdekében,
amelyrõl a bûnjelkezelõt is értesíti.”

14.  § Az R. 46.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a jogosult a bûnjelet a bûnjelkezelõ felhívásában megállapított határidõ alatt nem vette át, e tényrõl
a bûnjelkezelõ haladéktalanul értesíti a hatóságot. Az értékesítés, ille tõ leg a megsemmisítés elrendelése iránt a BGH,
ille tõ leg a nyomozó hatóság vezetõje vagy az ügyész a bûnjelkezelõtõl kapott értesítés kézhezvételétõl számított
harminc napon belül írásban intézkedik.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a bûnjelkezelõ felhívását azért nem lehetett
kézbesíteni, mert a jogosult a lakcímének, tartózkodási helyének megváltozását nem jelentette be.”

15.  § Az R. 50.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a tör vény szerint a bûnjel megsemmisíthetõ és az nem alkalmas közérdekû célra történõ felhasználásra,  illetve
alkalmassága esetén közérdekû célra történõ felhasználásra nem fogadták el, a megsemmisítés iránt a BGH, ille tõ leg
a nyomozó hatóság vezetõje vagy az ügyész írásban intézkedik.”

16.  § Az R. 51.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bizottság – amely, ha a megsemmisítést a nyomozás során rendelték el, a bûnjelkezelõbõl, a nyomozó hatóság és 
az ügyészség megbízottjából áll; ha a megsemmisítést a BGH vezetõje rendelte el, a bûnjelkezelõbõl, a bíróság és az
ügyészség megbízottjából áll – a bûnjelek megsemmisítésérõl jegyzõkönyvet készít.”

17.  § Az R. 56.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„56.  § Az elkobzott bûnjel értékesítése
a) kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult gazdálkodó szervezet (kereskedõ) közremûködésével történõ
eladás vagy
b) a megyei bírósági végrehajtó által megtartott árverés vagy elektronikus árverés 
útján történik.”

18.  § Az R. 61.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az árverést vagy az elektronikus árverést a bírósági végrehajtásról  szóló jogszabályok rendelkezései szerint
foganatosítja a megyei bírósági végrehajtó, azzal az eltéréssel, hogy az árverést általában a bûnjel õrzési helyén tartja
meg,  illetve az elektronikus árverés befejezéséig a bûnjel az õrzés helyén marad. A bûnjel a kikiáltási ár negyedénél
alacsonyabb áron is eladható.”

19.  § Az R. a következõ 66/A.  §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Élelmiszer
66/A.  § (1) A hatóság a külön tör vény ben meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti szerv megkeresésére mintát
szolgáltat a hatósági eljárással összefüggésben indult büntetõeljárásban lefoglalt élelmiszerbõl.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mintaadás nem veszélyeztetheti a büntetõeljárás eredményességét.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti mintaadás nem lehetséges, ennek indokairól a hatóság az élelmiszerlánc-felügyeleti
szervet tájékoztatja.
(4) E § alkalmazásában élelmiszer a külön jogszabályban meghatározott fogalom.”

20.  § Az R. 69.  §-a az alábbi (1) bekezdéssel egészül ki, és ezzel egyidejûleg az eredeti (1) és (2) bekezdés számozása (2) és
(3) bekezdésre módosul:
„(1) A Btk. 304. és 306.  §-ában foglalt bûncselekmény elkövetése  miatt folytatott büntetõeljárás során bûnjelként
lefoglalt pénzt a hatóság – a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések szerint – szakértõi vizsgálat céljából
a Magyar Nemzeti Bank (a továb biak ban: MNB) részére – ellenérték nélkül – átadja vagy megküldi. A hamis pénz
õrzését és kezelését – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – az MNB végzi.”
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21.  § Az R. 71.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„71.  § (1) Ingatlan lefoglalása esetén a hatóság a lefoglalásról rendelkezõ határozat jogerõre emelkedése után a zár alá
vétel tényének bejegyzése iránt a külön jogszabály szerint megkeresi az ingatlanügyi hatóságot.
(2) Ingatlan elkobzása esetén a bírósági végrehajtásról  szóló 1994. évi LIII. törvénynek az ingatlanra kimondott
vagyonelkobzásra vonatkozó szabályait kell meg fele lõen alkalmazni.”

22.  § Az R. 74.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„74.  § (1) Az elkobzott jövedéki termékek és nem közösségi áruk értékesítését a jövedéki,  illetve vámjogszabályok
rendelkezései szerint a vámhatóság végzi
a) kereskedelmi tevékenység folytatására jogosult gazdálkodó szervezet (kereskedõ) közremûködésével történõ
eladás,
b) árverés vagy elektronikus árverés
útján.
(2) Az elõ ze tesen értékesített, valamint az elkobzott jövedéki termékek és nem közösségi áruk értékesítésébõl befolyt
ellenértéket a vámhatóság számlájára kell befizetni és a jövedéki,  illetve vámjogszabályok szerint kell elszámolni.
(3) Az elkobzott – jövedéki terméknek nem minõsülõ – nem közösségi áruk elektronikus árverés útján történõ
értékesítését a vámhatóság az adózás rendjérõl  szóló tör vény vonatkozó rendelkezésének értelemszerû
alkalmazásával végzi.”

23.  § Az R. 77.  § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A fegyvert, tartozékait, alkatrészeit, a tûzfegyver fõdarabot (lõfegyverdarab) és a lõszert, lõszeralkatrészt
(lõszerelemet), valamint a flóberttöltényt és a hangtompítót az eljárás minden szakaszában a rend õr-fõkapitányság
bûnjelkezelõje, ha a nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda vagy a Repülõtéri Rendõr Igazgatóság végzi, akkor ezek
bûnjelkezelõje kezeli és a bûnjelraktárban elhelyezett, biztonsági zárral ellátott vaslemez- vagy páncélszekrényben
õrzi. A szekrény kulcsainak õrzésére a pénz- és értékkezelésre vonatkozó szabályok az irányadók. A hatóság eljárási
cselekmény lefolytatására e lefoglalt tárgyakat a rend õr-fõkapitányságtól, a Nemzeti Nyomozó Irodától,  illetve
a Repülõtéri Rendõr Igazgatóságtól bekérheti.
(5) A Magyar Honvédség vagyonkezelésében lévõ elkobzott fegyvert, lõszert, haditechnikai eszközt, azok fõdarabjait,
alkatrészeit, tartozékait, valamint a harcanyagokat (rakéták, bombák, aknák, robbanóanyagok) és azok alkotóelemeit
a hatóság a Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság parancsnoka által kijelölt katonai szervezetnek, az
egyéb elkobzott lõfegyvert és lõszert a területileg ille té kes rend õr-fõkapitányságnak vagy a Bûnügyi Szakértõi és
Kutatóintézetnek elismervény ellenében, térítésmentesen átadja.”

24.  § Az R. 78.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„78.  § A következõ anyagok szállítása és tárolása (õrzése) az erre vonatkozó elõ írások betartásával történhet:
a) a Btk. 286/A.  § (2) bekezdésében meghatározott, kábítószernek minõsülõ anyag;
b) a Btk. 286/A.  § (3) bekezdés c) pont 1. alpontjában meghatározott, kábítószer-prekurzornak minõsülõ anyag;
c) az a) és b) pontokban felsoroltak gyanúját keltõ anyag,  illetve készítmény;
d) az a)–c) pontokban felsorolt anyag (készítmény) eredeti csomagolóanyaga, amelyben lefoglalásra került.”

25.  § Az R. 79.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„79.  § A 78.  § a)–d) pontjaiban felsoroltak (a továb biak ban együtt: kábítószer) lefoglalása esetén a hatóság
haladéktalanul értesíti az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatokat ellátó szervét.”

26.  § Az R. 84.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„84.  § (1) A szakértõi vélemény szerint a 78.  § (1) bekezdés a)–b) és d) pontjában meghatározott anyagnak minõsülõ
bûnjelet az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatokat ellátó szerve a rend õrségnek az országos rend õrfõkapitány
által kijelölt szervezeti egységéhez átszállíttatja további õrzés (tárolás) céljából. Az átszállításról az ORFK
bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatokat ellátó szerve az országos rend õrfõkapitány által kijelölt egység
igénybevételével gondoskodik.
(2) A vám- és pénzügyõrség külön jogszabályban meghatározott szervei a nyomozóhatósági jogkörükbe tartozó
bûncselekmény kapcsán az általuk lefoglalt kábítószert további õrzés (tárolás) céljából a vám- és pénzügyõrség
vegyvizsgáló szervéhez szállítják.
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(3) A lefoglalt kábítószer és a minta nyilvántartása a kábítószert tároló szerv feladata. A nyilvántartás és tárolás
felügyeletét (ellenõrzését) az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatokat ellátó szerve végzi.”

27.  § Az R. 85.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„85.  § (1) Az elkobzott kábítószer további sorsáról az ille té kes hatóságok bevonásával az ORFK bûnmegelõzési,
bûnüldözési feladatokat ellátó szerve, a külön jogszabály szerinti visszairányítási eljárásban az ORFK közigazgatási
hatáskörben eljáró szerve dönt. Az elkobzott kábítószer az egészségügyi szükségletek kielégítésére, bûnüldözési,
képzési, tesztelési célra, oktatáshoz, továbbá nemzetközi kötelezettségvállalásból fakadó feladat teljesítéséhez
igénybe vehetõ.
(2) A vám- és pénzügyõrség országos parancsnoka által kijelölt szervezeti egység a végleges szakértõi vélemény
szerint a 78.  § (1) bekezdés a)–b) és d) pontjában meghatározott anyagnak minõsülõ elkobzott bûnjelet a 84.  §
(1) bekezdésében megjelölt rend õri szervezeti egységhez szállítja.”

28.  § Az R. 86.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A megsemmisítést az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatokat ellátó szerve és az ügyészség képviselõjének
jelenlétében kell lefolytatni. A megsemmisítésen a kábítószer vizsgálatát végzõ szakértõi intézet képviselõje jelen
lehet. A megsemmisítésrõl az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatokat ellátó szerve tételes jegyzõkönyvet
készít.”

29.  § Az R. 95.  § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elkobzott, ille tõ leg az állam tulajdonába került olyan bûnjelet, amely a bûnüldözési és kriminalisztikai
oktatáshoz, kiállításhoz, tudományos feldolgozáshoz felhasználható – a hatóság rendelkezése szerint –
a Rendõrség-történeti Múzeumban, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetben, ille tõ leg a Budapesti Orvosszakértõi
Intézetben kell elhelyezni. A védett muzeális emlékre, továbbá a közgyûjteménybõl vagy védett muzeális
gyûjteménybõl kikerült tárgyra a 94.  § rendelkezései irányadók.
(2) A Rendõrség-történeti Múzeumban,  illetve a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetben kell elhelyezni az
(1) bekezdésben meghatározott bûnjelen kívül azt az elkobzott, egyébként értékesíthetõ, valamint megsemmisítésre
kerülõ bûnjelet is, amelynek átadását – bûnügyi jellegzetességeire tekintettel – a Rendõrség-történeti Múzeum,  illetve 
a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézet külön iratban kéri.
(3) Ha az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott bûnjel a terjedelme, súlya vagy egyéb körülmény (pl. törékenység)
 miatt nem alkalmas a postai szállításra, a bûnjelkezelõ errõl értesíti a megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányságot. Ebben
az esetben a bûnjel Rendõrség-történeti Múzeumba,  illetve Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetbe szállításáról
a megyei (fõvárosi) rend õr-fõkapitányság gondoskodik.”

30.  § (1) Ez a rendelet 2009. október 1-jén lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni
kell.

(2) A rendelet a hatályba lépését követõ napon hatályát veszti.
(3) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg az R. 3.  § (1) bekezdésében a ,,gazdálkodó szerv [Btk. 137.  § 17. pont] vagy

egyéni vállalkozó” szövegrész helyébe a ,,gazdálkodó szervezet [a Büntetõ Törvénykönyvrõl  szóló 1978. évi IV. törvény
(a továb biak ban: Btk.) 137.  § 17. pont]” szöveg, 3.  § (2) bekezdésében a ,,gazdálkodó szerv” szövegrész helyébe
a ,,gazdálkodó szervezet” szöveg, 7.  § (5) bekezdésében a ,,gazdálkodó szervet (Btk. 137.  § 17. pont) vagy vállalkozót”
szövegrész helyébe a ,,gazdálkodó szervezetet” szöveg, 30.  § (1) bekezdés b) pontjában a ,,gazdálkodó szerv
(vállalkozó)” szövegrész helyébe a ,,gazdálkodó szervezet” szöveg, 58.  § felvezetõ szövegében, 58.  § d) pontjában és
61.  § (1) bekezdésében az „árverésen” szövegrész helyébe az „árverésen vagy elektronikus árverésen” szöveg, 69.  §
(1) bekezdésében a ,,Magyar Posta Rt.-nek” szövegrész helyébe a ,,Magyar Posta Zrt.-nek” szöveg, 73.  §-át megelõzõ
alcímében és 75.  § (2) bekezdésében a ,,vám áru” szövegrész helyébe a ,,nem közösségi áru” szöveg, 73.  §
(1) bekezdésében és 75.  § (1) bekezdésében a ,,vám árut” szövegrész helyébe a ,,nem közösségi árut” szöveg, 73.  §
(1) bekezdésében a ,,vám árura” szövegrész helyébe a ,,nem közösségi árura” szöveg, 73.  § (2) és (3) bekezdésében
a ,,vám áruról” szövegrész helyébe a ,,nem közösségi áruról” szöveg, 75.  § (3) bekezdésében az „1997. évi CIII. törvény”
szövegrész helyébe a ,,2003. évi CXXVII. törvény” szöveg, 76.  § (1) bekezdésében a ,,vám árunak” szövegrész helyébe
a ,,nem közösségi árunak” szöveg, 77.  §-át megelõzõ alcímében a ,,lõfegyver” szövegrész helyébe a ,,fegyver” szöveg,
83.  § (1) bekezdésében az „a kábítószer-rendészetnek” szövegrész helyébe az „az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési
feladatokat ellátó szervének” szöveg, 83.  § (1) bekezdésében az „a kábítószer-rendészetet” szövegrész helyébe az „az
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ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatokat ellátó szervét” szöveg, 83.  § (2) bekezdésében az „A
kábítószer-rendészet” szövegrész helyébe az „Az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési feladatokat ellátó szerve” szöveg,
86.  § (1) és (4) bekezdésében az „a kábítószer-rendészet” szövegrész helyébe az „az ORFK bûnmegelõzési, bûnüldözési
feladatokat ellátó szerve” szöveg, 94.  § (1) bekezdésében az „a nemzeti kulturális örökség miniszterének” szövegrész
helyébe az „az oktatási és kulturális miniszternek” szöveg lép.

(4) A rendelet hatályba lépésével egyidejûleg az R. 3.  §-át megelõzõ alcímében, 8.  § (1) bekezdésében, 12.  §
(6) bekezdésében, 17.  §-át megelõzõ alcímében és 17.  § (1) bekezdésében a ,,(vállalkozók)” szövegrész, 3.  § (3) és
(4) bekezdésében a ,,vagy vállalkozó” szövegrész, 4.  §-ában, 26.  § (3) bekezdésében, 27.  § (3) bekezdésében, 39.  §
(1) bekezdésében, 53.  § (3) bekezdésében, 55.  § (3) bekezdésében és 61.  § (1) bekezdésében a ,,(vállalkozó)”
szövegrész, 39.  § (1) bekezdésében a ,,(vállalkozót)” szövegrész, 61.  § (1) bekezdésében a ,,(vállalkozónak)” szövegrész,
83.  § (1) bekezdésében a ,,végleges” szövegrész hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k., Dr. Oszkó Péter s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter pénzügyminiszter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelete
a jogi segítségnyújtással és áldozatsegítéssel összefüggõ egyes miniszteri rendeletek
módosításáról

A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról  szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet tekintetében
a polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 395.  § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  §
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben –,
a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban címet viselõ 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet tekintetében a polgári
perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény 395.  § (4) bekezdésének e) és f) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi
és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § b) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben –,
a jogi segítõi névjegyzék vezetésének részletes szabályairól  szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet tekintetében a jogi
segítségnyújtásról  szóló 2003. évi LXXX. törvény 75.  § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti
miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva –,
a jogi segítõ díjazásáról  szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet tekintetében a jogi segítségnyújtásról  szóló 2003. évi LXXX. törvény 75.  §
b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1.  § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a pénzügyminiszter feladat- és hatáskörérõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben –,
az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet tekintetében
a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl  szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46.  § (1) bekezdésének
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva –,
a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet tekintetében a jogi
segítségnyújtásról  szóló 2003. évi LXXX. törvény 75.  § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti
miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva –
a következõket rendelem el:
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A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról  szóló
2/1968. (I. 24.) IM rendelet módosítása

1.  § (1) A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról  szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet
(a továb biak ban: Kekir.) 1.  § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a fél a bírósági eljárásban költségmentesség engedélyezését kéri (Pp. 84–88.  §), jövedelmi és vagyoni
viszonyait, továbbá egyes személyi körülményeit – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – e rendeletnek
meg fele lõen kell igazolnia.”

(2) A Kekir. 1.  § (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet illetékfeljegyzési jog engedélyezése
iránti kérelméhez csatolni kell a pénzforgalmi számlát vezetõ pénzforgalmi szolgáltató – 15 napnál nem régebbi –
igazolását a pénzforgalmi számla egyenlegérõl. Ha a gazdálkodó szervezet több pénzforgalmi számlával rendelkezik
egy pénzforgalmi szolgáltatónál vagy több pénzforgalmi szolgáltató vezet részére pénzforgalmi számlát, mindegyik
vonatkozásában köteles az igazolást csatolni. A gazdálkodó szervezet képviselõje írásban nyilatkozik arról, hogy
a gazdálkodó szervezet egyéb pénzforgalmi számlával nem rendelkezik. A bíróság elrendelheti a gazdálkodó
szervezet vagyoni állapotának (ingó, ingatlan vagyon, követelések, tartozások), továbbá 6 hónapra visszamenõleges
pénzforgalmi számla egyenlegének igazolását is.”

(3) A Kekir. 1.  §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az Európai Unió tagállamának állampolgára és az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unió tagállamában
jogszerûen tartózkodó állampolgára a személyes költségmentesség iránti kérelmét az Európai Bizottságnak
a költségmentesség iránti kérelem továbbításához használandó formanyomtatvány kidolgozásáról  szóló 2005.
augusztus 26. napján elfogadott, 2005/630/EK számú határozata szerinti nyomtatványon is elõterjesztheti.”

2.  § A Kekir. 4.  § (4)–(5) bekezdéseinek helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a kérelmezõ (a hozzátartozó) társadalombiztosítási nyugellátásban vagy nyugdíjszerû rendszeres szociális
ellátásban részesül, a nyugellátás,  illetve a nyugdíjszerû szociális ellátás összegét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
kiállított igazolással vagy annak másolatával kell igazolni.
(5) Ha a kérelmezõ vagy hozzátartozója
a) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló tör vény szerint álláskeresési járadékban,
álláskeresési segélyben valamint vállalkozói járadékban, vagy
b) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló tör vény szerinti havi rendszeres szociális ellátásban, valamint
rendelkezésre állási támogatásban, vagy
c) a családok támogatásáról  szóló tör vény szerinti családi pótlékban, gyermekgondozási támogatásban, vagy
d) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló tör vény szerinti fogyatékossági
támogatásban, vagy
e) vakok személyi járadékában
részesül, a folyósítás idõtartamát és az ellátás összegét álláskeresõ kérelmezõ esetében az állami foglalkoztatási szerv,
egyébként a folyósító szerv igazolja. Az igazolást a kérelemhez csatolni kell.”

3.  § A Kekir. 7.  § (3) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki:
„(3) Az 1.  § (6) bekezdése szerinti nyomtatványon elõterjesztett kérelemmel kapcsolatosan a további tájékoztatásra
vagy kiegészítésre irányuló felhívását a bíróság a félhez vagy a kérelmet továbbító hatósághoz küldi meg.”

4.  § A Kekir. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban címet viselõ
6/1986. (VI. 26.) IM rendelet módosítása

5.  § A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban címet viselõ 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (a továb biak ban:
Kmr.) 3.  § (1) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A feleket – ha tör vény számukra tárgyi költségmentességet nem biztosít – jövedelmi és vagyoni viszonyaikra
tekintet nélkül költségfeljegyzési jog (tárgyi költségfeljegyzési jog) illeti meg a következõ perekben:”
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6.  § A Kmr. 16.  §-a c) pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A fél a határozat ellen külön fellebbezéssel élhet, ha a bíróság:]
„c) a tárgyi költségmentesség vagy tárgyi költségfeljegyzési jog fenn nem állását állapítja meg.”

A jogi segítõi névjegyzék vezetésének részletes szabályairól  szóló
42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

7.  § A jogi segítõi névjegyzék vezetésének részletes szabályairól  szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet (a továb biak ban: Nvr.)
2.  § (1) bekezdésének felvezetõ szövege és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ügyvéd kérelméhez mellékelni kell
a) a kamara 30 napnál nem régebben kiállított igazolását a kérelmezõ ügyvédi kamarai tagságának fennállásáról
(európai közösségi jogász esetében arról, hogy a kérelmezõ szerepel az európai közösségi jogászok névjegyzékében)
és arról, hogy a kérelmezõ ügyvédi tevékenységét nem szünetelteti, valamint fegyelmi eljárás során tevékenységének
gyakorlását nem függesztették fel,  illetve nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt,”

A jogi segítõ díjazásáról  szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet módosítása

8.  § A jogi segítõ díjazásáról  szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet (a továb biak ban: Dszr.) 5.  § (1) bekezdésének helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jogi segítõ csatolja a teljesítésigazoláshoz a jogi szolgáltatás nyújtásáért járó díjról kiállított számlát, amelyben
megjelöli a pénzforgalmi számláját vezetõ pénzforgalmi szolgáltatót és pénzforgalmi számlája számát is. Nem kell
a teljesítésigazoláshoz számlát csatolni, ha a jogi segítõ a támogatásban részesített ügyféllel közös kérelmet terjeszt
elõ a jogi szolgáltatás nyújtásának befejezéséhez szükséges újabb idõtartam engedélyezése iránt.”

Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló
1/2006. (I. 6.) IM rendelet módosítása

9.  § (1) Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól  szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet
(a továb biak ban: Ást. vhr.) 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § (1) Tájékoztatás és érdekérvényesítés elõsegítése bármely módon, formai megkötés nélkül kérhetõ.
(2) Az azonnali pénzügyi segély és kárenyhítés iránti kérelmet az e rendelet melléklete szerinti nyomtatvány
(a továb biak ban: nyomtatvány), a jogi segítségnyújtás iránti kérelmet a jogi segítségnyújtás igénybevételének
részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével kell
elõterjeszteni a megyei (fõvárosi) Igazságügyi Hivatal áldozatsegítõ szolgálatánál (a továb biak ban: területi
áldozatsegítõ szolgálat).”

(2) Az Ást. vhr. 10.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10.  § Az ügyféllel közös háztartásban élõ nagykorú személy – kivéve, ha a büntetõeljárás terheltje, ille tõ leg bírósági
vagy hatósági eljárásban ellenérdekû fél – jövedelmére vonatkozó igazolást csatolni kell. Ha a jövedelemigazolás
csatolásának akadálya van, ennek okát a nyomtatvány Közlemények rovatában fel kell tüntetni.”

(3) Az Ást. vhr. 14.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14.  § Ha az ügyfél az Ást. 6.  § (3) bekezdése alapján jövedelmi helyzetére tekintet nélkül rászorulónak tekintendõ
áldozat, a nyomtatványnak a kérelmezõ és a vele közös háztartásban élõ nagykorú személy jövedelmére vonatkozó
pontjait nem kell kitölteni.”

(4) Az Ást. vhr. 15.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15.  § Jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem esetén a területi áldozatsegítõ szolgálat igazolja, hogy a kérelmezõ az
Ást. hatálya alá tartozó és áldozatsegítési támogatásban részesíthetõ áldozatnak minõsül-e. Ha igen, errõl hatósági
bizonyítványt állít ki. A hatósági bizonyítványt, továbbá az Ást. 11.  §-a szerinti igazolást és a jogi segítségnyújtási
nyomtatványt az ügyfél által csatolt mellékletekkel a területi áldozatsegítõ szolgálat haladéktalanul továbbítja az
ügyfél választása szerinti ille té kes jogi segítségnyújtó szolgálatnak.”

(5) Az Ást. vhr. a 16.  §-át köve tõen a következõ alcímmel és 16/A.  §-sal egészül ki:

„Támogató hatósági feladatok
16/A.  § (1) A támogató hatóság a nyomtatványt és annak mellékleteit a beérkezést követõ 3 munkanapon belül
továbbítja a döntõ hatósághoz.
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(2) Az áldozatot a döntõ hatóság megkeresése alapján az a támogató hatóság hallgatja meg, amely a kérelmet
továbbította. Más személy meghallgatása esetén, valamint abban az esetben, ha az áldozat a kérelmét közvetlenül
a döntõ hatósághoz nyújtotta be, a meghallgatást a meghallgatni kívánt személy választása szerinti támogató hatóság 
folytatja le. A meghallgatásról jegyzõkönyv készül, amit a meghallgatást követõ 3 munkanapon belül meg kell küldeni
a döntõ hatóságnak.”

(6) Az Ást. vhr. 17.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17.  § (1) A területi áldozatsegítõ szolgálat az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem ügyében hozott határozat
jogerõre emelkedésének napján, a nyilvántartásba történõ bejegyzést köve tõen intézkedik az azonnali pénzügyi
segély kifizetése,  illetve átutalása iránt.
(2) A kérelem személyes elõ ter jesz tése és azonnali határozathozatal esetén a jogerõs határozat átadásával egyidejûleg 
kell a megjelent áldozatnak az azonnali pénzügyi segélyt vagy annak egy részét készpénzben kifizetni.
(3) A készpénzben ki nem fizetett azonnali pénzügyi segélyt – az áldozat választása szerint – az áldozat nevére,
lakóhelyére címezve, készpénzkifizetés kézbesítése útján kell megküldeni vagy a saját nevére  szóló fizetési számlájára
kell átutalni.”

(7) Az Ást. vhr. 20.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A területi áldozatsegítõ szolgálat a visszatérítésre kötelezõ döntés jogerõre emelkedését köve tõen megküldi az
áldozatnak a teljesítésre szolgáló, a (3) bekezdésben foglaltak szerint kitöltött készpénz-átutalási megbízást.”

10.  § Az Ást. vhr. 1. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete szerinti melléklet lép.

A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló
56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

11.  § A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet (a továb biak ban:
Jst. vhr.) 2.  §-a az alábbi 19. ponttal egészül ki:
„19. értesítés: a Polgári perrendtartásról  szóló 1952. évi III. törvény (a továb biak ban: Pp.) 87.  § (2) bekezdésében foglalt
adatokat, büntetõügyben nyújtott támogatás esetében a büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 340.  § (3) bekezdésében megjelölt adatokat tartalmazó irat, vagy a jogerõs bírósági határozatnak
a hivatkozott adatokat tartalmazó másolata.”

12.  § A Jst. vhr. a 46.  §-t megelõzõen az alábbi alcímmel egészül ki:

„A követelés végrehajtásra történõ átadása”

13.  § A Jst. vhr. 49.  § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Ha a fél a szakfordító díjának visszatérítésére köteles, a területi hivatal a visszatérítési kötelezettségrõl határozatot
hoz. Ha a fél nem igazolja a másik tagállam hatósága által hozott, a fél jogi segítségnyújtás iránti kérelmét elutasító
döntés kézhezvételének idõpontját, a területi hivatal a késedelmi pótlékot a másik tagállam hatósága által hozott
döntés jogerõre emelkedésétõl számított 60. naptól számítja fel.”

14.  § A Jst. vhr. 60.  § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A felperes félnek csatolnia kell kérelméhez a keresetlevelét, vagy a bírósági eljárás lefolytatása iránti kérelmét
(a továb biak ban együtt: keresetlevél), vagy az eljárás folyamatban létének igazolására alkalmas bírósági határozat
másolatát. A keresetlevél vagy az eljárás folyamatban létének igazolására alkalmas bírósági határozat másolata alapján 
– az egyéb jogszabályi feltételek fennállása esetén – a támogatást csak akkor lehet engedélyezni, ha abból a per tárgya, 
az eljáró vagy az eljárás lefolytatására hatáskörrel és ille té kességgel rendelkezõ bíróság és az ellenfél személye
egyértelmûen megállapítható és megegyezik a nyomtatványon feltüntetett adatokkal.”

15.  § A Jst. vhr. 73.  §-a az alábbi e) ponttal egészül ki:
[A támogatások nyilvántartása a Jst. 34. és 59.  §-ában meghatározott adatokon túlmenõen tartalmazza]
„e) a támogatás módosítása esetén a módosított támogatás formáját (mértékét) és a támogatás hatályát.”
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16.  § A Jst. vhr. 80.  § (1) és (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„80.  § (1) A pártfogó ügyvéd kirendelésére irányuló kérelem, vagy a Jst. 61.  § (3) bekezdése szerinti hozzájáruló
nyilatkozat beérkezését köve tõen a területi hivatal soron kívül, de legfeljebb 3 munkanapon belül dönt a kirendelésrõl. 
A területi hivatal a kirendelõ végzésben megjelöli:
a) a fél adatait,
b) a támogatást engedélyezõ jogerõs határozat számát,
c) ha ismert, az eljáró bíróságot és a bírósági ügyszámot,
d) a bírósági eljárás tárgyát,
e) a kirendelt pártfogó ügyvéd nevét és irodájának címét,
f) amennyiben a támogatás engedélyezése nem a bíróság által engedélyezett költségmentességen alapul, az
engedélyezett támogatás formáját.
(2) A kirendelõ végzést a félnek, a kirendelt pártfogó ügyvédnek, valamint a bíróságnak – ha a bíróság vagy a bírósági
ügyszám csak késõbb válik ismertté, az ismertté válást köve tõen – haladéktalanul kézbesíteni kell.”

17.  § A Jst. vhr. a következõ 82/A.  §-sal egészül ki:
„82/A.  § A támogatás módosítása iránti kérelemhez a félnek csatolnia kell a bíróság költségmentességet engedélyezõ
vagy költségmentességet módosító jogerõs határozatát.”

18.  § A Jst. vhr. a 84.  §-t megelõzõen az alábbi alcímmel egészül ki és ezzel egyidejûleg a 84.  § helyébe az alábbi rendelkezés
lép:

„Bírósági értesítés
84.  § A bíróság a támogatás engedélyezése iránti ügyben eljárt területi hivatalnak megküldi a 2.  § 19. pont szerinti
értesítést.”

19.  § A Jst. vhr. 87.  §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Ha a Jst. 11/A.  §-a szerinti támogatásban részesült felet képviselõ pártfogó ügyvéd díjának viselésére a kivonat
szerint a fél perbeli ellenfele sem köteles, a támogatás engedélyezése ügyében eljárt területi hivatal a pártfogó ügyvéd 
kérelmére megállapítja a párfogó ügyvéd díját, és a határozatot közli a pártfogó ügyvéddel. Ha az ügyben több
pártfogó ügyvéd járt el, díjukat egy határozatban kell megállapítani.”

20.  § A Jst. vhr. 88.  §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„88.  § (1) Ha a Jst. 11/A.  §-a szerinti támogatásban részesült felet képviselõ pártfogó ügyvéd díjának viselésére az
értesítés szerint részben vagy egészben a fél perbeli ellenfele köteles, a támogatás engedélyezése ügyében eljárt
területi hivatal a pártfogó ügyvéd kérelmére határozattal állapítja meg a pártfogó ügyvéd díját, és a határozatot
a pártfogó ügyvédnek és a perbeli ellenfélnek is megküldi.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a pártfogó ügyvéd díjának viselésére az értesítés szerint
a fél perbeli ellenfele köteles, és a fél a Jst. 11/B.  §-a szerinti támogatásban részesült, azzal, hogy amennyiben
a pártfogó ügyvédi díj viselésére részben a fél, részben ellenfele köteles, a határozatot a félnek is meg kell küldeni.”

21.  § A Jst. vhr. 89.  §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A területi hivatal a pernyertes felet képviselõ pártfogó ügyvéd díját megállapító határozatban]
„b) kötelezi a fél perbeli ellenfelét, hogy a döntés jogerõre emelkedését követõ 30 napon belül a pártfogó ügyvédi díj
díjelõleget meghaladó részét, díjelõleg hiányában a pártfogó ügyvédi díj teljes összegét a pártfogó ügyvéd számára
fizesse meg.”

22.  § A Jst. vhr. 95.  § (2) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A területi hivatal a pártfogó ügyvédi díj és díjelõleg visszatérítésére kötelezõ határozatát a díj pártfogó ügyvéd
részére történõ kifizetését köve tõen, de legkorábban a pártfogó ügyvédi díjat megállapító határozat jogerõre
emelkedését követõ 45. nap után hozza meg.”

23.  § A Jst. vhr. a 96.  §-t köve tõen az alábbi 96/A.  §-sal egészül ki:
„96/A.  § Az engedélyezett támogatásnak a Jst. 56.  § (1) bekezdés c) vagy d) pontjában foglaltak szerinti módosítása
esetén a pártfogó ügyvéd díjának viselésére a Jst. 11/B.  §-ában és 11/A.  §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni
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azzal, hogy a módosítás csak a teljes vagy részleges költségmentesség engedélyezését követõ idõszakra vonatkozóan
alkalmazható; a díj ennek megfelelõ megosztását idõarányosan kell megállapítani.”

24.  § A Jst. vhr. 98.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„98.  § A Jst. 11/B.  §-a szerinti támogatásban részesült, az értesítés szerint a pártfogó ügyvédi díj viselésére köteles felet
a területi hivatal – a perköltségviselés arányában – határozattal kötelezi a helyette, továbbá az ugyancsak
támogatásban részesült perbeli ellenfele helyett kifizetett, államot terhelõ pártfogó ügyvédi díj legfeljebb egy éven
belül történõ visszatérítésére.”

25.  § A Jst. vhr. az alábbi 99/A.  §-sal egészül ki:
„99/A.  § (1) A Jst. 11/B.  §-ban foglaltak szerinti támogatásban részesülõ fél, valamint a bíróság részleges
költségmentességet engedélyezõ határozata alapján a Jst. 11/A.  § szerinti támogatásban részesülõ fél a visszatérítési
kötelezettség alóli mentesítésre irányuló kérelmét a díjmegállapító határozat jogerõre emelkedését követõ 30 napon
belül, a nyomtatvány A) részének kitöltésével, a kérelem elõ ter jesz tésére irányadó általános szabályok (II. fejezet)
megfelelõ alkalmazásával terjesztheti elõ a területi hivatalnál.
(2) A visszatérítési kötelezettség alóli mentesítésrõl  szóló döntést a területi hivatal a következõ szempontok
mérlegelésével hozza meg:
a) a fél élethelyzetének kedvezõtlenebbé válása milyen mértékû,
b) a fél élethelyzetének kedvezõtlenebbé válása, a visszatérítési kötelezettség biztosítható határidejére figyelemmel
is tartósnak tekinthetõ-e,
c) a visszatérítendõ pártfogó ügyvédi díj összege.”

26.  § A Jst. vhr. 102.  § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Ha a területi hivatal senkit sem kötelez visszatérítésre, a pártfogó ügyvédi díj állam általi viselésérõl – a 99/A.  §
(2) bekezdésében foglaltak kivételével – határozatot nem kell hozni; annak tényét a területi hivatal hivatalos
feljegyzésben rögzíti és bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.”

27.  § A Jst. vhr. 123.  §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„123.  § (1) Ha a vádlott vagy a büntetõeljárásban részt vevõ egyéb személy nem köteles a pártfogó ügyvédi díj
viselésére, a területi hivatal – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – külön határozat hozatala nélkül megállapítja
a pártfogó ügyvédi díj állam általi viselését, és annak tényét bejegyzi a támogatások nyilvántartásába.
(2) Pótmagánvádló fellépése esetén, ha a vádlott nem köteles a pótmagánvádlót képviselõ pártfogó ügyvédi díj
viselésére, a területi hivatal a pótmagánvádló felet határozattal kötelezi a pártfogó ügyvédi díj visszatérítésére.”

28.  § A Jst. vhr. 1. melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

29.  § A Jst. vhr. 3. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

30.  § (1) A Kmr.
a) 6.  § (1) bekezdésében a „rendszeres szociális segélyt kap” szövegrész helyébe az „aktív korúak ellátására jogosult,

vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló tör vény szerinti közeli
hozzátartozójával él közös háztartásban” szöveg,

b) 11.  §-át megelõzõ, 
„A tárgyi költségmentesség fenn nem állásának megállapítása” alcím helyébe „A tárgyi költségmentesség és tárgyi
költségfeljegyzési jog fenn nem állásának megállapítása” alcím

lép.
(2) Az Nvr.

a) 6.  § (1) és (2) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg,
b) 6.  § (2) bekezdésében és 8.  § (2) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „22 munkanapon” szöveg,
c) 7.  § (1) bekezdésében a „8 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg
lép.
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(3) A Dszr.
a) 5.  § (2) bekezdésében a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg,
b) 7.  §-ában a „15 napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg,
c) a 8.  § (1) bekezdésében a „15 napon belül indokolt határozattal” szövegrész helyébe a „10 munkanapon belül”

szöveg,
d) 8.  § (2) bekezdésében a „határozatot” szövegrész helyébe a „döntést” szöveg,
e) 8.  § (3) bekezdésében a „jogi segítõ a határozat ellen” szövegrész helyébe a „jogi segítõ a döntés ellen” szöveg,
lép.

(4) Az Ást. vhr.
a) 3.  § (2) bekezdésében a „letölthetõ formában” szövegrész helyébe a „kitölthetõ és letölthetõ formában” szöveg,
b) 12.  § (1) bekezdésében a „más, a nyomtatványon nyilatkozatot tevõ” szövegrész helyébe „az ügyféllel közös

háztartásban élõ nagykorú” szöveg,
c) 18.  § (1) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg,
d) 19.  § (1) bekezdésében a „– 8 napos határidõ” szövegrész helyébe az „– 5 munkanapos határidõ” szöveg,
e) 19.  § (3) bekezdésében a „határozatot” kifejezés helyébe a „döntést” kifejezés,
f) 20.  § (1) bekezdésében a „15 napon belül határozatot” szövegrész helyébe a „10 munkanapon belül döntést”

szöveg,
g) 20.  § (3) bekezdésében a „határozat” kifejezés helyébe a „döntés” kifejezés
lép.

(5) A Jst. vhr.
 1. 7.  § (2) bekezdésében a „letölthetõ formában” szövegrész helyébe a „kitölthetõ és letölthetõ formában” szöveg,
 2. 11.  § (2) bekezdésében az „érvényességi ideje alatt” szövegrész helyébe az „idõbeli hatálya alatt” szöveg,
 3. 15.  §-ában a „30 napon túl, de 90 napon belül” szövegrész helyébe az „1 hónapon túl, de 3 hónapon belül” szöveg,
 4. 26.  § (1) bekezdésében „a szerzõdés készítését engedélyezõ határozatban” szövegrész helyébe a „szerzõdés

készítésére irányuló jogi szolgáltatás esetén a támogatást engedélyezõ határozatban” szöveg,
 5. 27.  § (2) bekezdésében „a határozatban a visszatérítendõ összeget és a teljesítési határidõ kezdõ és végsõ

idõpontját is megjelöli” szövegrész helyébe az „ugyanazon határozatban a visszatérítésrõl is rendelkezik” szöveg,
 6. 28.  § (3) bekezdésében „az errõl  szóló jogerõs határozat-másolatát” szövegrész helyébe „a támogatást

engedélyezõ határozat másolatát” szöveg,
 7. 30.  §-ában a „támogatás engedélyezésére vonatkozó határozat” szövegrész helyébe a „támogatást engedélyezõ

határozat” szöveg,
 8. 33.  § (2) bekezdésében „az engedélyezõ határozatban megjelölt” szövegrész helyébe „a támogatást engedélyezõ

határozatban megjelölt” szöveg,
 9. 35.  § (2) bekezdésében a „jogi segítõ részére átadott határozaton” szövegrész helyébe a „jogi segítõ részére

átadott támogatást engedélyezõ határozaton” szöveg,
10. 37.  § (2) bekezdésében a „90 napon” szövegrész helyébe a „3 hónapon” szöveg,
11. 37.  § (4) bekezdésében a „határozatban” kifejezés helyébe a „döntésben” kifejezés,
12. 39.  § (1) bekezdésében a „külön határozatban megállapítja” szövegrész helyébe „a támogatás visszatérítésére

kötelezõ határozatában” szöveg,
13. 39.  § (2) bekezdésében a „külön határozatot nem kell hozni a visszatérítési kötelezettségrõl” szövegrész helyébe

„a visszatérítési kötelezettség elõ írása külön döntést nem igényel” szöveg,
14. 41.  § (1) bekezdésében „A visszatérítésre kötelezést köve tõen külön határozattal engedélyezett halasztásról

és részletfizetési kedvezményrõl a területi hivatal a határozat egy példánya megküldésével” szövegrész helyébe
„A visszatérítésre kötelezést köve tõen engedélyezett halasztásról és részletfizetési kedvezményrõl a területi
hivatal a döntés egy példányának megküldésével” szöveg,

15. 42.  § (2) bekezdésében a „visszatérítendõ összeget megállapító határozat kézbesítésével együtt” szövegrész
helyébe a „a támogatás visszatérítésére kötelezõ határozat közlésével egyidejûleg” szöveg,

16. 42.  § (3) bekezdésében a „visszatérítendõ összeget megállapító” szövegrész helyébe a „támogatás
visszatérítésére kötelezõ” szöveg,

17. 48.  § (1) bekezdésében a „határozattal” kifejezés helyébe a „végzéssel” kifejezés,
18. 48.  § (2) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg,
19. 48.  § (3) bekezdésében a „Jst. 32–34.  §-aiban foglaltak” szövegrész helyébe a „Jst. 33. és 34.  §-aiban foglaltak”

szöveg,
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20. 49.  § (2) és (4) bekezdésében a „határozat” kifejezések helyébe a „végzés” kifejezések,
21. 56.  §-ában „az ügy száma” szövegrésze helyébe „a bírósági ügy számának” szöveg,
22. 61–63.  §-aiban a „keresetlevél másolatát” szövegrész helyébe a „keresetlevél, vagy az eljárás folyamatban létének

igazolására alkalmas bírósági irat másolatát” szöveg,
23. 66.  § (2) bekezdésében a „90 napos” szövegrésze helyébe a „3 hónapos” szöveg,
24. 69.  § (1) bekezdésében a „keresetlevélbõl nem állapíthatóak meg” szövegrész helyébe „a keresetlevélbõl, vagy az

eljárás folyamatban létének igazolására alkalmas bírósági határozat másolatából nem állapíthatóak meg” szöveg,
25. 71.  §-ában a „határozat” kifejezés helyébe a „támogatást engedélyezõ határozat” kifejezés,
26. 75.  §-ában a „jogerõs engedélyezõ határozat” szövegrész helyébe a „jogerõs támogatást engedélyezõ határozat”

szöveg,
27. 76.  § (1) bekezdésében a „Jst. 61.  § (5) bek.” szövegrész helyébe a „Jst. 61.  § (6) bek.” szöveg,
28. 78.  § (2) bekezdésében „az engedélyezõ határozat” szövegrész helyébe „a támogatást engedélyezõ határozat”

szöveg,
29. 82.  §-t megelõzõ, „Eljárás a támogatás megvonása esetén” alcíme helyébe az „Eljárás a támogatás módosítása

és megvonása esetén” alcím,
30. 85.  §-ában, 87.  § (1) és (2) bekezdésében, 88.  § (1) és (2) bekezdésében, 97.  §-ában, 100.  §-ában „a kivonat”

szövegrész helyébe „az értesítés” szöveg,
31. 90.  § (1) bekezdésében „az államot terhelõ” szövegrész helyébe „az állam által kifizetendõ” szöveg,
32. 93.  § (1) bekezdésében a „határozatot nem hoz” szövegrész helyébe a „külön nem dönt” szöveg,
33. 119.  §-ában a „kirendelõ határozatban” szövegrész helyébe a „kirendelõ végzésben” szöveg
lép.

31.  § (1) A Kmr.
a) 15/E.  § (7) bekezdésében, 15/G.  § (3) bekezdésében a „pénzintézet” szövegrésze helyébe a „pénzforgalmi

szolgáltató” szöveg,
b) 15/G.  §-át megelõzõ, „A munkáltató,  illetve a pénzintézet eljárása az illeték,  illetve a kifizetett végrehajtási költség

behajtása során” alcíme helyébe „A munkáltató,  illetve a pénzforgalmi szolgáltató eljárása az illeték,  illetve a kifizetett
végrehajtási költség behajtása során” alcím,

c) 15/G.  § (1) és (3) bekezdésében a „pénzintézetet” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatót” szöveg,
d) 15/G.  § (1) bekezdésében a „bankszámlájáról” szövegrész helyébe a „fizetési számlájáról” szöveg
lép.

(2) A Jst. vhr.
a) 40.  § (1) bekezdésének d) pontjában, a „bankszámlájának” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlájának”

szöveg,
b) 49.  § (2) bekezdésének e) pontjában, a 49.  § (4) bekezdésének d) pontjában, valamint a 93.  § (1) bekezdésének

d) pontjában a „bankszámlájának” szövegrész helyébe a „fizetési számlájának” szöveg
lép.

32.  § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2009. október 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet

a) 8.  §-a,
b) 9.  § (6) bekezdése,
c) 31.  §-a
2009. november 1. napján lép hatályba.

33.  § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a rendelkezés hatályba lépését köve tõen indult
vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet
a) 1.  § (1) és (3) bekezdésében,
b) 3.  §-ában,
c) 5.  §-ában,
d) 7. és 8.  §-ában,
e) 16–18.  §-aiban,
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f) 20–25.  §-aiban,
g) 27.  §-ában,
h) 30.  § (5) bekezdésének 29. és 30. pontjaiban, valamint
i) 34.  § (2) bekezdésében
foglalt rendelkezéseket a hatályba lépéskor folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.

34.  § (1) Hatályát veszti a Kekir.
a) 5.  § (4) bekezdése,
b) 8.  § (2) bekezdése.

(2) Hatályát veszti a Kmr. 3.  § (1) bekezdésének c) pontja.
(3) Hatályát veszti az Nvr.

a) 1.  § (1) bekezdésében az „írásban, ” szövegrész,
b) 5.  § (2) bekezdése,
c) 10.  § b) pontjában az „(ügyvéd, közjegyzõ, jogi segítõ szervezet)” szövegrész,
d) 12.  §-a.

(4) Hatályát veszti az Ást. vhr.
a) 2.  §-a,
b) 5.  § (2) bekezdése,
c) 6.  §-a,
d) 7.  §-a,
e) 9.  §-a,
f) 11.  § (3) bekezdésében a „[B) rész II. és III. pontja]” szövegrész,
g) 13.  § (2) bekezdésében a „[nyomtatvány B) részének II. és III. pontja]” szövegrész,
h) 13.  § (4) bekezdésében a „[nyomtatvány B) részének II. 3. alpontja]” szövegrész,
i) 16.  § elsõ mondata,
j) 2. melléklete.

(5) Hatályát veszti a Jst. vhr.
a) 2.  § 15. pontjában a „ , közjegyzõ” szövegrész,
b) 23.  § (1) bekezdésében a „– indoklással és a szükséges adatok megjelölésével, iratok csatolásával –” szövegrész,
c) 24.  § (3) bekezdése,
d) 34.  § (3) bekezdése,
e) 41.  § (4) bekezdése,
f) 42.  § (4) bekezdésének „külön határozattal” szövegrésze,
g) 44.  §-t megelõzõ alcíme, és 44 és 45.  §-a,
h) 47.  § (3) bekezdésének „A kérelem továbbításáról határozatot nem hoz a területi hivatal.” szöveg,
i) 49.  § (6) bekezdésének „különhatározat hozatala nélkül,” szövegrésze,
j) 59.  §-a,
k) 65.  §-a,
l) 67.  §-a,
m) 76.  § (1) bekezdésében a „[Jst. 61.  § (5) bek.]” szövegrész,
n) 76.  § (2) bekezdésében a „[Jst. 65.  § (1) bek. f) pont]” szövegrész,
o) 80.  § (3) bekezdése,
p) 85.  §-t megelõzõ, „A támogatás iránti ügyek egyesítése” alcíme,
q) 86.  §-a,
r) 94.  §-a,
s) 95.  § (1) bekezdése,
t) 98.  §-ában és 99.  §-ában a „határozattal” szövegrész,
u) 111.  § (3) bekezdésében az „[a büntetõeljárásról  szóló 1998. évi XIX. törvény (a továb biak ban: Be.) 55.  §]”

szövegrész,
v) 112.  §-a,
w) 116.  §-a.
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35.  § Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 2004. évi CLX. törvény módosításáról  szóló 2008. évi CXI. törvény
hatálybalépésével összefüggõ módosításáról  szóló 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 55.  § (2) bekezdése a „35.  § a) pontja
és a 42.  §” szövegrész helyett a „36.  § a) pontja és a 43.  §” szöveggel lép hatályba.

36.  § E rendelet az alábbi uniós irányelveknek  való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Tanács határon átnyúló jogviták estén az igazságszolgáltatáshoz  való hozzáférés megkönnyítése

érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok
megállapításáról  szóló 2003/8/EK irányelve (2003. január 27.),

b) az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a belsõ piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK,
a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelv módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl  szóló
2007/64/EK irányelve (2007. november 13.).

37.  § (1) E rendelet 1–7.  §-ai, 9.  § (1)–(5), valamint (7) bekezdése, 10–30.  §-ai, valamint 34.  §-a és 35.  §-a 2009. október 2. napján
hatályukat vesztik.

(2) E rendelet 8.  §-a, 9.  § (6) bekezdése és 31.  §-a 2009. november 2. napján hatályát veszti.
(3) E rendelet 2015. december 31. napján hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

1. melléklet a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelethez
1. számú melléklet a 2/1968. (I. 24.) IM rendelethez

A Kekir. 1. számú mellékletében a ,,Tájékoztató az 1–5. számú mellékletek szerinti nyomtatványok hátoldalához” címû
szövegrész 6. pontja helyébe a következõ szöveg lép:
„6. Ha a kérelmezõ (a hozzátartozó) társadalombiztosítási nyugellátásban vagy nyugdíjszerû rendszeres szociális
ellátásban részesül, a kérelemhez a nyugellátás,  illetve a nyugdíjszerû szociális ellátás összegérõl a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által kiállított igazolást, vagy ennek másolatát kell csatolni. Ha a kérelmezõ vagy hozzátartozója
a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról  szóló tör vény szerint álláskeresési járadékban,
álláskeresési segélyben valamint vállalkozói járadékban vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
tör vény szerinti idõskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, rendelkezésre állási támogatásban, ápolási
díjban vagy a családok támogatásáról  szóló tör vény szerinti családi pótlékban, gyermekgondozási támogatásban,
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról  szóló tör vény szerinti fogyatékossági
támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül, a folyósítás idõtartamát és az ellátás összegét álláskeresõ
kérelmezõ esetében az állami foglalkoztatási szerv igazolja; egyébként a folyósító szerv igazolását kell a kérelemhez
csatolni.”
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2. melléklet a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelethez
Melléklet az 1/2006. (I. 6.) IM rendelethez

Kérelem-nyomtatvány a bûncselekmények áldozatainak
segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl  szóló

2005. évi CXXXV. törvény szerinti azonnali pénzügyi
segély és/vagy állami kárenyhítés iránti kérelem

elõ ter jesz téséhez

A hivatal érkeztetõ bélyegzõje

A) RÉSZ
SZEMÉLYI ADATOK ÉS A BÛNCSELEKMÉNYRE VONATKOZÓ ADATOK
(A nyomtatvány „A” részét azonnali pénzügyi segély és állami kárenyhítés igénylése esetén is ki kell tölteni.)

I. A kérelmezõ személyi adatai
Neve:
Születési neve:
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Lakcíme vagy székhelyének címe:
Értesítési címe*:
Lakástelefon*:
Mobiltelefon*:
E-mail cím*:
Állampolgársága:
Nem magyar állampolgár kérelmezõ esetén a Magyar Köztársaság területén tartózkodás jogcíme:

II. A kérelemre okot adó bûncselekményre és annak közvetlen következményeként
elszenvedett sérelemre vonatkozó adatok

A bûncselekmény megnevezése:
A bûncselekmény elkövetésének helye:
A bûncselekmény elkövetésének idõpontja: ........... év ......................... hó ............. nap
A bûncselekmény elkövetésének rövid leírása:

A kérelmezõt ért sérelmek:
 testi sérülés:

.....................................................................................................................................................................................................................................
 lelki sérülés, érzelmi megrázkódtatás:

.....................................................................................................................................................................................................................................
 vagyoni kár:

.....................................................................................................................................................................................................................................
 egyéb:

.....................................................................................................................................................................................................................................
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III. Az igényelt támogatás(ok) megjelölése
Minden áldozat jogosult arra, hogy az áldozatsegítõ szolgálat segítséget nyújtson számára a bûncselekmény
okozta jogi, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, társadalombiztosítási, munkaügyi, vagy bármely egyéb
probléma megoldásához (érdekérvényesítés elõsegítése).
Jogosult továbbá arra, hogy az áldozatsegítõ szolgálat a bûncselekménnyel összefüggõ jogi kérdések rendezése
érdekében, rászorultság esetén az áldozati státusz igazolásával ügyvédi támogatáshoz segítse hozzá (jogi
segítségnyújtás).
Ezen túlmenõen az azonnali pénzügyi segélyt és az állami kárenyhítést ezen a nyomtatványon kell kérni.

A következõ támogatásokat igényelem:

 azonnali pénzügyi segély
célja, indoka, krízishelyzet leírása:
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

 kárenyhítés [Igénylése esetén a nyomtatvány B) részét is ki kell tölteni!]
A pénzben nyújtott támogatás kifizetésének módja:

 készpénz (Kizárólag azonnali pénzügyi segély esetén!)
Állami kárenyhítés esetén csak az alábbiak választhatóak:

 postai utalvány (cím: ..........................................................)
 saját névre  szóló fizetési számlára utalás:

(Pénzforgalmi szolgáltató megnevezése .......................................................................................,
számlaszám: - - )

IV. Mellékletek (megnevezése, darabszáma)
1.
2.
3.

V. Közlemények
1. Kijelentem, hogy korábban igénybe vett, pénzben nyújtott áldozatsegítõ támogatásokkal kapcsolatos,  illetve

a jogi segítségnyújtási díjra vonatkozó visszafizetési kötelezettség terhel / nem terhel.
2. Kijelentem, hogy jelen kérelmemben feltüntetett bûncselekménnyel összefüggésben ugyanilyen tartalmú

támogatást korábban kaptam / nem kaptam.
3. Kijelentem, hogy  valótlan adatszolgáltatás, vagy az ellenõrzésre irányuló vizsgálat akadályoztatása  miatt velem

szemben a támogatást kizáró ok áll fenn /nem áll fenn.
4. A nyomtatványt kérésemre – jelenlétemben – az áldozatsegítõ szolgálat munkatársa töltötte ki. Igen/Nem
5. Egyéb közlendõk:
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelezõ.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a  valóságnak.
A kérelmezõ a nyomtatvány aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa közölt adatokat az Igazságügyi Hivatal
Áldozatsegítõ Szolgálata kezelje.
Kelt: ...................................., ......... év ............................. hó ................ nap.

.............................................................
kérelmezõ aláírása
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B) RÉSZ
ÁLLAMI KÁRENYHÍTÉS IGÉNYLÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADATOK
(A nyomtatvány „B” részét csak állami kárenyhítés igénylése esetén kell kitölteni.)

I. A kérelmezõ kárenyhítésre  való jogosultságának alapja
 a kérelmezõ a szándékos személy elleni erõszakos bûncselekmény sértettje
 a kérelmezõ a károsodott vagy meghalt sértettnek az elkövetés idõpontjában egy háztartásban élõ egyenes ági

rokona, örökbefogadója vagy nevelõszülõje, örökbe fogadott vagy nevelt gyermeke, házastársa, élettársa
 a kérelmezõ eltartására a károsodott vagy meghalt sértett jogszabály, végrehajtható bírósági, ille tõ leg hatósági

határozat vagy érvényes szerzõdés alapján köteles vagy köteles volt
 a kérelmezõ a szándékos, személy elleni erõszakos bûncselekmény következtében meghalt sértett

eltemettetésérõl gondoskodott

A testi épség, egészség súlyos károsodását igazoló szakértõi véleményt vagy orvosi dokumentumokat,  illetve a halotti
anyakönyvi kivonatot csatolni kell.
Az együttélést, rokoni kapcsolatot, tartási kötelezettséget igazoló dokumentumokat csatolni kell.

II. Az igényelt kárenyhítés formája és mértéke
Az igényelt kárenyhítés formája:

 Egyösszegû kárenyhítés.
 Járadékjellegû kárenyhítés.

A vagyoni kár összege, leírása:
.....................................................................................................................................................................................................................................
A kár igazolására szolgáló irat(ok) megnevezése:
.....................................................................................................................................................................................................................................

A kár igazolására szolgáló iratokat (pl. számla, nyugta) csatolni kell.
Egyösszegû kárenyhítés esetén az igényelt összeg nagysága:
.....................................................................................................................................................................................................................................
Járadékjellegû kárenyhítés esetén keresõképtelenség fennállása:
.....................................................................................................................................................................................................................................
Várható idõtartama:
.....................................................................................................................................................................................................................................

A keresõképtelenséget igazoló és annak várható idõtartamát  valószínûsítõ szakértõi véleményt vagy orvosi igazolást
csatolni kell.
Járadékjellegû kárenyhítés esetén az igényelt járadék havi összege:
.....................................................................................................................................................................................................................................
Folyósításának tartama:
.....................................................................................................................................................................................................................................
Rendelkezik-e olyan biztosítással, amelybõl kárának részbeni vagy teljes megtérülése várható?
.....................................................................................................................................................................................................................................
Ezen túlmenõen várható-e, hogy a kár vagy annak egy része más forrásból megtérül? (Pl. kártérítés, szociális vagy
nyugdíjbiztosítási ellátás.)
.....................................................................................................................................................................................................................................
A bûncselekménybõl eredõ társadalombiztosítási, egyéb biztosítási igényét érvényesítette-e?
.....................................................................................................................................................................................................................................
A felmerült kár az elkövetõtõl vagy más forrásból megtérült-e?
.....................................................................................................................................................................................................................................
Ennek formája:
.....................................................................................................................................................................................................................................
Összege (mértéke):
.....................................................................................................................................................................................................................................

III. Rászorultságot igazoló adatok
Ha a kérelmezõ valamely itt felsorolt ellátásra jogosult, a jövedelemre és a közös háztartásban élõk jövedelmére
vonatkozó adatokat nem kell kitöltenie.

 Aktív korúak ellátásában, idõskorúak járadékában részesül
 Adósságkezelési szolgáltatás, lakásfenntartási támogatás jogosultja
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül a családjában gondozott gyermek
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 Fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára, vagy magasabb összegû családi pótlékra jogosult
  Egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából önkormányzati hatáskörben a települési önkormányzat
polgármestere által megállapított szociális rászorultság

 Ápolási díjban, közgyógyellátásban, rokkantsági járadékban részesül
 Átmeneti szállást, éjjeli menedékhelyet igénybe vevõ hajléktalan személy
 Családok, gyermekek átmeneti otthonát igénybe vevõ személy
 Magyarország területén menekültügyi eljárás alatt álló személy

A kérelmezõ jövedelme
A jövedelemre vonatkozó adatokat a kérelmezõnek saját magára és a vele közös háztartásban élõ személy(ek)re
vonatkozóan kell kitöltenie.
A folyósított ellátást, járandóságot a munkáltató, vagy az ellátást, járandóságot folyósító szerv igazolja. Igazoló iratnak 
minõsül a nyugdíjszelvény,  illetve lakossági folyószámla kivonat. Ezeket az igazolásokat csatolni kell.
Vállalkozó esetében a jövedelemigazolást adóigazolás helyettesíti. Havi nettó jövedelemként a kérelem elõ ter jesz tését
megelõzõ naptári évben elért adózott jövedelem 1/12-ed részét kell feltüntetni.
Ha a kérelmezõ mezõgazdasági õstermelõ és a kérelem elõ ter jesz tését megelõzõ naptári évben sem adóbevallásra, sem 
egyszerûsített adóbevallási nyilatkozat tételére nem volt köteles, akkor a kérelem elõ ter jesz tését megelõzõ naptári
évben megszerzett nettó jövedelem 1/12-ed részét kell – külön igazolás csatolása nélkül – havi nettó jövedelemként
feltüntetni.
A munkáltató neve:
A munkáltató címe:
Havi nettó jövedelem:

A kérelmezõvel közös háztartásban élõk adatai és jövedelmük
Közös háztartásban élõ személynek minõsül a kérelmezõ által eltartott, vagy a kérelmezõ eltartására köteles személy
akkor is, ha a kérelem elõ ter jesz tésének idõpontjában nem lakik a kérelmezõvel egy ingatlanban.
Házastárs vagy élettárs neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Gyermek neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Gyermek neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:
Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):
Születési helye és ideje:
Anyja születési neve:
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Munkáltatójának neve:
Munkáltatójának címe:
Havi nettó jövedelme:

IV. A döntéshozatalhoz szükséges egyéb adatok
A kérelmezõ ellen – a kárenyhítésre okot adó
bûncselekmény  miatt indult eljárásban,  illetve
a bûncselekménnyel összefüggésben – indult-e
valamely, a IV. pontban megjelölt bûncselekmény
 miatt eljárás ; 
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Az itt felsorolt valamely bûncselekmény elkövetése
jogerõs bírósági határozatban megállapításra
került-e?
..........................................................................................................
..........................................................................................................

 Hamis vád
 Hamis tanúzás
 Hamis tanúzásra felhívás
 Hatóság félrevezetése
 Hatósági eljárás akadályozása
 Mentõkörülmény elhallgatása
 Bûnpártolás
 Zártörés
 Az elkövetõ, ille tõ leg az elkövetõ hozzátartozója

sérelmére személy elleni erõszakos vagy közveszélyt okozó 
bûncselekmény

V. Mellékletek
1.
2.
3.
4.
5.

VII. Közlemények
1. A nyomtatványt az ügyfél kérésére – jelenlétében – az áldozatsegítõ szolgálat munkatársa töltötte ki. Igen/Nem
2. Ha a közös háztartásban élõ személyekre vonatkozó adat hiányzik, annak oka:
.....................................................................................................................................................................................................................................
3. Egyéb közlendõk
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a  valóságnak.
Kelt: ...................................., ......... év ...................... hó ......... nap.

.............................................................
kérelmezõ aláírása
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3. melléklet a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelethez
1. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet (a továb biak ban:
Jst. vhr.) 1. számú melléklete A) rész I. pontjának 7. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

7. Értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe*:

A Jst. vhr. 1. számú melléklete A) rész 12. pontja az alábbiak szerint módosul és ezzel egyidejûleg a 13. pont hatályát
veszti:

12. Ha a kérelmezõ e pontban foglalt
valamely ellátásra jogosult,

ezt igazolnia kell
és a nyomtatvány A) részének

további rovatait nem kell kitöltenie!

– aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátásárára
jogosult, a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról  szóló
1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös
háztartásban

– közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra
 való jogosultságát állapították meg

– átmeneti szállást igénybevevõ hajléktalan személy
– menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti,

 illetve hontalankénti elismerését kérõ, továbbá az ideiglenes
vagy kiegészítõ védelemben részesítését kérõ személy, és
a jövedelmi és vagyoni helyzetérõl tett nyilatkozata alapján
a számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult

– vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás
megszerzése,  illetve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi
segítségnyújtást kérõ olyan személy, akinek a felmenõje magyar
állampolgár vagy az volt, továbbá a visszahonosításra irányuló
eljárásban részt vevõ személy

– családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre  való jogosultságát
megállapították

– kiemelkedõen közhasznú szervezet vagy munkavállalói
érdek-képviseleti szervezet, ha közérdekbõl, külön jogszabály
felhatalmazása alapján indít pert

A Jst. vhr. 1. számú melléklete A) rész III. pontjának 1.3. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

1.3. Anyja születési neve:

A Jst. vhr. 1. számú melléklete A) rész III. pontjának 2.3. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

2.3. Anyja születési neve:

A Jst. vhr. 1. számú melléklete A) rész III. pontjának 3.3. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

3.3. Anyja születési neve:

A Jst. vhr. 1. számú mellékletének A) rész III. pontjának 4.3. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

4.3. Anyja születési neve:

37356 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2009. évi 136. szám



A Jst. vhr. 1. számú melléklete C) rész I. pontjának 8. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

8. A per tárgya (ha még
nem indult meg, az

érvényesítendõ igény)

8.1. a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igények érvényesítésével
kapcsolatos per
8.2. az egészségbiztosítási igények érvényesítésével kapcsolatos per
8.3. az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb per
8.4. a szülõi felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti per
8.5. a gondnokság alá helyezés iránti, és a gondnoksággal kapcsolatos egyéb per
8.6. gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint a kapcsolattartással összefüggõ
per
8.7. a tör vényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett 
járandóságait folyósító szervtõl vagy más személytõl  való behajtása, a tartásdíj
megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, továbbá a tartásdíjra irányuló
végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per is
8.8. a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal, más
szolgálati viszonnyal, valamint a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött
munkaviszony jellegû jogviszonnyal kapcsolatos per (a továb biak ban: munkaügyi
per), kivéve azokat a munkaügyi pereket, amelyekben a feleket tárgyi
illetékfeljegyzési jog illeti meg
8.9. a bányakár megtérítése iránti per
8.10. bûncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy egészségében
okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése
8.11. Egyéb:

A Jst. vhr. 1. számú melléklete „Tájékoztató a nyomtatvány kitöltéséhez” címet viselõ része helyébe az alábbi
rendelkezés lép:

TÁJÉKOZTATÓ
a nyomtatvány kitöltéséhez

– A nyomtatvány a jogi segítségnyújtásról  szóló 2003. évi LXXX. törvény 1., 11. és 17.  §-a szerinti jogi
segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelem elõ ter jesz tésére szolgál. A nyomtatvány A) részének kitöltésével
a kérelmezõre, valamint a jövedelmére és vagyonára vonatkozó adatokat, a  B), C) vagy D) részének kitöltésével
pedig a kért támogatásra vonatkozó adatokat kell megjelölni [igény szerint kell kitölteni a B)–D) részt].

– A nyomtatványt a fél tölti ki és látja el aláírásával. Cselekvõképtelen fél helyett tör vényes képviselõje jogosult
a nyomtatvány kitöltésére és aláírására, a támogatási ügyben önálló eljárásra nem jogosult korlátozottan
cselekvõképes fél kérelméhez pedig csatolni kell, vagy a nyomtatványra rá kell vezetni a tör vényes képviselõje
hozzájárulásáról  szóló nyilatkozatát.

– Az Igazságügyi Hivatal területi hivatala (területi hivatal) a nyomtatvány kitöltésében kérelemre segítséget nyújt.
– A nyomtatvány a kitöltésének idõpontjától, vagy a legrégebbi igazolás keltének idõpontjától számított

30 napon belül nyújtható be, de a nyomtatványhoz csatolható ennél régebben kiállított okirat is, ha az
meghatározott idõszakra valamely ellátásra  való jogosultságot igazol.

– A ki nem töltendõ rovatokat üresen kell hagyni vagy át kell húzni, a -tel jelölt lehetõségek közül a választottat be 
kell ikszelni.

– A nyomtatványhoz csatolt mellékleteket a Mellékletek rovatban fel kell sorolni.
– Ha valamely rovatban nem elegendõ a hely az adatok feltüntetéséhez, vagy nem elegendõ a rovatok száma,

pótlapon kell a kérelmet folytatni.
– A nyomtatvány A) részét a kérelmezõnek magára és a vele közös háztartásban élõ személyekre (azon személyek

összessége, akik – függetlenül a rokoni kapcsolatoktól – egy jövedelmû,  illetve fogyasztói közösséget képeznek,
folyamatos életviteli költségeiket részben vagy egészben közösen viselik) vonatkozóan kell kitölteni. A nagykorú 
személyeknek a III. pontban foglalt adatokra vonatkozó nyilatkozatot aláírásukkal is el kell látniuk; ha ennek
akadálya van, annak okát a Közlemény rovatban fel kell tüntetni. Közös háztartásban élõ személynek minõsül
a kérelmezõ által eltartott, vagy a kérelmezõ eltartására köteles személy akkor is, ha a kérelem elõ ter jesz tésének
idõpontjában nem lakik a kérelmezõvel egy ingatlanban.
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– A) II.: a kérelmezõ vagy a vele közös háztartásban élõ személy jövedelmét (részére folyósított ellátását,
járandóságot) a munkáltató, vagy az ellátását, járandóságot folyósító szerv igazolja, a nyomtatvány vonatkozó
részeit a munkáltató,  illetve az ellátást, járandóságot folyósító szerv tölti ki. Ha a jövedelem nyomtatványon
történõ igazolására nincs mód, az külön irat csatolásával (pl. munkáltató jövedelem igazolása, nyugdíjas
esetében nyugdíjszelvény vagy folyószámla kivonat másolata) is megtehetõ; a kérelmezõnek azonban ilyen
esetben is ki kell tölteni a nyomtatványnak a jövedelemre vonatkozó rovatait. Vállalkozó esetében a munkáltatói 
jövedelemigazolást adóhatósági jövedelemigazolás helyettesíti, amelynek kiállítását a fél az adóhatóság
bármely területi szervénél kérheti. Ez esetben a kérelem elõ ter jesz tését megelõzõ évben elért adózott
jövedelme 1/12-ed részét kell esetében havi nettó jövedelemként feltüntetni. Ha a mezõgazdasági õstermelõ
a kérelem elõ ter jesz tését megelõzõ naptári évben adóbevallásra és egyszerûsített adóbevallási nyilatkozat
tételére sem volt köteles, a kérelem elõ ter jesz tését megelõzõ naptári évben megszerzett nettó jövedelme
1/12-ed részét kell – külön igazolás csatolása nélkül – havi nettó jövedelemként feltüntetni.

– A) IV.1., 3., 4. és 5. pont: a területi hivatal tölti ki. (vastag vonallal keretezett részek)
– A) IV.2. pontban a közös háztartásban élõ személyek havi összes nettó jövedelmét csökkentõ összegként

a közös háztartásban élõ bármely személy által fizetett tartásdíj vagy járadék havi összegét lehet feltüntetni és
a lakás vásárlásához, felújításához, építéséhez pénzintézet által folyósított hitel havi törlesztõ részletét, ha
a lakás a hitel felvételekor megfelelt a méltányolható lakásigény feltételeinek. A tartásdíj és a hitel megfizetését
igazoló elõzõ havi folyószámla kivonat, feladóvevény másolatát a nyomtatványhoz csatolni kell.

– A) V.: az 1.1 pontban a kérelmezõ tulajdonában álló azon ingatlant kell feltüntetni, amelyben a kérelmezõ
bejelentett lakóhelye van. A 2. pontban a mozgáskorlátozott személy 1 db gépjármûvét nem kell feltüntetni.
A 3. pontban nem kell feltüntetni a kérelmezõ szokásos életszükségleti és berendezési tárgyait, és
a 130 000 Ft-ot meg nem haladó összegû készpénzét, pénzügyi intézménynél elhelyezett összeget. Szokásos
életszükségleti és berendezési tárgynak minõsül különösen nem kiugróan magas értékû, szükséges ruházati
cikk, ágynemû, bútor, fûtõ- és világító eszköz, nélkülözhetetlen konyhai és háztartási felszerelés, hûtõgép,
mosógép, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz stb.

– C) I.5. pont: ha a kérelmezõ végrehajtást kérõ és a megelõzõ perben is volt már pártfogó ügyvédje,
a nyomtatvány A) részét nem kell kitöltenie, de a jövedelmi, vagyoni helyzetére vonatkozó, 30 napnál nem
régebbi igazolásokat csatolnia kell, és nyilatkoznia kell arról, hogy a nyomtatvány adatai közül melyekben
következett be változás.

– C) I.7. pont: ha a bíróság a felet költségmentességben részesítette, és a költségmentesség a pártfogó ügyvédi
képviselet költségeire is kiterjed, a kérelmezõnek a nyomtatvány A) rész II–V. pontjait nem kell kitöltenie,
de mellékletként csatolnia kell a költségmentesség engedélyezésrõl  szóló bírósági határozat másolatát.

– C) I.8. pont: ha a per tárgya a 8.1–10. pont alá tartozik, a kérelmezõnek a nyomtatvány A) rész II–V. pontjait nem
kell kitöltenie. Ha a per tárgya a 8.3–10. pont alá tartozik (tárgyi költségfeljegyzési jog), azonban a kérelmezõt
a rászorultsága alapján kedvezõbb támogatási forma is megilletheti (mentesül a pártfogó ügyvédi díj
visszatérítése alól), a kedvezõbb elbíráláshoz a nyomtatvány A) rész II–V. pontjait ki kell töltenie, és a feltüntetett 
adatokat meg fele lõen igazolnia is kell”.

– C) I.9. pontban kell feltüntetni, hogy a fél az eljárás mely szakaszában (elsõ fokú, másodfokú eljárásban,
felülvizsgálati,  illetve perújítási eljárásban, hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban) kér
támogatást.

 A polgári peres eljárásokban nyújtandó támogatás iránti kérelemhez csatolni kell a keresetlevelet vagy
a bírósági eljárás lefolytatása iránti más kérelmet, folyamatban lévõ eljárás esetén az eljárás folyamatban létének 
igazolására alkalmas bírósági irat másolatát (bírósági ügyszámmal ellátott, érkeztetett keresetlevél, beavatkozó
fél esetében a beavatkozást megengedõ hatósági határozat, vagy a beavatkozást tartalmazó, bíróság által
érkeztetett, ügyszámmal ellátott nyilatkozat, valamint más, az eljárás folyamatban létének igazolására alkalmas
olyan bírósági irat másolata, amelybõl a per tárgya, az eljáró vagy az eljárás lefolytatására hatáskörrel és
ille té kességgel rendelkezõ bíróság és az ellenfél személye egyértelmûen megállapítható.

 A büntetõeljárásban biztosítandó támogatás iránti kérelemhez csatolni kell magánfél és sértett fél esetén
a feljelentés érkeztetett példányának másolatát, vagy annak átvételérõl  szóló hatósági igazolás másolatát, vagy
a büntetõeljárás megindulásának,  illetve folyamatban létének igazolására alkalmas, a büntetõügyben eljáró
nyomozó hatóság, ügyész vagy bíróság által kiállított okirat, pótmagánvádló fél esetén a vádindítvány egy
példányát, vagy ha már azt benyújtotta a bírósághoz, a bíróság által érkeztetett, ügyszámmal ellátott
példányának másolatát.

– D) Ha kiskorú sértett vagy kiskorú magánfél kéri büntetõeljárásban pártfogó ügyvédi képviselet biztosítását,
a kérelmezõnek a nyomtatvány A) rész II-V. pontjait nem kell kitöltenie.

– D) 4. pontban kell feltüntetni, hogy a fél az eljárás mely szakaszában (elsõ fokú, másod- vagy harmadfokú
eljárásban, felülvizsgálati,  illetve perújítási eljárásban, hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásban)
kér támogatást.
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– A Közlemény rovatban fel kell tüntetni:
= ha a közös háztartásban élõ személyek aláírása hiányzik, annak okát,
= a pártfogó ügyvéd biztosítására irányuló kérelem [C) vagy D) rész kitöltése] esetén a jogi képviselõ

biztosításának indokait
= azt, ha a kérelmezõ jövedelme meghaladja a támogatás engedélyezéséhez elõírt összeghatárt, de

a kérelmezõ azért kér támogatást, mert akadályozva van a jövedelemmel  való rendelkezési jogának
gyakorlásában (ennek okát és körülményeit részletesen ki kell fejteni és az azt  valószínûsítõ iratokat is csatolni 
kell),

= azt, ha a kérelmezõt a korábban igénybe vett jogi szolgáltatás díjának megfizetésére kötelezték, de annak
azért nem tett eleget, mert megváltozott jövedelmi és vagyoni helyzete, egyéb személyes körülményei ezt
nem tették lehetõvé.

– A nyomtatványban tett nyilatkozatok  valóságtartalmáért annak aláírója felelõsséggel tartozik. Valótlan tartalmú
nyilatkozatnak, ille tõ leg  valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított okiratnak vagy igazolásnak jogtalan
haszonszerzési célzattal történõ benyújtását a tör vény bünteti.

– A kérelmezõ a nyomtatvány kitöltésével és a területi hivatalhoz történõ benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy az 
általa közölt adatait a területi hivatal kezelje.

– Ha a nyomtatványban vagy mellékleteiben foglalt adatokban változás következik be, azt 3 munkanapon belül
– ha szükséges, a megfelelõ mellékletekkel ellátva – írásban be kell jelenteni a területi hivatalnak.

A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelezõ.

4. melléklet a 48/2009. (IX. 28.) IRM rendelethez
3. melléklet az 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelethez

A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól  szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet (a továb biak ban:
Jst. vhr.) 3. számú mellékletének I. pont 1. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

1. A fél neve és lakcíme:

A Jst. vhr. 3. számú mellékletének I. pont 4. alpontja helyébe az alábbi alpont lép:

4. A határozattal engedélyezett támogatás formája:
 elõlegezõ/költségfeljegyzéses (Jst. 11/B.  §)
 állam által átvállalt/költségmentes (Jst. 11/A.  §)

Az igazságügyi és rendészeti miniszter 49/2009. (IX. 28.) IRM rendelete
az igazságügyi és rendészeti miniszter hatáskörébe tartozó, az igazságügyi szolgáltatásokkal
kapcsolatos egyes pénzügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló 2005. évi XLVII. törvény 31.  § (6) bekezdés d) és e) pontjában, a közvetítõi
tevékenységrõl  szóló 2002. évi LV. törvény 40.  § c) pontjában, valamint a bírósági végrehajtásról  szóló 1994. évi LIII. törvény 307.  §
(2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló
164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és
hatáskörérõl  szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:

1.  § Az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe történõ felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról  szóló 4/2006. (I. 26.)
IM rendelet (továb biak ban: felvételi R.) 1.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.  § E rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (a továb biak ban: díj) kell fizetni
a) az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe (a továb biak ban: névjegyzék) felvételét, vagy a szakterület kiterjesztését
kérõ természetes személynek a felvételi és kiterjesztési kérelme elbírálásáért,
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b) a névjegyzékbe felvételét kérõ cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaságnak a névjegyzékbe történõ felvételi
kérelme elbírálásáért.”

2.  § A felvételi R. 3.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A díj megfizetését az 1.  § szerinti eljárások lefolytatása iránti kérelem benyújtásakor a fizetési számla
megterhelését tartalmazó napi kivonattal, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrészével vagy
ezek másolatával igazolni kell.”

3.  § A felvételi R. 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A díjat a névjegyzéket vezetõ hatóság kérelemre visszatéríti, ha az 1.  § szerinti eljárások lefolytatása iránti kérelem
visszavonásáról – a természetes személy vagy gazdasági társaság kérelmezõ (a továb biak ban együtt: kérelmezõ)
írásbeli bejelentése alapján – az érdemi intézkedést megelõzõen tudomást szerzett. Érdemi intézkedés az eljárás
megindításáról  szóló értesítésnek vagy – ennek hiányában – a hiánypótlásnak a kérelmezõ részére a névjegyzéket
vezetõ hatóság által történõ megküldése.”

4.  § A felvételi R. 5.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Hivatalból történõ visszatérítés esetén a névjegyzéket vezetõ hatóság a fizetési számla megterhelését tartalmazó
napi kivonat, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett
fizetési számlaszámra átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történõ kiutalással teljesíti.”

5.  § A közvetítõi névjegyzékbe történõ felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról  szóló 3/2006. (I. 26.) IM rendelet
(a továb biak ban: közvetítõi R.) 3.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A díj megfizetésének igazolására a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot, a postai
készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészét vagy annak másolatát (a továb biak ban: befizetést igazoló
bizonylat) a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell.”

6.  § A közvetítõi R. 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A díjat a miniszter visszatéríti, ha a névjegyzékbe történõ felvétel iránti kérelem visszavonásáról a kérelmezõ
bejelentése alapján az érdemi intézkedést megelõzõen tudomást szerzett. Érdemi intézkedés az eljárás
megindításáról  szóló értesítésnek vagy – ennek hiányában – a hiánypótlásnak a kérelmezõ részére a miniszter által
történõ megküldése.”

7.  § A bírósági végrehajtói díjszabásról  szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet (a továb biak ban: végrehajtói R.) 8.  § (3) bekezdése
a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„(3) Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós pénzforgalmi számláján lévõ összeg végrehajtás alá vonására irányul,
a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 4000 Ft.”

8.  § A végrehajtói R. 16.  §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A 8.  § (3) bekezdésében foglalt eljárásban a végrehajtót a munkadíjon felül a munkadíj 10%-a illeti meg
költségátalányként.”

9.  § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ 45. napon lép hatályba.
(2) A 12.  § (2) bekezdésének d) pontja 2009. december 31. napján lép hatályba.

10.  § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hatályba lépését köve tõen indult vagy megismételt
eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Azokban az ügyekben, amelyekben a szakértõi kirendelés szakértõ általi kézhezvételére 2009. december 31-ig kerül
sor és a bejelentett díj alkalmazásának feltételei az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló tör vény 2009.
szeptember 30. napjáig hatályos rendelkezései alapján fennálltak, a szakértõ 2009. évre bejelentett díja alapján kell
a szakértõi díjat megállapítani.
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11.  § (1) A felvételi R.
a) 3.  § (2) bekezdésében a ,,banki” szövegrész helyébe az „átutalási” szöveg,
b) 4.  § (1) bekezdésében az „a 2.  § (1) bekezdésének a) és b) pontja” szövegrész helyébe az „az 1.  §” szöveg, az „az

igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe pedig az „az igazságügyi szakértõi névjegyzéket vezetõ
hatóság (a továb biak ban: névjegyzéket vezetõ hatóság)” szöveg,

c) 5.  § (1) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg és
d) 5.  § (2) bekezdésében a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,névjegyzéket vezetõ hatóság” szöveg
lép.

(2) Az igazságügyi szakértõk díjazásáról  szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a továb biak ban: R.) 1.  § (5) bekezdésében az
„Amennyiben a szakértõ az igazságügyi névjegyzéket vezetõ hatóság felé díjbejelentéssel élt” szövegrész helyébe
a ,,Ha a szakértõ a díjjegyzékével érvényesíteni kívánt díjat maga állapíthatja meg” szöveg lép.

(3) A közvetítõi R.
a) 3.  § (1) bekezdésében az „a Minisztérium által” szövegrész helyébe az „az igazságügyért felelõs miniszter

(a továb biak ban: miniszter) által” szöveg,
b) 3.  § (2) bekezdésében a ,,banki” szövegrész helyébe az „átutalási” szöveg,
c) 4.  § (1) bekezdésének a) és b) pontjában az „az igazságügyi és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az

„a miniszter” szöveg,
d) 5.  § (1) bekezdésében a ,,30 napon” szövegrész helyébe a ,,22 munkanapon” szöveg és
e) 5.  § (2) és (3) bekezdésében a ,,Minisztérium” szövegrész helyébe a ,,miniszter” szöveg, a ,,bankszámlaszámra”

szövegrész helyébe pedig a ,,fizetési számlaszámra” szöveg
lép.

12.  § (1) Hatályát veszti a felvételi R. 2.  § (1) bekezdése, valamint 3.  § (1) bekezdésében és 5.  § (2) bekezdésében a ,,banki”
szövegrész.

(2) Hatályát veszti az R.
a) 1.  § (4) bekezdése,
b) 1.  § (5) bekezdésében az „a díjbejelentésében” szövegrész, és az (5) bekezdés utolsó mondata,
c) 1.  § (11) bekezdése,
d) 15.  § (3) és (4) bekezdése.

(3) Hatályát veszti a közvetítõi R. 2.  § (3) bekezdése és 3.  § (1) bekezdésében, valamint 5.  § (2) és (3) bekezdésében a ,,banki” 
szövegrész.

13.  § (1) Az 1–8.  §, a 9.  § (1) bekezdése, a 11.  §, valamint a 12.  § (1) bekezdése, (2) bekezdésének a)–c) pontjai és (3) bekezdése
2009. december 1. napján hatályukat vesztik.

(2) A 9.  § (2) bekezdése, a 10.  §, valamint a 12.  § (2) bekezdésének d) pontja 2015. január 1. napján hatályát veszti.
(3) Ez a rendelet 2015. január 2. napján hatályát veszti.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter 50/2009. (IX. 28.) IRM rendelete
az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb
szakmai feltételekrõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosításáról

Az igazságügyi szakértõi tevékenységrõl  szóló 2005. évi XLVII. törvény 31.  § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § h) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § Az igazságügyi szakértõi szakterületekrõl, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekrõl
 szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továb biak ban: Iszr.) 4.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakterülethez kapcsolódó képesítési feltételnek megfelel az a kérelmezõ is, aki a szakterülethez kapcsolódó
tudományterületen tudományos fokozatot szerzett.”

2.  § (1) Az Iszr. 6.  § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a bekezdés a következõ d) ponttal egészül ki:
[A mellékletekben felsorolt szakterületeken – e rendeletben foglalt eltérõ rendelkezés hiányában – a névjegyzékbe  való
felvételhez]
„c) az igazságügyi szakértõi intézményben dolgozó szakértõjelölt esetében a képesítés megszerzésétõl számított,
a szakértõi intézményben szerzett hároméves,
d) a c) pontban megjelölt kérelmezõ kivételével a 7.  §-ban megjelölt szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ
szakértõjelölt esetében a képesítés megszerzésétõl számított, e rendelet 15. számú mellékletében meghatározott”
[szakirányú szakmai gyakorlati idõ (a továb biak ban: gyakorlati idõ) igazolása szükséges.]

(2) Az Iszr. 6.  §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha e rendelet a névjegyzékbe  való felvételhez egyetemi vagy fõiskolai alapképzésben szerzett végzettségen túl
szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség vagy egyéb szakképesítés meglétét írja elõ, úgy a gyakorlati idõt 
– e rendeletben foglalt eltérõ rendelkezés hiányában – a szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség vagy
egyéb szakképesítés megszerzésétõl kell számítani.
(5) Ha a kérelmezõ e rendeletben foglalt képesítési feltételnek kizárólag a 4.  § (2) bekezdése alapján tesz eleget, úgy
a gyakorlati idõt a tudományos fokozat megszerzésétõl kell számítani.”

3.  § Az Iszr. 7.  §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Szakértõjelölti szakmai gyakorlati tapasztalatként elismerhetõ szakmai gyakorlati idõ
7. § (1) Szakértõjelölti szakmai gyakorlati tapasztalatként szakértõi vélemények elõkészítésében történõ, legalább
e rendelet 15. számú mellékletében megjelölt mennyiségû szakértõjelölti közremûködés ismerhetõ el.
(2) A közremûködést a szakértõjelölt tevékenysége felett szakmai felügyeletet gyakorló igazságügyi szakértõ igazolja.”

4.  § Az Iszr. a következõ 8.  §-sal egészül ki:
„8.  § Az 1. számú melléklet 2., 4. és 6–7. pontjaiban megjelölt szakterületek a tûzvédelmi területen, az 1. és 5. pontban
megjelölt szakterületek a személy- és vagyonvédelmi területeken, a 3. pontban megjelölt szakterület az ipari
baleset-megelõzési területen bejegyezhetõ szakterületek.”

5.  § Az Iszr. 9.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltétel teljesítése esetén a névjegyzékbe  való felvételhez gyakorlati idõ igazolása
nem szükséges.”

6.  § Az Iszr. a következõ 11.  §-sal egészül ki:
„11.  § A 2. számú mellékletben megjelölt szakterületek az egészségügyi területeken bejegyezhetõ szakterületek.”

7.  § Az Iszr. 15.  §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1)–(3) bekezdésekben foglalt feltételek fennállása esetén a 3. számú mellékletben megjelölt szakterületeken
a mellékletben megjelölt képesítési feltételeken túl a névjegyzékbe felvehetõ az is, aki 1999. II. 8. napjáig indult képzés
keretében megszerzett felsõfokú munkavédelmi végzettséggel, vagy egyetemi vagy fõiskolai alapképzési szakon
szerzett végzettséggel és 1999. II. 8. napjáig indult képzés keretében megszerzett felsõfokú munkavédelmi
(munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkezik.”
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8.  § Az Iszr. a következõ 19.  §-sal egészül ki:
„19.  § (1) Az 5. számú melléklet A) részének 1–37. és 42–44. pontjaiban megjelölt szakterületek a közlekedési területen,
a 38–41. pontjaiban megjelölt szakterületek a közlekedéssel kapcsolatos sajátos építményfajtákra vonatkozó
területen bejegyezhetõ szakterületek.
(2) Az 5. számú melléklet B) részében megjelölt szakterületek az ipari területen bejegyezhetõ szakterületek.”

9.  § Az Iszr. 21.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltétel teljesítése esetén a névjegyzékbe  való felvételhez gyakorlati idõ igazolása
nem szükséges.”

10.  § Az Iszr. 23/A.  §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23/A.  § Az 5. számú melléklet A) részének 21., 24–28. pontjaiban megjelölt szakterületen a névjegyzékbe  való
felvételhez az ott meghatározott szakirányú továbbképzési szakon szerzett szakképzettség esetében
a megszerzésétõl számított hároméves gyakorlati idõ szükséges.”

11.  § Az Iszr. 23/B.  § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt feltétel teljesítése esetén a névjegyzékbe  való felvételhez gyakorlati idõ igazolása
nem szükséges.”

12.  § Az Iszr. a következõ 36.  §-sal egészül ki:
„36.  § A 11. számú melléklet 1–12., 14–17. és 19. pontjaiban megjelölt szakterületek az építésügyi területen,
a 13. pontban megjelölt szakterület a lakásügyi területen, a 18. pontban megjelölt szakterület pedig az idegenforgalmi 
területen bejegyezhetõ szakterületek.”

13.  § Az Iszr. a 40/B.  §-át köve tõen a következõ alcímmel és 40/C.  §-sal egészül ki:

„A titokvédelmi területen bejegyezhetõ szakterület
40/C.  § A 14. számú melléklet 1. pontjában megjelölt szakterület esetében a névjegyzékbe  való felvételhez
a mellékletben megjelölt szakvizsga megszerzésétõl számított hároméves gyakorlati idõ igazolása szükséges.”

14.  § Az Iszr. 43.  § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Akit az igazságügyért felelõs miniszter 2005. december 31-ig az igazságügyi szakértõi névjegyzékbe felvett, és
a szakterülete olyan, e rendelet mellékleteiben meghatározott szakterületnek feleltethetõ meg, amelyre a felvételhez
e rendelet szakmai kamarai tagság meglétét írja elõ, de a szakmai kamarai tagsághoz szükséges képesítéssel nem
rendelkezik és az igazságügyért felelõs miniszter a Szaktv. 32.  § (5) bekezdése alapján hozott jogerõs határozatában
kötelezte a szakterületnek megfelelõ képesítés megszerzésére, az az e rendelet alapján kötelezõ kamarai tagságát
a képesítés megszerzését követõ egy éven belül köteles megszerezni.”

15.  § Az Iszr. 46.  §-a a következõ (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A névjegyzékbe e rendelet szerint 2009. január 1. napjától 2009. szeptember 30. napjáig bejegyzett zaj- és
rezgésvédelem szakterület 2009. október 1. napjától környezeti zaj és rezgésvédelem szakterületnek felel meg.
(4) A névjegyzékbe e rendelet szerint 2006. január 1. napjától 2009. szeptember 30. napjáig bejegyzett mûszaki
alkotások, növényfajták és árujelzõk védelme szakterület 2009. október 1. napjától iparjogvédelem szakterületnek
felel meg.”

16.  § (1) Az Iszr. 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
(2) Az Iszr. 4. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.
(3) Az Iszr. 5. számú melléklet A) része e rendelet 3. melléklete szerint módosul.
(4) Az Iszr. 5. számú melléklet B) része e rendelet 4. melléklete szerint módosul.
(5) Az Iszr. 11. számú melléklete e rendelet 5. melléklete szerint módosul.
(6) Az Iszr. a 13. számú mellékletét köve tõen e rendelet 6. és 7. mellékletében megjelölt mellékletekkel egészül ki.

17.  § (1) E rendelet 2009. október 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést köve tõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
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(3) Az Iszr.
a) 2.  §-ában az „1–13.” szövegrész helyébe az „1–14.” szöveg,
b) 4.  § (4) bekezdésében a ,,2001. évi C. törvény” szövegrész helyébe a ,,tör vény”,
c) 6.  § (3) bekezdésében a ,,c) pontjában” szövegrész helyébe a ,,c) és d) pontjában” szöveg, az „igazolni, hogy az

igazságügyi szakértõi szakterületnek megfelelõ ágazati szakértõi jogosultsággal rendelkezik” szövegrész helyébe
az „az igazságügyi szakértõi szakterületének megfelelõ ágazati szakértõi jogosultságot megszerezni” szöveg,

d) 9.  § (1) bekezdésében, 15.  § (1) bekezdésének b) pontjában, 15.  § (2) és (3) bekezdésében, 17.  § (1) bekezdésének
b) pontjában, 17.  § (2) bekezdésének a) pontjában, 23/B.  § (1) bekezdésének b) pontjában, 30.  § (1) bekezdésének
b) pontjában és 37.  § (1) bekezdésének b) pontjában a ,,c) pontjában” szövegrész helyébe a ,,c) és d) pontjában”
szöveg,

e) 23/B.  § (1) bekezdésében a ,,38–44.” szövegrész helyébe a ,,38–41.” szöveg,
f) 31.  § (1) bekezdésének b) pontjában a ,,végzettségek” szövegrész helyébe a ,,szakképesítés” szöveg,
g) 42.  § (7) bekezdésének a) pontjában a ,,fõiskolai szintû alapképzésben szerzett építészmérnök vagy építõmérnök”

szövegrész helyébe a ,,fõiskolai szintû alapképzésben szerzett építészmérnök vagy építõmérnök, vagy egyetemi
szintû alapképzésben szerzett okleveles építészmérnök vagy okleveles építõmérnök” szöveg,

h) 43.  § (1) és (2) bekezdésében a ,,jogosultságot megszerezte” szövegrész helyébe a ,,jogosultságot megszerezni”
szöveg,

i) 5. számú melléklet B) része 37. pontjában a ,,mûszaki alkotások, növényfajták és árujelzõk védelme” szövegrész
helyébe az „iparjogvédelem” szöveg,

j) 7. számú melléklet A) része 4. pontjában a ,,zaj- és rezgésvédelem” szövegrész helyébe a ,,környezeti zaj- és
rezgésvédelem” szöveg

lép.
(4) Hatályát veszti az Iszr.

a) 4.  § (1), (3) és (5) bekezdése,
b) 5.  § (2) bekezdése,
c) 6.  § (2) bekezdése,
d) 12.  § (2) bekezdése,
e) 14.  §-a,
f) 34.  § (1) bekezdésének utolsó mondata,
g) 34.  § (2) bekezdésének utolsó mondata,
h) 40/A.  § (2) bekezdése,
i) 43.  § (1) és (2) bekezdésében az „igazolni, hogy” szövegrész,
j) 12. számú melléklet 10. pontja.

(5) Az Iszr. 46.  § (3) és (4) bekezdésében szereplõ változásokat az igazságügyért felelõs miniszter 60 napon belül
a névjegyzékben hivatalból rögzíti.

18.  § (1) E rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti az 1–16.  §, valamint a 17.  § (2)–(4) bekezdése.
(2) E rendelet hatálybalépését követõ 61. napon hatályát veszti a 17.  § (5) bekezdése.
(3) E rendelet hatályba lépését követõ 62. napon veszti hatályát.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter
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1. melléklet az 50/2009. (IX. 28.) IRM rendelethez

Az Iszr. 2. számú melléklet 42. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
[Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek az orvosi, továbbá egyes pszichológiai
és biológiai területeken]

„42. Klinikai toxikológia általános orvos és
a) aneszteziológiai és intenzív terápia szakvizsga vagy
b) belgyógyászat szakvizsga vagy
c) oxyológia és sürgõsségi orvostani szakvizsga vagy
d) igazságügyi orvostan szakvizsga”

2. melléklet az 50/2009. (IX.  28.) IRM rendelethez

Az Iszr. 4. számú mellékletének 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
[Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a mezõ- és erdõgazdálkodási, valamint
az élelmiszer-ipari területeken]

„5. egyéni és társas vadászatok lebonyolítása a) vadgazdálkodási szakmérnök vagy
b) vadgazda mérnök”

3. melléklet az 50/2009. (IX.  28.) IRM rendelethez

Az Iszr. 5. számú melléklet A) részének 21., 24–25., 28., valamint 38–44. helyébe az alábbi szöveg lép:
[Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési és az ipari területeken
A) Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek közlekedési területen]

„21. gépjármû-közlekedési mûszaki (javítás,
karbantartás, jármûértékelés)

 a) egyetemi szakmérnök, közlekedés mûszaki szakértõ szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, jármûgépész szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, jármûipari tervezõ szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és jármûfenntartási szakon
vagy
e) okleveles gépészmérnök”

„24. közúti jármû vizsgálat a) egyetemi szakmérnök, közlekedés mûszaki szakértõ szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, jármûgépész szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, jármûipari szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és jármûfenntartási szakon
vagy
e) okleveles gépészmérnök

25. közúti jármûtervezés mûszaki a) egyetemi szakmérnök, közlekedés mûszaki szakértõ szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, jármûgépész szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, jármûipari tervezõ szakon vagy
d) okleveles gépészmérnök”
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„28. mobil rakodógép, rakodásgépesítés a) egyetemi szakmérnök, közlekedés mûszaki szakértõ szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, karbantartási és jármûfenntartási szakon
vagy
c) okleveles anyagmozgató gépész szakirányú továbbképzési szak
vagy
d) fõiskolai szakmérnök, hidraulika-pneumatika szakon vagy
e) okleveles gépészmérnök vagy
f) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök”

„38. úttervezés, -építés, -üzemeltetés és
-fenntartás

a) fõiskolai vagy egyetemi szakmérnök, útüzemeltetés és fenntartás 
szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítõ szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, városépítési-városgazdasági szakon vagy
d) okleveles építõmérnök vagy
e) okleveles építészmérnök vagy
f) okleveles anyagmérnök

39. közlekedési létesítmények beruházása,
ezek lebonyolítása, építéstechnológiai,
kivitelezési és minõsítési feladatai

a) fõiskolai vagy egyetemi szakmérnök, útüzemeltetés és fenntartás 
szakon vagy
b) fõiskolai vagy egyetemi szakmérnök, településfenntartási és
igazgatási szakirányon vagy
c) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítõ szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági szakon
vagy
e) egyetemi szakmérnök, városépítési- városgazdasági szakon vagy
f) okleveles építõmérnök vagy
g) okleveles közlekedésmérnök vagy
h) okleveles településmérnök vagy
i) okleveles építészmérnök

40. útépítés, talajmechanika és víztelenítés a) fõiskolai vagy egyetemi szakmérnök, útüzemeltetés és fenntartás 
szakon vagy
b) fõiskolai vagy egyetemi szakmérnök, talajtani szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítõ szakon vagy
d) okleveles geodéziai és térinformatikai mérnök vagy
e) okleveles építõmérnök vagy
f) okleveles építészmérnök

41. közúti mûtárgyak és egyéb mérnöki
létesítmények tervezése, építése,
üzemeltetése és fenntartása

a) fõiskolai vagy egyetemi szakmérnök, településfenntartási és
igazgatási szakirányon vagy
b) egyetemi szakmérnök, városépítési-városgazdasági szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítõ szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, szerkezetépítõ szakon vagy
e) okleveles építõmérnök vagy
f) okleveles építészmérnök vagy
g) okleveles közlekedésmérnök vagy
h) okleveles településmérnök

42. városi közlekedés, forgalomtechnika és
forgalomszervezés

a) fõiskolai vagy egyetemi szakmérnök, településfenntartási és
igazgatási szakirányon vagy
b) egyetemi szakmérnök, városépítési-városgazdasági szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági szakon
vagy
d) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítõ szakon vagy
e) okleveles közlekedésmérnök vagy
f) okleveles településmérnök
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43. közlekedési rendszer, hálózat és
forgalom tervezése

a) fõiskolai vagy egyetemi szakmérnök, településfenntartási és
igazgatási szakirányon vagy
b) egyetemi szakmérnök, városépítési-városgazdasági szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági szakon
vagy
d) egyetemi szakmérnök, közlekedésépítõ szakon vagy
e) okleveles településmérnök vagy
f) okleveles építõmérnök vagy
g) okleveles építészmérnök vagy
h) okleveles közlekedésmérnök

44. útépítõ gépek technológiai tervezése,
fenntartása és üzemeltetése

a) egyetemi szakmérnök, jármûipari tervezõ szakon vagy
b) egyetemi szakmérnök, építésgépesítési szakon vagy
c) egyetemi szakmérnök, jármûgépész szakon vagy
d) egyetemi szakmérnök, karbantartási és jármûfenntartási szakon
vagy
e) egyetemi szakmérnök, közlekedés mûszaki szakértõ szakon vagy
f) okleveles anyagmozgató gépész szakirányú továbbképzési szak
vagy
g) okleveles gépészmérnök vagy
h) okleveles mezõgazdasági gépészmérnök”

4. melléklet az 50/2009. (IX.  28.) IRM rendelethez

Az Iszr. 5. számú melléklet B) részének 20. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:
[Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a közlekedési és az ipari területeken
B) Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek ipari területen]

„20. nyomdaipar a) okleveles gépészmérnök vagy
b) gépészmérnök vagy
c) okleveles könnyûipari mérnök vagy
d) könnyûipari mérnök vagy
e) okleveles vegyészmérnök vagy
f) vegyészmérnök vagy
g) okleveles villamosmérnök vagy
h) villamosmérnök”

5. melléklet az 50/2009. (IX.  28.) IRM rendelethez

Az Iszr. 11. számú melléklete a 18. pont után a következõ 19. ponttal egészül ki:
[Igazságügyi szakértõi szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a lakás- és építésügyi, valamint az
idegenforgalmi területeken]

„19. épületenergetika a) okleveles gépészmérnök vagy
b) okleveles villamosmérnök vagy
c) okleveles építészmérnök vagy
d) okleveles építõmérnök vagy
e) gépészmérnök vagy
f) villamosmérnök vagy
g) építészmérnök vagy
h) építõmérnök”
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6. melléklet az 50/2009. (IX.  28.) IRM rendelethez

Az Iszr. a 13. számú mellékletet köve tõen a következõ 14. számú melléklettel egészül ki:
,,14. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez
Igazságügyi szakértõi szakterület és az ahhoz kapcsolódó képesítési feltétel a titokvédelmi területen

Szakterület megnevezése Képesítési feltétel

1. titokszakértés jogász és
a) közigazgatási szakvizsga vagy
b) jogi szakvizsga

”

7. melléklet az 50/2009. (IX. 28.) IRM rendelethez

Az Iszr. a 14. számú mellékletet köve tõen a következõ 15. számú melléklettel egészül ki:
,,15. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez
Szakértõjelölti szakmai gyakorlati tapasztalat és a névjegyzékbe  való felvételhez szükséges szakmai gyakorlati idõ

Szakterület megjelölése A szakértõjelölti közremûködés mennyisége
A névjegyzékbe  való felvételhez a 6.  §

(1) bekezdés d) pontja szerint szükséges
gyakorlati idõ

gépjármû-közlekedési mûszaki
(javítás, karbantartás, jármûértékelés)

250 óra, melybõl
a) szakértõi meghallgatáson töltött
idõ: legalább 15 óra,
b) szemlén töltött idõ: legalább
25 óra.

a) egyetemi végzettség esetében:
3 év
b) az 5. számú melléklet A) rész
21. pontjában megjelölt szakirányú
továbbképzési szakon szerzett
szakképzettség esetében: 2 év

közúti jármû vizsgálat 250 óra, melybõl
a) szakértõi meghallgatáson töltött
idõ: legalább 15 óra,
b) szemlén töltött idõ: legalább
25 óra.

a) egyetemi végzettség esetében:
3 év
b) az 5. számú melléklet A) rész
24. pontjában megjelölt szakirányú
továbbképzési szakon szerzett
szakképzettség esetében: 2 év

közúti jármûtervezés mûszaki 250 óra, melybõl
a) szakértõi meghallgatáson töltött
idõ: legalább 15 óra,
b) szemlén töltött idõ: legalább
25 óra.

a) egyetemi végzettség esetében:
3 év
b) az 5. számú melléklet A) rész
25. pontjában megjelölt szakirányú
továbbképzési szakon szerzett
szakképzettség esetében: 2 év

építésügyi területen bejegyezhetõ
szakterületek

250 óra, melybõl
a) szakértõi meghallgatáson töltött
idõ: legalább 15 óra,
b) szemlén töltött idõ: legalább
25 óra.

3 év

”
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A szociális és munkaügyi miniszter 20/2009. (IX. 28.) SZMM rendelete
a 2010. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

A Munka Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 125.  § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális és
munkaügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1.  § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1.  § (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk
foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelõ és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is
mûködõ munkáltatónál,  illetve az ilyen jellegû munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2.  § A 2010. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtõl  való eltéréssel járó – munkarend a következõ:
december 11., szombat munkanap,
december 24., péntek pihenõnap.

3.  § Az általánostól eltérõ munkaidõ-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a Munka
Törvénykönyvérõl  szóló 1992. évi XXII. törvény 118.  § (1) bekezdése alapján – a 2.  §-tól eltérõen is meghatározható.

4.  § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, és 2010. december 31-én hatályát veszti.

Dr. Herczog László s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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A Ma gyar Köz lönyt a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal szer kesz ti.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pet ré tei Jó zsef, a szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba.
A szer kesz tõ ség cí me: Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
A Ha tá ro za tok Tá ra hi va ta los lap tar tal ma a Ma gyar Köz löny IX. ré szé ben je le nik meg.
A Ma gyar Köz löny hi te les tar tal ma elekt ro ni kus do ku men tum ként 
a http://koz lony.magyar orszag.hu hon lapon ér he tõ el. Fel el õs ki adó: dr. Tor dai Csa ba.
A Ma gyar Köz löny ol dal hû má so la tát pa pí ron ki ad ja a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó.
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
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