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Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra
és a 2008. évi elõ fi ze té si árainkra



Kor mány ren de let

A Kormány
246/2007. (IX. 26.) Korm.

ren de le te
az összkormányzati projektrõl

A Kormány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXIII. tör vény 78/A.  § (6) be kez dé sé ben fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ren de let ha tá lya az össz kor mány za ti pro jekt mi nõ sí -
té sé nek, le bo nyo lí tá sá nak, to váb bá a pro jekt pré mi um
igény lé sé nek, ki fi ze té sé nek el já rá sá ra és az ab ban részt
vevõ sze mé lyek re ter jed ki.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
1. költ ség-elõ irány zat: a pro jekt cél já nak el éré sé hez a

pro jekt meg va ló sí tá sa so rán fel me rü lõ fej lesz té si, be ru há -
zá si, szak ér tõi, ta nács adói költ sé gek össze ge, amely nem
tar tal maz za a pro jekt fe le lõs és a pro jekt tag pré mi u má nak
össze gét,

2. pro jekt fe le lõs: az aki, a pro jek tet ope ra tív szin ten
irá nyít ja, be szá mo lót ké szít a pro jekt vég re haj tá sá ról, fe le -
lõs a pro jekt pénz ügyi ke re té nek fel hasz ná lá sá ért,

3. pro jekt tag: a pro jekt be be vont és a mi nisz ter el nök
ál tal ki je lölt köz tiszt vi se lõ, aki a kez de mé nye zés ben meg -
ha tá ro zott pro jekt fe la da to(ka)t lát ja el, az ott le írt ha tár idõ -
re és mi nõ ség ben,

4. pro jekt ve ze tõ: az a mi nisz ter, kor mány biz tos, akit a
mi nisz ter el nök meg bíz az össz kor mány za ti pro jekt ve ze té -
sé vel.

3.  §

(1) A stra té gi ai kor mány za ti cé lok el éré se ér de ké ben a
mi nisz ter, illetve a kor mány biz tos össz kor mány za ti pro -
jekt in dí tá sát kez de mé nyez he ti.

(2) A kez de mé nye zõ mi nisz ter vagy kor mány biz tos az
össz kor mány za ti pro jekt in dí tá sá ra vo nat ko zó kez de mé -
nye zé sét meg kül di a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi -
nisz ter nek.

(3) A kez de mé nye zés tar tal maz za:
a) a pro jekt meg ne ve zé sét,
b) a kez de mé nye zõ ne vét,
c) a pro jekt fe le lõs ne vét,
d) a pro jekt ben részt ve võ mi nisz té riu mok megneve zését,
e) a ja va solt pro jekt ta gok ne vét, be so ro lá sát,

f) a pro jekt fel adat meg ha tá ro zá sát,
g) a pro jekt cél já nak rö vid le írá sát,
h) a pro jekt meg va ló sí tá sá nak mód ját, fel té te le it,
i) a pro jekt meg va ló sí tá sá nak cél dá tu mát, üte me zé sét,
j) a pro jekt költ ség-elõ irány za tát (pénz ügyi ha tás, meg -

ta ka rí tá sok, több let ki adá sok) és a költ sé gek költ ség ve té si
fe de ze tét,

k) az érin tett, hu mán po li ti kai fel ada tot el lá tó ön ál ló
szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek (a továb biak ban: humán -
politikai ve ze tõ) ne vét és alá írá sát,

l) a kez de mé nye zõ és a részt ve võ mi nisz ter(ek), kor -
mány biz tos(ok) alá írá sát.

(4) Az érin tett hu mán po li ti kai ve ze tõ ellen õr zi, hogy a
pro jekt tag ré szé re a tel je sít mény ér té ke lés so rán meg ál la pí -
tott fel adat azo nos-e az össz kor mány za ti pro jekt fel adat tal.
Azo nos ság ese tén kez de mé nye zés sel for dul a pro jekt ta got
fog lal koz ta tó mi nisz ter hez, kor mány biz tos hoz in téz ke dés
meg té te le cél já ból. A hu mán po li ti kai ve ze tõ az in téz ke dés
meg tör tén tét a kez de mé nye zé sen alá írá sá val iga zol ja.

4.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter meg -
vizs gál ja, hogy a kez de mé nye zés e ren de le te 3.  § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe lel, és
szük ség ese tén fel hív ja a kez de mé nye zõt a hi á nyo san vagy 
hi bá san ki töl tött ada tok pót lá sá ra, ja ví tá sá ra a ha tár idõ
meg je lö lé sé vel. Ha a ha tár idõ ered mény te le nül el te lik, az
ki zár ja a pro jekt össz kor mány za ti pro jekt té mi nõ sí té sét.

(2) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a vizs -
gá la tot köve tõen a kez de mé nye zést a vé le mé nyé vel együtt 
jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti a mi nisz ter el nök nek.

(3) Ha a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a
kez de mé nye zõ, a kez de mé nye zést köz vet le nül fel ter jesz ti
a mi nisz ter el nök nek.

(4) Az össz kor mány za ti pro jekt in dí tá sá ról, a pro jekt ve -
ze tõ ki je lö lé sé rõl és a pro jekt ta gok sze mé lyé rõl a mi nisz -
ter el nök dönt. A mi nisz ter el nök dön té sé rõl a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a dön tést köve tõen ha la dék -
ta la nul ér te sí ti a pro jekt ve ze tõt.

5.  §

Az össz kor mány za ti pro jekt in dí tá sá ra vo nat ko zó dön -
tést köve tõen a pro jekt fe le lõs gon dos ko dik ar ról, hogy a
pro jekt vég re haj tá sa a meg ha tá ro zott üte me zés sze rint tör -
tén jen.

6.  §

(1) A pro jekt ve ze tõ az össz kor mány za ti pro jekt ben be -
kö vet ke zett, a kez de mé nye zés tar tal mát érin tõ vál to zást,
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az ere de ti és mó do sult ál la po tot is fel tün tet ve, a vál to zás
be kö vet kez tét köve tõen ha la dék ta la nul meg kül di a
 Miniszterelnöki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nek a vál to zás
oká nak meg je lö lé sé vel.

(2) A vál to zás be je len té sé nek vizs gá la ta so rán e ren de -
let 4.  §-a sze rint kell el jár ni.

7.  §

(1) A pro jekt ve ze tõ az össz kor mány za ti pro jekt le zá rá -
sát köve tõen, de leg ké sõbb a tárgy év no vem ber 15-ig meg -
kül di az össz kor mány za ti pro jekt pré mi um igény lé sét a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter nek. A pro jekt -
ve ze tõ egy ide jû leg nyi lat ko zik ar ról, hogy a pro jekt fel adat 
nem azo nos a pro jekt ta gok ré szé re a köz tiszt vi se lõk jog ál -
lá sá ról  szóló tör vény sze rint meg ha tá ro zott cél fel adat tal,
és a pro jekt tag a pro jekt ben vég zett mun ká já ért ju ta lom -
ban nem ré sze sült.

(2) Az igény lés tar tal maz za:
a) a pro jekt meg ne ve zé sét,
b) a pro jekt vég re haj tá sá nak be mu ta tá sá ról  szóló be -

szá mo lót,
c) a pro jekt si ke res sé gét alá tá masz tó mu ta tó kat, szám -

sze rû sít he tõ ered mé nye ket,
d) a pro jekt pré mi um ki fi ze tés re igé nyelt ke ret össze get,
e) a pro jekt fe le lõs és a pro jekt ta gok ne vét, a ja va solt

egyé ni pro jekt pré mi um össze gét és az egy ha vi il let mény
össze gét,

f) a pro jekt jó vá ha gyott költ ség-elõ irány za tát, va la mint 
annak tény le ges tel je sü lé sét,

g) a pro jekt ve ze tõ és a részt ve võ mi nisz ter(ek), kor -
mány biz tos(ok) alá írá sát.

(3) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter meg -
vizs gál ja, hogy

a) az igény lés tar tal maz za a (2) be kez dés ben foglal -
takat,

b) a pro jekt tag egyé ni pré mi u má nak együt tes össze ge a 
tárgy év ben nem ha lad ja meg a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról 
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ma xi mum ér té ket.

(4) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter szük ség 
ese tén fel hív ja a pro jekt ve ze tõt a hi á nyo san vagy hi bá san
ki töl tött ada tok pót lá sá ra, ja ví tá sá ra, illetve a pro jekt tag
egyé ni pré mi um össze gé nek mó do sí tá sá ra a ha tár idõ meg -
je lö lé sé vel. Ha a ha tár idõ ered mény te le nül el te lik, az ki -
zár ja az igény lés mi nisz ter el nök höz tör té nõ fel ter jesz té sét.

(5) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a vizs -
gá la tot köve tõen az igény lést a vé le mé nyé vel együtt jó vá -
ha gyás ra meg kül di a mi nisz ter el nök nek. Az össz kor mány -
za ti pro jekt re ki fi zet he tõ pré mi um ke ret össze gé rõl a
 miniszterelnök dönt. A mi nisz ter el nök ál tal jó vá ha gyott
pré mi um össze gé rõl a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 miniszter a dön tést köve tõen ha la dék ta la nul ér te sí ti a pro -
jekt ve ze tõt.

(6) Ha a mi nisz ter el nök ál tal jó vá ha gyott ke ret összeg
mér té ke el tér a pro jekt ve ze tõ ál tal igé nyelt projektpré -

mium össze gé tõl, a pro jekt ve ze tõ a mó do sí tott egyé ni pro -
jekt pré mi um össze gek rõl – mi nisz té ri u mon kén ti bon tás -
ban – tá jé koz tat ja a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
 minisztert.

(7) Ha a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a
pro jekt ve ze tõ, az igényt köz vet le nül fel ter jesz ti a mi nisz -
ter el nök nek.

8.  §

Ha a pro jekt idõ tar ta ma meg ha lad ja a ti zen két hó na pot,
ak kor éven te a rész ered mé nyek alá tá masz tá sa mel lett a
pro jekt fe le lõs és a pro jekt ta gok ré szé re pro jekt pré mi um
fi zet he tõ. Az elsõ igény lés fel té te le, hogy a pro jekt in dí tá -
sá tól szá mí tott leg alább há rom hó nap el telt. Az igény lés
so rán e ren de let 7.  §-a sze rint kell el jár ni.

9.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a pro -
jekt pré mi u mok össze gé rõl – mi nisz té ri u mon kén ti bon tás -
ban – tá jé koz tat ja a pénz ügy mi nisz tert, aki gon dos ko dik
az össze gek át cso por to sí tá sá ról.

(2) A pro jekt fe le lõs és a pro jekt tag ré szé re az egyé ni
pro jekt pré mi um össze gek ki fi ze té sé rõl a részt ve võ
 miniszter vagy a kor mány biz tos in téz ke dik tárgy év
 december 15-ig. A ki fi ze tés rõl tá jé koz tat ja a Miniszter -
elnöki  Hivatalt ve ze tõ mi nisz tert.

10.  §

A Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter éven te de -
cem ber 31-ig a hon la pon köz zé te szi a tárgy év ben in dult
össz kor mány za ti pro jek tek meg ne ve zé sét és a tárgy év ben
be fe je zõ dött pro jek tek ese té ben a mi nisz ter el nök ál tal jó -
vá ha gyott ke ret össze gek mér té két.

11.  §

Ez a ren de let 2007. ok tó ber 15-én lép ha tály ba.

12.  §

A 2007. ja nu ár 1-jét köve tõen in dult és jú li us 15-én
 folyamatban lévõ, to váb bá a jú li us 15-ét köve tõen in dult
stra té gi ai kor mány za ti cé lo kat szol gá ló pro jekt is össz kor -
mány za ti vá mi nõ sít he tõ, ha meg fe lel a köz tiszt vi se lõk
jog ál lá sá ról  szóló tör vény ben és e ren de let ben fog lalt fel -
té te lek nek. Az össz kor mány za ti vá mi nõ sí tést 2007. ok tó -
ber 31-ig e ren de let 3.  §-a sze rint kell kez de mé nyez ni.
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13.  §

(1) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról, va la mint a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék -
le té nek 2. pont ja a kö vet ke zõ n) al pont tal egé szül ki:

„n) el lát ja a stra té gi ai kor mány za ti cé lo kat szol gá ló
össz kor mány za ti pro jekt in dí tá sá val és a pro jekt pré mi um
igény lé sé vel kap cso la tos fel ada to kat.”

(2) A ki emelt fõ tiszt vi se lõi és a köz pon ti tisz ti kar mû -
köd te té sé rõl  szóló 164/2001. (IX. 14.) Korm. ren de let és a
mó do sí tá sá ról  szóló 174/2002. (VIII. 12.) Korm. ren de let
ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
249/2007. (IX. 26.) Korm.

ren de le te
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 

feladat- és hatáskörérõl  szóló
165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Al kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg -
ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány
35.  § (1) be kez dés c) pont já ban meg ál la pí tott feladat -
körében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és
 hatáskörérõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki
és az ere de ti f)–j) pont meg je lö lé se g)–k) pont ra vál to zik:

(2.  § A mi nisz ter e ren de let ben és más jog sza bá lyok ban,
va la mint a Kormány ha tá ro za ta i ban meg ha tá ro zott fel -
adat kör ében)

„f) jó vá hagy ja a szom szé dos ál la mok kal kö tött víz gaz -
dál ko dá si egyez mé nyek ren del ke zé se i bõl ere dõ kér dé sek
meg tár gya lá sá ra lét re ho zott bi zott sá gok, illetve a kor -
mány meg ha tal ma zot tak ülé se i rõl ké szült jegy zõ köny ve -
ket, va la mint a bi zott sá gok és kor mány meg ha tal ma zot tak
ha tá ro za ta it,”

2.  §

Az R. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

[5.  § (1) A mi nisz ter a kör nye zet vé de le mért, ter mé szet -
vé de le mért és víz gaz dál ko dá sért való fe le lõs sé ge kö ré ben
irá nyít ja]

„c) a Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó -
sá got,”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba 
és a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

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

A Kormány
254/2007. (X. 4.) Korm.

ren de le te
az állami vagyonnal való gazdálkodásról*

* A Korm. ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. ok tó ber 4-i
132. szá má ban je len t meg.

A Kormány
265/2007. (X. 10.) Korm.

ren de le te
az EGT Finanszírozási Mechanizmus

és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus
végrehajtási rendjérõl  szóló

242/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ere de ti jog al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot -
mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja i ban meg ál la -
pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) Az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus és a Nor vég
Fi nan szí ro zá si Me cha niz mus vég re haj tá si rend jé rõl  szóló
242/2006. (XII. 5.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.)
3.  §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„a)  ál lam i tá mo ga tás: az Euró pai Kö zös sé get lét re ho -
zó Szer zõ dés (a továb biak ban: EK Szer zõ dés) 87. cik ké -
nek (1) be kez dé se sze rin ti tá mo ga tás és a csekély össze gû
(de mi ni mis) tá mo ga tás;”
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 (2) Az R. 3.  §-ának i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„i) ked vez mé nye zett: pá lyá za ti alap ese té ben a tá mo ga -
tás köz ve tí tõ szer ve zet ál tal meg hir de tett pá lyá za ton nyer -
tes szer ve zet – az ál lam i tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó sza bá -
lyok ese tén azon ban ked vez mé nye zet ten a pro jekt gaz dát
is ér te ni kell;” 

(3) Az R. 3.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki
és ezzel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) E ren de let ál lam i tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ren del -
ke zé sei al kal ma zá sá ban

a) alap ku ta tás: az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a
kis- és kö zép vál lal ko zá sok nak nyúj tott ál lam i tá mo ga tá -
sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló 2001. ja nu ár 12-i
70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben (a továb biak ban:
70/2001/EK bi zott sá gi ren de let) meg ha tá ro zot tak sze rint
ér tel me zen dõ;

b) ál ta lá nos kép zés: az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké -
nek a kép zé si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló
2001. ja nu ár 12-i 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben
(a továb biak ban: 68/2001/EK ren de let) meg ha tá ro zot tak
sze rint ér tel me zen dõ;

c) in du ló be ru há zás: az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re gi o ná lis be ru há -
zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2006. ok tó -
ber 24-i 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben (a továb -
biak ban: 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let) meg ha tá ro -
zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

d) ipar i ku ta tás: a 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben
meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

e) kép zé si szem pont ból hát rá nyos hely ze tû mun ka vál -
laló: a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint ér tel me zen dõ;

f) kí sér le ti fej lesz tés: a 70/2001/EK bi zott sá gi ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

g) kis- és kö zép vál lal ko zás (a to váb bi ak ban együt te -
sen: KKV): az a vál lal ko zás, amely a tá mo ga tá si ké re lem
be nyúj tá sá nak idõ pont já ban meg fe lel a 70/2001/EK bi -
zott sá gi ren de let I. mel lék le té ben meg ha tá ro zott vál lal ko -
zá sok va la me lyi ké nek;

h) kö zös sé gi szab vány: olyan kö te le zõ elõ írás, amely
kör nye ze ti mu ta tók ra ír elõ el éren dõ szin te ket, illetve a kö -
zös sé gi jog ál tal meg sza bott kö te les ség ként meg kö ve te li,
hogy a nem túl zot tan költ sé ges el ér he tõ leg jobb tech ni kát
al kal maz zák;

i) köz szol gál ta tás: az EK Szer zõ dés 86. cikk (2) be kez -
dé se sze rin ti ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tás;

j) ku ta tá si szer ve zet: olyan szer ve zet (pl. egye tem vagy 
ku ta tó in té zet), amely nek jog ál lá sá tól és fi nan szí ro zá si
mód já tól füg get le nül alap te vé keny sé ge az alap ku ta tás,
ipar i ku ta tás, és kí sér le ti fej lesz tés foly ta tá sa és azok ered -
mé nye i nek ter jesz té se ta ní tás, köz zé té tel vagy tech no ló -
gia át adás út ján. Ezen szer ve ze tek min den nye re sé get is -
mét ilyen te vé keny sé gek be, ered mé nye ik ter jesz té sé be
vagy ok ta tás ba fek tet nek. Azon vál lal ko zá sok, me lyek be -

fo lyás sal le het nek adott ku ta tá si szer ve zet re, így pl. ta gok,
nem él vez het nek pre fe ren ci á lis hoz zá fé rést a szer ve zet ku -
ta tá si ka pa ci tá sa i hoz vagy az ál ta la el ért ku ta tá si ered mé -
nyek hez;

k) K+F pro jekt tá mo ga tás: alap ku ta tás ra, ipar i ku ta tás -
ra vagy kí sér le ti fej lesz tés re irá nyuló pro jekt hez nyúj tott
tá mo ga tás;

l) lé te sít mény fel vá sár lá sa: in du ló be ru há zás nak mi nõ -
sül, és az 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

m) me zõ gaz da sá gi ter mék: a Szer zõ dés I. sz. mel lék le té -
ben fel so rolt ter mé kek, ki vé ve a ha lá sza ti és ak va kul tú -
ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös szer ve zé sé rõl  szóló 1999. de -
cem ber 17-i 104/2000/EK ta ná csi ren de let al kal ma zá si kö -
ré be tar to zó ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé ke ket, a 4502, a
4503, 4505 KN-kód alá tar to zó ter mé kek (pa ra fa ter mé kek),
a tej és tej ter mé kek for gal ma zá sa so rán hasz nált meg ne ve -
zé sek vé del mé rõl  szóló 1987. jú li us 2-i 1898/87/EGK ta ná -
csi ren de let 3. cik ké nek (2) be kez dé sé ben em lí tett te jet és
tej ter mé ke ket után zó vagy he lyet te sí tõ ter mé kek;

n) nagy be ru há zás: az az in du ló be ru há zás, amely hez
kap cso ló dó an az el szá mol ha tó költ ség je len ér té ken leg -
alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg. En nek
meg ha tá ro zá sa kor több be ru há zá si pro jek tet egyet len be -
ru há zá si pro jekt nek kell te kin te ni, ha azok egy vagy több
vál la lat ál tal egy há rom éves idõ sza kon be lül ki vi te le zett
in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan mó don kom bi -
nált ál ló esz kö zök re vo nat koz nak. Annak meg ál la pí tá sa -
kor, hogy az in du ló be ru há zás gaz da sá gi lag oszt ha tat lan-e, 
a tech ni kai, funk ci o ná lis és stra té gi ai kap cso la to kat, va la -
mint a köz vet len föld raj zi kö zel sé get kell figye lembe ven -
ni. A gaz da sá gi oszt ha tat lan sá got a tu laj don vi szo nyok tól
füg get le nül kell ér té kel ni. Az eu ró ra va ló át szá mí tás ra a
tá mo ga tás oda íté lé sé nek idõ pont ja kor ér vé nyes árak és ár -
fo lyam, illetve azon nagy be ru há zá si pro jek tek ese té ben,
ame lyek egyé ni be je len té se szük sé ges, a be je len tés idõ -
pont ja kor ér vé nyes árak és ár fo lyam al kal ma zan dó;

o) ne héz hely zet ben lé võ vál lal ko zás: az a tár sa ság,
amely nek a sa ját tõ ké je vesz te ség foly tán nem éri el a jegy -
zett tõ ke fe lét a ké re lem be nyúj tá sa kor ren del ke zés re ál ló
utol só be szá mo ló ban, és ezen vesz te ség több mint egy ne -
gye de a meg elõ zõ be szá mo ló óta el telt idõ alatt ke let ke zett 
[ne héz hely zet ben lé võ vál lal ko zá sok meg men té sé hez és
szer ke zet át ala kí tá sá hoz nyúj tott ál lam i tá mo ga tás ról  szóló 
bi zott sá gi köz le mény (HL 2004/C 244/02.) 2.1. al pont ja
sze rin ti ne héz hely zet ben lé võ vál lal ko zás];

p) re fe ren cia rá ta: a tá mo ga tás tar ta lom és az el szá mol -
ha tó költ ség je len ér té ké nek ki szá mí tá sá hoz hasz nált mu ta -
tó szám; ame lyet az EK Szer zõ dés 93. cik ké nek al kal ma zá -
sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok meg ál la pí tá sá ról  szóló
659/1999/EK ta ná csi ren de let vég re haj tá sá ról  szóló 2004.
áp ri lis 21-i 794/2004/EK bi zott sá gi ren de let 9. cik ke ha tá -
roz meg;

q) sa ját for rás: a ked vez mé nye zett ál tal a fej lesz té si prog -
ram hoz igény be vett tá mo ga tás nak nem mi nõ sü lõ for rás;
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r) sza ko sí tott kép zés: a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

s) szén: az Egye sült Nem ze tek Euró pai Gaz da sá gi
 Bizottsága ál tal a szén te kin te té ben meg ál la pí tott nem zet -
kö zi ko di fi ká ci ós rend szer ér tel mé ben ki vá ló mi nõ sé gû,
kö ze pes mi nõ sé gû és gyen ge mi nõ sé gû A és B cso port ba
so rolt szén;

t) tá mo ga tá si in ten zi tás: az Euró pai Kö zös sé get lét re -
ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál lam i
tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá -
mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de -
let ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ;

u) tá mo ga tás tar ta lom: az Euró pai Kö zös sé get lét re ho -
zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál lam i tá -
mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo -
ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let -
ben meg ha tá ro zot tak sze rint ér tel me zen dõ.”

2.  §

Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki és
ezzel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve gé nek szá mo zá sa
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Pá lyá za ti alap tá mo ga tá si for má ra az en nek ke re té -
ben nyúj tott tá mo ga tás to váb bi pá lyáz ta tás út ján tör té nõ
ki osz tá sá ra vál lal ko zó tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve ze tek pá -
lyáz hat nak.”

3.  §

(1) Az R. 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Pá lyá za tot – amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás ban
mind két tá mo ga tá si for ma sze re pel – ön ál ló pro jekt és pá -
lyá za ti alap tá mo ga tá si for má ban le het be nyúj ta ni.” 

(2) Az R. 8.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
és ezzel egy ide jû leg a (2)–(3) be kez dés szá mo zá sa
(3)–(4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás erre le he tõ sé get
ad, pro jekt öt let ki dol go zá sá ra irá nyuló tá mo ga tás ra (seed
mo ney) is le het pá lyáz ni, a fel hí vás ban meg ha tá ro zott fel -
té te lek sze rint. A pro jekt öt let ki dol go zá sá ra irá nyuló tá -
mo ga tás ra e ren de let nek csak az ál lam i tá mo ga tá si sza bá -
lyok csekély össze gû tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.”

4.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„21.  § (1) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá -

ro zott szem pon tok nak meg fele lõen, e ren de let, a kö zös el -

já rás rend, va la mint a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra vo -
nat ko zó sza bály za tok alap ján kell ér té kel ni.

(2) A pá lyá za tok ér té ke lé sé re két füg get len ér té ke lõ és
ezek mi nõ ség biz to sí tá sa al kal ma zá sá val, az együtt mû kö -
dé si meg ál la po dá sok ban fog lalt cél ki tû zé sek kel és el vek -
kel össz hang ban, pon to zá sos mód szer rel, el sõ sor ban az
aláb bi szem pon tok alap ján ke rül sor:

a) a pá lyá zat mennyi re il lesz ke dik az együtt mû kö dé si
meg ál la po dá sok „B” mel lék le té ben fel so rolt ki emelt és
cél te rü le tek hez,

b) a pá lyá zat mennyi ben va ló sít meg más tá mo ga tá si
for mák ál tal nem vagy ke vés bé tá mo ga tott cé lo kat,

c) a pá lyá zat ál tal meg va ló sí tott cé lok irán ti tár sa dal mi
igény,

d) gaz da sá gos ság,
e) fenn tart ha tó ság,
f) hosszú távú elõ nyök,
g) part ner ség a tá mo ga tást nyúj tó ál la mok va la me lyi -

ké ben ho nos szer ve zet tel.
(3) Az ér té ke lés so rán egy ún. hosszú lis ta ké szül, ame -

lyen a pá lyá za tok az el ért pont szá mok alap ján csök ke nõ
sor rend ben sze re pel nek. A hosszú lis tán sze rep lõ, de adott
pá lyá za ti for du ló ban ren del ke zés re álló ke ret bõl nem fi -
nan szí roz ha tó pá lyá za tok tar ta lék pá lyá zat nak mi nõ sül -
nek, ezek FMI-nak tör té nõ meg kül dé sé re csak ab ban az
eset ben ke rül sor, ha a ren del ke zés re álló ke re tet le fe dõ pá -
lyá za tok va la me lyi két a vég sõ dön tést hozó Nor vég Kül -
ügy mi nisz té ri um, illetve EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus Bi zott ság el uta sít ja, illetve, ha a ren del ke zés re álló
ke re tet le fe dõ pá lyá za tok költ ség ve té sét vagy tá mo ga tá si
in ten zi tá sát oly mér ték ben le csök ken ti, hogy az így fel sza -
ba du ló ke ret ter hé re a tar ta lék lis tán sze rep lõ pá lyá zat tá -
mo ga tá sa le het sé ges sé vá lik.

(4) Az el bí rá lás ban részt ve võ szer vek és sze mé lyek a
pá lyá za to kat ki zá ró lag azok el bí rá lá sá ra hasz nál hat ják
fel.”

5.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22.  § A tá mo ga tás ra ja va solt pro jek tek ki vá lasz tá sá ról

 szóló dön tés rõl a Nem ze ti Kap cso lat tar tó annak meg ho za -
ta lá tól szá mí tott 15 mun ka na pon be lül tá jé koz tat ja a pá -
lyá zó kat.”

6.  §

(1) Az R. 25.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ado má nyo zó ál tal meg kül dött tá mo ga tá si aján -
la tot a Nem ze ti Kap cso lat tar tó meg kül di a pá lyá zó nak, és
meg szab ja az aján lat el fo ga dá sá nak ha tár ide jét. A ha tár -
idõt úgy kell meg ha tá roz ni, hogy egy részt a pá lyá zó nak
ele gen dõ idõ áll jon ren del ke zés re a tá mo ga tá si aján lat
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meg fon to lá sá ra, más részt úgy, hogy az ado má nyo zó ál tal a 
Ma gyar Köz tár sa ság szá má ra elõ írt vá lasz adá si ha tár idõ
tart ha tó le gyen.” 

(2) Az R. 25.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A pá lyá zó ál tal adott po zi tív vá lasz ese tén a Nem -
ze ti Kap cso lat tar tó kez de mé nye zi a Nor vég Kül ügy mi -
nisz té ri um nál, illetve az EGT Fi nan szí ro zá si Me cha niz -
mus Bi zott ság nál a tá mo ga tá si meg álla po dás meg kö té sét.
A tá mo ga tá si meg álla po dás meg kö té sét köve tõen a
KPSZE elõ ké szí ti a vég re haj tá si szer zõ dést a pá lyá za ti ki -
írás, a be nyúj tott pá lyá zat, a tá mo ga tá si aján lat és a pá lyá -
zó to váb bi szak mai in for má ci ói alap ján.”

7.  §

(1) Az R. 34.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Nem ze ti Kap cso lat tar tó]
„i) a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ra vo nat ko zó an in -

for má ció tech no ló gi ai rend szert (a továb biak ban: in for má -
ció tech no ló gi ai rend szer) fej lesz tet és mû köd tet.” 

(2) Az R. 34.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A KPSZE]
„a) elõ ké szí ti a vég re haj tá si szer zõ dé se ket,” 
(3) Az R. 34.  §-a (3) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé be a

kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
[A KPSZE]
„m) el já rás rend jé nek meg fe le lõ mér ték ben ellen õr zi a

ki fi ze té si ké rel me ket, majd össze ál lít ja a kö zös el já rás rend 
sze rin ti do ku men tu mo kat,” 

(4) Az R. 34.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ki fi ze tõ ha tó ság]
„b) in téz ke dik az FMI ál tal át utalt tá mo ga tá sok fe je ze ti 

ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra tör té nõ
to vább uta lá sá ról,”

8.  §

Az R. 37.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„37.  § (1) A fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok ál tal tá mo -

ga tott pro jek tek köz be szer zé si el já rá sai te kin te té ben a pro -
jekt gaz da jár el aján lat ké rõ ként.

(2) A KPSZE ellen õr zi a köz be szer zé si el já rá sok le bo -
nyo lí tá sát a köz be szer zés re vo nat ko zó jog sza bá lyok nak
való meg fe le lés és a mû sza ki mi nõ ség biz to sí tás szem pont -
já ból. Annak ér de ké ben, hogy a KPSZE e fel ada tát el tud ja 
lát ni, a pro jekt gaz da együtt mû kö dik a KPSZE-vel. En nek
so rán be nyújt ja a KPSZE-hez a köz be szer zé si el já rás do -

ku men tu ma it elõ ze tes el len õr zés re a köz be szer zé si el já rás
meg in dí tá sát, va la mint a köz be szer zés ered mé nye ként lét -
re jö võ szer zõ dés meg kö té sét meg elõ zõ en.”

9.  §

Az R. 38.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„38.  § A pro jekt gaz da biz to sít ja, hogy a KPSZE a köz -
be szer zé si aján la tok bon tá sa és bí rá la ta so rán meg fi gye lõ -
ként je len le hes sen. A KPSZE meg fi gye lõ je a bí rá lat me -
ne té rõl je len tést ké szít a KPSZE ve ze tõ je szá má ra, a je len -
tést egy ide jû leg a pro jekt gaz dá nak is meg kül di.”

10.  §

Az R. 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pro jekt gaz da pro jekt-elõ re ha la dá si je len té se ket
ké szít, ame lyek a Nem ze ti Kap cso lat tar tó mo ni tor ing te -
vé keny sé gé nek és a ki fi ze tõ ha tó ság le hí vá si ké rel mé nek
alap já ul szol gál nak. A pro jekt-elõ re ha la dá si je len tést a tá -
mo ga tá si meg ál la po dás ban meg ha tá ro zott vég re haj tá si
üte me zés nek meg fele lõen kell el ké szí te ni, és a je len té sek -
nek leg alább há rom hó na pot kell át fog ni uk. A pro jekt gaz -
da a pro jekt-elõ re ha la dá si je len tés sel együtt kö te les ki fi ze -
té si ké rel met be nyúj ta ni. A pro jekt-elõ re ha la dá si je len tés
be nyúj tá sá nak ha tár ide je leg ké sõbb a vég re haj tá si üte me -
zés sze rin ti be szá mo lá si idõ sza kot kö ve tõ 30. nap.”

11.  §

Az R. 42.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pro jekt gaz da ti zen két ha von ta éves pro jekt je len -
tést ké szít, amely hez nem kap cso ló dik ki fi ze tés. A pro -
jekt gaz da éves pro jekt je len té se ké pe zi alap ját a Nem ze ti
Kap cso lat tar tó ál tal ké szí ten dõ éves mo ni tor ing je len tés -
nek. Az éves pro jekt je len tés be nyúj tá sá nak ha tár ide je leg -
ké sõbb a be szá mo lá si idõ sza kot kö ve tõ 30. nap.”

12.  §

Az R. 43.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pro jekt gaz da a pro jekt te vé keny ség be fe je zé sét
köve tõen pro jekt zá ró je len tést ké szít. A pro jekt zá ró je len -
tés be nyúj tá sa elõ fel té te le a zá ró ki fi ze tés tel je sí té sé nek. A 
pro jekt zá ró je len tés be nyúj tá sá nak ha tár ide je leg ké sõbb a
pro jekt te vé keny ség be fe je zé sét kö ve tõ 60. nap.”
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13.  §

Az R. 44.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„44.  § A pro jekt gaz da ál tal ké szí tett je len té sek a 41.  §

(2) be kez dé sé ben, a 42.  § (2) be kez dé sé ben és a 43.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott in for má ci ó kat szö ve ge -
sen és a meg fe le lõ bi zony la tok kal alá tá maszt va tartal -
mazzák.”

14.  §

Az R. 45.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A pro jekt vég re haj tá sa so rán ké szí tett va la mennyi,
a 41–43.  §-ok ban meg ha tá ro zott je len tést a pro jekt gaz da a
KPSZE-hez nyújt ja be. A KPSZE a je len té sek ad mi niszt -
ra tív és pénz ügyi el len õr zé sét köve tõen – az éves pro jekt -
je len tés ki vé te lé vel – a je len té se ket szak mai tel je sí tés iga -
zo lás cél já ból meg kül di a szak mai tel je sí tés iga zo ló nak,
aki a tel je sí tés iga zo lá sát köve tõen vissza kül di azo kat a
KPSZE-nek.

(2) A pro jekt-elõ re ha la dá si je len té sek ese té ben a
KPSZE a kö zös el já rás rend sze rint a pro jekt-elõ re ha la dá si
je len tést a kap cso ló dó do ku men tu mok kal to váb bít ja a
Nem ze ti Kap cso lat tar tó nak. A Nem ze ti Kap cso lat tar tó a
do ku men tá ció be ér ke zé sét kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül
jó vá hagy ja a pro jekt-elõ re ha la dá si je len tést és to váb bít ja a 
do ku men tá ci ót a ki fi ze tõ ha tó ság nak.”

15.  §

Az R. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„49.  § A Nem ze ti Kap cso lat tar tó, a KPSZE, a ki fi ze tõ

ha tó ság, és a szak mai tel je sí tés iga zo ló kö te le sek az e ren -
de let ha tá lya alá tar to zó el já rá sok so rán a 34.  § (2) be kez -
dé sé nek i) pont já ban em lí tett in for má ció tech no ló gi ai
rend szer mo ni tor ing te vé keny sé get tá mo ga tó al kal ma zá -
sa it hasz nál ni, a pá lyá za tok és pro jek tek, illetve a vég re -
haj tás ada ta it ab ban nyil ván tar ta ni.”

16.  §

Az R. 56.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A tá mo ga tás köz ve tí tõ szer ve zet a tá mo ga tá si meg ál -

la po dás ban rög zí tett je len tés té te li idõ sza kok sze rin ti kö vet -
ke zõ idõ szak ra be ter ve zett össze ge ket az ak tu á lis idõ sza ki
el szá mo lás ban sze re pel tet he ti, és elõ le get igé nyel het rá.”

17.  §

Az R. 68.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A KPSZE az el sõ szin tû el len õr zést köve tõen utó la -
gos fi nan szí ro zás ra jó vá hagy ja a be nyúj tott el szá mo lást,
majd gon dos ko dik a tá mo ga tá sok össze gé nek a fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ról a pro -
jekt gaz da (bank)szám lá já ra tör té nõ át uta lá sá ról.

(3) A KPSZE a pro jekt gaz da ál tal be nyúj tott el szá mo lá -
sok el bí rá lá sát 30 na pon be lül vég zi el.”

18.  §

Az R. 70.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„70.  § Az FMI ré szé re be nyúj tott el szá mo lá sok csak

olyan költ sé ge ket tar tal maz hat nak, ame lye ket szám lák
vagy egyéb gaz da sá gi ese ményt hi te le sen do ku men tá ló bi -
zony la tok tá masz ta nak alá, és ame lyek a tá mo ga tott pro -
jek tek re vo nat ko zó an el szá mol ha tó költ ség nek mi nõ sül -
nek.”

19.  §

(1) Az R. 71.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A KPSZE a meg fe le lõ nek mi nõ sí tett és jó vá ha -
gyott – a ki fi ze tõ ha tó ság iga zo lá si te vé keny sé gé hez szük -
sé ges – el szá mo lá so kat, a 45.  § (2) be kez dés nek meg fele -
lõen, a Nem ze ti Kap cso lat tar tón ke resz tül to váb bít ja a ki -
fi ze tõ ha tó ság ré szé re.” 

(2) Az R. 71.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ki fi ze tõ ha tó ság a meg fe le lõ nek mi nõ sí tett és
iga zolt pro jek ten kén ti pro jekt-elõ re ha la dá si je len té se ket
és pro jekt zá ró je len té se ket a be ér ke zés tõl szá mí tott
10 mun ka na pon el jut tat ja az FMI ré szé re.”

20.  §

Az R. 72.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A KPSZE a fe le lõs ve ze tõ ál tal alá írt, a fi nan szí ro -
zá si me cha niz mus tá mo ga tás össze gét tar tal ma zó „Tá mo -
ga tás igény lés a ki fi ze tõ ha tó ság tól” bi zony la tot és a kap -
cso ló dó do ku men tu mo kat a pro jekt gaz da elõ leg fi ze tés re
vo nat ko zó ki fi ze té se ké rel me ese tén köz vet le nül, a pro -
jekt-elõ re ha la dá si je len tés ese tén pe dig a Nem ze ti Kap -
cso lat tar tón ke resz tül kül di meg a ki fi ze tõ ha tó ság nak.

(2) A ki fi ze tõ ha tó ság a „Tá mo ga tás igény lés a ki fi ze tõ
ha tó ság tól” bi zony lat jó vá ha gyá sát és az FMI ál tal át utalt
tá mo ga tá sok jó vá írá sá ról  szóló (bank)szám la ki vo nat kéz -
hez vé te lét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül gon dos ko dik a jó -
vá írt tá mo ga tás tel jes össze gé nek to vább uta lá sá ról a fe je -
ze ti ke ze lé sû elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám la ja vá ra
pro jek ten kén ti bon tás ban.”
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21.  §

Az R. 73.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki fi ze tõ ha tó ság fe le lõs sé gi kö ré be tar to zik a pro -
jekt gaz dák nál fel me rült költ sé gek alap ján a KPSZE ál tal
be fo ga dott és el len õr zött pro jek ten kén ti el szá mo lá si do ku -
men tá ció iga zo lá sa és be nyúj tá sa az FMI ré szé re.”

22.  §

Az R. 75.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A KPSZE a ki fi ze tõ ha tó ság iga zo lá si te vé keny sé -
gé nek alá tá masz tá sá ra hi te le sí té si je len té si rend szert mû -
köd tet.”

23.  §

Az R. 82.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A KEHI el ké szí ti a fi nan szí ro zá si me cha niz mu sok
tárgy évi el len õr zé se i re vo nat ko zó éves össze fog la ló el len -
õr zé si ter vet és meg kül di azt a pénz ügy mi nisz ter nek és a
Nem ze ti Kap cso lat tar tó nak min den év ja nu ár 31-ig.”

24.  §

Az R. 83.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A szám vi te li nyil ván tar tás ve ze té sé hez a ki fi ze tõ ha -
tó ság és a KPSZE – a meg fe le lõ mo dul ren del ke zés re bo csá -
tá sát köve tõen – az Egy sé ges In for má ci ós és Mo ni tor ing
Rend szert (a továb biak ban: EMIR rend szert) al kal maz zák.”

25.  §

Az R. 92.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon túl az adott 
tá mo ga tá si ka te gó ri á ra vo nat ko zó an az aláb bi elõ írásokat,
az ott meg ha tá ro zot tak sze rint kell al kal maz ni:

a) re gi o ná lis be ru há zá si tá mo ga tás ese té ben e ren de let
92/A–92/F.  §-ai ban, illetve az 1628/2006/EK bi zott sá gi
ren de let ben fog lal tak az irány adók,

b) kör nye zet vé del mi tá mo ga tás ese té ben, amennyi ben
az erre vo nat ko zó tá mo ga tá si prog ra mot az Euró pai Bi -
zott ság az EK Szer zõ dés 88. cikk (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott el já rás ban en ge dé lyez te a kör nye zet vé de lem ál -
lam i tá mo ga tás ról  szóló 2001/C 37/03 szá mú irány mu ta -
tás ban, va la mint az e ren de let 92/I–92/M.  §-ai ban fog lal -
tak az irány adók,

c) kul tu rá lis tá mo ga tás ese té ben, amennyi ben az erre
vo nat ko zó tá mo ga tá si prog ra mot az Euró pai Bi zott ság az
EK Szer zõ dés 88. cikk (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el -
já rás ban en ge dé lyez te az EK Szer zõ dés 87. cikk (3) be kez -
dés d) pont já ban, va la mint e ren de let 92/G.  §-ában fog lal -
tak az irány adók,

d) mun ka hely te rem té si tá mo ga tás ese té ben az Euró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a fog -
lal koz ta tás ra nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ra való al kal ma -
zá sá ról  szóló 2002. de cem ber 12-i 2204/2002/EK bi zott -
sá gi ren de let elõ írásai, va la mint az e ren de let
92/N–92/O.  §-ai ban fog lal tak az irány adók,

e) ku ta tás-fej lesz té si tá mo ga tás ese té ben, amennyi ben
az erre vo nat ko zó tá mo ga tá si prog ra mot az Euró pai Bi zott -
ság az EK Szer zõ dés 88. cikk (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott el já rás ban en ge dé lyez te a Bi zott ság 2006/C 323/01 szá -
mú, „a ku ta tás hoz, fej lesz tés hez és in no vá ci ó hoz nyúj tott
ál lam i tá mo ga tá sok kö zös sé gi ke ret sza bá lyá ban” (a továb -
biak ban: K+F+I ke ret sza bály) fog lal tak az irány adó ak. K+F 
pro jekt tá mo ga tás ese té ben a K+F+I ke ret sza bály 5.1 pont -
já ban, va la mint e ren de let 92/P–92/S.  §-ai ban fog lal tak az
irány adók. Mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok hoz
nyúj tott tá mo ga tás ese té ben a K+F+I ke ret sza bály 5.2 pont -
já ban, va la mint e ren de let 92/R.  §-ának (1) be kez dé sé ben
fog lal tak az irány adók. A KKV-k sza ba da lom mal, ipar jog -
vé del mi jo gok kal kap cso la to san fel me rü lõ költ sé ge i hez
nyúj tott tá mo ga tás ese té ben a K+F+I ke ret sza bály 5.3 pont -
já ban, va la mint e ren de let 92/R.  §-ának (2) be kez dé sé ben
fog lal tak az irány adók,

f) kép zé si tá mo ga tá sok ese té ben a 68/2001/EK bi zott -
sá gi ren de let ben, va la mint e ren de let 92/T.  §-ában fog lal -
tak az irány adók,

g) csekély össze gû tá mo ga tá sok ese té ben az Euró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. és 88. cik ke i ben fog -
lal tak nak a csekély össze gû (de mi ni mis) tá mo ga tá sok ra
való al kal ma zá sá ról  szóló 2006. de cem ber 15-i
1998/2006/EK Bi zott sá gi ren de let ben, va la mint e ren de let 
92/U.  §-ában fog lal tak az irány adók,

h) köz szol gál ta tá sok fi nan szí ro zá sa ese tén tá mo ga tás
az EK Szer zõ dés 86. cik ke (2) be kez dé sé nek az ál ta lá nos
gaz da sá gi ér de kû szol gál ta tá sok mû köd te té sé vel meg bí -
zott vál lal ko zá sok nak köz szol gál ta tá sért járó el len té te le -
zés for má já ban nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ra tör té nõ al -
kal ma zá sá ról  szóló 2005/842/EK bi zott sá gi ha tá ro zat sza -
bá lya i val össz hang ban nyújt ha tó.”

26.  §

Az R. a kö vet ke zõ 92/A–92/Z.  §-ok kal egé szül ki:

„A beruházási támogatásokra vonatkozó szabályok

A támogatás célja

92/A.  § (1) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás in -
du ló be ru há zás hoz nyújt ha tó.
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(2) E ren de let alap ján be ru há zá si tá mo ga tás csak ak kor
ítél he tõ meg, ha a ked vez mé nye zett még a be ru há zás meg -
kez dé se elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja, és a tá -
mo ga tá si prog ra mot ke ze lõ szer ve zet írás ban meg erõ sí ti,
hogy a – to váb bi rész le tes vizs gá lat tár gyát ké pe zõ – pro -
jekt elv ben meg fe lel az e ren de let ben meg ha tá ro zott jo go -
sult sá gi fel té te lek nek.

A támogatás mértéke

92/B. § (1) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel 
ren del ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, tá mo ga tás in ten zi tá sa 
nem ha lad hat ja meg az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál lam i tá -
mo ga tá sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo -
ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let
30.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott mér té ke ket.

(2) Nagy be ru há zás ese tén a tá mo ga tá si in ten zi tás az
(1) be kez dés alap ján meg ha tá ro zott tá mo ga tá si in ten zi tás

a) 100 szá za lé ka, je len ér té ken 50 mil lió eu ró nak meg -
fe le lõ fo rint össze gig;

b) 50 szá za lé ka, je len ér té ken 50 és 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg kö zöt ti rész re;

c) 34 szá za lé ka, a je len ér té ken 100 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg fe let ti rész re.

(3) Amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor

a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága zat
és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – a tá mo ga tá si in ten zi tás
20 szá za lék pont tal,

b) kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor – szál lí tá si ága -
zat és nagy be ru há zás ki vé te lé vel – 10 szá za lék pont tal
 növelt ér té ke a (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ték nek.

(4) Amennyi ben egy vál lal ko zás a kis- és kö zép vál lal -
ko zá sok ba tör té nõ koc ká za ti tõ ke-be fek te té sek elõ moz dí -
tá sát cél zó ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló kö zös sé gi irány -
mu ta tás (HL C 194/2. 2005.08.18.) alap ján ré sze sül tá mo -
ga tás nak mi nõ sü lõ koc ká za ti tõ ke jut ta tás ban, a tõ ke jut ta -
tás tól szá mí tott há rom éven be lül – a nyúj tott tõke össze -
géig – az adott vál lal ko zás nak e ren de let alap ján meg ítélt
be ru há zá si tá mo ga tás in ten zi tá sát 20 szá za lék kal csök ken -
te ni kell.

A támogatott beruházás elszámolható költségei

92/C.  § (1) A tá mo ga tást a tár gyi vagy im ma te ri á lis be -
ru há zá si költ sé gek, illetve lé te sít mény fel vá sár lá sa ese tén
a fel vá sár lás költ sé gei alap ján kell ki szá mí ta ni.

(2) El szá mol ha tó költ sé gek a be ru há zás cél ját szol gá ló
tár gyi esz köz nek a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Sztv.) sze rin ti be ke rü lé si ér té ke

a) a tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;

b) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da lom,
a li cenc és a know-how Sztv. sze rin ti be ke rü lé si ér té ke,
nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb az el szá mol ha tó költ ség
50 szá za lé ká ig (a továb biak ban: tá mo gat ha tó im ma te ri á lis
ja vak).

(3) A (2) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott el -
szá mol ha tó költ sé gek rész le tes fel so ro lá sát a pá lyá za ti do -
ku men tá ció tar tal maz za. A pá lyá za ti do ku men tá ció az el -
szá mol ha tó költ sé gek kö rét az (1)–(2) be kez dé sek ben
meg ha tá ro zot tak tól szû keb ben is meg ha tá roz hat ja.

(4) A tá mo ga tott pro jekt kap csán be szer zett esz köz nek
új nak kell len nie, ki vé ve a fel vá sár lás, va la mint az in gat -
lan vá sár lás ese tét, vagy amennyi ben KKV ré sze sül tá mo -
ga tás ban. Fel vá sár lás, in gat lan vá sár lás, illetve KKV ál tal
vá sá rolt hasz nált esz köz tá mo ga tá sa ese tén az ügy let, vagy 
az esz köz vá sár lá sa ki zá ró lag pi a ci ér té ken tör tén het.

(5) Az esz kö zök lí zing jé vel kap cso la tos költ sé ge ket
csak ak kor le het figye lembe ven ni, ha az pénz ügyi lí zing
for má já ban va ló sul meg, és a szer zõ dés tar tal maz za az esz -
köz nek a fu tam idõ le jár ta utá ni meg vá sár lá sá ra vo nat ko zó
kö te le zett sé get. Föld te rü let és épü le tek bér lé se ese tén a
be ru há zá si pro jekt be fe je zé sé nek vár ha tó idõ pont ját köve -
tõen a bér let nek nagy vál la la tok ese té ben még leg alább öt
évig, míg KKV-k ese té ben há rom évig kell foly ta tód nia.

A beruházási támogatás igénybevételének alapvetõ
feltételei

92/D.  § (1) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be,
amennyi ben a ked vez mé nye zett kö te le zett sé get vál lal
arra, hogy a be ru há zást annak be fe je zé sé tõl (üzem be he -
lye zés idõ pont já tól) szá mí tott leg alább öt évig – kis- és kö -
zép vál lal ko zá sok ese té ben leg alább há rom évig – fenn tart -
ja (kö te le zõ üze mel te té si idõ szak) az érin tett ré gi ó ban.

(2) Az (1) be kez dés ben meg fo gal ma zott kö ve tel mény
nem aka dá lyoz za a gyors tech no ló gi ai vál to zá sok  miatt a
meg ha tá ro zott fenn tar tá si idõ szak alatt kor sze rût len né vált 
esz köz cse ré jét, amennyi ben a fenn tar tá si idõ szak alatt a
gaz da sá gi te vé keny ség fenn tar tá sa az érin tett ré gi ó ban
biz to sí tott. A kor sze rût len né vált üzem, illetve esz köz és
cse ré jét kö ve tõ fenn tar tá si idõ szak ban a ked vez mé nye zett
az üzem vagy a fej lesz tés cse ré jé re tá mo ga tás ban nem ré -
sze sül het.

(3) A tá mo ga tás ak kor ve he tõ igény be, ha a ked vez mé -
nye zett a tár gyi esz kö zök be szer zé se kor az el szá mol ha tó
költ sé gek leg alább 25%-át sa ját for rás ból biz to sít ja.

(4) Az el szá mol ha tó költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell
figye lembe ven ni, ha az a ked vez mé nye zett és a vele kap -
csolt vál lal ko zá si vi szony ban lévõ sze mély kö zött a szo ká -
sos pi a ci ár tól el té rõ áron kö tött szer zõ dés alap ján me rült
fel.

(5) Az im ma te ri á lis esz kö zök költ ség ként csak ak kor
szá mol ha tó ak el, ha

a) ki zá ró lag a re gi o ná lis tá mo ga tás ban ré sze sü lõ lé te -
sít mény ben hasz nál ják fel;

b) amor ti zál ha tó esz köz nek mi nõ sül nek;
c) pi a ci fel té te lek mel lett olyan tár sa ság tól sze rez ték

be, amely fe lett a ked vez mé nye zett nek kü lön jog sza bály
sze rin ti sem köz vet len, sem köz ve tett be fo lyá sa nincs;

d) a ked vez mé nye zett im ma te ri á lis esz kö ze ként tart ják
nyil ván, a ked vez mé nye zett tu laj do nát ké pe zik nagy vál la -
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la tok ese tén leg alább öt, KKV-k ese té ben leg alább há rom
éven ke resz tül.

Nagy vál la la tok ese té ben az im ma te ri á lis ja vak ará nya
nem ha lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek 50%-át.

(6) A be ru há zás hoz kap cso ló dó an csak az annak meg -
va ló sí tá sá hoz fel tét le nül szük sé ges in gat lan meg vá sár lá -
sá nak költ sé ge el szá mol ha tó.

(7) A vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás igény be vé te lé vel
be szer zett tár gyi esz kö zök a zá ró jegy zõ könyv fel vé te lé ig
(a fenn tar tá si idõ szak vé gé ig) ki zá ró lag a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben és a pá lyá zat ban meg ha tá ro zott cé lok nak meg -
fele lõen hasz no sít ha tók. Az elõ irány zat ból tá mo ga tott be -
ru há zás sal lét re ho zott va gyon – amennyi ben az a tá mo ga -
tá si dön tés ked vez mé nye zett jé nek tu laj do ná ba ke rül – az
Ámr. 89.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek mel lett, a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lalt kö te le zett sé -
gek le jár tá ig csak a Tá mo ga tó elõ ze tes jó vá ha gyá sá val
ide ge nít he tõ el vagy ad ha tó bér be. Ha az el ide ge ní tés hez a
Tá mo ga tó hoz zá já rult, a tá mo ga tá si dön tés ked vez mé nye -
zett je men te sül a tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sé nek kö -
te le zett sé ge alól. Hoz zá já ru lás hi á nyá ban a tá mo ga tá si
dön tés ked vez mé nye zett je kö te les a tár gyi esz köz ér té ké re
esõ tá mo ga tást a fo lyó sí tás(ok) idõ pont já tól a tá mo ga tás
össze gé nek tény le ges vissza fi ze té se ide jé ig fel szá mí tott
ka mat tal nö vel ve az el ide ge ní tés idõ pont já ban ér vé nyes
jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt összeg ben
vissza fi zet ni.

92/E.  § (1) Be ru há zá si tá mo ga tás nem nyújt ha tó e ren -
de let alap ján

a) azon pro jek tek hez, ame lyek ese té ben (az elõ ké szí tõ
ta nul má nyok ki vé te lé vel) a prog ram In ter ne ten tör té nõ, a
92/F.  § (3) be kez dé se sze rin ti köz zé té te le elõtt me rül tek
fel költ sé gek;

b) acél ipa ri te vé keny ség hez;

c) a ha jó gyár tás hoz nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ról
 szóló ke ret sza bály (2003/C 317/06) 3.1 pont (11) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott te vé keny ség hez;

d) a szén bá nyá sza tá hoz;

e) szin te ti kus szál-ipa ri te vé keny ség hez;

f) a ha lá sza ti és ak va kul tú ra-ter mé kek pi a cá nak kö zös
szer ve zé sé rõl  szóló 104/2000/EK ta ná csi ren de let sze rin ti
ha lá sza ti és ak va kul tú ra te vé keny sé get szol gá ló be ru há zá -
sok hoz, to váb bá ha lá sza ti ter mé kek fel dol go zá sát és for -
gal ma zá sát szol gá ló be ru há zás hoz;

g) a szál lí tá si ága zat ban gör dü lõ esz köz vá sár lá sá hoz;

h) a me zõ gaz da sá gi ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz;

i) csõd-, fel szá mo lá si el já rás vagy vég el szá mo lás alatt
álló szer ve zet nek;

j) az aláb bi fel té te lek va la me lyi ké nek meg fe le lõ ne héz
hely zet ben lévõ vál lal ko zá sok nak

ja) olyan tár sa ság, amely nek a sa ját tõ ké je a pá lyá zat
be nyúj tá sa kor ren del ke zés re álló utol só be szá mo ló ada tai
sze rint, vesz te ség foly tán nem éri el a jegy zett tõke fe lét,

jb) olyan kor lá tolt fe le lõs sé gi ala pon mû kö dõ tár sa ság,
amely nek törzs tõ ké je ke ve sebb mint a fe lé re csök kent, és a 
csök ke nés több mint egy ne gye de az elõ zõ 12 hó nap so rán
tör tént,

jc) olyan tár sa ság, ahol leg alább egyes ta gok kor lát lan
fe le lõs ség gel bír nak a tár sa ság tar to zá sa te kin te té ben, és a
tár sa ság köny ve i ben ki mu ta tott tõke ke ve sebb mint a fe lé -
re csök kent, és a csök ke nés több mint egy ne gye de az elõ zõ 
12 hó nap so rán tör tént,

jd) a tár sa ság meg fe lel a kol lek tív fi ze tés kép te len sé gi
el já rás kü lön jog sza bály ban fog lalt kri té ri u ma i nak,

je) a tár sa ság fi ze tés kép te len né vált, vagy kü lön jog -
sza bály sze rin ti kol lek tív fi ze tés kép te len sé gi el já rást in dí -
tot tak el le ne.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás to váb bá az aláb bi költ sé -
gek re:

a) a szin ten tar tást szol gá ló tár gyi esz kö zök be ke rü lé si
ér té ke, illetve vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;

b) a ko ráb ban már hasz ná lat ba vett olyan tár gyi esz köz
be ke rü lé si ér té ke, amely nek alap ján a ked vez mé nye zett,
más gaz da sá gi tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó tá mo ga tást 
vett igény be;

c) olyan tár gyi esz köz be ke rü lé si ér té ke, ame lyet a ked -
vez mé nye zett csõd el já rás vagy fel szá mo lás alatt álló tár sa -
ság tól szer zett be;

d) a tá mo ga tá si prog ra mot ke ze lõ szer ve zet ál tal a
92/A.  § (2) be kez dé se alap ján ki adott írá sos meg erõ sí tést
tar tal ma zó ok irat kel te elõtt fel me rült költ ség, rá for dí tás;

e) sze mély gép ko csi be ke rü lé si ér té ke.
92/F.  § (1) A tá mo ga tott pro jek tek meg kez dé se idõ pont -

já nak az aláb bi idõ pon tok mi nõ sül nek:
a) épí té si te vé keny sé get tar tal ma zó pro jekt ese tén:
aa) az épí té si nap ló ba tör tént elsõ be jegy zés idõ pont ja

(épí té si nap ló val iga zol va),
ab) olyan épí té si jel le gû mun kák ese té ben, ahol épí té si

napló ve ze té se nem kö te le zõ, ott a ki vi te le zõi szer zõ dés
alap ján a ki vi te le zõ nyi lat ko za ta a mun ká la tok meg kez dé -
sé re vo nat ko zó an;

b) gép, be ren de zés, anyag, ter mék be szer zé sét tar tal -
ma zó pro jekt ese tén az elsõ be szer zen dõ gép, be ren de zés,
anyag, ter mék stb. meg ren de lé se;

c) egyéb te vé keny ség hez kap cso ló dó pro jekt ese tén
amennyi ben a szer zõ dés kö tést meg elõ zõ en meg ren de lés re 
ke rül sor, en nek idõ pont ja, elõ ze tes meg ren de lés hi á nyá -
ban pe dig a meg va ló sí tás ra meg kö tött elsõ szer zõ dés lét re -
jöt té nek nap ja;

d) amennyi ben a pá lyá zat ban is mer te tett pro jek tet több
cél te rü let re (épí tés, gép be szer zés vagy egyéb) ki ter je dõ en
va ló sít ják meg, a pro jekt meg kez dé sé nek idõ pont ja az
egyes cél te rü le tek nek meg fe le lõ te vé keny sé gek kez dé si
idõ pont jai kö zül a leg ko ráb bi idõ pont.

(2) A pro jekt elõ ké szí tõ ta nul má nyok meg ren de lé se, el -
ké szí té se nem mi nõ sül a fej lesz tés, be ru há zás (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott meg kez dé sé nek.
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(3) A tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá nak nö ve lé se cél já ból
e ren de let re gi o ná lis tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó elõ írásai az 
NFÜ hon lap ján is köz zé té tel re ke rül nek. A tá mo ga tá si
prog ra mot nem le het az in ter ne ten való köz zé té tel elõtt el -
in dí ta ni.

A kulturális támogatásokra vonatkozó szabályok

A támogatás célja és igénybevételének alapvetõ feltételei

92/G.  § (1) E ren de let alap ján kul tu rá lis célú tá mo ga tás
ki zá ró lag olyan te vé keny ség hez nyújt ha tó, amely iga zol -
tan elõ se gí ti a kul túr a és a kul tu rá lis örök ség meg õr zé sét,
ame lyek kul tu rá lis örök ség vé del mi szem pont ból meg kü -
lön böz te tett je len tõ sé gû ek, va la mint az olyan te vé keny sé -
gek, ame lyek cél ja a nem ze ti kul tu rá lis örök ség ve szé lyez -
te tett em lé ke i nek meg men té sét cé loz zák.

(2) Az (1) be kez dés ha tá lya alá tar toz nak, így kul tu rá lis
célú tá mo ga tás ra pá lyáz hat nak kü lö nö sen

a) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Mû em lé ki
nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ in gat la nok tu laj do no sai, va -
gyon ke ze lõi;

b) a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal nyil ván tar tá sá -
ban sze rep lõ ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá ra, ré gé sze ti be -
mu ta tó he lyek ál lag meg óvá sá ra, hely re ál lí tá sá ra, ki ala kí tá -
sá ra, a ré gé sze ti le lõ he lyek fel tá rá sá nak, illetve a ré gé sze ti
le lõ hely, le let meg ta lá ló ja anya gi el is me ré sé nek rész le tes
sza bá lya i ról  szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM ren de let sze -
rint ré gé sze ti fel tá rás ra jo go sult in téz mé nyek tu laj do no sai, 
va gyon ke ze lõi;

c) azok a te vé keny sé gek, ame lyek cél ja a mû em lé ki tér
örök ség vé del mi szem pon tú res ta u rá lá sa, ere de ti ál la po tá -
nak hely re ál lí tá sa, ere de ti ál la pot ku ta tá sa (föld-, fal-,
 padló-, mennye zet-ku ta tás);

d) a kul tu rá lis örök ség ápo lá sát, meg õr zé sét, ter jesz té -
sét szol gá ló ren dez vé nyek;

e) a mu ze á lis in téz mé nyek;
f) mû tár gyak vé del mét cél zó te vé keny sé gek;
g) az örök ség vé de lem te rü le tén mû kö dõ szer ve ze tek.

A támogatás mértéke

92/H.  § (1) A kul tu rá lis célú tá mo ga tá sok al kal ma zá sá -
ban az el szá mol ha tó költ sé gek köre a kul túr a és a kul tu rá -
lis örök ség, kul tu rá lis ér té kek meg óvá sa so rán köz vet le nül 
fel me rü lõ, iga zol tan e cél ra for dí tott költ sé gek.

(2) Az igény be ve he tõ tá mo ga tás ma xi má lis mér té ke az
egyéb for rá sok ból nyúj tott tá mo ga tá sok kal együtt sem ha -
lad hat ja meg az el szá mol ha tó költ sé gek 100%-át.

(3) A tá mo ga tás mér té ké nek fel sõ ha tár át és az el szá -
mol ha tó költ sé gek kö rét a pá lyá za ti do ku men tá ció tar tal -
maz za.

A környezetvédelmi támogatásokra vonatkozó
szabályok

A támogatás célja

92/I.  § (1) E ren de let alap ján kör nye zet vé del mi tá mo ga -
tás azon pro jek tek hez nyújt ha tó, ame lyek a fi zi kai kör nye -

zet vagy ter mé sze ti erõ for rá sok ká ro so dá sát hi va tot tak
meg aka dá lyoz ni, vagy ösz tön zik ezek nek az erõ for rá sok -
nak a ha té kony fel hasz ná lá sát.

(2) A kör nye zet vé del mi tá mo ga tás azon be ru há zá sok -
hoz nyújt ha tó, ame lyek cél ja

a) az ér vé nyes kö zös sé gi szab vá nyok túl tel je sí té se,

b) kö zös sé gi szab vá nyok hi á nyá ban vagy a kö zös sé gi
szab vá nyok nál szi go rúbb nem ze ti szab vá nyok nak való
meg fe le lés,

c) ener gia ta ka ré kos ság és a meg úju ló ener gia for rá sok
hasz ná la ta, vagy

d) szennye zett ipar i te rü le tek hely re ál lí tá sa.

A támogatás mértéke

92/J.  § (1) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel
ren del ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely tá mo ga tás
in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott mér té ke ket.

(2) Kör nye zet vé del mi be ru há zás ese tén a tá mo ga tás
ma xi má lis in ten zi tá sa a (3) és a (4) be kez dés alap ján kü -
lön-kü lön szá mí tott ér té kek kö zül a ma ga sabb ér ték.

(3) A tá mo ga tá si in ten zi tás

a) az ér vé nyes kö zös sé gi szab vá nyok túl tel je sí té sét,
vagy a kö zös sé gi szab vá nyok nál szi go rúbb nem ze ti szab -
vá nyok nak való meg fe le lést cél zó be ru há zás ese tén
30 szá za lék; vagy

b) ener gia ta ka ré kos sá got vagy a meg úju ló ener gia for -
rá sok hasz ná la tát cél zó be ru há zás ese tén 40 szá za lék;

c) amennyi ben a ked vez mé nye zett a ké re lem be nyúj tá -
sa kor KKV-nak mi nõ sül, az a) és b) pon tok ban meg ha tá -
ro zott in ten zi tás to váb bi 10 szá za lék pont tal nö vel he tõ;

d) amennyi ben a ked vez mé nye zett a ké re lem be nyúj tá -
sa kor nem mi nõ sül KKV-nak, ak kor az a)–b) pon tok ban
meg ha tá ro zot tak nál to váb bi 5 szá za lék pont tal emel he tõ
Bu da pes ten és Pest me gyé ben, illetve to váb bi 10 szá za lék -
pont tal emel he tõ a Bu da pes ten és Pest me gyén kí vül meg -
va ló su ló be ru há zá sok ese té ben.

(4) A tá mo ga tá si in ten zi tás
a) Észak-Ma gyar or szág, Észak-Al föld, Dél-Al föld és

Dél-Du nán túl ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ók ban 60 szá za lék;

b) Kö zép-Du nán túl ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ban
50 szá za lék;

c) Nyu gat-Du nán túl ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó ban és
Pest me gyé ben 40 szá za lék;

d) Bu da pes ten 2007. ja nu ár 1-jé tõl 35 szá za lék, 2011.
ja nu ár 1-jé tõl 20 szá za lék;

e) amennyi ben a ked vez mé nye zett a ké re lem be nyúj tá -
sa kor KKV-nak mi nõ sül, az a)–d) pon tok ban meg ha tá ro -
zot tak nál to váb bi 10 szá za lék pont tal nö vel he tõ.

(5) A tá mo ga tá si in ten zi tás szennye zett ipar i te rü le tek
hely re ál lí tá sa kor az el szá mol ha tó költ sé gek 100%-a,
amely a mun ka költ sé gek 15%-ával nö vel he tõ, de nem ha -
lad hat ja meg a ked vez mé nye zett tény le ges költ sé ge it.
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A környezetvédelmi beruházási támogatás
 elszámolható költségei

92/K.  § (1) Az el szá mol ha tó költ sé gek csak a kör nye -
zet vé del mi cé lok el éré sé hez szük sé ges több let be ru há zá -
sok költ sé gei le het nek. El szá mol ha tó költ ség

a) a tár gyi esz köz vé te lá ra lé te sít mény fel vá sár lá sa kor;

b) im ma te ri á lis ja vak kö zül a ta lál mány, a sza ba da lom,
a li cenc és a know-how Sztv. sze rin ti be ke rü lé si ér té ke,
nagy vál lal ko zás nál leg fel jebb az el szá mol ha tó költ ség
50 szá za lé ká ig (a továb biak ban: tá mo gat ha tó im ma te ri á lis
ja vak);

(2) Az im ma te ri á lis ja vak költ sé gei az aláb bi fel té te lek
tel je sü lé se ese tén szá mol ha tó ak el:

a) amor ti zál ha tó esz kö zök nek kell mi nõ sül ni ük;

b) pi a ci fel té te lek mel lett olyan tár sa ság tól sze rez ték
be, amely fe lett a ked vez mé nye zett nek kü lön jog sza bály
sze rin ti sem köz vet len, sem köz ve tett be fo lyá sa nincs;

c) a ked vez mé nye zett esz kö zei közé kell tar toz ni uk, és
a ked vez mé nye zett nek a tu laj do nát ké pe zõ in téz mény ben
kell hasz ná lat ban ma rad ni uk leg alább öt éven ke resz tül.
Ez a fel té tel nem vo nat ko zik a tech ni ka i lag el avult im ma -
te ri á lis ja vak ra. Ha ilye ne ket az em lí tett öt éven be lül ér té -
ke sí te nek, az ér té ke sí té sük bõl szár ma zó be vé telt le kell
von ni az el szá mol ha tó költ sé gek bõl, és ahol le het sé ges, a
tá mo ga tás egé szét vagy egy ré szét vissza kell té rí te ni.

(3) Az el szá mol ha tó költ sé ge ket min dig a ka pa ci tás nö -
ve ke dés bõl, a be ru há zás elsõ öt évé ben ke let ke zett költ -
ség meg ta ka rí tás ból és eb ben az öt éves idõ szak ban meg va -
ló sult ki egé szí tõ ter me lés bõl szár ma zó hasz no kat le von va
kell ki szá mí ta ni.

(4) A tár gyi esz kö zök alap ján fel me rült el szá mol ha tó
költ sé get szo ká sos pi a ci áron kell figye lembe ven ni, ha
ked vez mé nye zett és a vele kap csolt vál lal ko zá si vi szony -
ban lévõ sze mély kö zött a szo ká sos pi a ci ár tól el té rõ áron
kö tött szer zõ dés alap ján me rült fel.

(5) A tá mo ga tás ke re té ben csak a pro jekt cé lok hoz köz -
vet le nül kap cso ló dó, fel tét le nül szük sé ges in gat lan vá sár -
lá sok költ sé gei szá mol ha tók el.

(6) Meg úju ló ener gia for rás ese tén az el szá mol ha tó költ -
ség az a több let költ ség, amely egy ha gyo má nyos, a tény le -
ge sen elõ ál lí tott ener gia szem szö gé bõl ugyan olyan ka pa -
ci tá sú erõ mû höz ké pest a ked vez mé nye zet tet ter he li.

(7) Kö zös sé gi szab vá nyok hi á nyá ban be ve ze tett nem ze -
ti szab vá nyok hoz tör té nõ al kal maz ko dás ese tén az el szá -
mol ha tó költ sé gek a nem ze ti szab vá nyok ál tal meg kö ve -
telt ma ga sabb kör nye zet vé del mi szint el éré sé hez szük sé -
ges több let be ru há zá so kat fog lal ják ma guk ban.

(8) Amennyi ben a ked vez mé nye zett a kö zös sé gi szab -
vá nyok nál szi go rúbb nem ze ti szab vá nyok hoz al kal maz -
ko dik vagy ön ként vál lal ja a kö zös sé gi szab vá nyok túl tel -
je sí té sét, az el szá mol ha tó költ sé gek a kö zös sé gi szab vá -
nyok nál ma ga sabb kör nye zet vé del mi szint el éré sé hez
szük sé ges több let be ru há zá so kat fog lal ják ma guk ban.

A kö zös sé gi szab vá nyok ál tal meg kí vánt szint el éré sé hez
szük sé ges be ru há zá sok költ sé gei nem szá mol ha tó ak el.

A szennyezett ipari területek helyreállításának
támogathatósága

92/L.  § (1) E jog cí men a ta laj, a fel szí ni vi zek vagy a ta -
laj víz mi nõ sé gé nek rom lá sá ban be kö vet ke zett ká rok hely -
re ál lí tá sa tá mo gat ha tó.

(2) Tá mo ga tás ki zá ró lag a ká rok hely re ál lí tá sá ért fe le -
lõs azon sze mély nek ad ha tó, aki a kör nye zet vé del mé rõl
 szóló 1995. évi LIII. tör vény alap ján nem fe le lõs a te rü le -
ten ki ala kult kör nye zet ká ro sí tá sért.

(3) Tá mo ga tás a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze -
mély nek ki zá ró lag ak kor nyújt ha tó, ha a kör nye zet ká ro sí tó 
ma ga tar tást ta nú sí tó sze mély vagy jog utód ja nem azo no -
sít ha tó, vagy a költ sé gek rá ter he lé se nem le het sé ges.

A szennyezett ipari területek helyreállításának
elszámolható költségei

92/M.  § A szennye zett ipar i te rü le tek hely re ál lí tá sá nak
el szá mol ha tó költ sé gei az ere de ti ál la pot hely re ál lí tá sá hoz
szük sé ges mun ká la tok költ sé ge, amely bõl a te rü let füg get -
len ér ték becs lõ ál tal meg ál la pí tott ér ték nö ve ke dé sét le kell 
von ni.

A foglalkoztatási támogatásokra vonatkozó szabályok

A foglalkoztatási támogatás célja

92/N.  § Fog lal koz ta tá si tá mo ga tást mun ka hely te rem tés -
hez le het nyúj ta ni.

A foglalkoztatási támogatás igénybevételének
 alapvetõ feltételei

92/O.  § Mun ka hely te rem té si tá mo ga tás ese té ben:

a) a tá mo ga tás in ten zi tá sa nem ha lad hat ja meg az Euró -
pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be -
kez dé se sze rin ti ál lam i tá mo ga tá sok kal kap cso la tos el já -
rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl  szóló 85/2004.
(IV. 19.) Korm. ren de let 30.  §-ában meg ha tá ro zott mér té -
ket;

b) a ked vez mé nye zett nek 25%-ban hoz zá kell já rul nia
a fi nan szí ro zás hoz;

c) az el szá mol ha tó költ sé gek köre az új mun ka vál lalók
két éves idõ szak ra vo nat ko zó bér költ sé ge és annak já -
rulékai;

d) a lét re ho zott mun ka hely az utol só 12 hó nap át la gá -
val össze ha son lít va net tó nö ve ke dést kell, hogy je lent sen a 
mun ka vál la lói lét szám ban, mind az érin tett lé te sít mény -
ben, mind az érin tett vál lal ko zás ban;

e) a lét re ho zott mun ka he lyet a tá mo ga tás ra jo go sult ré -
gi ó ban leg alább há rom évig – kis- és kö zép vál lal ko zá sok
ese té ben két évig – fenn kell tar ta ni;

f) a lét re ho zott mun ka he lyek re olyan mun ka vál la ló kat
kell fel ven ni, akik ko ráb ban még nem áll tak al kal ma zás -
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ban, elõ zõ mun ka he lyü ket el vesz tet ték, vagy en nek ve szé -
lye köz vet le nül fe nye ge ti õket;

g) az új on nan lét re ho zott mun ka kö rök szá má nak meg -
ál la pí tá sa kor a rész mun ka idõs és az idény mun kás al kal -
ma zot tak a tel jes mun ka idõ ben al kal ma zot tak ará nyos
tört ré szé nek fe lel nek meg;

h) a tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, amennyi ben a tá -
mo ga tás irán ti ké re lem a mun ka hely te rem tés elõtt be nyúj -
tás ra ke rült a tá mo ga tá si ké re lem el bí rá ló já nak;

i) a tá mo ga tás csak ak kor nyújt ha tó, amennyi ben a lét -
re ho zott mun ka hely tár gyi esz köz vagy im ma te ri á lis ja vak 
be ru há zá sát cél zó pro jekt vég re haj tá sá hoz kap cso ló dik és
a mun ka he lyet a be ru há zás be fe je zé sé tõl szá mí tott há rom
éven be lül hoz zák lét re.

A kutatás-fejlesztési támogatásokra vonatkozó
 szabályok

A támogatás célja

92/P.  § (1) E ren de let 11. fe je ze té ben meg ha tá ro zott,
K+F jog cí me ken nyúj tott tá mo ga tá sok nak ösz tön zõ ha tást
kell ki fej te ni ük oly mó don, hogy a tá mo ga tá sok ered mé -
nye ként a K+F és in no vá ci ós te vé keny sé gek köre a tá mo -
ga tott vál lal ko zás ese té ben nö vek szik. A tá mo ga tás csak
ab ban az eset ben nyújt ha tó, ha bi zo nyít ha tó an

a) nö ve li a pro jekt mé re tét – ide ért ve a pro jekt össz -
költ sé gét, illetve a K+F+I te vé keny sé gek ben részt ve võ
sze mé lyek szá mát, vagy

b) bõ ví ti az al kal ma zá si kört, ide ért ve a vár ha tó pro jekt
ered mé nye ket, vagy

c) fo koz za a pro jekt vég re haj tá sá nak üte mét, vagy

d) nö ve li a ked vez mé nye zett ál tal a K+F+I-re for dí tott
tel jes össze get.

(2) Nem szük sé ges az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
mu ta tók tel je sü lé sé nek bi zo nyí tá sa, amennyi ben a tá mo -
ga tás

a) KKV-k ré szé re nyúj tott K+F+I pro jekt tá mo ga tás nak 
mi nõ sül és a tá mo ga tás össze ge nem éri el a 7 500 000
 eurónak meg fe le lõ fo rint össze get KKV-nként és pro jek -
ten ként;

b) KKV-k ré szé re mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul -
má nyok hoz nyúj tott tá mo ga tás nak mi nõ sül és a tá mo ga tás
össze ge nem éri el a 7 500 000 eu ró nak meg fe le lõ fo rint
össze get KKV-nként és pro jek ten ként;

c) KKV-k ré szé re nyúj tott ipar jog vé del mi tá mo ga tás -
nak mi nõ sül.

(3) E ren de let alap ján tá mo ga tás csak ak kor ítél he tõ
oda, ha a ked vez mé nye zett még a tá mo gat ni kért pro jekt -
hez kap cso ló dó te vé keny sé gek bár me lyi ké nek meg kez dé -
se elõtt a tá mo ga tás irán ti ké rel mét be nyújt ja.

(4) A tá mo ga tott pro jek tek ösz tön zõ ha tá sát il le tõ en
össze sí tett éves je len tés ké szül, mely hez a Ked vez mé nye -
zet tek kö te le sek fo lya ma to san, a pá lyá za ti do ku men tá ci ó -
ban meg ha tá ro zott mó don, illetve egye di ese tek ben a Tá -

mo ga tó ké ré sé nek meg fele lõen – fi gye lem mel az
(1)–(2) be kez dé sek ben fog lal tak ra is – ada tot szol gál tat ni.

(5) A tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá nak nö ve lé se cél já ból
e ren de let K+F+I tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó elõ írásai az
NFÜ hon lap ján is köz zé té tel re ke rül nek. A tá mo ga tá si
prog ra mot nem le het az in ter ne ten való köz zé té tel elõtt el -
in dí ta ni.

A támogatás mértéke

92/Q.  § (1) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ ség gel
ren del ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó bár mely tá mo ga tás in -
ten zi tá sa K+F pro jekt tá mo ga tás ese té ben nem ha lad hat ja
meg a (2)–(5) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott mér té ket.

(2) A ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás:

a) alap ku ta tás nál 100 szá za lék;

b) ipar i ku ta tás nál 50 szá za lék;

c) kí sér le ti fej lesz tés nél 25 szá za lék.

(3) Ipar i ku ta tás vagy kí sér le ti fej lesz tés ese té ben
amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sa kor

a) kis vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor a tá mo ga tá si in -
ten zi tás 20 szá za lék pont tal,

b) amennyi ben kö zép vál lal ko zás nak mi nõ sül, ak kor
10 szá za lék pont tal

nö velt ér té ke a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mér ték nek.

(4) A (2) és (3) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott in ten zi tá -
sok ipar i ku ta tás és kí sér le ti fej lesz tés ese té ben 80 szá za lé -
kos tá mo ga tás in ten zi tá sig to váb bi 15 szá za lék pont tal nö -
vel he tõk

a) amennyi ben a pro jekt leg alább két egy más tól füg -
get len vál lal ko zás tény le ges együtt mû kö dé sé vel va ló sul
meg és a kö vet ke zõ fel té te lek tel je sül nek:

aa) egyik vál lal ko zás nak sem kell a pro jekt el szá mol -
ha tó költ sé ge i nek több mint 70 szá za lé kát vi sel nie, és

ab) a pro jekt leg alább egy KKV-val való együtt mû kö -
dés sel jár együtt, vagy az ha tá ro kon át nyú ló, azaz a ku ta -
tás-fej lesz té si te vé keny sé get leg alább két kü lön bö zõ tag -
ál lam ban foly tat ják;

b) amennyi ben a pro jekt egy vál lal ko zás és egy ku ta tá si 
szer ve zet tény le ges együtt mû kö dé sé vel va ló sul meg és
amennyi ben a kö vet ke zõk tel je sül nek:

ba) a ku ta tá si szer ve zet az el szá mol ha tó költ sé gek leg -
alább 10 szá za lé kát vi se li, és

bb) a ku ta tá si szer ve zet nek jo gá ban áll a ku ta tá si pro -
jekt ered mé nye i nek köz zé té te le, amennyi ben azok a szer -
ve zet ál tal vég zett ku ta tás ból szár maz nak;

c) ki zá ró lag ipar i ku ta tás ese té ben, amennyi ben a pro -
jekt ered mé nye it szé les kör ben ter jesz tik tech ni kai és tu -
do má nyos kon fe ren ci ák ke re té ben, vagy azo kat tu do má -
nyos és mû sza ki szak la pok ban te szik köz zé, vagy sza ba -
don hoz zá fér he tõ adat tá rak ban (adat ban kok, ame lyek ben
bár ki hoz zá fér het a nyers ku ta tá si ada tok hoz), vagy nyílt
és sza bad for rás kó dú szoft ve re ken ke resz tül.
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(5) A (4) be kez dés b) és c) pont ja i nak al kal ma zá sa so rán 
az al vál lal ko zás ba adás nem mi nõ sül tény le ges együtt mû -
kö dés nek.

92/R.  § (1) Mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok -
hoz nyúj tott tá mo ga tás ese té ben az ipar i ku ta tá si te vé keny -
sé ge ket elõ ké szí tõ meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok ese té -
ben a tá mo ga tá si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a nagy vál -
lal ko zás nál a 65%-ot, KKV-knél a 75%-ot, illetve kí sér le ti 
fej lesz té si te vé keny sé ge ket elõ ké szí tõ meg va ló sít ha tó sá gi 
ta nul má nyok ese té ben nagy vál lal ko zá sok nál a 40%-ot,
KKV-knél az 50%-ot.

(2) Ipar jog vé del mi jog tá mo ga tá sa ese té ben a tá mo ga tá -
si in ten zi tás nem ha lad hat ja meg a 92/Q.  §-ban meg ha tá ro -
zott mér té ket az zal, hogy ah hoz a ku ta tás-fej lesz té si te vé -
keny ség hez tar to zó tá mo ga tá si in ten zi tást kell figye lembe
ven ni, amely az érin tett sza ba da lom vagy ipar jog vé del mi
ol ta lom tár gyá hoz el sõ ként ve ze tõ ku ta tá si te vé keny ség -
hez tar to zik.

Elszámolható költségek

92/S.  § (1) A K+F pro jekt tá mo ga tás ese tén el szá mol ha -
tó költ sé gek – me lyek kö rét a pá lyá za ti do ku men tá ció szû -
keb ben is meg ha tá roz hat ja – az aláb bi ak le het nek:

a) ku ta tók, fej lesz tõk, tech ni ku sok és egyéb ki se gí tõ
sze mély zet mun ka erõ költ sé ge, amennyi ben a tá mo ga tott
pro jekt ben fog lal koz tat ják õket;

b) esz kö zök és fel sze re lé sek költ sé gei a ku ta tá si-fej -
lesz té si pro jekt ben való hasz ná la tuk mér té ké ig és ide jé re;

c) épü let- és föld hasz ná la ti költ sé gek a pro jekt ben való
hasz ná la tuk mér té ké nek és ide jé nek meg fele lõen.
Amennyi ben eze ket az esz kö zö ket és fel sze re lé se ket nem
hasz nál ják tel jes élet tar ta muk alatt a ku ta tás-fej lesz té si és
in no vá ci ós pro jek ten, csak a pro jekt idõ tar ta má nak meg fe -
le lõ ér ték csök ke né si rá for dí tás mi nõ sül el szá mol ha tó költ -
ség nek;

d) a szer zõ dé ses ku ta tás-fej lesz tés, a kül sõ for rás ból
 piaci áron meg vá sá rolt vagy lí zin gelt mû sza ki tu dás és
sza ba dal mak, amennyi ben a tranz ak ci ó ra a pi a ci fel té te -
lek nek meg fele lõen ke rült sor;

e) a ta nács adás és ha son ló szol gál ta tá sok költ sé gei,
amennyi ben azo kat ki zá ró lag a ku ta tás-fej lesz té si te vé -
keny ség hez ve szik igény be;

f) to váb bi ál ta lá nos költ sé gek, ame lyek köz vet le nül a
ku ta tás-fej lesz té si pro jekt ered mé nye ként me rül nek fel;

g) egyéb mû kö dé si ki adá sok, be le ér ve az anyag költ sé -
ge ket és ha son ló ter mé kek, va la mint szol gál ta tá sok költ sé -
ge it, amennyi ben köz vet le nül a ku ta tás-fej lesz té si te vé -
keny ség ered mé nye ként me rül nek fel.

(2) Mû sza ki meg va ló sít ha tó sá gi ta nul má nyok tá mo ga -
tá sa al kal ma zá sá ban a ta nul mány ké szí té sé nek költ sé gei
szá mol ha tó ak el.

(3) Ipar jog vé del mi jog tá mo ga tá sa al kal ma zá sá ban el -
szá mol ha tó költ sé gek a kö vet ke zõk:

a) a jog nak az elsõ jog ha tó ság ál tal tör té nõ meg íté lé sét
meg elõ zõ en fel me rü lõ va la mennyi költ ség, ide ért ve a be -
je len tés elõ ké szí té sé vel, be nyúj tá sá val és el já rá sá val kap -

cso la tos költ sé ge ket, va la mint a jog meg íté lé se elõtt a be -
je len tés meg újí tá sa kor fel me rü lõ költ sé ge ket;

b) for dí tá si és egyéb költ sé gek, ame lyek a jog egy má -
sik jog ha tó ság elõtt a jog ké rel me zé sé vel vagy ha tá lyo sí tá -
sá val kap cso lat ban me rül nek fel;

c) a be je len tés sel kap cso la tos hi va ta los el já rás so rán és
az eset le ges fel szó la lá si el já rás so rán a jog ér vé nyes sé gé -
nek vé del me kor fel me rü lõ költ sé gek, ak kor is, ha ezek a
költ sé gek a jog meg íté lé sét köve tõen me rül tek fel.

A képzési támogatásokra vonatkozó szabályok

92/T.  § (1) Kép zé si tá mo ga tást ál ta lá nos és sza ko sí tott
kép zés hez le het nyúj ta ni.

(2) E ren de let alap ján kép zé si tá mo ga tás a ked vez mé -
nye zet tel mun ka vi szony ban álló mun ka vál lalók kép zé sé -
hez ki zá ró lag a 68/2001/EK bi zott sá gi ren de let sza bá lya i -
val össz hang ban nyújt ha tó.

(3) El szá mol ha tó költ sé gek:
a) az ok ta tók költ sé gei,
b) az ok ta tók és kép zés ben részt ve võk uta zá si költ -

ségei,
c) egyéb fo lyó költ sé gek, úgy mint anya gok, el lát mány,
d) az esz kö zök és be ren de zé sek amor ti zá ci ó ja, olyan

mér ték ben, amennyi re azo kat ki zá ró lag a kép zé si pro jekt
cél ja i ra hasz nál ják,

e) a kép zé si pro jekt tel kap cso la tos ta nács adói szol gál -
ta tá sok költ sé gei,

f) a kép zés ben részt ve võk sze mé lyes költ sé gei az
a)–e) pont ban fel so rolt egyéb el szá mol ha tó költ sé gek
össze gé vel egye zõ össze gig. Csak a kép zés ben tény le ge -
sen el töl tött idõ ve he tõ szá mí tás ba, az eb bõl ter me lés ben
el töl tött idõ vagy annak meg fe le lõ je le vo ná sa után.

(4) Az el szá mol ha tó költ sé ge ket do ku men tált bi zo nyí -
té kok kal kell alá tá masz ta ni, át te kint he tõ en és té te le sen
rész le tez ve.

(5) Az egyes (azo nos el szá mol ha tó költ sé gek kel ren del -
ke zõ) pro jek tek hez nyújt ha tó, bár mely ál lam ház tar tá si
for rás ból szár ma zó összes tá mo ga tás – be le ért ve a pro jekt -
hez nyúj tott csekély össze gû tá mo ga tá so kat is – in ten zi tá -
sa nem ha lad hat ja meg a (6)–(7) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott mér té ke ket.

(6) A ma xi má lis tá mo ga tá si in ten zi tás
a) ál ta lá nos kép zés hez:
aa) KKV-k ese té ben 70%,
ab) nagy vál lal ko zá sok ese té ben 50%;
b) sza ko sí tott kép zés:
ba) KKV-k ese té ben 35%,
bb) nagy vál lal ko zá sok ese té ben 25%.
(7) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -

ga tá si in ten zi tá so kat 10 szá za lék pont tal nö vel ni kell a kép -
zé si szem pont ból hát rá nyos hely ze tû mun ka vál la lók nak
nyúj tott kép zés ese tén.

(8) A (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma xi má lis tá mo -
ga tá si in ten zi tá so kat 5 szá za lék pont tal nö vel ni kell a Pest
me gyé ben és Bu da pes ten mû kö dõ ked vez mé nye zet tek
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ese té ben, és 10 szá za lék pont tal nö vel ni kell Pest me gyé -
ben és Bu da pes ten kí vül mû kö dõ ked vez mé nye zet tek ese -
té ben.

(9) Ha va la mely tá mo ga tá si pro jekt ben mind sza ko sí -
tott, mind ál ta lá nos kép zé si össze te võk sze re pel nek, ame -
lyek a kép zés tá mo ga tá si in ten zi tá sá nak a ki szá mí tá sa cél -
já ból egy más tól nem vá laszt ha tók el, vagy ha a tá mo ga tá si
pro jekt ben sze rep lõ kép zés sza ko sí tott, illetve ál ta lá nos
jel le ge nem ál la pít ha tó meg, a (6) be kez dés b) pont ja sze -
rin ti sza ko sí tott kép zés re vo nat ko zó tá mo ga tá si in ten zi tá -
so kat kell al kal maz ni.

A csekély összegû támogatásokra vonatkozó
 szabályok

92/U.  § (1) A csekély össze gû tá mo ga tás oda íté lé sé nek
fel té te le, hogy a ked vez mé nye zett nyi lat ko zik az elõ zõ há -
rom pénz ügyi év ben ál ta la igény be vett csekély össze gû
tá mo ga tá sok tá mo ga tás tar tal má ról.

(2) A több rész let ben fi ze ten dõ tá mo ga tást az oda íté lé se 
idõ pont já ban ér vé nyes ér ték re kell disz kon tál ni.

(3) Min den egyes új csekély össze gû tá mo ga tás oda íté -
lé se kor az adott pénz ügyi év ben, va la mint az elõ zõ két
pénz ügyi év alatt oda ítélt csekély össze gû tá mo ga tás tel jes
össze gét figye lembe kell ven ni.

(4) A tá mo ga tást nyúj tó kö te les írás ban tá jé koz tat ni a
ked vez mé nye zet tet a pá lyá za ti fel hí vás ban, illetve a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben ar ról, hogy csekély össze gû tá mo ga -
tás ban ré sze sül. A tá jé koz ta tás nak ki fe je zet ten utal nia kell
a bi zott sá gi ren de let re, hi vat koz va annak pon tos cí mé re és
az Euró pai Kö zös ség Hi va ta los Lap já ban való ki hir de té sé -
re – va la mint meg kell ha tá roz nia a tá mo ga tás pon tos
össze gét tá mo ga tás tar ta lom ban ki fe jez ve.

A közszolgáltatások finanszírozására vonatkozó
szabályok

92/V.  § (1) Köz szol gál ta tás fi nan szí ro zá sá hoz tá mo ga -
tást ki zá ró lag a köz szol gál ta tás el lá tá sá val meg bí zott vál -
lal ko zás kap hat.

(2) A köz szol gál ta tá sok el lá tá sá ért nyúj tott tá mo ga tás
csak olyan mér ték ben kor lá toz hat ja a ver senyt, amely min -
den kép pen szük sé ges a fel adat ha té kony el lá tá sá hoz.

(3) A tá mo ga tás mér té ke ne ha lad ja meg a köz szol gál ta -
tás el lá tá sá nak net tó költ sé gét, azaz a köz szol gál ta tás mû -
köd te té sé vel kap cso lat ban fel me rült költ sé gek és az ezzel
össze füg gés ben ke let ke zett be vé te lek kü lönb sé gét, figye -
lembe véve egy, a köz szol gál ta tás el lá tá sá hoz kap cso ló dó
sa ját tõ ke-rész alap ján vár ha tó éssze rû pro fi tot is.

(4) A ked vez mé nye zett a ka pott tá mo ga tás ról kü lön el -
szá mo lást kö te les ve zet ni, amely el szá mo lás alap ján a
(2)–(3) be kez dé sek ben fog lal tak tel je sü lé se el len õriz he tõ.

Az állami támogatásokra vonatkozó közös szabályok

92/Z.  § A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás sal kap -
cso la tos ok ira to kat és do ku men tu mo kat a tá mo ga tá si dön -
tés nap já tól szá mí tott tíz évig meg õriz ni.”

27.  §

Az R. a 94.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 94/A–94/B.  §-ok -
kal egé szül ki:

„94/A.  § A ren de let ben sza bá lyo zott prog ram ból tá mo -
ga tást nyúj ta ni csekély össze gû és be ru há zá si tá mo ga tá -
sok, va la mint a K+F+I ke ret sza bály ha tály alá tar to zó tá -
mo ga tá sok te kin te té ben 2013. de cem ber 31-ig, kör nye zet -
vé del mi tá mo ga tá sok te kin te té ben 2008. de cem ber 31-ig,
kép zé si és mun ka hely te rem té si tá mo ga tá sok ese té ben
2008. jú ni us 30-ig le het.

94/B.  § Ez a ren de let:
a) a ku ta tás hoz, fej lesz tés hez és in no vá ci ó hoz nyúj tott

ál lam i tá mo ga tá sok ról  szóló 2006/C 323/01 kö zös sé gi ke -
ret sza bály,

b) az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a nem ze ti re -
gionális be ru há zá si tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról
 szóló 2006. ok tó ber 24-i 1628/2006/EK bi zott sá gi ren de -
let (HL L 302., 2006.11.1., 29. o.),

c) az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a csekély össze -
gû tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról  szóló 2006. de cem -
ber 15-i 1998/2006/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 379.,
2006.12.28., 5. o.),

d) az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a kép zé si tá mo -
ga tá sok ra va ló al kal ma zá sá ról  szóló 2001. ja nu ár 12-i,
68/2001/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 10., 2001.1.13., 20.
o.),

e) a kör nye zet vé de lem ál lam i tá mo ga tá sá ról  szóló kö -
zös sé gi irány mu ta tás ( HL L 37., 2001.2.3.),

f) az EK Szer zõ dés 87. és 88. cik ké nek a fog lal koz ta -
tás ra nyúj tott ál lam i tá mo ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról
 szóló 2204/2002/EK bi zott sá gi ren de let (HL L 337.,
2002.12.13., 3–14. o.),

g) az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 86. cik -
ke (2) be kez dé sé nek az ál ta lá nos gaz da sá gi ér de kû szol -
gál ta tá sok mû köd te té sé vel meg bí zott vál lal ko zá sok nak
köz szol gál ta tá sért járó el len té te le zés for má já ban meg ítélt
ál lam i tá mo ga tá sok ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
2005/842/EK bi zott sá gi ha tá ro zat (HL L 312.,
2005.11.29., 67. o.)
ha tá lya alá tar to zó tá mo ga tá si prog ra mot tar tal maz.”

28.  §

(1) Ez a ren de let – a 29.  §-ban meg ha tá ro zott ki vé te lek -
kel – a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba. 

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az R. 10.  §-ának (4) be kez dé se, 14–20.  §-ai, 23.  §-a,
24.  §-ának (2)–(4) be kez dé se, va la mint 27.  §-ának (5) be -
kez dé se. 

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
34.  §-a (3) be kez dé sé nek n) pont já ban, 35.  §-a (3) be kez -
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dé sé nek g) pont já ban, 49.  §-ában, 66.  §-ában, az „EMIR”
szö veg rész he lyé be az „in for má ció tech no ló gi ai” szö veg
lép.

29.  §

(1) Az R. 92/G–92/M.  §-ai, va la mint 92/P–92/S.  §-ai az
Euró pai Bi zott ság jó vá ha gyó ha tá ro za tá nak meg ho za ta lát
kö ve tõ 15. na pon lép nek ha tály ba. 

(2) A pénz ügy mi nisz ter a Bi zott ság ha tá ro za ta meg ho -
za ta lá nak idõ pont ját – annak is mert té vá lá sát köve tõen ha -
la dék ta la nul – a Ma gyar Köz löny ben köz zé tett egye di ha -
tá ro zat tal ál la pít ja meg.

30.  §

Ez a ren de let a 29.  § (2) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat
köz zé té te lét kö ve tõ hó nap elsõ nap ján a ha tá lyát vesz ti.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kis s Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Mi nisz te ri ren de le tek

A szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
27/2007. (IX. 29.) SZMM

ren de le te
a 2008. évi munkaszüneti napok körüli munkarendrõl

A Mun ka Tör vény köny vé rõl  szóló 1992. évi XXII. tör -
vény 125.  §-ának (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás
alap ján – fi gye lem mel a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 71.  §-ának (2) be kez dé sé re és a
köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXXIII.
tör vény 2.  §-ának (3) be kez dé sé re is –, a szo ciá lis és mun -
ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban fog lalt fel adat -
kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – ki ter jed min den mun kál ta tó ra, köz igaz ga -
tá si szerv re (a továb biak ban együtt: mun kál ta tó) és az ál -

taluk fog lal koz ta tott mun ka vál la lók ra, köz al kal ma zot tak -
ra, köz szol gá la ti jog vi szony ban ál lók ra (a továb biak ban
együtt: mun ka vál laló).

(2) E ren de let nem érin ti a meg sza kí tás nél kül üze me lõ
és a ren del te té se foly tán a mun ka szü ne ti na po kon is mû kö -
dõ mun kál ta tó nál, illetve az ilyen jel le gû mun ka kör ben
fog lal koz ta tott mun ka vál lalók mun ka rend jét.

2.  §

A 2008. évi mun ka szü ne ti na pok kö rü li – a nap tár sze -
rin ti mun ka rend tõl való el té rés sel járó – mun ka rend a kö -
vet ke zõ:

a) áp ri lis 26., szom bat mun ka nap,
má jus 2., pén tek pi he nõ nap,

b) ok tó ber 18., szom bat mun ka nap,
ok tó ber 24., pén tek pi he nõ nap,

c) de cem ber 20., szom bat mun ka nap,
de cem ber 24., szer da pi he nõ nap.

3.  §

A la kos sá gi el lá tást és szol gál ta tást vég zõ, va la mint az
ál ta lá nos tól el té rõ mun ka idõ-be osz tás ban fog lal koz ta tott
mun ka vál lalók mun ka rend je a 2.  §-tól el té rõ en is meg ha tá -
roz ha tó.

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba, és 2008. de cem ber 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
29/2007. (X. 6.) KvVM

ren de le te
a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület

létesítésérõl és erdõrezervátummá nyilvánításáról

A ter mé sze t vé del mé rõl  szóló 1996. évi LIII. tör vény
24.  § (1) be kez dés a) pont já ban, 29.  § (3) be kez dé sé ben,
va la mint 85.  § b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás -
kö ré rõl  szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va
– a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró
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föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Sü me gi Fe hér-kö vek ter mé szet vé del mi te rü let el ne ve -
zés sel or szá gos je len tõ sé gû vé dett ter mé sze ti te rü let té,
 továbbá Fe hér szik lák Er dõ re zer vá tum né ven er dõ re zer vá -
tum má nyil vá ní tom a Veszp rém me gyé ben Csab ren dek és
Sü meg köz igaz ga tá si te rü le tén lévõ, az 1. szá mú mel lék let -
ben fel so rolt in gat lan-nyil ván tar tá si hely raj zi szá mú,
össze sen 307,9 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

2.  §

A Sü me gi Fe hér-kö vek ter mé szet vé del mi te rü le ten
 belül fo ko zot tan vé dett ter mé sze ti te rü let té, egy ben a
 Fehérsziklák Er dõ re zer vá tum mag te rü le té vé nyil vá ní tom
a 2. szá mú mel lék let ben sze rep lõ in gat lan-nyil ván tar tá si
hely raj zi szá mú, össze sen 46,9 hek tár ki ter je dé sû te rü le tet.

3.  §

A vé det té nyil vá ní tás cél ja a te rü le ten ta lál ha tó vé dett
nö vény- és ál lat fa jok, illetve élõ he lyük meg óvá sa, va la -
mint az er dõ ben zaj ló ter mé sze tes fo lya ma tok ku ta tá sá -
nak, meg fi gye lé sé nek, to váb bá a ter mé szet kö ze li mó don
vég zett er dõ gaz dál ko dást meg ala po zó gya kor la ti is me re -
tek meg szer zé sé nek elõ se gí té se.

4.  §

(1) A Sü me gi Fe hér-kö vek ter mé szet vé del mi te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé sé ért fe le lõs szerv a Ba la to ni Nem -
ze ti Park Igaz ga tó ság (a továb biak ban: igaz ga tó ság).

(2) A Sü me gi Fe hér-kö vek ter mé szet vé del mi te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vé ben meg ha tá ro zott te vé keny -
sé ge ket az igaz ga tó ság és a kü lön jog sza bály sze rin ti er dé -
sze ti ha tó sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ er dõ gaz dál ko dó
együt te sen lát ja el.

(3) A Sü me gi Fe hér-kö vek ter mé szet vé del mi te rü let ter -
mé szet vé del mi ke ze lé si ter vét a 3. szá mú mel lék let tar tal -
maz za.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelethez

A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számai

Csab ren dek
0525/2; 0526; 0527/3; 0529/2; 0529/3; 0529/5; 0529/6;

0530

Sü meg
0180; 0184; 0185/10

2. számú melléklet
a 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelethez

A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület
fokozottan védett területének (egyben a Fehérsziklák

Erdõrezervátum magterületének)
ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma

és erdõtervi jelei

Csab ren dek
0525/2 (Csab ren dek 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, 2J, 2K,

2L er dõ rész le tek)

3. számú melléklet
a 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelethez

A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület
természetvédelmi kezelési terve

1. Ter mé szet vé del mi gya kor la ti cél ki tû zé sek

Õriz ze meg
– a te rü let ter mé sze tes er dõ tár su lá sa it, a Dé li-Ba kony ra 

jel lem zõ kö zép hegy sé gi bük kös (Me lit to-Fa ge tum), gyer -
tyá nos ko csány ta lan töl gyes (Qu er co pet ra e ae-Car pi ne -
tum), va la mint a mész ked ve lõ er dõ tár su lá sok [karszt-bo -
kor er dõ (Co ti no-Qu er ce tum pu bes cen tis) és mész ked ve lõ
töl gyes (Or no-Qu er ce tum pu bes cen ti-cer ris)] ál lo má nya it,

– a te rü let egyéb ter mé sze ti ér té ke it, kü lö nös te kin tet tel 
a vé dett nö vény- és ál lat fa jok ra,

– a te rü le ten ta lál ha tó táji és táj ké pi ér té ke ket, va la mint 
a föld ta ni, fel szín al ak ta ni ter mé sze ti ér té ke ket.

Biz to sít sa
– az er dõ re zer vá tum mag te rü le ten az er dõ di na mi kai

fo lya ma tok sza bad ér vé nye sü lé sét, a tel jes érin tet len sé get
és za var ta lan sá got,

– az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ban a ter mé szet vé del mi
és er dõ di na mi kai ku ta tá sok, va la mint a lá to ga tás és a ter -
mé szet vé del mi cé lú ok ta tás és be mu ta tás fel té te le it.
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2. Ter mé szet vé del mi stra té gi ák

– A ter mé szet- és táj vé de lem ér de ke i nek alá ren delt,
azok sé rel me nél kül, az er dõ re zer vá tu mok ra ér vé nyes ál ta -
lá nos el vek szem elõtt tar tá sá val tör té nõ er dõ ke ze lés meg -
va ló sí tá sa.

– Az er dõ re zer vá tum mag te rü le tén a tel jes érin tet len -
ség, illetve az er dõ di na mi kai fo lya ma tok sza bad ér vé nye -
sü lé sé nek biz to sí tá sa ér de ké ben a ter mé szet vé del mi cél ki -
tû zé sek meg va ló sí tá sát cél zó te vé keny sé ge ken és a kul tu -
rá lis örök ség ele me i nek fel ku ta tá sa, szám ba vé te le és ál la -
pot fel mé ré se, rög zí té se cél já ból, a ter mé szet vé del mi ér de -
kek kel össz hang ban vég zett tu do má nyos ku ta tá son kí vül
egyéb te vé keny sé gek tel jes körû ti lal ma.

– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ban a ter mé szet kö ze li
er dõ gaz dál ko dás irány el ve i nek meg fe le lõ, ex ten zív jel le -
gû, kí mé le tes, fo lya ma tos er dõ bo rí tott sá got biz to sí tó er dõ -
ke ze lés sel õs ho nos fa fa jok ból álló, ve gyes korú, ter mé -
szet kö ze li er dõ ál lo mány fenn tar tá sa.

– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ban a nem õs ho nos
 fafajú ál lo má nyok fo ko za tos át ala kí tá sa õs ho nos fa fa jok -
ból álló ál lo má nyok ká.

– Az élet te len kör nye ze ti té nye zõk és ter mé sze ti ér té -
kek há bo rí tat lan ál la pot ban va ló meg õr zé se a ter mé sze tes
dom bor za ti és ta laj adott sá go kat meg vál toz ta tó, illetve
azo kat je len tõ sen be fo lyá so ló te vé keny sé gek korlátozá -
sával.

– A te rü let táji ér té kei vé del mé nek biz to sí tá sa a táj -
kép-át ala kí tás sal járó te vé keny sé gek kor lá to zá sá val.

– A ter mé sze tes élõ vi lá got ve szé lyez te tõ in va zív fa jok
– kü lö nö sen az akác – vissza szo rí tá sa.

– A lá to ga tás irá nyí tá sa, sza bá lyo zá sa, a lá to ga tók ter -
mé szet vé del mi szem lé le té nek erõ sí té se, a szak mai célú
 látogatás fel té te le i nek biz to sí tá sa.

– A te rü let ter mé sze ti adott sá ga i ban, ál la po tá ban be kö -
vet ke zõ vál to zá sok nyo mon kö ve té se és do ku men tá lá sa.

3. Ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok, kor lá to zá sok
és ti lal mak

A ter mé szet vé del mi ke ze lé si mó dok ra, kor lá to zá sok ra
és ti lal mak ra vo nat ko zó elõ írásokat – a ter mé szet vé del mi
ke ze lé si ter vek ké szí té sé re, ké szí tõ jé re és tar tal má ra
 vonatkozó sza bá lyok ról  szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM
ren de let 2.  § (2) be kez dés c) pont já ban, illetve a ren de let
mel lék le té nek 7. pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rint –
a 3.1. és a 3.2. fe je zet tar tal maz za.

3.1. Mû ve lé si ág hoz köt he tõ ter mé szet vé del mi ke ze lé -
si mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.1.1. Er dõk ke ze lé se
Er dõ re zer vá tum mag te rü let
– Az er dõ re zer vá tum mag te rü le ten – a tel jes érin tet len -

ség és az er dõ di na mi kai fo lya ma tok sza bad ér vé nye sü lé se
ér de ké ben – a ter mé szet vé del mi cél ki tû zé sek meg va ló sí tá -
sát cél zó te vé keny sé ge ken és a kul tu rá lis örök ség ele me i -
nek fel ku ta tá sa, szám ba vé te le és ál la pot fel mé ré se, rög zí -

té se cél já ból, a ter mé szet vé del mi ér de kek kel össz hang ban
vég zett tu do má nyos ku ta tá son kí vül egyéb te vé keny sé gek
vég zé se ti los.

Er dõ re zer vá tum vé dõ zó na
– Az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná ban ter mé sze tes fo lya -

ma tok ra ala po zott ter mé szet vé del mi célú er dõ fenn tar tást
kell vé gez ni õs ho nos fa fa jok ból álló, ve gyes korú, több -
szin tû, vál to za tos fa faj össze té te lû erdõ ki ala kí tá sa és fenn -
tar tá sa ér de ké ben.

– A ne ve lõ vá gá sok so rán nö vel ni kell az õs ho nos ál lo -
má nyok fa faj-össze té te lé nek vál to za tos sá gát, fõ ként a ma -
dár cse resz nye, a ber ke nye- és egyéb vad gyü mölcs fa fa jok
stb. meg ha gyá sá val. Az od vas fá kat a vé dett ma dár-, de ne -
vér- és ízelt lá bú fa jok ol tal ma ér de ké ben kí mél ni kell.

– Azok ban az er dõ rész le tek ben, ame lyek ben a fa ál lo -
mány kora el ér te a mag ter mõ kort, fo ko za to san át kell tér ni 
a vá gá sos ról a szá la ló üzem mód ra.

– A te rü le ten ta lál ha tó ré gé sze ti le lõ he lyek és ezek
köz vet len kör nye ze te ese té ben az ér vé nyes en ge déllyel
ren del ke zõ fa ki ter me lés, illetve en ge dé lye zett er dé sze ti
ma gán utak és kö ze lí tõ nyo mok ki ala kí tá sá nak megkez -
dése elõtt kon zul tá ció szük sé ges a Kul tu rá lis Örökség -
védelmi Hi va tal ille té kes te rü le ti iro dá já val.

Az er dõ gaz dál ko dás ra vo nat ko zó to váb bi rész le tes elõ -
írásokat az ér vé nyes kör ze ti er dõ terv tar tal maz za.

3.2. Mû ve lé si ág hoz nem köt he tõ ter mé szet vé del mi
 kezelési mó dok, kor lá to zá sok és ti lal mak

3.2.1. Vad gaz dál ko dás
– A te rü le ten csak õs ho nos vad fa jok tart ha tók fenn a

vad gaz dál ko dá si üzem terv ben meg ha tá ro zott lét szám ban.
– Va dat von zó lé te sít mé nyek – só zó, szó ró, ete tõ, ita -

tó – lé te sí té se ti los, a már meg lé võ ket el kell tá vo lí ta ni a te -
rü let rõl.

– In ten zív vad tar tást szol gá ló lé te sít mény üze mel te té se 
ti los. Va dá sza ti be ren de zés – ma gas les, lõ ál lás, cser ke lõ és 
bar kács utak – lé te sí té se az er dõ re zer vá tum mag te rü le tén
be lül ti los, az er dõ re zer vá tum vé dõ zó ná já ban vad lét szám -
apasz tás ér de ké ben le het sé ges.

– A ter mé sze tes er dõ fel újí tá so kat az úju lat vé del me
 érdekében szük ség ese tén vad kár el há rí tó ke rí tés sel ja va -
solt el lát ni. A te rü le ten ta lál ha tó ré gé sze ti le lõ he lyek és
ezek köz vet len kör nye ze te ese té ben a vad kár el há rí tó ke rí -
tés lé te sí té sét meg elõ zõ en kon zul tá ció szük sé ges a Kul tu -
rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal ille té kes te rü le ti iro dá já val.

3.2.2. Te rü let- és föld hasz ná lat
– Az er dõ re zer vá tum mag te rü let re csak in do kolt eset -

ben – el sõ sor ban a ter mé szet vé del mi ke ze lé si tevékeny -
ségek el vég zé se ér de ké ben – le het gép jár mû vel be haj ta ni,
az er dõ re zer vá tum mag te rü le tén az uta kat fo ko za to san fe l
kell szá mol ni.

– Ti los olyan te vé keny sé get foly tat ni, olyan lé te sít -
ményt el he lyez ni és üze mel tet ni, amely a te rü let erdõ -
rezervátum funk ci ó já nak be töl té sét za var ja vagy ve szé -
lyez te ti.

– A te rü le ten ti los min den ne mû épí té si te vé keny ség.
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3.2.3. Ku ta tás, vizs gá la tok
– Az er dõ re zer vá tum ál la po tát fo lya ma to san fi gye lem -

mel kell kí sér ni.
– Az er dõ re zer vá tu mon be lül hosszú tá vú kí sér le te ket

kell vé gez ni, az er dõ re zer vá tum mag te rü le tén foly ta tott
ku ta tá sok nem za var hat ják az er dõ ter mé sze tes öko ló gi ai
fo lya ma ta it.

– Az er dõ re zer vá tum ban csak az igaz ga tó ság gal egyez -
te tett rész le tes ku ta tá si terv vel ren del ke zõ, a természet -
védelmi cél ki tû zé sek kel össz hang ban ál ló ku ta tást le het
en ge dé lyez ni.

– A ku ta tás ered mé nye i rõl éven te ku ta tá si je len tést kell 
le ad ni az igaz ga tó ság, va la mint az er dõ re zer vá tum prog -
ram or szá gos ko or di ná to ra ré szé re.

3.2.4. Lá to ga tás, be mu ta tás, ter mé szet vé del mi inf ra -
struk tú ra

– Az er dõ re zer vá tum mag te rü let há bo rí tat lan sá gá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a raj ta át ha la dó jel zett tu ris ta uta kat
a mag te rü le ten kí vül re kell át he lyez ni.

– Az er dõ re zer vá tum er dé sze ti és ter mé szet vé del mi
szak mai kör ben va ló meg is mer te té se ér de ké ben biztosí -
tani kell a te rü let szer ve zett lá to ga tá sá nak le he tõ sé gét.
A szak mai cso por tok ré szé re szak ve ze tést kell biz to sí ta ni.

– A te rü let ha tá rán ha tó sá gi és tá jé koz ta tó táb lá kat kell
ki he lyez ni.

– Biz to sí ta ni kell a Ter mé szet vé del mi Õr szol gá lat tag -
ja i nak fo ko zott je len lé tét a te rü le ten.

Az egész ség ügyi mi nisz ter
45/2007. (X. 6.) EüM

ren de le te
az állati eredetû élelmiszerekben található

peszticidmaradék megengedhetõ mértékérõl  szóló
34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

* A mi nisz te ri ren de let tel jes szö veg e a Ma gyar Köz löny 2007. ok tó ber
6-i 134. szá má ban je len t meg.

Kor mány ha tá ro za tok

A Kormány
2174/2007. (IX. 27.) Korm.

ha tá ro za ta
egyes kétoldalú határvízi egyezmények alapján

mûködõ közös bizottságok tagjainak kijelölésérõl

1. A Kormány fel ha tal maz za a kör nye zet vé del mi és víz -
ügyi mi nisz tert, hogy a kül ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben

a) a Ma gyar–Oszt rák Víz ügyi Bi zott ság ban,

b) a Ma gyar–Ro mán Víz ügyi Bi zott ság ban,
c) a Ma gyar–Uk rán Ha tár ví zi Víz gaz dál ko dá si Bi zott -

ság ban,
d) a Ma gyar–Szlo vák Ha tár ví zi Bi zott ság ban,
e) az Ál lan dó Ma gyar–Hor vát Víz gaz dál ko dá si Bi zott -

ság ban,
f) az Ál lan dó Ma gyar–Szlo vén Víz gaz dál ko dá si Bi -

zott ság ban,
g) a Ma gyar–Szerb Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság ban
részt ve võ meg ha tal ma zot ta kat és meg ha tal ma zott-he -

lyet te se ket a Kormány ne vé ben je löl je ki.

Fe le lõs: kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal, majd fo lya ma to san

2. A kö zös bi zott ság ban – amennyi ben azt a ha tár ví zi
nem zet kö zi egyez mény le he tõ vé te szi – a to váb bi ma gyar
ta go kat a meg ha tal ma zott je lö li ki.

Fe le lõs: az 1. pont ban je lölt meg ha tal ma zot tak
Ha tár idõ: fo lya ma tos

3. A Kormány
a) dr. Var ga Mik lóst a Ma gyar–Oszt rák Víz ügyi

 Bizottságban és a Ma gyar–Szerb Víz gaz dál ko dá si Bi zott -
ság ban, Ha raszt hy Lász lót a Ma gyar–Ro mán Víz ügyi
 Bizottságban és a Ma gyar–Uk rán Ha tár ví zi Víz gaz dál ko -
dá si Bi zott ság ban, Di ós sy Lász lót a Ma gyar–Szlo vák
 Határvízi Bi zott ság ban, dr. Er dey Györ gyöt az Ál lan dó
Ma gyar–Hor vát Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság ban, Ko vács
Kál mánt az Ál lan dó Ma gyar–Szlo vén Víz gaz dál ko dá si
Bi zott ság ban be töl tött meg ha tal ma zot ti tiszt sé gé bõl fel -
men ti. Ko rom pay And rást az Ál lan dó Ma gyar–Hor vát
Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság ban, dr. Feny ve si Bé lát az
 Állandó Ma gyar–Szlo vén Víz gaz dál ko dá si Bi zott ság ban
be töl tött meg ha tal ma zott-he lyet te si tiszt sé gé bõl fel men ti;

b) fel hív ja a kül ügy mi nisz tert, hogy az 1–3. pont
 szerinti sze mé lyi dön té sek rõl az érin tett fe le ket diplomá -
ciai jegy zék út ján tá jé koz tas sa.

Ha tár idõ: a ki je lö lé sek rõl  szóló ér te sí té sek nek a kül-
 ügy mi nisz ter hez tör té nõ meg ér ke zé sé tõl
 szá mí tott 15 nap

4. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lé nek nap ján lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg az egyes két ol da lú ha tár ví zi egyez mé -
nyek alap ján mû kö dõ kö zös bi zott sá gok tag ja i nak ki je lö -
lé sé rõl  szóló 2150/2006. (IX. 4.) Korm. ha tá ro zat és az
egyes két ol da lú ha tár ví zi egyez mé nyek alap ján mû kö dõ
kö zös bi zott sá gok tag ja i nak ki je lö lé sé rõl  szóló
2150/2006. (IX. 4.) Korm. ha tá ro zat mó do sí tá sá ról  szóló
2008/2007. (I. 24.) Korm. ha tá ro zat a ha tá lyát vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kormány
2177/2007. (X. 10.) Korm.

ha tá ro za ta
a Miniszterelnöki Hivatalban, a minisztériumokban,
az igazgatási és az igazgatási jellegû tevékenységet

ellátó központi költségvetési szerveknél
foglalkoztatottak létszámáról  szóló 

2117/2006. (VI. 30.) Korm. határozat módosításáról

A Kormány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 36.  §-ának (2) be kez dé sé re fi gye lem -
mel a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban, a mi nisz té ri u mok ban, 
az igaz ga tá si és az igaz ga tá si jel le gû te vé keny sé get el lá tó
köz pon ti költ ség ve té si szer vek nél fog lal koz ta tot tak lét -
szá má ról  szóló 2117/2006. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
1. szá mú mel lék le té ben

a) a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Miniszté -
rium 462 fõs lét szá ma he lyé be 452 fõ lép,

b) a mi nisz té riu mok, va la mint a mi nisz té riu mok üze -
mel te té si, el lá tá si fel ada ta it vég zõ költ ség ve té si szer vek
össze sí tett 6165 fõs lét szá ma he lyé be 6155 fõ lép.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ hó nap el sõ
nap ján ha tá lyát vesz ti.

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

Mi nisz te ri uta sí tá sok

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
18/2007. (K. V. Ért. 12.) KvVM

uta sí tá sa
a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium
Stra té gi ai Ko or di ná ci ós Mun ka cso port já nak

lét re ho zá sá ról

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a
Kormány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló
2006. évi LVII. tör vény 67.  § alap ján a kö vet ke zõ uta sí tást
adom ki:

1.  §

A mi nisz té rium stra té gia al ko tá si fel ada ta i nak ha té kony 
el lá tá sa ér de ké ben Stra té gi ai Ko or di ná ci ós Mun ka cso port
(a továb biak ban: Mun ka cso port) mû kö dik.

2.  §

A Mun ka cso port fel ada ta a mi nisz ter irány mu ta tá sa
alap ján a mi nisz ter fel adat kö ré be tar to zó stra té gi ai je len tõ -

sé gû kon cep ci ók, prog ra mok, elõ ter jesz tések el ké szí té sé -
nek ko or di ná lá sa.

3.  §

(1) A Mun ka cso port ve ze tõ je a Ka bi net fõ nök.
(2) A Mun ka cso port ál lan dó tag jai: az Ál lam tit kár,

 Kabinetfõnök és a Szak ál lam tit ká rok egy-egy ve ze tõ
 beosztású kép vi se lõ je.

(3) A Mun ka cso port te vé keny sé gé ben – ta nács ko zá si
jog gal – részt vesz nek meg hí vott szak ér tõk.

4.  §

A Mun ka cso port a meg lé võ stra té gi ák össze han go lá sa
és a kö zös mi nisz té ri u mi stra té gia ki dol go zá sa cél já ból
2007. de cem ber 31-ig mû kö dik.

5.  §

Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zá sa nap ján* lép ha tály ba.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2007. ok tó ber 4.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
19/2007. (K.V. Ért. 12.) KvVM

uta sí tá sa
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

közbeszerzési szabályzatáról

A köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény, a 
köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek meg kül dé sé -
nek és köz zé té te lé nek rész le tes sza bá lya i ról, a hir det mé -
nyek el len õr zé sé nek rend jé rõl és díj ár ól, va la mint a Köz -
be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té nõ köz zé té tel rend jé rõl és
 díjáról  szóló 34/2004. (III. 12.) Korm. ren de let, a köz pon -
to sí tott köz be szer zé si rend szer rõl, va la mint a köz pon ti be -
szer zõ szer ve zet fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 168/2004.
(V. 25.) Korm. ren de let, a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti
hir det mé nyek, a bí rá la ti össze ge zé sek és az éves sta tisz ti -
kai össze ge zé sek min tá i ról  szóló 2/2006. (I. 13.) IM ren de -
let vég re haj tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ uta sí tást adom ki.
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1.  §

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium köz be -
szer zé si sza bály za tát az uta sí tás mel lék le te ként ki adom.

2.  §

(1) Ez az uta sí tás a ki ad má nyo zás nap ján* lép ha tály ba.

(2) Az uta sí tás hatályba lépésével egy ide jû leg a köz be -
szer zé sek, a köz pon to sí tott köz be szer zé sek és a sza bad ké -
zi vé tel lel tör té nõ be szer zé sek vég re haj tá sá ról  szóló
6/2001. köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri in téz ke dés, va la mint az
azt mó do sí tó 4/2003. és 8/2004. köz igaz ga tá si ál lam tit ká ri
in téz ke dés ha tá lyát vesz ti.

Dr. Fo dor Gá bor s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter

* A ki ad má nyo zás nap ja: 2007. ok tó ber 8.

Melléklet
a 19/2007. (K.V. Ért. 12.) KvVM utasításhoz

Közbeszerzési Szabályzat
a közbeszerzések, ezen belül az egyszerûsített, az
egyszerû és a központosított közbeszerzések és a

beszerzések végrehajtásáról

Je len sza bály zat a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003.
CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.) alap el vei és ren -
del ke zé sei, va la mint a vo nat ko zó jog sza bá lyok ke re té ben,
azok vég re haj tá sa ér de ké ben tar tal maz za és meg ha tá roz za
az áru be szer zé sek, az épí té si be ru há zá sok épí té si, szol gál -
ta tá si kon cesszi ók, szol gál ta tá sok meg ren de lé sé nek egy -
sé ges el já rá si és fe le lõs sé gi rend jét.

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A szabályzat hatálya és alkalmazási köre

1.  §

A sza bály zat ha tá lya a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi
Mi nisz té rium (a továb biak ban: KvVM) Szer ve ze ti és Mû -
kö dé si Sza bály za tá ról (a továb biak ban: SzMSz)  szóló
KvVM uta sí tás VII. fe je zet 19.  § sze rin ti szer ve ze ti egy sé -
gek (a továb biak ban: KvVM szer ve ze ti egy sé ge) áru-,
gép- és egyéb esz köz be szer zé se i re, épí té si és tech no ló gi ai, 

sze re lé si von za tú fej lesz té se i re, egyéb be ru há zá sa i ra, épí -
té si, szol gál ta tá si kon cesszi ó i ra és szol gál ta tá sai meg ren -
de lé sé re ter jed ki.

2.  §

(1) A KvVM a Kbt. vég re haj tá sá val kap cso la tos fel ada -
to kat a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter (a továb -
biak ban: Mi nisz ter) irá nyí tá sá val a szak ál lam tit ká rok fel -
ügye le te mel lett – a Be ru há zá si osz tály (a továb biak ban:
Bo) ko or di ná ci ó já ban – a szak mai fõ osz tá lyok, azo kon be -
lül az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy sé gek, illetve a Költ ség ve -
té si, be ru há zá si fõ osz tály (a továb biak ban: Kbf) szer ve ze -
té be tar to zó Bo vég zi.

(2) In do kolt eset ben – az ál lam tit kár, ka bi net fõ nök, ille -
té kes szak ál lam tit kár dön té se alap ján – köz be szer zé si el já -
rás le foly ta tá sá val kül sõ cég is meg bíz ha tó, ame lyet a Bo
köz be szer zé si el já rás ke re té ben vá laszt ki a köz be szer zés
kap csán érin tett szer ve ze ti egy ség be vo ná sá val.

(3) A KvVM köz be szer zé si el já rá sa i ban a köz be szer zé -
si ta nács adó fog lal koz ta tá sá ra, fel ada ta i ra a Kbt. 9.  § az
irány adó.

(4) A Kbt. ne gye dik rész 44. Cím alat ti egy sze rû köz be -
szer zé si el já rás (Kbt. 299.  §) le foly ta tá sá val kül sõ cé get
meg bíz ni nem le het, azok le foly ta tá sát ki zá ró lag a KvVM
szer ve ze ti egy sé gei vé gez he tik el a Bo ko or di ná ci ó já ban.

(5) A köz be szer zés szak mai elõ ké szí té sét a KvVM szer -
ve ze ti egy sé gei ön ál ló an vég zik.

(6) A KvVM köz be szer zé se i nek el len õr zé sét koc ká zat -
elem zé sen ala pu ló éves el len õr zé si terv alap ján az El len õr -
zé si fõ osz tály (a továb biak ban: Ef) vég zi.

(7) Az aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li fel hí vá sok elõ ké -
szí té sét, az aján lat té te li do ku men tá ció össze ál lí tá sát, a ki -
egé szí tõ tá jé koz ta tá sok meg kül dé sét, az aján la tok bon tá -
sát, tár gya lá sok le foly ta tá sát, aján la tok el bí rá lá sát és ér té -
ke lé sét, dön té si ja vas lat el ké szí té sét, az el já rás ered mé -
nyé nek ki hir de té sét, egyéb tá jé koz ta tá sok meg adá sát,
adott eset ben az aján lat tal kap cso la tos fel vi lá go sí tó kér dé -
sek, in dok lá sok stb. be ké ré sét a bí rá ló bi zott ság (a továb -
biak ban: Bi zott ság) vég zi.

(8) A Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság nak a KvVM-mel
szem ben kez de mé nye zett jog or vos la ti el já rá sa i ban a jogi
kép vi se le tet a Köz igaz ga tá si, és jogi fõ osz tály (Kjf.),
illetve ál lam tit ká ri, ka bi net fõ nö ki, szak ál lam tit ká ri dön tés
alap ján kül sõ jogi kép vi se lõ lát ja el.

Értelmezõ rendelkezések

3.  §

A sza bály zat al kal ma zá sá ban:
a) szak mai fõ osz tá lyok ve ze tõi: tit kár ság ve ze tõk, fõ -

osz tály ve ze tõk;
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b) aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség: a be szer zé si, köz be -
szer zé si el já rá so kat kez de mé nye zõ szak mai egy sé gek
[17/2006 (MK 94.) KvVM uta sí tás VII. Fe je zet 19.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint];

c) tel jes körû köz be szer zés: a nyílt, meg hí vá sos, tár gya -
lá sos, egy sze rû sí tett köz be szer zé si el já rá sok, vagy a ver -
seny pár be széd me lyek ér ték ha tá ra el éri a nem ze ti ér ték ha -
tá rok alsó ha tár át;

d) dön tés ho zó: ál lam tit kár, ka bi net fõ nök, ille té kes
szak ál lam tit kár, illetve az ál lam tit kár, a ka bi net fõ nök,
vagy a szak ál lam tit kár ál tal írás ban ki je lölt – irá nyí tá sa alá 
tar to zó – szak mai fõ osz tály ve ze tõ;

e) kö te le zett ség vál la ló: ka bi net fõ nök, ille té kes szak ál -
lam tit kár, illetve a ka bi net fõ nök, vagy a szak ál lam tit kár
ál tal írás ban ki je lölt – irá nyí tá sa alá tar to zó – szak mai fõ -
osz tály ve ze tõ;

f) pénz ügyi el len jegy zõ: kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam -
tit kár, illetve az ál ta la írás ban ki je lölt sze mély a Gaz dál ko -
dá si sza bály zat ban meg fo gal ma zot tak kal össz hang ban;

g) köz be szer zõ: tel jes körû köz be szer zé si el já rás ese tén 
a Bo, illetve azon be lül a fel adat el lá tá sá val meg bí zott
mun ka társ (hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó);

egy sze rû köz be szer zé si el já rás ese tén az aján lat ké rõ
szer ve ze ti egy ség, illetve azon be lül a fel adat el lá tá sá val
meg bí zott mun ka társ;

h) aján la ti, aján lat té te li do ku men tá ció: ál ta lá nos in for -
má ci ók az adott köz be szer zé si el já rás sal kap cso lat ban,
köz be szer zé si mû sza ki le írás (Kbt. 4.  § 15. p), rész le tes
szer zõ dé si fel té te lek, vagy a szer zõ dés ter ve zet, egyéb in -
for má ci ók a köz be szer zé si el já rás sal kap cso lat ban.

II.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK,
AZOK DOKUMENTÁLÁSA, ÉRTÉKHATÁROK

SZERINTI FELOSZTÁSA

4.  §

A köz be szer zé si el já rá sok cse lek mé nye i nek do ku men -
tá lá sa (Kbt. 7.  §) tel jes kö rû köz be szer zé si el já rá sok ese tén
a Bo, egy sze rû köz be szer zé si el já rá sok ese tén az aján lat -
ké rõ szer ve ze ti egy ség fel ada ta.

5.  §

(1) A köz be szer zés el já rás a Kbt. sze rint nyílt, meg hí vá -
sos, tár gya lá sos vagy ver seny pár be széd, egy sze rû sí tett,
ke ret meg ál la po dá sos és egy sze rû el já rás le het. Az egyes
el já rá sok ra a Kbt. el té rõ sza bá lyo zást ír elõ. Fõ sza bály ként 
a nyílt el já rást kell al kal maz ni. Tár gya lá sos el já rás ra, ver -
seny pár be széd re ak kor ke rül het sor, ha azt a Kbt. meg en -
ge di és annak meg ala po zott sá gát az aján lat ké rõ szak te rü -
let meg fele lõen in do kol ni tud ja.

(2) A köz be szer zé si el já rás so rán – füg get le nül at tól,
hogy a tény le ges meg valósítás hány ütem bõl áll és mi lyen
idõ tar ta mot ölel fel – nem le het át tér ni az egyik el já rá si faj -
tá ról a má sik ra.

(3) A meg hí vá sos és tár gya lá sos el já rás so rán in do kolt
eset ben gyor sí tott el já rás al kal maz ha tó.

(4) Egy sze rû sí tett el já rás al kal maz ha tó a Kbt. 4. szá mú
mel lék le te sze rin ti szol gál ta tá sok meg ren de lé se ese té ben.

(5) Egy sze rû el já rás al kal maz ha tó ab ban az eset ben, ha
a be szer zés ér té ke nem éri el min den ko ri nem ze ti ér ték ha -
tárt. Egy sze rû köz be szer zé si el já rá sok meg in dí tá sa a Kbt.
299.  § (1) be kez dés a), illetve b) pont ja alap ján tör tén het.
Az el já rás le het tár gya lá sos vagy tár gya lás nél kü li.

(6) A köz be szer zé sek ér ték ha tár sze rin ti fel osz tá sa:
a) köz be szer zé si ér ték ha tá rok (net tó) te kin te té ben há -

rom fé le ér ték ha tárt kell meg kü lön böz tet ni, az ún. Kö zös -
sé gi, a nem ze ti és az egy sze rû köz be szer zé si el já rás ér ték -
ha tá ra it; az egyes ér ték ha tá rok hoz el té rõ el já rá si ren dek
tar toz nak;

b) a Kö zös sé gi ér ték ha tá rok alsó ha tár át a Kbt.
30–32.  §-a ha tá roz za meg;

c) a nem ze ti ér ték ha tá rok alsó ha tár át az éves költ ség -
ve té si tör vény ha tá roz za meg. (A tárgy év re vo nat ko zó
köz be szer zé si ér ték ha tá rok, más egyéb köz be szer zés sel
kap cso la tos in for má ció mel lett a Köz be szer zé sek Ta ná -
csá nak www.koz be szer zes.hu hon lap ján meg te kint he tõk,
illetve on nan le tölt he tõk.)

(7) A Kbt. há rom köz be szer zé si ér ték ha tár rend szert és
eh hez kap cso ló dó há rom – egy más tól nem tel jes mér ték -
ben el té rõ – el já rá si rend szert kü lön böz tet meg:

a) a Kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ vagy meg ha la dó
ér té kû köz be szer zé se ket (Kbt. 21–239.  §);

b) a nem ze ti ér ték ha tá ro kat el érõ, de a kö zös sé gi ér ték -
ha tá ro kat el nem érõ ér té kû köz be szer zé se ket (Kbt.
240–291.  §);

c) a nem ze ti ér ték ha tá rok alat ti ér té kû köz be szer zé se -
ket (ún. egy sze rû köz be szer zé si el já rás Kbt. 292–302.  §).

III.

AZ ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERV
ELÕZETES TÁJÉKOZTATÁS, AZ ÉVES STATISZTIKAI

ÖSSZEGZÉS

6.  §

(1) A köz be szer zé sek, be szer zé sek, és a köz be szer zé si
el já rá sok ter ve zé sé vel és elõ ké szí té sé vel kap cso la tos fel -
ada tok:

a) az éves össze sí tett köz be szer zé si terv [Kbt. 5.  §
(1) bek.] el ké szí té sé hez a be szer zé sek ben érin tett szak mai
fõ osz tály ve ze tõk – a KvVM éves jó vá ha gyott költ ség ve té -
sé ben sze rep lõ (pénz ügyi for rás sal ren del ke zõ) – be szer -
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zé sek re vo nat ko zó ada to kat le he tõ ség sze rint már ci us
31-éig, de leg ké sõbb a tárgy év áp ri lis 15-ig a Bo ré szé re
kö te le sek szol gál tat ni;

b) a szak mai fõ osz tály ve ze tõk az adat szol gál ta tás ban
fel kell, hogy tün tes sék az egy sze rû köz be szer zé si el já rá -
sok alsó ér ték ha tá rát el nem érõ ér té kû tárgy év re ter ve zett
be szer zé se i ket is az zal, hogy szak te rü le tü kön in dok lá si
kö te le zett sé gük van a Kbt. 40.  §-a sze rin ti egy be szá mí tás
mel lõ zé se te kin te té ben;

c) az éves össze sí tett köz be szer zé si ter vet – a szak mai
fõ osz tály ve ze tõk adat szol gál ta tá sa alap ján – le he tõ ség
sze rint áp ri lis 15-éig leg ké sõbb a tárgy év má jus 5-ig a
Bo-nak kell el ké szí te nie;

d) az össze sí tett köz be szer zé si ter vet (1. szá mú mel lék -
let) a kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár ja vas la ta alap ján 
a Mi nisz ter hagy ja jóvá;

e) az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség az össze sí tett köz -
be szer zé si terv el ké szí té se elõtt is in dít hat köz be szer zé si
el já rást, ame lyet a ké sõbb ké szü lõ terv ben meg fele lõen
sze re pel tet ni kell;

f) az össze sí tett köz be szer zé si terv ben fel tün te tett be -
szer zé sek tá jé koz ta tó jel le gû ek, meg valósításuk nem kö te -
le zõ. A köz be szer zé si terv – írás ban in do kol va – mó do sít -
ha tó. A köz be szer zé si terv mó do sí tá sát a szak mai fõ osz tá -
lyok ve ze tõ i nek kell kez de mé nyez ni;

g) a köz be szer zé si terv nyil vá nos, me lyet a tárgy év
 május 15-ét köve tõen a Bo-nak kell a KvVM hon lap ján
köz zé té tet nie – a Saj tó osz tály köz re mû kö dé sé vel – és a
(KSzF) köz pon to sí tott köz be szer zé si por tál ján elekt ro ni -
ku san rög zí te ni.

h) a köz be szer zé si terv mó do sí tá sát a szak mai fõ osz tá -
lyok ve ze tõ i nek min den tárgy ne gye dé vet kö ve tõ elsõ hó -
nap (jú li us, ok tó ber, ja nu ár) 5. nap já ig kell a Bo-nál kez de -
mé nyez ni ük.

A jó vá ha gyott mó do sí tott köz be szer zé si ter vet a Bo kö -
te les nyil vá nos sá ten ni és a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz -
ga tó ság (KSzF) por tál ján elekt ro ni ku san rög zí te ni;

(2) Az elõ ze tes tá jé koz ta tás sal kap cso la tos fel ada tok:
a) a Bo a költ ség ve té si év kez de tét köve tõen a KvVM

köz be szer zé se i rõl a Kbt. 42.  §, 43.  § sze rint elõ ze tes össze -
sí tett tá jé koz ta tót ké szít het aján lat ké rõ szer ve ze ti egy sé -
gek igé nye, illetve adat szol gál ta tá sa alap ján a szak mai fõ -
osz tá lyok ve ze tõ i nek egyet ér té sé vel;

b) az elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tót tar tal ma zó hir det -
mény köz zé té te le nem von ja maga után az ab ban meg adott 
köz be szer zés re vo nat ko zó el já rás le foly ta tá sá nak kö te le -
zett sé gét.

(3) Az éves sta tisz ti kai összeg zés sel kap cso la tos fel ada -
tok:

a) a Bo a KvVM éves be szer zé se i rõl a Kbt. 16.  § alap -
ján éves sta tisz ti kai össze ge zést kö te les ké szí te ni, ame lyet
leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év má jus 31. nap já ig kell
meg kül de nie a Köz be szer zé sek Ta ná csá nak;

b) az éves sta tisz ti kai összeg zés el ké szí té sé hez szük sé -
ges ada tok szol gál ta tá sa – az elõ zõ nap tá ri év ben kez de -

mé nye zett köz be szer zé sek rõl – az érin tett szer ve ze ti egy -
sé gek fel ada ta, me lye ket össze sít ve a szak mai fõ osz tá lyok
ve ze tõi kül de nek meg a Bo ré szé re.

IV.

FELADATOK ÉS FELELÕSSÉGI SZABÁLYOK

7.  §

(1) A köz be szer zé si el já rá sok elõ ké szí té se és le foly ta tá -
sa so rán

a) a Mi nisz ter fel ada ta a köz be szer zé si terv, illetve. a
mó do sí tott köz be szer zé si terv jó vá ha gyá sa;

b) a kör nye zet gaz da sá gi szak ál lam tit kár fel ada ta:
ba) az össze sí tett köz be szer zé si terv el fo ga dá sá ra, és a

köz be szer zé si terv mó do sí tá sá ra vo nat ko zó, ja vas lat meg -
té te le,

bb) kö te le zett ség vál la lás pénz ügyi el len jegy zé se;
c) a dön tés ho zó fel ada ta:
ca) a Bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak ki je lö lé se,

illetve fel ké ré se,
cb) a köz be szer zé si el já rás fe le lõ sé gi rend jé nek meg -

ha tá ro zá sa,
cc) dön tés meg ho za ta la:
1. a ki zá rás ról,
2. az aján lat ér vény te len sé gé rõl,
3. az el já rás ered mé nyes sé gé rõl, illetve ered mény te -

len sé gé rõl,
4. az el já rás nyer te sé rõl,
5. adott eset ben a nyer test kö ve tõ aján lat te võ rõl,
6. adott eset ben ar ról, hogy jog or vos la ti el já rás ke re té -

ben ki biz to sít ja a KvVM jogi kép vi se le tét,
cf) a szak te rü le tét érin tõ szer zõ dé sek meg kö té se, a

szer zõ dé sek eset le ges mó do sí tá sa.
d) a költ ség ve té si és be ru há zá si fõ osz tály ve ze tõ jé nek

fel ada ta az éves sta tisz ti kai összeg zés meg kül dé se – a
Köz be szer zé sek Ta ná csa ré szé re – a tárgy évet kö ve tõ má -
jus 31-éig;

e) a szak mai fõ osz tá lyok ve ze tõ i nek fel ada ta:
ea) köz be szer zé si terv el ké szí té sé hez szük sé ges – a

szer ve ze ti egy sé gek igé nyei alap ján össze sí tett – a szak te -
rü le tét érin tõ ada tok szol gál ta tá sa és azok meg kül dé se leg -
ké sõbb tárgy év áp ri lis 15-ig a Bo ré szé re,

eb) köz be szer zé si terv mó do sí tá sá hoz szük sé ges – a
szer ve ze ti egy sé gek ja vas la ta alap ján – a szak te rü le tet
érin tõ ada tok szol gál ta tá sa,

ec) ki e mel ten: éves sta tisz ti kai összeg zés el ké szí té sé -
hez – szer ve ze ti egy sé gei ál tal kez de mé nye zett köz be szer -
zé si el já rá sok ról össze sít ve – a szük sé ges ada tok meg kül -
dé se a BO ré szé re az elõ zõ év ben kez de mé nye zett köz be -
szer zé si el já rá sok ról a tárgy évet kö ve tõ áp ri lis 30-áig,

ed) füg get len hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó fel ké -
ré se, meg bí zá sa,
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ef) spe ci á lis is me re te ket igény lõ köz be szer zé si el já rá -
sok ese tén kül sõ szak ér tõ(k) meg bí zá sa,

eg) épí té si be ru há zá sok ese tén mû sza ki ellen õr(ök)
meg bí zá sa,

eh) a Bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak ki je lö lé se,
illetve fel ké ré se egy sze rû köz be szer zé si el já rá sok es tén,

ei) át ru há zott dön té si jog kör gya kor lá sa ese tén az el já -
rás fe le lõs sé gi rend jé nek meg ha tá ro zá sa,

ej) át ru há zott dön té si jog kör gya kor lá sa ese tén dön tés
meg ho za ta la,

ek) át ru há zott jog kör gya kor lá sa ese tén a szak te rü le tét
érin tõ szer zõ dé sek meg kö té se, a szer zõ dé sek eset le ges
mó do sí tá sa össz hang ban a Gaz dál ko dá si sza bály zat tal;

f) aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség fel ada ta:
fa) össze sí tett köz be szer zé si terv el ké szí té sé hez, illetve 

mó do sí tá sá hoz szük sé ges ada tok elõ ze tes szol gál ta tá sa,
fb) ki e mel ten: az éves sta tisz ti kai összeg zés el ké szí té -

sé hez szük sé ges ada tok elõ ze tes szol gál ta tá sa – az elõ zõ
év ben kez de mé nye zett köz be szer zé si el já rá sok ról,

fc) elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó el ké szí té sé hez szük -
sé ges ada tok szol gál ta tá sa adott eset ben,

fd) össze sí tett köz be szer zé si terv ben sze rep lõ el já rá sok 
meg in dí tá sa,

1. kez de mé nye zõ irat meg kül dé se,
2. a Kbt. 40.  § sze rin ti egy be szá mí tá si kö te le zett ség be -

tar tá sa,
3. az el já rás faj tá já nak elõ ze tes ki vá lasz tá sa,
4. a be szer zés pon tos meg je lö lé se, kör nye zet vé del mi,

szak mai szem pont ból lé nye ges aján la ti, rész vé te li, illetve
aján lat té te li fel té te lek meg ha tá ro zá sa,

5. a szak mai prog ram, a do ku men tá ció, a köz be szer zé si 
mû sza ki le írás és a szer zõ dés, illetve a rész le tes szer zõ dé si
fel té te lek tar tal má nak meg fo gal ma zá sa,

6. elõ ze tes ja vas lat meg té te le, a Bi zott ság ban részt ve -
võk re vo nat ko zó an,

fe) az el já rás fe le lõs sé gi rend jé nek elõ ter jesz tése (egy -
sze rû el já rá sok ese tén),

ff) a kül sõ szak ér tõ, füg get len köz be szer zé si ta nács adó, 
mû sza ki ellen õr igény be vé te lé re vo nat ko zó ja vas lat meg -
té te le,

fg) kö te le zõ en köz zé té tel re ke rü lõ – Bo ál tal Köz be -
szer zé sek Ta ná csa Szer kesz tõ Bi zott sá ga ré szé re meg kül -
den dõ – aján la ti, rész vé te li aján lat té te li fel hí vá sok ész re -
vé te le zé se,

fh) Kbt. 299.  § (1) be kez dés sze rin ti egy sze rû köz be -
szer zé si el já rá sok ese tén

1. az aján lat té te li fel hí vá sok meg fo gal ma zá sa, aján lat -
té te li fel hí vás(ok) Bo ré szé re  való meg kül dé se,

2. a do ku men tá ció el len ér té ke be fi ze té sé nek el len õr zé -
se ab ban az eset ben, ha az nem té rí tés men tes az aján lat te -
võk ré szé re,

3. az aján lat té tel lel, vagy a do ku men tá ci ó val (amennyi -
ben ké szült) kap cso la tos tá jé koz ta tás át adá sa az aján lat ké -
rõk ré szé re át vé te li el is mer vény el le né ben,

4. a do ku men tá ció (amennyi ben ké szült) meg kül dé se a
Kbt. 54.  §. (4) be kez dé se alap ján,

5. a köz be szer zés sel kap cso la tos jog sza bá lyok be tar tá sa,
6. a be nyúj tás ra ke rü lõ aján la tok sze mé lyes át vé te le,

azok ról át vé te li el is mer vé nyek ki adá sa, illetve pos tai úton
be ér ke zett aján la tok át vé te le a KvVM-hez be nyúj tott be -
ad vá nyo kat ér kez te tõ szer ve ze ti egy ség – az aján lat té te li
ha tár idõ le jár ta elõtt,

fi) a ki egé szí tõ tá jé koz ta tá sok szak mai tar tal má nak
meg fo gal ma zá sa,

fj) kon zul tá ci ó kon (amennyi ben sor ke rül ilyen re)  való
rész vé tel,

fk) kon zul tá ci ók al kal má val fel me rült szak mai kér dé -
sek meg vá la szo lá sa,

fl) az el já rá sok ban  való rész vé tel biz to sí tá sa,
fm) a be ér ke zett aján la tok bon tá si he lyé nek biz to sí tá sa,
fn) adott eset ben az el já rás egyes cse lek mé nye i hez köz -

jegy zõ je len lé té nek biz to sí tá sa,
fo) a Bi zott ság ülé se i nek le foly ta tá sá hoz he lyi ség biz -

to sí tá sa,
fp) az el já rá sok so rán be nyúj tott és ke let ke zett ira tok

tá ro lá sa, illetve irat tá ro zá sa az Irat ke ze lé si sza bály zat ban,
illetve a je len sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint,

fr) a szer zõ dés meg kö té sé nek elõ ké szí té se,
fs) a szer zõ dés tel je sí té sé nek el len õr zé se a szer zõ dõ fél

tel je sí té sé nek iga zo lá sa a Kbt. 305. § (1) bek. alap ján,
ft) az eset le ges szer zõ dés mó do sí tás szak mai in dok lá sa,
fu) a szer zõ dés mó do sí tás elõ ké szí té se, annak elõ ter -

jesz tése,
fv) a szer zõ dés meg kö té sé re, illetve a szer zõ dés mó do -

sí tás ra vo nat ko zó adat szol gál ta tás – hir det mény köz zé té -
te le, illetve a KvVM hon lap ján  való meg je le ní tés ére ké -
ben – meg kül dé se a Bo ré szé re a szer zõ dés meg kö té sét,
illetve szer zõ dés mó do sí tá sát köve tõen azon nal, ki vé ve a
Kbt. 299.  § (1) bek b) pont ja alap ján kez de mé nye zett el já -
rá sok ese tén,

fw) a szer zõ dés tel je sí té sé re, rész tel je sí té sé re vonat -
kozó adat szol gál ta tás meg kül dé se a Bo ré szé re a rész tel je -
sí tés for du ló nap ját, illetve a tel je sí tést köve tõen azon nal,

fx) ira tok össze ál lí tá sa a Köz be szer zé sek Ta ná csa,
Köz be szer zé si Dön tõ bi zott ság, az ille té kes ellen õr zõ szer -
vek, va la mint a KvVM bel sõ el len õr zé sét vég zõk ré szé re a 
Bo ko or di ná ci ó já ban,

fy) ak tív rész vé tel, illetve szak mai se gít ség nyúj tá sa
– az eset le ges jog or vos la ti el já rá sok ban – a KvVM jogi
kép vi se le tét el lá tók ré szé re;

g) a Be ru há zá si osz tály (Bo) fel ada ta:
ga) az össze sí tett köz be szer zé si terv el ké szí té se, annak

elõ ter jesz tése, leg ké sõbb a tárgy év má jus 5-ig,
gb) a jó vá ha gyott össze sí tett köz be szer zé si terv nyil vá -

nos sá té te le leg ké sõbb a tárgy év má jus 15-ig,
gc) össze sí tett köz be szer zé si terv eset le ges mó do sí tá sa

– a szak mai fõ osz tá lyok ve ze tõ i nek adat szol gál ta tá sa alap -
ján – elõ ter jesz tése, nyil vá nos sá té te le, a mó do sí tást kö -
vetõ öt (5) na pon be lü li meg kül dé se a köz pon ti be szer zõ
szer ve zet ré szé re,

gcs) a köz be szer zé si terv Kbt. 5.  § sze rin ti meg õr zé se,
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gd) éves sta tisz ti kai összeg zés el ké szí té se, a tárgy évet
kö ve tõ má jus 25-éig,

gdz) elõ ze tes össze sí tett tá jé koz ta tó el ké szí té se, köz zé -
té te le az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy sé gek eset le ges igé nye
alap ján,

ge) köz be szer zé si el já rá sok nyil ván tar tás ba vé te le a
kez de mé nye zõ irat alap ján,

gf) se gít ség nyúj tás az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ré -
szé re az el já rás faj tá já nak ki vá lasz tá sa te rén,

gg) a Kbt. 40.  § sze rin ti egy be szá mí tá si kö te le zett ség
be tar tá sá nak el len õr zé se,

gh) a be szer zés meg je lö lé sé nek, a szak mai szem pon tok 
alap ján meg ha tá ro zott aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li fel -
té te lek vizs gá la ta a Kbt. tük ré ben,

gi) a Bi zott ság és el nö ké nek, va la mint tag ja i nak ki vá -
lasz tá sá ra vo nat ko zó ja vas lat meg té te le tel jes körû el já rá -
sok ese tén,

gj) az el já rás fe le lõ sé gi rend jé nek elõ ter jesz tése tel jes
körû el já rá sok ese tén,

gk)Kbt. 299.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti egy sze rû
köz be szer zé si el já rá sok ese tén az aján lat té te li fel hí vá sok
el len õr zé se a Kbt. tük ré ben, az aján lat té te li fel hí vá sok el -
len jegy zé se,

gl) kö te le zõ en köz zé té tel re ke rü lõ aján la ti, rész vé te li,
aján lat té te li fel hí vá sok meg kül dé se a Köz be szer zé sek Ta -
ná csa Szer kesz tõ Bi zott sá ga ré szé re,

gm) át uta lás kez de mé nye zé se – a Pénz ügyi osz tály
felé – a hir det mé nyek köz zé té te li díj ára vo nat ko zó an,

gn) a kö te le zõ en köz zé té tel re ke rü lõ hir det mé nyek
eset le ges hi ány pót lá sá nak ke ze lé se,

go) a szak mai prog ram, a do ku men tá ció, a köz be szer -
zé si mû sza ki le írás és a szer zõ dés, illetve a rész le tes szer -
zõ dé si fel té te lek tar tal má nak el len õr zé se a Kbt. tük ré ben,

gö) tel jes körû köz be szer zé si el já rá sok ese té ben a do -
ku men tá ció:

1. el len ér té ke be fi ze té sé nek el len õr zé se ab ban az eset -
ben, ha az nem té rí tés men tes az aján lat te võk ré szé re,

2. át adá sa az aján lat ké rõk ré szé re át vé te li el is mer vény
el le né ben,

3. meg kül dé se a Kbt. 54.  § (4) be kez dé se alap ján,
gp) a ki egé szí tõ tá jé koz ta tá sok szak mai tar tal má nak el -

len õr zé se a Kbt. tük ré ben,
gq) kon zul tá ci ó kon (amennyi ben sor ke rül ilyen re)

 való rész vé tel,
gr) kon zul tá ci ók al kal má val fel me rült kér dé sek meg -

vá la szo lá sá nak vizs gá la ta a Kbt. tük ré ben,
gs) tel jes körû köz be szer zé si el já rá sok ese tén a be nyúj -

tás ra ke rü lõ aján la tok sze mé lyes át vé te le, azok ról át vé te li
el is mer vé nyek ki adá sa, pos tai úton be ér ke zett aján la tok
át vé te le a KvVM-hez be nyúj tott be ad vá nyo kat ér kez te tõ
szer ve ze ti egy ség tõl az aján la ti, rész vé te li ha tár idõ le jár ta
elõtt,

gsz) az el já rá sok so rán a köz be szer zés sel kap cso la tos
jog sza bá lyok be tar tá sa,

gt) az el já rá sok so rán be nyúj tott és ke let ke zett ira tok
egy má so la ti pél dá nyá nak meg õr zé se,

gty) az el já rás ered mé nyé vel, a szer zõ dés meg kö té sé -
vel kap cso la tos hir det mé nyek meg kül dé se – az aján lat ké rõ 
szer ve ze ti egy ség adat szol gál ta tá sát köve tõen – a Köz be -
szer zé sek Ta ná csa Köz be szer zé si Ér te sí tõ Szer kesz tõ Bi -
zott sá ga és KvVM Saj tó osz tá lya ré szé re,

gu) az el já rás ban  való ak tív rész vé tel biz to sí tá sa, fo lya -
ma tos köz be szer zé si szak mai se gít ség nyúj tás az ajánlat -
kérõ szer ve ze ti egy sé gek ré szé re,

gü) az eset le ges szer zõ dés mó do sí tás szak mai in do ko -
lá sá nak vizs gá la ta a Kbt. tük ré ben,

gx) a szer zõ dés eset le ges mó do sí tá sá val, tel je sí té sé vel,
rész tel je sí té sé vel kap cso la tos hir det mé nyek meg kül dé se – 
az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség adat szol gál ta tá sát köve -
tõen – a Köz be szer zé sek Ta ná csa Szer kesz tõ Bi zott sá ga és 
a KvVM Saj tó osz tá lya ré szé re,

gy) szük ség sze rin ti kap cso lat tar tás a Köz be szer zé sek
Ta ná csa Dön tõ bi zott sá gá val,

gv) se gít ség nyúj tás az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy sé gek -
nek a köz be szer zé si el já rá sok irat anya ga i nak össze ál lí tá -
sá ban a Köz be szer zé sek Ta ná csa, a Köz be szer zé si Dön tõ -
bi zott ság, az ille té kes ellen õr zõ szer vek, va la mint a
KvVM bel sõ el len õr zé sét vég zõk igé nye alap ján,

gw) az ak tív rész vé tel és szak mai se gít ség nyúj tás – az
eset le ges jog or vos la ti el já rá sok ban – a KvVM jogi kép vi -
se le tét el lá tók ré szé re,

gz) tá jé koz ta tás adá sa a Kbt. 63.  § (8) bek. alap ján más
aján lat ké rõk ré szé re;

gzs) a KvVM ne vé ben vagy meg bí zá sá ból az ága za tot
érin tõ Nem ze ti Park Igaz ga tó sá gok, Kör nye zet vé del mi
Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ sé gek, Kör nye -
zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó sá gok, Víz ügyi és Kör nye -
zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság, Fej lesz té si Igaz ga tó ság
ál tal le foly ta tott köz be szer zé si el já rá sa i hoz bírálóbizott -
sági tag biz to sí tá sa, ille tõ leg Nem ze ti Park Igaz ga tó sá gok,
Kör nye zet vé del mi Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye -
lõ sé gek, Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Igaz ga tó sá gok,
Víz ügyi és Kör nye zet vé del mi Köz pon ti Igaz ga tó ság, Fej -
lesz té si Igaz ga tó ság ál tal kez de mé nye zett köz be szer zé si
el já rá sok le foly ta ta tá sá nak terv sze rin ti el len õr zé se;

h) a Fe je ze ti költ ség ve té si osz tály fel ada ta (Fko): a
pénz ügyi fe de zet meg lé té nek iga zo lá sa;

i) a Pénz ügyi és szám vi te li osz tály, fel ada ta (Po):
ia) a hir det mé nyek köz zé té te li dí já nak so ron kí vü li át -

uta lá sa,
ib) szám la ki ál lí tá sa és ki kül dé se az aján lat te võk ré -

szére ab ban az eset ben, ha a do ku men tá ció el len szol gál ta -
tás fe jé ben ke rült ki adás ra,

ic) a do ku men tá ció el len ér té nek vissza fi ze té se a Kbt.
54.  § (5) be kez dé se alap ján,

id) az eset le ges aján la ti biz to sí ték ke ze lé se a Kbt. 59.  §
(1)–(6) be kez dé se alap ján,

ie) a si ke res köz be szer zé si el já rást köve tõen a fel adat
(a szer zõ dés tel je sí té sé hez) meg valósításához szük sé ges
pénz ügyi fe de zet biz to sí tá sa,

if) a köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dé -
sek el len ér té ké nek – a tel je sí tés iga zo lás mel lék le té vel be -
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nyúj tott szám la alap ján – Kbt. sze rin ti tel je sí té se (kifize -
tése),

ig) a köz be szer zé si el já rás alap ján meg kö tött szer zõ dé -
sek pénz ügyi tel je sí té sé nek, rész tel je sí té sé nek meg tör tén -
té rõl ér te sí tés meg kül dé se a Bo ré szé re;

j) A Saj tó osz tály fel ada ta:
ja) a KvVM éves össze sí tett köz be szer zé si ter vé nek,

illetve mó do sí tott éves össze sí tett köz be szer zé si ter vé nek
a KvVM hon lap ján  való lát ha tó vá té te le a Bo ve ze tõ jé nek
igé nye ese tén,

jb) a KvVM egyes köz be szer zé si el já rá sa i nak aján la ti,
rész vé te li, aján lat té te li fel hí vá sa i nak és egyéb kap cso ló dó
ira tok (do ku men tá ció) köz zé té te le az aján lat ké rõ szer ve -
ze ti egy sé gek ve ze tõi igé nye ese tén,

jc) a Kbt. 99.  § (4) be kez dé sé ben, 304.  § (3); (5) be kez -
dé sé ben, 307.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ira tok
KvVM hon lap ján  való lát ha tó vá té te le a Bo adat szol gál ta -
tá sa alap ján;

k) az El len õr zé si fõ osz tály (Ef) fel ada ta: a le zárt (nem
fo lya mat ban lévõ) köz be szer zé si el já rá sok el len õr zé se
 jóváhagyott koc ká zat elem zé sen ala pu ló éves el len õr zé si
terv alap ján;

l) a Köz igaz ga tá si és jogi fõ osz tály (Kjf) fel ada ta:
la) a nyer tes aján lat te võk kel kö ten dõ szer zõ dés jogi fe -

lül vizs gá la tá ról  való,
lb) a KvVM jogi kép vi se le té nek el lá tá sá ról, a Bo és az

aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek be vo ná sá val
tör té nõ
gon dos ko dás;

m) a KvVM-hez be nyúj tott be ad vá nyo kat ér kez te tõ
szer ve ze ti egy ség fel ada ta a köz be szer zé si el já rá sok kal
kap cso la tos ira tok aján la tok, rész vé te li je lent ke zé sek ér -
kez te té se, cím zet tek hez  való azon na li to váb bí tá sa;

n) az Irat tár fel ada ta a köz be szer zé si el já rá sok so rán –
az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ál tal össze ál lí tott – ke let -
ke zett ira tok ke ze lé se a Kbt. 7.  § (2) bek. meg fele lõen;

o) a Bo ve ze tõ jé nek fel ada ta a fo lya mat ban lévõ köz be -
szer zé si el já rá sok ve ze tõi szin tû el len õr zé se;

p) a köz be szer zé si el já rás ban nem érin tett szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ jé nek fel ada ta meg ke re sés ese tén Bi zott sá gi
tag ki je lö lé se;

q) a köz be szer zõ fel ada ta a köz be szer zé si el já rás so rán
az el já rás sal kap cso la tos ira tok meg szer kesz té se, ke let ke -
zett ira tok tá ro lá sa, rend sze re zé se, az el já rás idõ tar ta ma
alatt;

r) a köz be szer zé si ta nács adó fel ada ta:
ra) a köz be szer zé si el já rás so rán az el já rás sal kap cso -

lat ban meg szer kesz tett ira tok át te kin té se a Kbt. alap ján,
rb) rész vé tel a fel hí vás és a do ku men tá ció el ké szí té sé -

ben,
rc) ja vas lat meg té te le az egyes ira tok tar tal má ra vo nat -

ko zó an a Kbt. tük ré ben, az eset le ges tör vénysértések el ke -
rü lé se ér de ké ben,

rc) tel jes körû köz be szer zé si el já rá sok ese tén az ira tok
meg szer kesz té se, ke let ke zett ira tok tá ro lá sa, rendszere -
zése az el já rás idõ tar ta ma alatt;

s) a Bi zott ság fel ada ta:
sa) az aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li fel hí vá sok elõ -

ké szí té se,
sb) az aján la ti, rész vé te li, adott eset ben az aján lat té te li

do ku men tá ció össze ál lí tá sa,
sc) Kbt. 299.  § (1) bek. b) pont ja sze rin ti egy sze rû köz -

be szer zé si el já rá sok ese tén aján lat té te li fel hí vás(ok) és a
do ku men tá ció (amennyi ben ké szült), illetve a fel adat lap
(köz be szer zé si mû sza ki le írás) meg kül dé se az aján lat te -
võk ré szé re,

sd) a ki egé szí tõ tá jé koz ta tá sok meg kül dé se,
se) a be nyúj tott aján la tok bon tá sa,
sf) tár gya lá sos el já rá sok ese tén a tár gya lá sok le foly ta -

tá sa,
sg) hi ány pót lá si fel hí vá sok szük ség sze rin ti el ké szí té se 

és ki kül dé se,
sh) aján la tok el bí rá lá sa és ér té ke lé se,
si) dön té si ja vas lat, illetve bí rá la ti jkv. ké szí té se a dön -

tés ho zó ré szé re,
sj) az el já rás ered mé nyé nek ki hir de té se,
sk) egyéb tá jé koz ta tá sok meg adá sa, adott eset ben tisz -

tá zó kér dé sek, in dok lá sok stb. ki kül dé se.

(2) A köz be szer zé si el já rá sok elõ ké szí té se és le foly ta tá -
sa so rán a köz be szer zés ben köz re mû kö dõ a köz re mû kö dés 
mér té ké ig fe le lõs.

(3) A Bi zott ság el nö ke egy sze mély ben fe le lõs a tár gyi
köz be szer zé si el já rás le bo nyo lí tá sá nak tör vényességéért, a 
Kbt., az ah hoz kap cso ló dó jog sza bá lyok és a je len be szer -
zé si sza bály zat ban rög zí tett ren del ke zé sek az össze fér he -
tet len sé gi sza bá lyok be tar tá sá ért.

(4) A bí rá lat szak mai szem pont ból tör té nõ helyt ál ló sá -
gá ért, a dön té si ja vas lat ki dol go zá sá ért a ki je lölt Bi zott ság
tag jai és el nö ke tes tü le ti leg fe le lõs.

(5) A dön tés ho zó a köz be szer zé si el já rá sok so rán dön -
tés ho zói mi nõ sé gé ben, a meg ho zott dön tés Kbt. sze rin ti
meg ala po zott sá gá ért ak kor és annyi ban ter he li sze mé lyes
fe le lõs ség, amennyi ben a Bi zott ság ja vas la ta i tól el tér.

VII.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG

8.  §

(1) A Bi zott ság pá rat lan szá mú és leg alább há rom tag -
ból álló tes tü let nek kell len nie.

(2) A Bi zott ság
a) az aján lat ké rõ szak te rü let
b) a Pénz ügyi és szám vi te li osz tály
c) a Be ru há zá si osz tály köz be szer zé si szak ér te lem mel

ren del ke zõ
mun ka tár sa i ból ál l.
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(3) In do kolt eset ben to váb bi ta gok ra a Bi zott ság el nö ke
te het ja vas la tot a dön tés ho zó nak.

(4) A Bi zott ság el nö ke csak a KvVM ve ze tõ be osz tá sú
köz tiszt vi se lõ je le het. A Bi zott ság el nö ke és tag jai meg bí -
zás, ille tõ leg ki je lö lés alap ján jo go sul tak, illetve kö te le sek
a Bi zott ság mun ká já ban – töb bek kö zött annak ülé sén –
részt ven ni. Fel ada tu kat leg jobb tu dá suk sze rint és köz -
szol gá la ti jog vi szo nyuk ból ere dõ kö te le zett sé gük ma ra -
dék ta lan tel je sí té sé vel kell el lát ni uk.

(5) A köz be szer zé si el já rá sok Bi zott sá gá nak el nö két és
tag ja it név sze rint min den eset ben a dön tés ho zó je lö li ki,
illetve kéri fel.

(6) A Bi zott ság mun ká ját – egy sze rû köz be szer zé si el já -
rás (Kbt. 299.  § (1) bek. b) pont) ki vé te lé vel – kell, hogy
se gít se, vagy a Bi zott ság tag jai kö zött le gyen hi va ta los
köz be szer zé si ta nács adó (Kbt. 11.  § (1) bek.).

(7) Bi zott sá gi ta gok de le gá lá sá ra kö te le sek a köz be szer -
zé si el já rás ban nem érin tett szak te rü le tek ab ban az eset -
ben, ha erre a Bo vagy az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ve -
ze tõ je ré szé rõl igény me rül fel. A Bi zott sá gi ta gok de le gá -
lá sá val kap cso la tos igény köz lé se, illetve a köz be szer zé si
el já rás ban nem érin tett szak te rü le tek ré szé rõl bi zott sá gi
tag elõ ze tes ki je lö lé se szó ban vagy írás ban tör tén het.

(8) A Bi zott ság el nö két és a tag ja it tel jes körû köz be -
szer zé si el já rás ese tén a Bo ve ze tõ jé nek elõ ter jesz tése
alap ján – az el já rást meg in dí tó hir det mény köz zé té te le,
illetve aján lat té te li fel hí vás ki kül dé se elõtt – a dön tés ho zó
je lö li ki, illetve kül sõ bi zott sá gi tag ese té ben kéri fel a
4. szá mú, ille tõ leg a 4/a szá mú mel lék let alap ján.

(9) A Kbt. 299.  § sze rin ti egy sze rû köz be szer zé si el já -
rás(ok) ese tén az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé -
nek elõ ter jesz tése alap ján a Bi zott ság el nö két és tag ja it
annak a szak mai fõ osz tály nak a ve ze tõ je je lö li ki – a 4. szá -
mú, ille tõ leg a 4/a szá mú mel lék let alap ján – aki nek az irá -
nyí tá sa alá tar to zik az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség.

(10) A Bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak meg bí zá sa és
fe le lõs sé ge – a köz be szer zé si el já rás so rán – a szer zõ dés
meg kö té sé nek idõ pont já ig, illetve ha a köz be szer zé si el já -
rás sal kap cso lat ban jog or vos la ti el já rás in dul, annak le zár -
tá ig tart.

(11) A Bi zott ság tag jai kö zül csak a Bo mun ka tár sai és a 
hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó kö te le zett – a köz tiszt -
vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII. tör vény 22/A.  § 
(8) bek. f) pont ja alap ján – va gyon nyi lat ko zat té te lé re.

(12) A köz be szer zé si el já rá sok ese tén, a köz be szer zõt –
aki fe le lõs az el já rás Kbt. és ezen uta sí tás sze rin ti ira ta i nak
meg szer kesz té sért, azok to váb bí tá sá ért – tel jes körû köz -
be szer zé si el já rá sok ese té ben a Bo ve ze tõ je, egy sze rû köz -
be szer zé si el já rá sok ese tén a bi zott ság el nö ke az aján lat ké -
rõ szer ve ze ti egy ség ál tal de le gált Bi zott ság tag jai kö zül
je lö li ki, illetve bíz za meg. Ez eset ben a köz be szer zõ a Bi -
zott ság sza va za ti jog gal ren del ke zõ tag ja.

(13) A Bo vagy az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ -
je sza va za ti jog gal nem ren del ke zõ köz be szer zõt is ki je löl -
het, illetve kér het fel – az elõbb em lí tett fel ada tok el vég zé -
sé re – aki nem tag ja a Bi zott ság nak.

(14) A Bi zott ság tag jai egy-egy sza va za ti jog gal ren del -
kez nek.

(15) A Bi zott ság ab ban az eset ben ha tá ro zat, illetve
dön té si ja vas lat té tel re ké pes, ha ülé sén min den bi zott sá gi
tag és az el nök is je len van.

(16) A Bi zott ság dön té se it egy sze rû sza va zat több ség gel 
hoz za.

(17) A Bi zott ság el nö ke és tag jai, va la mint az aján lat ké -
rõ ne vé ben el já ró sze mé lyek nek, a meg bí zást – de leg ké -
sõbb az aján la tok fel bon tá sát – köve tõen össze fér he tet len -
sé gi és ti tok tar tá si nyi lat ko za tot kell, hogy te gye nek
6. szá mú mel lék le te alap ján.

(18) Össze fér he tet len sé gi ok fenn ál lá sa, vagy ke let ke -
zé se ese tén azt az el nök az õt meg bí zó nak, a ta gok az el -
nök nek kö te le sek je len te ni. Ez eset ben a dön tés ho zó – az
el nök, vagy a Bo ve ze tõ je ja vas la tá ra – más sze mélyt je löl
ki a Bi zott ság ba.

(19) A Bi zott ság mun ká já nak se gí té se ér de ké ben – spe -
ci á lis ese tek ben – (kül sõ) szak ér tõ is fel kér he tõ. A kül sõ
szak ér tõt a szak mai fõ osz tály ve ze tõ je kéri fel a Kbt.
figye lembe véte lével, a köz be szer zé si el já rást kez de mé -
nye zõ szer ve ze ti egy ség fel ügye le tét el lá tó, illetve az irá -
nyí tá sát vég zõ szak ál lam tit kár egyet ér té sé vel. A szak ér tõ
szak mai anya got ké szít a Bi zott ság ré szé re, amely ben
szak mai szem pon tok alap ján össze ha son lít ja az aján la to -
kat, azok ról rész le tes szak mai össze ha son lí tó és ér té ke lõ
anya got ké szít. Sza va za ti jog gal nem ren del ke zik.

(20) Az Euró pai Uni ó ból szár ma zó for rás ból tá mo ga tott 
köz be szer zé sek ese tén az el já rás ba be vont füg get len köz -
be szer zé si ta nács adót a szak mai fõ osz tály ve ze tõ je bíz za
meg – a köz be szer zé si el já rást kez de mé nye zõ szer ve ze ti
egy ség fel ügye le tét el lá tó, illetve az irá nyí tá sát vég zõ ál -
lam tit kár, ka bi net fõ nök, szak ál lam tit kár egyet ér té sé vel – a 
köz be szer zé si el já rás so rán az ál ta la el vég zen dõ fel adat
meg bí zá si szer zõ dés ben tör té nõ pon tos meg ha tá ro zá sá val. 
A füg get len köz be szer zé si ta nács adó nem tag ja a Bi zott -
ság nak, így sza va za ti jog gal sem ren del ke zik.

A Bizottság bíráló és értékelõ munkájára vonatkozó
részletes szabályok

9.  §

(1) A Bi zott ság el nö ke a köz be szer zé si el já rás so rán ki -
ad má nyo zá si jog gal ren del ke zik. A KvVM ne vé ben aján -
lat té te li fel hí vást, ki egé szí tõ tá jé koz ta tást, – az aján la tok
bon tá sá ról, a tár gya lá sok ról és az ered mény hir de tés rõl
jegy zõ köny vet, hi ány pót lás sal kap cso la tos fel hí vást, ira tot 
az aján lat te võ ki zá rá sá ról, szer zõ dés tel je sí té sé re  való al -
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kal mat lan sá gá nak meg ál la pí tá sá ról, az aján lat ér vény te -
len sé gé rõl, „összeg zést az el já rás ról” – küld het az aján lat -
te võ nek. Fel vi lá go sí tást, in dok lást, tá jé koz ta tást kér het az
aján lat te võ tõl.

(2) A Bi zott ság el nö ké nek és tag ja i nak tel jes egé szé ben
is mer ni ük kell az ak tu á lis köz be szer zé si el já rás aján la ti,
rész vé te li, illetve aján lat té te li fel hí vá sát, a köz be szer zé si
mû sza ki le írást – és amennyi ben ké szült – a dokumentá -
ciót és a bí rá la ti, ér té ke lé si mun ká hoz szük sé ges összes
ira tot.

(3) A Bi zott ság a köz be szer zé si el já rás so rán az aján la -
tok fel bon tá sát, az aján la tok kal kap cso la tos le ve le zést, az
aján la tok bí rá la tát, ér té ke lé sét, tár gya lá sos el já rá sok ese -
tén a tár gya lá sok le foly ta tá sát, az el já rá sok ered mé nyé nek
ki hir de té sét vég zi.

(4) A köz be szer zõ a bi zott sá gi ta gok ki je lö lé sét köve -
tõen, az aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li ha tár idõ le jár ta
elõtt, a Bi zott ság mun ká já nak meg könnyí té se ér de ké ben
el ké szít he ti az el já rás mun ka ter vét, amely tar tal maz za az
el já rás cse lek mé nye it, azok idõ pont ját, az el vég zen dõ fel -
ada to kat, a fel ada tok el lá tá sá nak fe le lõ sét az 5. szá mú mel -
lék let alap ján, me lyet min den bi zott sá gi tag ré szé re az
aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li fel hí vás és a do ku men tá -
ció mel lék le té vel meg kell kül de nie.

(5) A Bi zott ság mun ká já ról – az el já rás(ok) cse lek mé -
nye i rõl a köz be szer zõ nek – min den egyes ülé sé rõl mi ni -
mum há rom pél dány ban ere de ti alá írás(okk)al el lá tott
jegy zõ köny vet kell ké szí te ni. A jegy zõ köny vet Bi zott sá gi
ülé sen ként kü lön-kü lön, vagy foly ta tó la go san kell ve zet ni.

(6) A köz be szer zõ az aján la tok bí rá la tá nak meg könnyí -
té se ér de ké ben ún. bí rá la ti la pot ké szít het a Bi zott ság el nö -
ke és sza va zat tal bíró tag jai ré szé re a 8. szá mú mel lék let
alap ján.

(7) Tár gya lá sos el já rás so rán a tár gya lá so kat csak a
 Bizottság el nö ke – in do kolt eset ben spe ci á lis szak mai
 tudással ren del ke zõ szak ér tõ be vo ná sá val – ve zet he ti le.

(8) A Bi zott ság az aján la to kat az aján la ti, rész vé te li,
aján lat té te li fel hí vás ban és a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban
[Kbt. 81.  § (1) bek.] meg ha tá ro zot tak alap ján kö te les bí rál -
ni és ér té kel ni. Az ér té ke lés so rán ki zá ró lag az elõ re meg -
ha tá ro zott szem pont rend szert kell figye lembe ven ni.

(9) A Bi zott ság kö te les vizs gál ni és jegy zõ könyv ben
rög zí te ni az aján lat te võk kel, illetve azok aján la tá val kap -
cso lat ban a ki zá ró oko kat, az aján lat te võk szer zõ dés tel je -
sí té sé re  való al kal mas sá gát, illetve al kal mat lan sá gát, az
aján la tok ér vé nyes sé gét, illetve ér vény te len sé gét, illetve
azok in do ka it.

(10) Az aján la tok bí rá la ta, illetve ér té ke lé se so rán a
 Bizottság írás be li szak vé le ményt és dön té si ja vas la tot – bí -
rá la ti jegy zõ köny vet – a 9. szá mú mel lék let alap ján ké szít
leg alább há rom pél dány ban ere de ti alá írá sok kal el lát va –
az aján lat ké rõ ne vé ben a köz be szer zé si el já rást le zá ró dön -
tést meg ho zó sze mély ré szé re, mely nek ré szét ké pe zi a ta -

gok in do ko lás sal és alá írá suk kal el lá tott bí rá la ti lap ja.
A jegy zõ könyv össze sít ve is tar tal maz hat ja a ta gok bí rá la ti 
lap ját.

(11) A bí rá la ti jegy zõ könyv nek rész le tes in do ko lást kell
tar tal maz nia a dön tés meg ala po zott sá gát il le tõ en. A bí rá la ti
jegy zõ könyv ben a Bi zott ság ja vas la tot tesz a dön tés ho zó ré -
szé re, mely aján lat te võt ja va sol ja az aján la ti, rész vé te li,
aján lat té te li fel hí vás alap ján ki zár ni az el já rás ból, illetve
mely aján lat te võ al kal mat lan a szer zõ dés tel je sí té sé re – az
aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li fel hí vás ban és a vo nat ko zó
jog sza bá lyok ban [Kbt. 81.  § (1) bek.] fog lal tak figye lembe -
véte lével – vagy mely aján lat te võ nek ér vény te len az aján la -
ta, ille tõ leg, hogy az el já rást mi nõ sít se ered mé nyes nek,
vagy ered mény te len nek, to váb bá, hogy mely aján lat te võt
ja va sol ja az el já rás nyer te sé nek, illetve, hogy mely aján lat -
te võ vel ja va sol ja a szer zõ dés meg kö té sét. A Bi zott ság ki vá -
laszt hat ja a leg ked ve zõbb aján la tot kö ve tõ aján lat te võt és
ja va sol hat ja annak meg ne ve zé sét, illetve ki hir de té sét is.

(12) A Bi zott ság ja vas la ta alap ján a ki zá rás(ok)ról, az
aján lat te võ(k) szer zõ dés tel je sí té sé re  való al kal mat lan ná
mi nõ sí tés rõl, az aján lat(ok) ér vény te len sé gé rõl, az el já rás
ered mé nyes sé gé rõl, illetve annak ered mény te len sé gé rõl,
az el já rás nyer te sé rõl a dön tés ho zó dönt.

(13) Amennyi ben a dön tés ho zó nem fo gad ja el a Bi zott -
ság dön tés-elõ ké szí tõ ja vas la tát, ak kor kö te les írás ban
meg in do kol ni, hogy mi lyen ok ból mel lõz te azt, me lyek
vol tak a dön té sét meg ala po zó kö rül mé nyek és té nyek.
Ez eset ben a dön tés ho zó nak is nyi lat ko za tot kell ten nie az
össze fér he tet len ség te kin te té ben. To váb bá írás be li uta sí -
tást kell ad nia (ér te lem sze rû en) a szak mai fõ osz tály ve ze -
tõ je, illetve az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je ré -
szé re az el já rás to váb bi foly ta tá sá val, illetve le zá rá sá val
kap cso lat ban.

VIII.

A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA

10.  §

(1) A köz be szer zé sek pénz ügyi for rá sa i nak üte me zé se a 
KvVM éves költ ség ve té si elõ irány za ta, és a tár ca ren del -
ke zé sé re álló egyéb pénz esz kö ze i nek figye lembe véte lével 
(azok alap ján) tör té nik. A köz be szer zé si el já rást ál ta lá nos
eset ben meg in dí ta ni ak kor le het, ha az a Mi nisz ter ál tal jó -
vá ha gyott éves össze sí tett köz be szer zé si terv ben sze re pel
(vagyis az aján lat ké rés idõ pont já ban az anya gi fe de zet
ren del ke zés re áll, vagy biz to sí ték van rá, hogy a tel je sí tés
idõ pont já ban az anya gi fe de zet ren del ke zés re fog áll ni).

(2) A köz be szer zé si el já rás meg in dí tá sá nak elsõ sza ka -
szát ké pe zi az, ami kor – az SZMSZ-ben meg ha tá ro zott ha -
tás kö ri sza bá lyok alap ján – a be szer zés ben ér de kelt szer -
ve ze ti egy ség kez de mé nye zõ ira tot – 2. szá mú mel lék let
alap ján – in téz a Bo ve ze tõ jé hez.
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(3) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség nek az egyes köz -
be szer zé si el já rá sok ese tén elõ ze tesen meg kell be csül nie a 
köz be szer zés ér té két, füg get le nül at tól, hogy a be szer zés
elõ ze tes pénz ügyi elõ irány za ta sze re pel a köz be szer zé si
terv ben. A be csült ér ték figye lembe véte lével – a Bo ko or -
di ná ci ó já ban – ki kell vá lasz ta ni, hogy a be szer zés sel kap -
cso lat ban a Kbt. mely fe je ze té nek elõ írásai sze rint kell el -
jár ni (IV. fe je zet: a Kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ, VI. fe -
je zet: nem ze ti ér ték ha tá ro kat el érõ és a ne gye dik rész sze -
rin ti nem ze ti ér ték ha tá rok alat ti egy sze rû be szer zé sek).

(4) A kez de mé nye zõ irat ban az aján lat ké rõ szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ jé nek pon to san meg kell je löl nie a be szer zés
tár gyát, – a Kbt. ha tá lya alá tar to zó be szer zé sek ese tén – a
mi nisz ter ál tal jó vá ha gyott éves össze sí tett köz be szer zé si
terv ben el fog lalt he lyét. A kez de mé nye zõ irat ban a szer ve -
ze ti egy ség ve ze tõ jé nek ab ban az eset ben, ha szak mai
vagy más egyéb szem pon tok alap ján a be szer zés meg íté lé -
se sze rint a Kbt. ki vé te li kö re i be so rol ha tó, ezt in do kol nia
kell, adott eset ben jog sza bály ra  való hi vat ko zás mel lett.
A kez de mé nye zõ irat ban az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség
ve ze tõ jé nek nyi lat koz nia kell, hogy a szak te rü le tén be -
szer zés elõ ké szí té se so rán figye lembe vet te a Kbt.
40.  §-ában fog lal ta kat, amely sze rint ti los a tör vény meg -
ke rü lé se cél já ból a köz be szer zést ré szek re bon ta ni. A kez -
de mé nye zõ ira tot a szak mai fõ osz tály ve ze tõ je kül di meg a 
Bo ré szé re a Gaz dál ko dá si sza bály zat 10. füg ge lé ké nek
mel lék le té vel.

(5) A Bo ve ze tõ je a kez de mé nye zõ irat alap ján a be szer -
zést nyil ván tar tás ba ve szi, köz be szer zé si el já rá sok ese tén
ki je lö li a Bo mun ka tár sát – aki részt vesz a köz be szer zé si
el já rás le foly ta tá sá ban – majd a kez de mé nye zõ ira tot
vissza kül di a köz be szer zést kez de mé nye zõ szer ve ze ti
egy ség ve ze tõ jé nek.

(6) A kez de mé nye zõ irat alap ján az aján la ti, rész vé te li,
aján lat té te li fel hí vást – tel jes körû köz be szer zé si el já rás
ese té ben – a szak mai igé nyek figye lembe véte lével, illetve
azok alap ján a Bo ké szí ti el, ame lyet a hir det mény köz zé -
té te le elõtt egyez te tés re meg küld a köz be szer zé si el já rást
kez de mé nye zõ (aján lat ké rõ) szak te rü let ré szé re.

(7) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség a köz be szer zé si el -
já rást meg in dí tó hir det mény szö veg ter ve ze té vel egyet ért -
het, vagy mó do sí tó ész re vé te le ket te het.

(8) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség egyet ér té sé vel – a
nyílt, a meg hí vá sos, a tár gya lá sos, az egy sze rû sí tett, va la -
mint a Kbt. 299.  § (1) bek. a) pont ja sze rin ti köz be szer zé si
el já rás ese tén – az el já rást az aján la ti, aján lat té te li fel hí vás
köz zé té te lé vel a Bo in dít ja meg.

(9) A Kbt. 299.  § (1) bek. b) pont ja sze rin ti egy sze rû
köz be szer zé si el já rás ese tén, az aján lat té te li fel hí vást a
Kbt. 299.  § (3) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján az aján lat -
ké rõ szer ve ze ti egy ség nek kell el ké szí te nie. Az ajánlat -
tételi fel hí vás ki kül dé se elõtt azt a Bo ki je lölt mun ka tár sá -
nak kell el len je gyez nie.

(10) A Kbt. sze rint a köz be szer zés meg kez dé sén az el já -
rást meg in dí tó hir det mény (aján la ti-, rész vé te li-, aján lat té -
te li fel hí vás) köz zé té tel re  való, illetve az aján lat té te li fel hí -
vás aján lat te võk ré szé re  való meg kül dé sé nek idõ pont ját
kell ér te ni.

(11) A sza bály zat ha tá lya alá tar to zó mi nisz té ri u mi
szer ve ze ti egy sé gek ré szé rõl azon ban a köz be szer zé si el já -
rás egy sé ge sen ak kor kez dõ dik, ami kor a kez de mé nye zõ
ira tot a dön tés ho zó alá ír ta.

Az ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívás

11.  §

(1) Az aján la ti, rész vé te li, illetve aján lat té te li fel hí vást
tar tal ma zó hir det ményt a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti
hir det mé nyek a bí rá la ti összeg zé sek és az éves sta tisz ti kai
összeg zé sek min tá i ról  szóló 2/2006. (I. 13.) IM ren de let -
ben (a továb biak ban: R.) meg ha tá ro zott min ták, illetve a
Kbt. 299.  § (1) bek. b) pont ja sze rin ti egy sze rû köz be szer -
zé si el já rá sok ese té ben a Kbt. 299.  § (3) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján úgy kell el ké szí te ni, hogy azok alap ján az
aján lat te võk egyen lõ eséllyel meg fe le lõ aján la tot te hes se -
nek.

(2) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség nek – a Bo-al tör té -
nõ ko or di ná ci ó ja so rán – min den, a be szer zés meg -
valósulása te kin te té ben elõ for du ló le he tõ sé get mér le gel -
nie kell, és az aján la ti, rész vé te li, illetve az aján lat té te li fel -
hí vás meg fo gal ma zá sa kor pon to san és egy ér tel mû en meg
kell ha tá roz nia azo kat a kör nye zet vé del mi, szak mai kri té -
ri u mo kat ame lyek a be szer zés szem pont já ból el en ged he -
tet le nül fon to sak. Ide ért ve a be szer zé sek hez köz vet len
kap cso ló dó jog sza bá lyok meg je lö lé sét [így pl. hogy a
szol gál ta tás tel je sí té se egy bi zo nyos fog lal ko zás hoz
( képesítéshez) van-e köt ve, mi vel ez eset ben az aján la ti-,
rész vé te li-, aján lat té te li fel hí vás ban meg kell ha tá roz ni az
ev vel össze füg gés ben álló al kal mas sá gi, illetve alkal -
matlansági szem pon tot, illetve szem pon to kat és az arra,
azok ra vo nat ko zó iga zo lá si mó dot], va la mint a KvVM ál -
tal a be szer zés so rán ér vé nye sí te ni kí vánt szak ma po li ti kai
cél ki tû zé se ket is.

(3) Tel jes körû köz be szer zé si el já rá sok ese tén az aján la -
ti, rész vé te li fel hí vá sok ban min den eset ben elõ kell írni a
Kbt. 60–62.  §-ban fog lalt ki zá ró oko kat.

(4) Egy sze rû köz be szer zé si el já rás ese tén is a Kbt. 60.  §
(1) és 61.  § (1) be kez dé se alap ján ki zá ró okok meg ha tá roz -
ha tók.

(5) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség nek a Kbt. 66.  § és a 
67.  § alap ján meg kell ha tá roz nia a pénz ügyi, mû sza ki,
ille tõ leg szak mai al kal mas ság mi ni mum kö ve tel mé nye it
és azok iga zo lá si mód ját (egy sze rû köz be szer zé si el já rá -
sok ese tén is leg alább egy pénz ügyi, gaz da sá gi és leg alább
egy mû sza ki al kal mas sá gi fel té telt és azok iga zo lá si mód -
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ját). Fi gye lem mel kell len ni az aján lat te võ (al vál lal ko zó)
üz le ti ti tok hoz fû zõ dõ ér de ké re is. Az aján lat ké rõ szer ve -
ze ti egy ség nek az al kal mas sá gi mi ni mum kö ve tel mé nye it
– a köz be szer zés tár gyá ra kell kor lá toz nia, a kö ve tel mé -
nye ket a köz be szer zés be csült ér té ké re  való te kin tet tel is –
leg fel jebb a szer zõ dés tel je sí té sé hez tény le ge sen szük sé -
ges fel té te lek mér té ké ig le het elõ ír ni a Kbt. 69.  § (3) be -
kez dés alap ján.

(6) A köz be szer zé si el já rá sok aján la ti, rész vé te li, aján -
lat té te li fel hí vá sa i ban – a köz be szer zés tár gyá nak figye -
lembe véte lével – le he tõ ség sze rint elõ kell írni a Kbt.
68.  §-ával har mo ni zá ló al kal mas sá gi kri té ri u mo kat vagy
ér vé nyes sé gi fel té te le ket [így pl. EMAS re giszt rá ció vagy
ISO 14001 ta nú sí tás, EU öko-cím ke vagy a 29/1997.
(VIII. 29.) KTM ren de let sze rin ti kör nye zet ba rát ter mék
mi nõ sí tés fel té te lét].

(7) Az aján la ti, aján lat té te li fel hí vás ban min den eset ben
meg kell ha tá roz ni az aján la tok bí rá la ti szem pont ját a
Kbt. 57.  § (2) be kez dés alap ján. Az aján la tok el bí rá lá sa
tör tén het:

a) a leg ala cso nyabb össze gû el len szol gál ta tás ki vá lasz -
tá sá val (ezt a mód szert ak kor cél sze rû al kal maz ni, ha vár -
ha tó an az aján lat te võk az al kal mas sá gi fel té te lek alap ján
azo no san al kal ma sak a szer zõ dés tel je sí té sé re és a szer zõ -
dés mû sza ki tar tal ma, azaz a szer zõ dés tel je sí té sé vel kap -
cso la tos el vá rá sok az aján lat ké rõ ré szé rõl na gyon pon to -
san meg ha tá ro zot tak, to váb bá be szer zés tár gyá nál a mi nõ -
sé gi pa ra mé te rek egy ér tel mû en meg ha tá roz ha tók, és azo -
kat az aján la ti do ku men tá ció tar tal maz za), vagy

b) az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz tá -
sá nak mód sze ré vel. Ez eset ben az ér té ke lé si szem pon to kat 
(rész szem pon tok) az azok ra ad ha tó pont szám alsó és fel sõ
ha tár át, azok szor zó szá mát (súly szám) az ér té ke lés szá mí -
tá sá nak sza bá lya it (az aján la ti, aján lat té te li fel hí vás ban)
elõ re meg kell ha tá roz ni. Az összes sé gé ben leg ked ve zõbb
aján la tok ki vá lasz tá sa ese tén – a súly szá mok meg ha tá ro -
zá sá nál figye lembe kell ven ni, hogy az aján la ti ár nak, vagy 
az egyéb (pl. szak mai) szem pon tok nak kí ván az aján lat ké -
rõ szer ve ze ti egy ség pri o ri tást biz to sí ta ni.

(8) Az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz tá -
sa ese tén – az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség nek – a Kbt.
alap ján kell meg ha tá roz ni a rész szem pon to kat kü lö nös te -
kin tet tel a Kbt. 57.  § (4) be kez dés c) pont já ban fog lal tak ra.

(9) A bí rá la ti szem pont rend szer ki ala kí tá sa kor ki emelt
fon tos ság gal be kell tar ta ni a Kbt. ob jek tív össze ha son lít -
ha tó sá gá ra vo nat ko zó elõ írását.

Ajánlati, részvételi, ajánlattételi felhívások közzététele,
megküldése

12.  §

(1) Az aján la ti, a rész vé te li, ille tõ leg az aján lat té te li fel -
hí vás köz zé té tel re  való meg kül dé se a Köz be szer zé si Ér te -

sí tõ Szer kesz tõ bi zott sá ga ré szé re, hir det mény köz zé té te le
nél kü li tár gya lá sos el já rás ese tén az aján lat te võk és a Köz -
be szer zé si Dön tõ bi zott ság tá jé koz ta tá sa az el já rás meg -
kez dé sé rõl, a Bo fel ada ta.

(2) A Kbt. 299.  § (1) be kez dés b) pont ja sze rint kez de -
mé nye zett egy sze rû köz be szer zé si el já rás ese tén, – ami kor 
a be szer zés be csült ér té ke nem éri el a min den ko ri nem ze ti
ér ték ha tár fe lét – az aján lat té te li fel hí vást az aján lat ké rõ
szer ve ze ti egy ség ké szí ti el és a Bi zott ság el nö ke kí sé rõ le -
vél lel kül di meg az aján lat te võk nek. A kí sé rõ le vél dá tu -
má nak meg kell egyez nie az aján lat té te li fel hí vás ban meg -
je lölt „meg kül dés” dá tu má val.

A dokumentáció és tájékoztatás,
az ajánlattételi határidõ

13.  §

(1) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség a meg fe le lõ aján -
lat té tel ér de ké ben a köz be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó
szak mai do ku men tá ci ót kö te les ké szí te ni vagy ké szít tet ni.

(2) A do ku men tá ci ót az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség -
nek olyan rész le tes ség gel kell ki dol goz ni, hogy ab ból egy -
ér tel mû le gyen az aján lat ké rõ igé nye, az aján lat ké rõ szer -
ve ze ti egy ség pon to san mit, mennyit, mi kor ra, mennyi ide -
ig, mi lyen cél ból és mi nõ ség ben kí ván be sze rez ni (meg -
valósíttatni, szol gál ta tást vár ni). A do ku men tá ci ó nak tar -
tal maz nia kell a vo nat ko zó köz be szer zé si mû sza ki le írást
és a rész le tes szer zõ dé si fel té te le ket vagy a szer zõ dés ter -
ve ze tet.

(3) Ha a szak mai do ku men tá ció össze ál lí tá sa spe ci á lis
szak mai is me re te ket igé nyel vagy a be szer zés mû sza ki
terv és ha tó sá gi en ge dély kö te les annak el ké szí té sé hez a
szak te rü let kül sõ szer ve ze tet vagy mun ka tár sat is igény be
ve het.

(4) A Kbt. 299.  § (1) be kez dés sze rin ti egy sze rû köz be -
szer zé si el já rá sok ese tén nem szük sé ges do ku men tá ci ót
ké szí te ni, de min den kép pen szük sé ges pon to san meg ha tá -
roz ni szak mai szem pont ból a be szer zés sel kap cso la tos fel -
ada to kat és az el vá rá so kat (té ma la pon vagy a köz be szer zé -
si mû sza ki le írás ban).

(5) A szak mai do ku men tá ció össze ál lí tá sá ért, a köz be -
szer zé si mû sza ki le írás, a rész le tes szer zõ dé si fel té te lek
tar tal má ért – egy sze rû köz be szer zé si el já rá sok ese tén a té -
ma la pon meg ha tá ro zot ta kért – az aján lat ké rõ szer ve ze ti
egy ség tar to zik fe le lõs ség gel.

(6) Az aján lat té te li do ku men tá ci ó nak – az egy sza ka -
szos el já rá sok ese tén – tel jes ter je del mé ben ké szen kell áll -
nia a hir det mény a köz zé té te lé nek, illetve az aján lat té te li
fel hí vás meg kül dé sé nek nap ján.

(7) A két sza kasz ból álló el já rás ese tén – a meg fe le lõ
rész vé te li je lent ke zés be nyúj tá sá nak elõ se gí té se ér de ké -
ben – rész vé te li do ku men tá ció is ké szít he tõ.

12. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1575



(8) Aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li fel hí vá sok – a hi va -
ta los köz zé té telt, illetve az aján lat té te li fel hí vá sok köz vet -
len ki kül dé sét köve tõen az aján lat ké rõ a szak te rü let igé nye 
alap ján – a KvVM hon lap ján is meg je le nít he tõk. A hon la -
pon  való köz zé té telt min den eset ben – a Bo ve ze tõ jé nek
egyet ér té sé vel – az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség nek kell
kez de mé nyez nie. Az aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li fel hí -
vá sok KvVM hon lap ján  való meg je le ní té se – igény ese tén
– a Saj tó osz tály fel ada ta.

(9) A do ku men tá ció az aján lat te võ(k)nek át ad ha tó té rí -
tés el le né ben, vagy té rí tés men te sen. Az ellen ér ték össze -
gét és a fi ze tés mód ját az aján la ti aján lat té te li fel hí vás ban
kell meg ha tá roz ni. A do ku men tá ció el len ér té ké nek meg ál -
la pí tá sá nál figye lembe kell ven ni a Kbt. 54.  § (5) be kez dé -
sé ben fog lal ta kat.

(10) A do ku men tá ci ót a Bo vagy az aján lat ké rõ szer ve ze -
ti egy ség hi va ta los he lyi sé gé ben kell át ad ni az aján lat te -
võ(k)nek, vagy a KvVM hon lap ján meg je le ní te ni az aján la -
ti, rész vé te li, aján lat té te li fel hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze -
rint. Le he tõ sé get kell biz to sí ta ni az ér dek lõ dõ aján lat te võk
ré szé re a vá sár lás kö te le zett sé ge nél kü li be te kin tés re is.

(11) A do ku men tá ci ót sze mé lyes át vé tel ese tén át vé te li
el is mer vény el le né ben kell át ad ni. Az át vé te li el is mer vé -
nyen fel kell tün tet ni a do ku men tá ci ót át ve võ cég ne vét, cí -
mét, a cég jegy zé sé re jo go sult ne vét, a kap cso lat tar tó ne vét 
és el ér he tõ sé ge it (te le fon, fax szám, e-mail cím). Ab ban az
eset ben, ha a do ku men tá ció ellen ér ték fe jé ben ke rül ki bo -
csá tás ra a do ku men tá ci ót át ve võ nek az adó és pénz in té ze ti 
szám lá já nak szá mát is fel kell tün tet ni.

(12) Ha a do ku men tá ció ellen ér ték fe jé ben ke rül ki bo -
csá tás ra a – Bo, illetve az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség tá -
jé koz ta tá sa alap ján – a Pénz ügyi és szám vi te li osz tály ezen 
összeg rõl szám lát kö te les ki ál lí ta ni és pos tán meg kül de ni
azt a do ku men tá ció meg vá sár ló já nak.

(13) Az aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li fel hí vás sal, a
do ku men tá ci ó val kap cso la tos ki egé szí tõ tá jé koz ta tást – az
aján lat te võk, illetve a rész vé tel re je lent ke zõk ré szé re adott 
eset ben – a Kbt. 56.  §, ille tõ leg 103.  §-a sze rint az aján lat -
ké rõ szer ve ze ti egy ség adat szol gál ta tá sá nak figye lembe -
véte lével a Bi zott ság el nö ke adja meg, illetve kül di ki.
Nyílt, meg hí vá sos, tár gya lá sos (tel jes körû) köz be szer zé si
el já rás ese tén a ki egé szí tõ tá jé koz ta tás ban fog lal ta kat a hi -
va ta los köz be szer zé si ta nács adó val a ki kül dést meg elõ zõ -
en egyez tet ni kell. A ki egé szí tõ tá jé koz ta tó kat a ki bo csá tás 
sor rend jé ben sor szám mal kell el lát ni. A tá jé koz ta tás so rán
[a Kbt. 56.  § (3) be kez dé se alap ján] biz to sí ta ni kell az
esély egyen lõ sé get, azaz a ki egé szí tõ tá jé koz ta tást az el já -
rás ban részt vevõ min den is mert aján lat te võ ré szé re meg
kell kül de ni, illetve át ad ni.

(14) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség a meg fe le lõ aján -
lat té tel elõ se gí té se ér de ké ben hely szí ni kon zul tá ci ót tûz het
ki, amely nek he lyét és idõ pont ját a do ku men tá ci ó ban vagy
az aján la ti, aján lat té te li fel hí vás ban kell meg ad ni. A hely -
szí ni kon zul tá ci ón min den eset ben részt vesz az aján lat ké rõ

szer ve ze ti egy ség be szer zé sért fe le lõs mun ka tár sa. A kon -
zul tá ci ón el hang zot tak ról az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség
mun ka tár sá nak jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, me lyet a kon -
zul tá ció nap já tól szá mí tott öt na pon be lül – a hi va ta los köz -
be szer zé si ta nács adó egyet ér té sé vel – a Bi zott ság el nö ke
küld meg az ál ta la is mert összes aján lat te võ nek.

(15) Az aján lat te võ, rész vé tel re je lent ke zõ az aján la ti,
rész vé te li fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban fog lal tak kal
kap cso lat ban ki egé szí tõ tá jé koz ta tást kér het az aján lat té te -
li ha tár idõ le jár ta elõtt leg ké sõbb 10, a rész vé te li ha tár idõ
le jár ta elõtt leg ké sõbb 8 nap pal. A ki egé szí tõ tá jé koz ta tást, 
az aján la ti-, aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt leg ké sõbb 6,
a rész vé te li ha tár idõ le jár ta elõtt leg ké sõbb 4 nap pal a
 Bizottság el nö ké nek kell meg ad nia szak mai kér dé sek te -
kin te té ben az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség tá jé koz ta tá sa
alap ján. A ki egé szí tõ tá jé koz ta tás nem ered mé nyez he ti az
ere de ti fel hí vás, a do ku men tá ció tar tal mi mó do su lá sát.
A ki egé szí tõ tá jé koz ta tást min den is mert aján lat te võ nek
egy idõ ben ki kell kül de ni.

(16) Az aján lat té tel meg könnyí té se ér de ké ben a do ku -
men tá ció, illetve az aján lat té te li fel hí vás mel lék le te tar tal -
maz hat nyi lat ko zat, illetve irat min tá kat is.

(17) Az aján lat be nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõ (aján -
lat té te li ha tár idõ) meg ha tá ro zá sa a köz be szer zé sek faj tái
sze rint vál to zik [így pl. ál ta lá nos eset ben a nyílt el já rás
ese tén 52 nap, meg hí vá sos, hir det mény köz zé té te lé vel in -
du ló tár gya lá sos, (két sza kasz ból álló) el já rás es tén, rész -
vé tel re  való je lent ke zé sek ese tén 37 nap, tár gya lá sos, hir -
det mény köz zé té te le nél kü li tár gya lá sos, egy sze rû sí tett és
egy sze rû el já rá sok ese té ben, hogy az aján lat té tel re „ele -
gen dõ idõ” áll jon ren del ke zés re. Az „ele gen dõ idõ”
16 nap nál ne le gyen rö vi debb a Kbt. 323.  § (2) be kez dés
figye lembe véte lével.]

(18) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség az el já rást meg in -
dí tó hir det mény ben meg ha tá ro zott aján lat té te li ha tár idõt
– in do kolt est ben – egy al ka lom mal meg hosszab bít hat ja, ha
az ere de ti ha tár idõ le jár ta elõtt hir det mény ben köz zé te szi a
mó do sí tott ha tár idõt, és a ha tár idõ meg hosszab bí tá sá nak in -
do kát [így pl. ab ban az eset ben, ha a ki egé szí tõ tá jé koz ta tást 
nem tud ja idõ ben meg ad ni Kbt. 56.  § (3) be kez dés].

(19) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség – nyílt, meg hí vá -
sos, tár gya lá sos köz be szer zé si el já rás ese tén a Bo ko or di -
ná ci ó já ban, egy sze rû köz be szer zé si el já rás ese té ben sa ját
ha tás kör ben – az aján lat té te li, rész vé te li ha tár idõ le jár tá ig
az aján la ti, rész vé te li aján lat té te li fel hí vá sát vissza von hat -
ja, (pl. for rás bõ ví tés, for rás meg vo nás, illetve csök ken tés
vagy zá ro lás ese tén) vagy mó do sít hat ja (Kbt. 76.  §). A mó -
do sí tott fel té te lek rõl az aján lat té te li, rész vé te li ha tár idõ
 lejárta elõtt új hir det ményt kell köz zé ten ni, amely ben
új aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li ha tár idõt kell meg ál la -
pí ta ni.

(20) Az aján lat te võ az aján lat té te li, rész vé te li ha tár idõ
le jár tá ig mó do sít hat ja aján la tát, illetve rész vé tel re  való
 jelentkezését.
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(21) Az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát köve tõen a be nyúj -
tott aján la tok az aján lat ké rõ hoz zá já ru lá sá val sem mó do -
sít ha tók.

Az ajánlati biztosíték, ajánlati kötöttség

14.  §

(1) Az aján la ti biz to sí ték kö ve tel mé nye i rõl, szük sé ges -
sé gé rõl, ki kö té se ese tén for má já ról, mér té ké rõl a köz be -
szer zést in dít vá nyo zó szer ve ze ti egy ség dönt. Az aján la ti
biz to sí ték – Kbt. ál tal elõ írt mó don  való – ke ze lé sé rõl,
nyil ván tar tá sá ról, illetve vissza fi ze té sé rõl a Pénz ügyi és
szám vi te li osz tály gon dos ko dik.

(2) Az aján la ti kö tött ség az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá -
tól, illetve tár gya lá sos köz be szer zé si el já rás ese tén a vég sõ 
aján lat té tel ha tár ide jé tõl kez dõ dik.

(3) Az aján lat te võ leg alább az aján la ti fel hí vás ban meg -
adott, ter ve zett szer zõ dés kö té si idõ pont le jár tá ig köt ve van 
aján la tá hoz, de a fel hí vás ban hosszabb aján la ti kö tött ség is 
meg ha tá roz ha tó.

Az ajánlatok tartalmi és formai követelménye,
azok benyújtása

15.  §

(1) Az aján lat te võ nek az aján la ti, rész vé te li, illetve
aján lat té te li fel hí vás ban és a do ku men tá ci ó ban meg ha tá -
ro zott tar tal mi és for mai kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen
kell aján la tát el ké szí te nie és az aján la ti, rész vé te li je lent -
ke zés, aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig a fel hí vás ban meg ha -
tá ro zott he lyen be nyúj ta nia.

(2) Az aján la tok át vé te lét az aján la ti, rész vé te li, aján lat -
té te li fel hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze rint – tel jes körû
köz be szer zé si el já rá sok ese tén a Bo-nak, egy sze rû köz be -
szer zé si el já rá sok ese tén az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség -
nek – kell biz to sí ta nia. A Bo egy sze rû köz be szer zé si el já -
rá sok ese tén is át ve he ti az aján la to kat ab ban az eset ben, ha
erre az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je fel ké ri.

(3) Az aján la tok át vé te lé rõl – amennyi ben azok sze mé -
lye sen, illetve fu tár út ján ke rül tek be nyúj tás ra – át vé te li el -
is mer vényt kell ki ál lí ta ni, fel tün tet ve azon az aján lat be -
nyúj tá sá nak idõ pont ját.

Az ajánlatok felbontása

16.  §

(1) Az aján la tok, rész vé tel re  való je lent ke zé sek fel bon -
tá sá hoz, az ered mény(ek) ki hir de té sé hez stb. szük sé ges a
tech ni kai fel té te le ket (be lép te tés, hely szín, az aján la ti fel -

hí vás ban elõ írt ese tek ben a köz jegy zõ je len lé té nek) az
aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség nek kell biz to sí ta nia.

(2) Az aján la to kat, a rész vé tel re  való je lent ke zé se ket
tar tal ma zó ira tok fel bon tá sát az aján la ti, rész vé te li, aján -
lat té te li ha tár idõ le jár tá nak idõ pont já ban kell meg kez de ni
a Kbt. 80.  §, 110.  §, illetve 300.  § (1) be kez dés meg fe -
lelõen.

(3) Az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát köve tõen be nyúj tás -
ra ke rü lõ aján la to kat is az aján lat ké rõ nek jegy zõ könyv fel -
vé te le mel lett, át ven nie, és az el já rás töb bi ira ta i val együtt
irat tá roz nia kell.

(4) Az aján la tok fel bon tá sát a Bi zott ság leg alább két
tag ja vég zi.

(5) Az aján la tok fel bon tá sá ról a Kbt. és je len sza bály zat
elõ írásainak meg fe le lõ tar tal mú jegy zõ köny vet a 7. szá mú
mel lék let alap ján kell ké szí te ni leg ke ve sebb há rom – ere -
de ti alá írás(okk)al el lá tott – pél dány ban, ame lyek má so la ti 
pél dá nyát a bon tás tól szá mí tott öt na pon be lül a Bi zott ság
el nö ke meg kül di az aján la tot be nyúj tó összes aján lat te võ -
nek.

(6) Amennyi ben az aján la tok fel bon tá sa kor a bon tást
vég zõ sze mé lye ken kí vül má sok (pl. az aján la ti fel hí vás -
ban meg ha tá ro zott sze mé lyek) is részt vesz nek, úgy je len -
lé ti ívet is kell ké szí te ni.

Az ajánlatok elbírálása és értékelése

17.  §

(1) Az aján la to kat a le he tõ leg rö vi debb idõn be lül el kell 
bí rál ni és azt köve tõen az el já rás ered mé nyét az aján la ti,
rész vé te li, aján lat té te li fel hí vás ban meg ha tá ro zott ered -
mény hir de tés idõ pont já ban nyil vá no san kell ki hir det ni.

(2) Egy sze rû köz be szer zé si el já rá sok ese tén, a köz -
beszerzési el já rás ered mé nyét nem kell nyil vá no san ki hir -
det ni.

(3) A Bi zott ság kö te les az aján la to kat el bí rál ni, ki vé ve,
ha a köz be szer zés meg kez dé sét köve tõen – ál ta la elõ re
nem lát ha tó és el há rít ha tat lan ok kö vet kez té ben – be ál lott
lé nye ges kö rül mény  miatt a szer zõ dés meg kö té sé re, ille tõ -
leg a szer zõ dés meg kö té se ese tén a tel je sí tés re nem len ne
ké pes. Eb ben az eset ben a dön tés ho zó nak az el já rást a Kbt. 
92.  § d) pont ja alap ján ered mény te len né kell nyil vá ní ta nia.

(4) Az aján la tok el bí rá lá sa so rán azt kell meg vizs gál ni,
hogy az aján la tok meg fe lel nek-e, az aján la ti fel hí vás ban, a
do ku men tá ci ó ban (al kal man ként a hely szí ni kon zul tá ci ós
jegy zõ könyv ben vagy más hol rög zí tett) és a jog sza bá lyok -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek.

(5) A aján la tok bí rá la ta so rán ki e mel ten kell vizs gál ni,
hogy az egyes aján lat te võk al kal ma sak-e, illetve ké pe -
sek-e az aján la tuk sze rin ti szer zõ dés tel je sí tés re. En nek ke -
re té ben az aján lat te võk nyi lat ko za tai, iga zo lá sai és egyéb
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be nyúj tott ira tai alap ján a Bi zott ság nak meg kell gyõ zõd -
nie, hogy:

a) az aján lat te võ(k) ese té ben fenn áll nak-e az aján la ti,
aján lat té te li fel hí vás ban meg ha tá ro zott ki zá ró okok,

b) az aján lat te võ(k) pén zü gyi leg és mû sza ki lag al kal -
mas-e a szer zõ dés tel je sí tés re,

c) a meg fo gal ma zott ér vény te len sé gi fel té te lek bár me -
lyi ke fenn áll-e az aján lat te võ(k) ese té ben,

d) az aján lat(ok) min den te kin tet ben meg fe lel(nek) az
aján la ti fel hí vás és a do ku men tá ció fel té te le i nek,

e) a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban fog lal tak nak.

(6) Az aján la ti fel hí vás ban elõ ír tak nak meg fele lõen kell 
meg ítél ni az aján lat te võ, va la mint – amennyi ben ez elõ -
írásra ke rült – a köz be szer zés ér té ké nek tíz szá za lé kát
meg ha la dó mér ték ben igény be ven ni kí vánt al vál lal ko zó
szer zõ dés tel je sí té sé re  való al kal mas sá gát, illetve al kal -
mat lan sá gát. En nek so rán az iga zo lá sok ere de ti sé gét, ille -
tõ leg a má so la tok meg fe le lõ sé gét is el len õriz ni kell.

(7) A Bi zott ság a Kbt. 60.  § 1) bek g) pont já ban fog lalt
ki zá ró okok fenn nem ál lá sát – egy sze rû köz be szer zé si el -
já rá sok le foly ta tá sa ese tén is – a mun ka ügyi el len õr zés rõl
 szóló 1996. évi LXXV. tör vény ha tá lya alá tar to zó ese tek -
ben az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fel ügye -
lõ ség nyil ván tar tá sá ból nyil vá nos ság ra ho zott ada tok alap -
ján kö te les el len õriz ni.

(8) Amennyi ben biz to sí tott a hi ány pót lás le he tõ sé ge,
úgy azo kat az aján lat te võ ket, akik aján la tu kat hi á nyo san
ad ták be, a Bi zott ság el nö ké nek fel kell szó lí ta nia a hi -
ányzó ira tok, iga zo lá sok pót lá sá ra ha tár idõ meg je lö lé sé -
vel, amely nem le het ke ve sebb mint négy mun ka nap, a
töb bi aján la tot tevõ egy ide jû tá jé koz ta tá sa mel lett a Kbt.
83.  §. (3) be kez dés alap ján.

(9) Az aján la tok fel bon tá sa után, illetve a hi ány pót lá si
ha tár idõ le jár tát köve tõen meg kell ál la pí ta ni, hogy me -
lyek az ér vé nyes és ér vény te len aján la tok.

(10) Az aján la tok el bí rá lá sa so rán, a Bi zott ság el nö ke
írás ban, a töb bi aján lat te võ egy ide jû ér te sí té se mel lett fel -
vi lá go sí tást kér het az aján lat te võ tõl a ki zá ró okok kal, az
al kal mas ság gal, ille tõ leg az aján la ti fel hí vás ban vagy a do -
ku men tá ci ó ban elõ írt egyéb ira tok kal kap cso la tos nem
egy ér tel mû ki je len té sek, nyi lat ko za tok, iga zo lá sok tar tal -
má nak tisz tá zá sa ér de ké ben a Kbt. 85.  §-a alap ján.
Ez azon ban nem ered mé nyez he ti az aján lat mó do sí tá sát.

(11) Ha az aján lat nak a bí rá la ti rész szem pon tok sze rin ti
va la me lyik tar tal mi ele me le he tet len, vagy túl zot tan ma -
gas, vagy ala csony mér té kû, illetve ki rí vó an arány ta lan
kö te le zett ség vál la lást tar tal maz, a Bi zott ság el nö ke – írás -
ban – az érin tett aján la ti elem(ek)re vo nat ko zó ada to kat,
va la mint in do ko lást kö te les írás ban kér ni a Kbt. 86.  §
(1) be kez dés alap ján. Er rõl a ké rés rõl a töb bi aján lat te võt
egy ide jû leg, írás ban tá jé koz tat nia kell.

(12) A Bi zott ság az in dok lás és a ren del ke zés re álló ira -
tok alap ján kö te les meg gyõ zõd ni az aján la ti ele mek meg -

ala po zott sá gá ról, en nek so rán írás ban tá jé koz ta tást kér het
az aján lat te võ tõl a vi ta tott aján la ti elem re.

(13) A Bi zott ság kö te les ér vény te len nek nyil vá ní ta ni
azt az aján la tot, amely arány ta lan kö te le zett ség vál la lást
tar tal maz, ha nem tart ja el fo gad ha tó nak és gaz da sá gi
éssze rû ség gel össze egyez tet he tõ nek az in do ko lást.

(14) Az aján lat te võ ki zá rá sá ról – a Kbt. 60.  § (1) be kez -
dés, a 61.  § (1) be kez dés, ille tõ leg 62.  § (1) be kez dé se
alap ján – az aján lat ér vény te len sé gé rõl, az aján lat te võ al -
kal mas sá gá ról, illetve al kal mat lan sá gá ról az aján la ti fel hí -
vás ban, a do ku men tá ci ó ban fog lal tak alap ján a Bi zott ság
ja vas la tot tesz a dön tés ho zó ré szé re. Amennyi ben az aján -
lat te võ ki zá rá sá ra okot adó kö rül mény tisz tá zá sá hoz jogi
szak vé le mény is szük sé ges, a Bi zott ság el nö ke a Bo ve ze -
tõ jé nek egyet ér té sé vel jogi szak vé le mény be szer zé sét is
kér he ti.

(15) Az aján lat te võt a Bi zott ság el nö ke kö te les írás ban
tá jé koz tat ni a dön tés meg ho za ta lá tól szá mí tott öt na pon
be lül [Kbt. 93.  § (1) be kez dés] a ki zá rá sá ról, az el já rás ban
 való rész vé tel re, illetve a szer zõ dés tel je sí té sé re  való al -
kal mat lan sá gá nak meg ál la pí tá sá ról, illetve aján la tá nak ér -
vény te len né nyil vá ní tá sá ról és ezek in do ka i ról.

(16) Ab ban az eset ben, ha a Bi zott ság ja vas la ta alap ján
vagy más in dok kal a dön tés ho zó dön tött – az aján lat te võ
ki zá rá sá ról, az el já rás ban  való rész vé tel re, illetve a szer zõ -
dés tel je sí té sé re  való al kal mat lan sá gá nak meg ál la pí tá sá -
ról, illetve aján la tá nak ér vény te len né nyil vá ní tá sá ról – és
az el já rás ered mé nyé nek ki hir de té se, illetve az „összeg zés
az el já rás ról” irat meg kül dé se kö zött [Kbt. 299.  § (1) be -
kez dés sze rin ti egy sze rû köz be szer zé si el já rás ese té ben is]
ke ve sebb idõ van mint öt nap, nem szük sé ges az aján lat te -
võ ki zá rá sá ról, az el já rás ban  való rész vé tel re, illetve a
szer zõ dés tel je sí té sé re  való al kal mat lan sá gá nak meg ál la -
pí tá sá ról, illetve aján la tá nak ér vény te len né nyil vá ní tá sá ról 
és annak in do ka i ról kü lön ér te sí tést kül de ni. Ez eset ben vi -
szont kü lö nö sen szük sé ges az „összeg zés az el já rás ról”
irat ban a ki zá rás – az aján lat te võ szer zõ dés tel je sí té sé nek
al kal mat lan ná mi nõ sí té sé nek –, az aján lat ér vény te len sé -
gé nek okát rész le te sen meg in do kol ni.

(17) Az aján lat ér vény te len, ha a Kbt. 88.  §-ában fel so -
rol tak bár me lyi ke fenn áll.

(18) Ha az aján lat ér vény te len, a Bi zott ság nak nem kell
a bí rá la ti szem pont sze rint az aján la tot ér té kel nie (pl. ha az
aján la tot az aján lat té te li ha tár idõ le jár tát köve tõen nyúj tot -
ták be).

(19) Ered mény te len az el já rás, ha a Kbt. 92.  §-ában fel -
so rol tak bár me lyi ke fenn áll.

(20) A nyer tes aján la tot a Bi zott ság a Kbt. 57.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lalt bí rá la ti szem pon tok alap ján vá laszt hat -
ja ki.

(21) A Bi zott ság a Kbt 81.  § (4) be kez dés sze rin ti ér té -
ke lést köve tõen al kal maz hat ja a Kbt. 90.  §-ában, illetve
254.  §-ában fog lal ta kat.
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(22) Egy sze rû tár gya lás nél kü li köz be szer zé si el já rás
ese tén, ha az el len szol gál ta tá sá ra meg aján lott összeg
két vagy több aján lat te võ ese tén – mint leg ala cso nyabb
össze gû el len szol gál ta tás – azo nos az el já rás össze ge, a
Kbt. 300.  § (7) be kez dé se alap ján kell el jár ni, mely sze rint
a Kbt. 90.  §-ában fog lal tak meg fele lõen al kal ma zan dók.

Tájékoztatás az ajánlatok elbírálásáról,
eredményhirdetés

18.  §

(1) Az ered mény hir de tés idõ pont ja – in do kolt eset ben –
egy al ka lom mal, leg fel jebb har minc nap pal el ha laszt ha tó.

(2) Az ered mény hir de tés – in do kolt eset ben – az aján la ti 
fel hí vás ban meg ha tá ro zott idõ pont hoz ké pest ko ráb bi idõ -
pont ban is meg tart ha tó.

(3) Mind két eset ben a Bi zott ság el nö ke az ere de ti ha tár -
idõ le jár ta elõtt kö te les az ered mény hir de tés új idõ pont já -
ról és annak in do ká ról az összes aján lat te võt egy ide jû leg,
köz vet le nül, írás ban tá jé koz tat ni.

(4) Az el já rás ered mé nyét csak a dön tés ho zó – a Bi zott -
ság ja vas la tát (el fo ga dó) – jó vá ha gyó dön té sét köve tõen
le het ki hir det ni, illetve az „össze ge zés az egy sze rû köz be -
szer zé si el já rás ban az aján la tok el bí rá lá sá ról” ira tot ki kül -
de ni.

(5) A köz be szer zé si el já rás, illetve két sza kasz ból álló
köz be szer zé si el já rás ese tén a rész vé te li sza kasz ered mé -
nyét a dön tés ho zó sze mély írás be li egyet ér té sé vel, a Bi -
zott ság el nö ke, aka dá lyoz ta tá sa ese tén az ál ta la meg bí zott
bi zott sá gi tag nyil vá no san hir de ti ki, amely (a rész vé te li
sza kasz ki vé te lé vel) egy ben kö te le zett ség vál la lá si kö te -
lem mel bír, a Bo és az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ki je -
lölt mun ka tár sá nak rész vé te lé vel. (Az ered mény hir de té -
sen a KvVM ré szé rõl leg alább két sze mély nek je len kell
len nie). Az ered mény hir de tés rõl jegy zõ köny vet – 10. szá -
mú mel lék let alap ján – (szük ség ese tén je len lé ti ívet) kell
fel ven ni.

(6) A Bi zott ság, illetve a köz be szer zõ az aján la tok el bí -
rá lá sá nak be fe je zé se kor az R.-ben meg ha tá ro zott mel lék -
let (min ta) fel hasz ná lá sá val írás be li összeg zést kö te les ké -
szí te ni az aján la tok el bí rá lá sá ról, illetve a két sza kasz ból
álló köz be szer zé si el já rá sok ese tén – a rész vé te li je lent ke -
zé sek el bí rá lá sá ról. A nyílt, meg hí vá sos, tár gya lá sos köz -
be szer zé si el já rás ese tén az „össze ge zés az aján la tok el bí -
rá lá sá ról”, illetve „össze ge zés a rész vé te li je lent ke zé sek
el bí rá lá sá ról” ira tot az ered mény hir de tés so rán az aján lat -
te võk kel, rész vé tel re je lent ke zõk kel is mer tet ni kell, és azt
az ered mény ki hir de té se kor a je len lé võ aján lat te võk nek,
illetve a rész vé tel re je lent ke zõk nek át kell adni. A távol -
levõ aján lat te võk nek, illetve rész vé tel re je lent ke zõk nek
pe dig az ered mény hir de tés nap ján, az ered mény hir de tést
köve tõen ha la dék ta la nul te le fa xon vagy elekt ro ni kus úton

meg kell kül de ni. Ha az aján lat te võ nem adta meg elekt -
ronikus le vél cí mét vagy te le fa xon  való el ér he tõ sé gét,
 részére az írás be li össze ge zést az ered mény hir de tés nap ján 
a Bi zott ság el nö ke pos tai úton kül di meg.

(7) Két sza kasz ból álló el já rás ese tén az „össze ge zés a
rész vé te li je lent ke zé sek el bí rá lá sá ról” ira tot a Köz be szer -
zé sek Ta ná csa ré szé re is meg kell kül de ni az ered mény hir -
de tést köve tõen ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb két mun ka -
na pon be lül.

(8) A Bi zott ság, illetve a köz be szer zõ az aján la tok el bí -
rá lá sá nak be fe je zé se kor egy sze rû köz be szer zé si el já rás
ese tén az R.-ben meg ha tá ro zott mel lék let (min ta) fel hasz -
ná lá sá val írás be li összeg zést kö te les ké szí te ni az aján la tok 
el bí rá lá sá ról. Az „össze ge zés az egy sze rû köz be szer zé si
el já rás ban az aján la tok el bí rá lá sá ról” ira tot a dön tést köve -
tõen – a szer zõ dés meg kö té se elõtt – a Bi zott ság el nö ke az
összes aján la tot be nyúj tó aján lat te võ ré szé re kí sé rõ le vél lel 
kül di meg. Az el já rás nyer te sét fel kell kér ni a szer zõ dés
meg kö té sé re, a töb bi aján lat te võ nek meg kell kö szön ni az
el já rás ban  való rész vé te lét.

(9) Az ered mény hir de tés so rán vagy az azt kö ve tõ öt na -
pon be lül az aján lat te võ kér he ti, hogy az írás be li össze ge -
zés ben ész lelt bár mely el írást – név cse rét, hi bás név írást,
szám- vagy szá mí tá si hi bát vagy más ha son ló el írást – az
aján lat ké rõ ja vít son ki. A ki ja ví tott össze ge zést a Bi zott -
ság el nö ke leg ké sõbb az ered mény hir de tést kö ve tõ hét na -
pon be lül kö te les egy ide jû leg meg kül de ni az összes aján -
lat te võ nek.

(10) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség az ered mény hir -
de tés tõl szá mí tott ti zen ötö dik na pig – vagy, ha a szer zõ dés
meg kö té sé re az ered mény hir de tés tõl szá mí tott ti zen ötö dik 
nap nál ko ráb ban ke rül sor, ak kor ezen idõ pon tig – egy al -
ka lom mal jo go sult az írás be li össze ge zést mó do sí ta ni a Bo 
ve ze tõ jé nek egyet ér té sé vel, és szük ség ese tén az ér vény te -
len ség rõl  szóló tá jé koz ta tást vissza von ni, ha az ered mény -
hir de tést köve tõen ész le li, hogy a ki hir de tett ered mény
(ered mény te len ség) tör vénysértõ volt és a mó do sí tás a tör -
vénysértést or vo sol ja. A Bi zott ság el nö ke a mó do sí tott
össze ge zés és ered mény (ered mény te len ség) ki hir de té sé -
nek idõ pont já ról leg alább két mun ka nap pal meg elõ zõ en
kö te les egy ide jû leg írás ban az összes aján lat te võt tájé -
koztatni.

(11) A Bi zott ság el nö ke – a Bo ve ze tõ jé vel tör tént
egyez te tést köve tõen – az ér vé nyes aján la tot tevõ(k) ké ré -
sé re kö te les tá jé koz ta tást adni a nyer tes aján lat jel lem zõ i -
rõl és az ál ta la tett aján lat hoz vi szo nyí tott elõ nye i rõl a ké -
rés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott öt mun ka na pon be lül, figye -
lembe véve a nyer tes aján lat te võ üz le ti ti tok hoz fû zõ dõ ér -
de ke it.

(12) A Kbt. IV. fe je ze te sze rin ti kö zös sé gi ér ték ha tá ro -
kat el érõ ér té kû, és a Kbt. VI. fe je ze te sze rin ti nem ze ti ér -
ték ha tá ro kat el érõ ér té kû el já rá sok ese tén az el já rás, rész -
vé te li sza kasz ered mé nyé rõl vagy ered mény te len sé gé rõl
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 szóló tá jé koz ta tót az R.-ben meg ha tá ro zott min ta sze rin ti
hir det mény út ján kell köz zé ten ni.

(13) A hir det ményt – a Köz be szer zé si Ér te sí tõ ben tör té -
nõ köz zé té tel re – leg ké sõbb az ered mény hir de tés tõl, ille -
tõ leg az ered mény hir de tés ha tár ide jé nek le jár tá tól szá mí -
tott öt mun ka na pon be lül a Bo-nak kell fel ad nia a Köz be -
szer zé sek Ta ná csa Szer kesz tõ bi zott sá ga ré szé re.

IX.

SZERZÕDÉS

A szerzõdés megkötése

19.  §

(1) Ál ta lá nos eset ben ered mé nyes köz be szer zé si el já rás
ese tén ki hir de tett ered mény alap ján az el já rás nyer te sé vel
– az aján la ti aján lat té te li fel hí vás, a do ku men tá ció és az
aján lat tar tal má nak meg fele lõen – írás ban kell meg köt ni a
szer zõ dést, az ered mény hir de tést kö ve tõ 9–30 nap, illetve
épí té si be ru há zás ese tén 9–60 nap kö zöt ti idõ szak ban. Ha
le het sé ges a köz be szer zés egy ré szé re tör té nõ aján lat té tel,
a ré szek te kin te té ben nyer te sek kel (Kbt. 91.  §) kell szer zõ -
dést köt ni.

(2) Ered mé nyes egy sze rû köz be szer zé si el já rás ese tén,
adott eset ben az „össze ge zés az egy sze rû köz be szer zé si el -
já rás ban az aján la tok el bí rá lá sá ról” irat meg kül dé sét kö ve -
tõ na pon már le het szer zõ dést köt ni.

(3) A szer zõ dés kö tés elõ ké szí té sé rõl, annak az aján la ti
(aján lat té te li) fel hí vás ban meg ha tá ro zott idõ be ni meg kö -
té sé rõl – a szak mai fõ osz tály ve ze tõ jé nek irá nyí tá sá val –
az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség gon dos ko dik, a jogi ész -
re vé telt tevõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek vagy az ál ta la
ki je lölt köz tiszt vi se lõ be vo ná sá val.

(4) A ki hir de tett ered mény alap ján a szer zõ dést – a
KvVM Gaz dál ko dá si Sza bály za tá ban meg ha tá ro zott for -
má ban és tar ta lom mal (kö te le zett ség vál la lás sza bá lyai
figye lembe véte lével), a Kjf jogi ész re vé te le i nek figye -
lembe véte lével – négy ere de ti pél dány ban, a szük sé ges
alá írá sok kal, a kö te le zett ség vál la ló (a köz be szer zé si el já -
rást kez de mé nye zõ szer ve ze ti egy ség fel ügye le tét el lá tó,
illetve az irá nyí tá sát vég zõ ka bi net fõ nök, szak ál lam tit kár,
illetve a ka bi net fõ nök, szak ál lam tit kár ál tal írás ban ki je -
lölt szak mai fõ osz tály ve ze tõ) köti meg. Ezt köve tõen a
szer zõ dé se ket a pénz ügyi el len jegy zõ nek kell alá írá sá val
el lát nia.

(5) Amennyi ben a szer zõ dés meg kö té sé ig a nyer tes
aján la tot tevõ (pl. gaz da sá gi tár sa ság) jog utód lás sal ala kul
át és az át ala ku lást kö ve tõn min den ben meg fe lel a fel hí -
vás ban és aján lat té te li do ku men tá ci ó ban fog lalt elõ -
írásoknak, to váb bá az át ala ku lás a szer zõ dés tel je sí té sét
nem te szi le he tet len né, csak a nyer tes aján lat evõ jog utód -

já val le het a szer zõ dést meg köt ni. Ez eset ben a szer zõ dés -
hez mel lék let ben csa tol ni kell a mó do sí tó irat hi te les má -
so la tát.

A jog utód lás és át ala ku lás kér dé sé nek, az aján lat te võ
jogi hely ze té nek vizs gá la tá ra jogi szak ér tõ ál lás fog la lá sát
be kell sze rez ni.

(6) Ha az ered mény hir de tés kor a Bi zott ság ja vas la ta
alap ján a má so dik leg ked ve zõbb nek mi nõ sí tett aján lat te võ 
is meg ne ve zés re ke rül, az el já rás nyer te sé nek vissza lé pé se
ese tén az aján lat ké rõ szak te rü let, az zal köt szer zõ dést.

(7) A szer zõ dés kö tés so rán a szer zõ dés tar tal mát te kint -
ve nem le het el tér ni sem az aján lat ké rõ KvVM ál tal meg -
adott fel té te lek tõl, sem az aján lat te võ aján la tá ban sze rep lõ
ada tok tól.

(8) A Kbt. 153.  §-ában meg ha tá ro zott szol gál ta tás ese -
tén – amennyi ben a szer zõ dés össze ge el éri vagy meg ha -
lad ja a kö zös sé gi ér ték ha tárt – a szer zõ dés meg kö té sé rõl
 szóló tá jé koz ta tót tar tal ma zó, az R.-ben meg ha tá ro zott
min ta sze rin ti hir det mény el ké szí té sé rõl is a szak mai szer -
ve zet gon dos ko dik, ame lyet azon nal meg küld a Bo ré szé -
re. A hir det ményt a szer zõ dés kö tés tõl szá mí tott öt mun ka -
na pon be lül kell meg kül de ni a Köz be szer zés Ér te sí tõ Szer -
kesz tõ bi zott sá gá nak. A hir det mény köz zé té te lé rõl, illetve
a hir det mény meg kül dé sé rõl a Bo gon dos ko dik.

(9) A Kbt. 153.  § sze rin ti szol gál ta tás tel je sí té sé re vo -
nat ko zó szer zõ dés(ek) meg kö té sé re – a Gaz dál ko dá si Sza -
bály zat ban fog lal tak figye lembe véte lével – a köz be szer zé -
si el já rást kez de mé nye zõ szer ve ze ti egy ség fel ügye le tét
el lá tó, illetve az irá nyí tá sát vég zõ szak ál lam tit kár jo go sult.

A szerzõdés módosítása

20.  §

(1) A Kbt. (303.  §) elõ írásai sze rint, a fe lek csak ak kor
mó do sít hat ják a szer zõ dés nek a fel hí vás, a do ku men tá ció
fel té te lei, ille tõ leg az aján lat tar tal ma alap ján meg ha tá ro -
zott ré szét, ha a szer zõ dés kö tést köve tõen – a szer zõ dés kö -
tés kor elõ re nem lát ha tó ok kö vet kez té ben – be ál lott kö rül -
mény  miatt a szer zõ dés va la me lyik fél lé nye ges, jo gos ér -
de két sér ti.

(2) A szer zõ dés(ek) mó do sí tá sa elõtt a szer ve ze ti egy sé -
gek ve ze tõi kö te le sek a Bo ve ze tõ jé vel vagy az ál ta la ki je -
lölt mun ka tár sá val a szer zõ dés mó do sí tás ese ti fel té te le it
egyez tet ni.

(3) A szer zõ dés mó do sí tás in do ka it a szer zõ dõ fe lek nek
– a KvVM ré szé rõl az érin tett szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõ -
jé nek – jegy zõ könyv be kell fog lal ni.

(4) A szer zõ dés(ek) mó do sí tá sá ra a szer ve ze ti egy sé gek
in do ko lá sá nak figye lembe véte lével az ere de ti szer zõ dést
alá író kö te le zett ség vál la ló jo go sult.
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(5) Amennyi ben a szer zõ dés mó do sí tás nak a Kbt. adta
le he tõ sé ge nem áll fenn, úgy új köz be szer zé si el já rás le -
foly ta tá sa szük sé ges.

A szerzõdések teljesítése

21.  §

(1) A Kbt. 304.  § alap ján a szer zõ dést a köz be szer zé si
el já rás alap ján nyer tes aján lat te võ ként szer zõ dõ fél nek
kell tel je sí te nie.

(2) Épí té si be ru há zás ese té ben a nyer tes aján lat te võ
– vál lal ko zó ként – szer zõ dõ fél kö te les meg fe le lõ fe le lõs -
ség biz to sí tá si szer zõ dést köt ni a Kbt. 306.  § (2) be kez dé -
sé ben fog lal tak alap ján.

(3) Épí té si be ru há zás ese té ben a köz be szer zé si el já rás
alap ján meg kö tött szer zõ dés tel je sí té se so rán a meg bí zó
(az el já rás ban aján lat ké rõ) szer zõ dõ szak mai szer ve zet
– kü lön jog sza bály ban* meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint –
kö te les a mun kát meg bí zott hely szí ni kép vi se lõ je (mû sza -
ki ellen õr) út ján el len õriz ni. A mû sza ki ellen õr biz to sí tá sa
az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ jé nek a fel ada ta.

(4) A szer zõ dés ak kor tel je sül, ha a meg ren de lõ (a szer -
zõ dés meg kö té sé ig aján lat ké rõ, je len eset ben a KvVM) az
ál ta la meg ren delt áru, épí té si be ru há zás, szol gál ta tás stb.
el len ér té két ki egyen lí tet te.

(5) Az aján lat ké rõ ként szer zõ dõ fél (KvVM) kö te les az
aján lat te võ nek a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott mó don – a
Kbt. 305.  § (1) bek. sze rint – az el len szol gál ta tást meg -
fizetni.

X.

A KÖZBESZERZÉSEK ELLENÕRZÉSE

22.  §

(1) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség – ki vé ve a Kbt.
299. (1) be kez dés b) pont ja sze rint kez de mé nye zett el já rá -
so kat – a Bo ko or di ná ci ó já ban kö te les a szer zõ dés mó do sí -
tá sá ról az R.-ben meg ha tá ro zott 16. min ta, va la mint a szer -
zõ dés rész tel je sí té sé rõl, tel je sí té sé rõl a 17. min ta sze rint
tá jé koz ta tót ké szí te ni és hir det mény út ján a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ ben köz zé ten ni. A hir det ményt a szak te rü le tek
adat szol gál ta tá sa (11–12. sz. mel lék let) alap ján a Bo kül di
meg a Köz be szer zé sek Ta ná csa Szer kesz tõ bi zott sá ga ré -
szé re. A hir det ményt leg ké sõbb a szer zõ dés mó do sí tá sá -
tól, ille tõ leg a szer zõ dés tel je sí té sé tõl szá mí tott öt mun ka -
na pon be lül kell fel ad ni. Az egy év nél hosszabb vagy ha tá -

ro zat lan idõ re kö tött szer zõ dés ese té ben a szer zõ dés meg -
kö té sé tõl szá mít va éven ként kell a szer zõ dés rész tel je sí té -
sé rõl tá jé koz ta tót ké szí te ni. A tá jé koz ta tó ban az aján lat te -
võ ként szer zõ dõ fél nek nyi lat koz nia kell, hogy egyet ért-e
az ab ban fog lal tak kal.

(2) A KvVM le zárt (nem fo lya mat ban lévõ) köz be szer -
zé si el já rá sa it jó vá ha gyott koc ká zat elem zé sen ala pu ló
éves terv alap ján az El len õr zé si fõ osz tály (Ef) ellen õr zi.

XI.

A BESZERZÉSEKHEZ, KÖZBESZERZÉSI
ELJÁRÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB SZABÁLYOK

23.  §

(1) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ár aján la to kat kér het
be ab ban az eset ben is, ha be szer zés(ek) men tes(ek) a Kbt.
ha tá lya alól vagy azok be csült ér té ke – az egy be szá mí tá si
sza bá lyo kat is figye lembe véve – nem ha lad ja meg a min -
den ko ri egy sze rû köz be szer zés alsó ér ték ha tá rát. Ez eset ben 
(ese tek ben) a szak mai fõ osz tály ve ze tõ je, illetve az aján lat -
ké rõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je sa ját ha tás kör ben dönt het,
hogy mely aján lat te võ vel köt szer zõ dést.

(2) Az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség a köz be szer zé si el -
já rá sok meg in dí tá sa elõtt pi a ci fel mé rést ké szít het annak
ér de ké ben, hogy az egyes köz be szer zé sek ér té két a pi a ci
vi szo nyok alap ján re á li san tud ja meg be csül ni.

(3) A köz be szer zé si el já rá sok – ide ért ve a Bo ál tal in dí -
tott tel jes körû köz be szer zé si el já rá so kat is – so rán be nyúj -
tott aján la to kat, rész vé te li je lent ke zé se ket és a ke let ke zett
ere de ti ira to kat irat tá ro lás ra az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy -
ség nek kell össze ké szí te nie, és a szer zõ dés meg kö té sét kö -
ve tõ hat van na pon be lül – az alá írt szer zõ dés egy má so la ti
pél dá nyá val – az irat ke ze lé si sza bály zat ban fog lal tak alap -
ján, a Köz pon ti Irat tár ban el he lyez ni.

(4) A köz be szer zé si el já rás(ok) so rán ke let ke zett do ku -
men tu mok kö zül a jegy zõ köny vek egy-egy ere de ti pél dá -
nyát, az egyéb ira to kat, ki me nõ, be jö võ le ve le ket, a be -
nyúj tott aján la to(ka)t, rész vé tel re je lent ke zés(eke)t, a
meg kö tött szer zõ dés(ek) egy-egy má so la ti, pél dá nyát a
Bo-on kell meg õriz ni a szer zõ dé sek tel je sí té sé tõl, jog vi ta
ese tén annak jog erõs le zár tá tól szá mí tott mi ni mum há rom
(3) évig.

(5) A Köz be szer zé sek Ta ná csá val, a Köz be szer zé sek
Dön tõ bi zott sá gá val kap cso lat tar tá si ha tás kör rel – ki vé ve a 
jog or vos la ti el já rást – a Költ ség ve té si és be ru há zá si fõ osz -
tály (Kbf), Köz be szer zé si Ér te sí tõ Szer kesz tõ bi zott sá gá -
val a Bo ren del ke zik. [A köz be szer zé si el já rá sok irat anya -
gát és ah hoz kap cso ló dó egyéb ira to kat a Köz be szer zé sek
Ta ná csa ké ré sé re – ré szé re – a Köz igaz ga tá si és jogi fõ osz -
tá lyá val (Kjf)  való egyez te tést köve tõen a Költ ség ve té si és 
be ru há zá si fõ osz tály nak (Kbf) kell meg kül de nie.]
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(6) Más ille té kes (ellen õr zõ) szerv(ek) ké ré sé re – azok
ré szé re – a köz be szer zé si el já rá sok kal kap cso la tos ira to kat 
a köz be szer zés ben érin tett szer ve ze ti egy sé gek ve ze tõi a
Bo ko or di ná ci ó já ban, irat jegy zé ken ad ják át.

XII.

A KÖZPONTOSÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS
ALKALMAZÁSÁNAK SZABÁLYAI

24.  §

(1) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek köz pon to sí tott
köz be szer zé se i nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 168/2004
(V. 25.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban: Komr. r.)
meg ha tá ro zott or szá go san ki emelt ter mé kek – me lyek nek
jegy zé két a ren de let 1. szá mú mel lék le te tar tal maz za – be -
szer zé sét, az ér vé nyes ál lam i nor ma tí vák ke re tei kö zött a

köz pon to sí tott be szer zõ szer ve ze ten ke resz tül a be szer zést 
kez de mé nye zõ szer ve ze ti egy ség vég zi.

(2) A ki emelt ter mé kek be szer zé sét és a szol gál ta tá sok
meg ren de lé sét a Köz pon ti Szol gál ta tá si Fõ igaz ga tó ság ál -
tal meg kö tött ke ret szer zõ dé sek alap ján kell in téz ni. A ren -
de let ben fog lalt sza bá lyok tel jes kö rû be tar tá sá ért a be szer -
zést kez de mé nye zõ szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je fe le lõs, aki
a köz pon to sí tott köz be szer zés kö ré be tar to zó be szer zést
annak en ge dé lye zé sét köve tõen – a kö te le zett ség vál la lá si
sza bály zat figye lembe véte lével.

(3) A köz pon to sí tott köz be szer zés kap csán az érin tett
szak te rü le tek a költ ség ve té si év ele jén az éves össze sí tett
köz be szer zé si terv el ké szí té sé hez és a tárgy évet meg elõ zõ
éves be szer zé se ik rõl össze sí tést ké szí te nek a Bo ré szé re.

(4) A Korm. r.-ben meg ha tá ro zott re giszt rá ci ós és adat -
szol gál ta tá si fel ada tok el lá tá sa azok köz pon ti be ru há zó
szer ve zet ré szé re  való meg kül dé se az érin tett szer ve ze ti
egy ség fel ada ta.
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1. számú melléklet

Elõ ter jesz tõ:

fõ osz tály ve ze tõ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

20.... ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

Az elõ ter jesz tés jó vá ha gyá sát ja vas lom:

szak ál lam tit kár

Jó vá hagy ta:

mi nisz ter

20... áp ri lis



KvVM Költ ség ve té si, be ru há zá si és tu laj do no si fõ osz tály

20... ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERV
máz sr

o
S

A be szer zés

Az el já rás
faj tá ja

A pénz ügyi
fe de zet for rá sa

A be szer zé si
elõ irány zat

(brut tó E Ft)

Az el já rás meg -
in dí tá sá nak

ter ve zett ide je

A szer zõ dés
tel je sí té sé nek
vég ha tár ide je

Az el já rás
szak mai
tar tal mát

meg ha tá ro zó
szer ve ze ti

egy ség

El já rás
le bo nyolí-

tá sá ért fe le lõs
szer ve ze ti
egy ség(ek)

tár gya tí pu sa

I. Kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ ér té kû köz be szer zé sek

1.

2.

II. Nem ze ti ér ték ha tá ro kat el érõ ér té kû köz be szer zé sek

1.

2.

III. Nem ze ti ér ték ha tá rok alat ti ér té kû egy sze rû köz be szer zé sek

1.

2.

IV. Köz pon to sí tott köz be szer zé sek

1.

2.

1
2
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2. számú melléklet

Kezdeményezõ irat

Szer ve ze ti egy ség:

Ik ta tó szám:

Cím zett: Be ru há zá si Osz tály

Tárgy: Be szer zé si meg in dí tá sa

Tisztelt Fõosztályvezetõ-helyettes Úr!

A(z) ................................ osz tály fel ada tai el lá tá sá hoz kez de mé nye zem az aláb bi be szer zést*, illetve köz be szer zé si
el já rás le foly ta tá sát*:

1. A be szer zés/köz be szer zés tár gya meg ne ve zé se: .......................................................................................................

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

2. Be szer zés, köz be szer zés tár gya:

2.1. áru be szer zés*

2.2. épí té si kon cesszió*

2.3. épí té si be ru há zás*

2.4. szol gál ta tá si kon cesszió*

2.5. szol gál ta tás meg ren de lé se*

3. KvVM köz be szer zé si ter vé ben sze rep lõ sor szá ma: ............................

4. Té ma fe le lõs: .................................................................... (név/be osz tás)

5. A be szer zés be csült ér té ke: ............................................................. Ft.

A be szer zés – a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX tör vény (Kbt.) ha tá lya alá esõ be szer zé sek ér ték ha tárt el
nem érõ be szer zés*, egy sze rû köz be szer zés*, köz be szer zés* – elõ ké szí té se so rán figye lembe vet tük a Kbt. egy be szá mí -
tá si sza bá lya it –, és vizs gál tuk a Kbt. 40.  § (2) bek. a); b); c) pont já ban fog lal tak együt tes fenn ál lá sát.

6. A be szer zés / köz be szer zés aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség ál tal ja va solt mi nõ sí té se:

a) a Kbt. .....  § ...... be kez dés ....... pont ja alap ján nem tar to zik a Kbt. ha tá lya alá*

(in dok lás, jog sza bály ra  való hi vat ko zás) 

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

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

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

b) ér ték ha tár alat ti (a Kbt. ha tá lya alá esõ be szer zé sek ér ték ha tárt el nem érõ) be szer zés*

c) nem ze ti ér ték ha tár fe lét el nem érõ ér té kû köz be szer zés*

(Kbt. 299.  § (1) b) pont ja sze rin ti egy sze rû köz be szer zés)

d) nem ze ti ér ték ha tárt el nem érõ ér té kû köz be szer zés*

(Kbt. 299.  § (1) a) pont ja sze rin ti egy sze rû köz be szer zés)

e) nem ze ti ér ték ha tárt el érõ ill. meg ha la dó ér té kû köz be szer zés*

f) kö zös sé gi ér ték ha tárt el érõ il l. meg ha la dó ér té kû köz be szer zés*
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7. ** A bí rá ló bi zott ság el nö ké nek .................................................................................................... (név / be osz tás),
tag nak (ta gok nak) ............................................................ [név (ne vek)/be osz tás] ja vas lom a szer ve ze ti egy ség ré szé rõl.

8. Ké rem a be szer zés nyil ván tar tás ba vé te lét, mi nõ sí té sét a köz be szer zé si el já rás te kin te té ben, to váb bá az 6. pont
c)–f) al pont sze rin ti el já rá sok le foly ta tá sá hoz a Be ru há zá si osz tály ré szé rõl bí rá ló bi zott sá gi tag ki je lö lé sét.

9. A köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá hoz szük sé ges pénz ügyi fe de zet for rá sa: ......................................, az el já rás
pénz ügyi elõ irány za ta: brut tó ....................................................... Ft.

Bu da pest, 200. ... év .................... hó ..... nap.

............................................................................
a kez de mé nye zõ szer ve ze ti egy ség

ve ze tõ je***

*** A köz be szer zé si el já rás meg kez dé sét en ge dé lye zem.

Bu da pest, 200. ... év .................... hó ..... nap.

............................................................................
dön tés ho zó

  * a nem kí vánt szö veg rész tör len dõ vagy át hú zan dó.
 ** 6. a) b) pon tok meg je lö lé se ese tén nem kell ki töl te ni.
*** a dön tés ho zó ál tal kez de mé nye zett el já rá sok ese tén a szö veg rész tör len dõ.

A be szer zé si, köz be szer zé si igényt a Be ru há zá si osz tály az aláb bi mi nõ sí tés sze rint nyil ván tar tás ba vet te:
a Kbt. .....  § ...... be kez dés ....... pont ja alap ján a ki vé te li kör be tar to zik, a szak te rü let ide vo nat ko zó in dok lá sát el fo -

ga dom*
ér ték ha tár alat ti (a Kbt. ha tá lya alá esõ be szer zé sek ér ték ha tárt el nem érõ be szer zés) be szer zés*
nem ze ti ér ték ha tár fe lét el nem érõ ér té kû köz be szer zés*
[Kbt. 299.  § (1) b) pont ja sze rin ti egy sze rû köz be szer zés]
nem ze ti ér ték ha tárt el nem érõ ér té kû köz be szer zés*
[Kbt. 299.  § (1) a) pont ja sze rin ti egy sze rû köz be szer zés]
nem ze ti ér ték ha tárt el érõ ill. meg ha la dó ér té kû köz be szer zés*
kö zös sé gi ér ték ha tárt el érõ ill. meg ha la dó ér té kû köz be szer zés*
A szak te rü let men te sség re  való in dok lá sát – mely sze rint a be szer zés a Kbt. .....  § ...... be kez dés ....... pont ja alap ján

ki vé te li kör be tar to zik – nem fo ga dom el.
Ké rem a Kbt. ....  § ...... be kez dés ....... pont ja alap ján köz be szer zé si el já rás kez de mé nye zé sét.*

A köz be szer zé si el já rás le foly ta tá sá hoz a Be ru há zá si osz tály ré szé rõl bí rá ló bi zott sá gi tag nak
.......................................................................................... név / be osz tás
je lö löm ki.

Bu da pest, 200. .................... hó ....... nap

............................................................................
fõ osz tály ve ze tõ-he lyet tes

* A kí vánt szö veg rész alá hú zan dó!
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3. számú melléklet

(Minta)

Közbeszerzési eljárás felelõsségi rendjének meghatározása

A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium ál tal in dí tott, ..................................................... tár gyú a köz be szer zé -
sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (Kbt.) má so dik rész IV. fe je zet .......  § (kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ ér té kû)*,
a Kbt. har ma dik rész VI. fe je zet ........  § (nem ze ti ér ték ha tá ro kat el érõ ér té kû)*, Kbt. 299.  § (1) bek. a)*, a Kbt. 299.  § (1)
bek. b)* pont ja sze rin ti egy sze rû* (nem ze ti ér ték ha tá rok alat ti ér té kû)* köz be szer zé si el já rás fe le lõs sé gi rend jét a Kbt.
6.  §-a ér tel mé ben a kö vet ke zõk sze rint ha tá ro zom meg:

A köz be szer zé si el já rás so rán

a) a bí rá ló bi zott ság el nö ke egy sze mély ben a tár gyi köz be szer zé si el já rás le bo nyo lí tá sá nak tör vényességéért, a köz -
be szer zé si tör vény, az ah hoz kap cso ló dó jog sza bá lyok és a je len be szer zé si sza bály zat ban rög zí tett ren del ke zé sek az
össze fér he tet len sé gi sza bá lyok be tar tá sá ért, illetve be tart ta tá sá ért;

b) a bí rá lat szak mai szem pont ból tör té nõ helyt ál ló sá gá ért, a dön té si ja vas lat ki dol go zá sá ért a ki je lölt bí rá ló bi zott ság
tag jai és el nö ke tes tü le ti leg;

c) *a Kbt. sze rin ti el já rá si rend be tar tá sá ért, a hir det mé nyek, a kö te le zõ en meg kül dés re ke rü lõ do ku men tu mok szö ve -
gé nek Kbt. sze rin ti meg fe le lõ sé gé ért, azok meg kül dé si ha tár ide jé nek be tar tá sá ért a Be ru há zá si osz tály;

d) *a Kbt. sze rin ti el já rá si rend be tar tá sá ért, (egy sze rû köz be szer zé si el já rás ese tén) a kö te le zõ en meg kül dés re
 kerülõ do ku men tu mok szö ve gé nek meg fe le lõ sé gé ért, azok meg kül dé si ha tár ide jé nek be tar tá sá ért
a(z) ....................................................... osz tály (aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség);

e) az el já rás szak mai szem pon tok sze rin ti (aján la ti*, rész vé te li*, aján lat té te li* fel hí vás, a köz be szer zé si mû sza ki le -
írás, a ki kül dés re ke rü lõ do ku men tu mok tá jé koz ta tók és egyéb ira tok szak mai szö ve gé nek) tar tal má ért,
a(z) .......................................................... osz tály (aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség);

f) a pénz ügyi fe de zet biz to sí tá sá ért, az aján la ti biz to sí ték ke ze lé sé ért*, a be nyúj tott szám lák el len ér té ké nek ha tár idõ re 
tör té nõ ki egyen lí té sé ért a Pénz ügyi osz tály;

g) az el já rás so rán be nyúj tott és ke let ke zett ira tok tá ro lá sá ért, meg õr zé sért az aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség;

h) a szer zõ dés meg kö té sért és a szer zõ dés tel je sí té sé nek el len õr zé sé ért a(z) .......................................................... osz tály
(aján lat ké rõ szer ve ze ti egy ség)

a fe le lõs.

Az el já rás so rán a Költ ség ve té si és be ru há zá si fõ osz tály fo lya ma to san köz be szer zé si szak mai se gít sé get nyújt
a .......................... fõ osz tály ré szé re.

Bu da pest, 200. .................... hó ....... nap

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

dön tés ho zó

* Nem kí vánt szö veg rész tör len dõ!
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4. számú melléklet

Név

be osz tás

ré szé re

szer ve ze ti egy ség

Ik ta tószám:  /200....

Tárgy: „…………” tár gyú köz be szer zé si el já rás ke re té ben
    be nyúj tott aján la tok bí rá la ta és ér té ke lé se.

Tisz telt ................................................... !

„......................................................................................................” tár gyú a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény (Kbt.) .....  § (..) bek. ..) pont ja* sze rin ti köz be szer zé si el já rás ke re té ben be ér ke zett aján la tok bí rá la ta
és ér té ke lé se ér de ké ben – a Kbt. 8.  § (3) bek. alap ján – lét re ho zott bí rá ló bi zott ság ba

elnöknek

je lö löm ki.

El nö ki fel ada tai el lá tá sa so rán gon dos kod jon a bí rá ló bi zott ság mun ká já nak meg szer ve zé sé rõl, és a bí rá lat sza bá lyos
szak sze rû el ké szí té sé rõl a Kbt. ren del ke zé sei és a KvVM Köz be szer zé si sza bály za tá ban fog lal tak alap ján.

Mun ká já nak vég zé se so rán a jog sza bá lyok ban és a szak mai eti kai sza bá lyok ban fog lal tak nak meg fele lõen fe le lõs a ki -
je lö lés ál tal fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben.

Bu da pest, 200. .................... hó ....... nap

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

dön tés ho zó

* Nem kí vánt szö veg rész tör len dõ!
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4/a. számú melléklet

Név
be osz tás

ré szé re

szer ve ze ti egy ség

Ik ta tó szám:  /200....
Tárgy: „…………” tár gyú Kbt. … § (…) … pont ja sze rin ti 

    köz be szer zé si el já rás ke re té ben be nyúj tott aján la tok
    bí rá la ta.

Tisz telt ................................................... !

„....................................................................................................” tár gyú a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény (Kbt.) ....  § (..) bek. ..) pont ja* sze rin ti köz be szer zé si el já rás ke re té ben be ér ke zett aján la tok bí rá la ta
és ér té ke lé se ér de ké ben – a Kbt. 8.  § (3) bek. alap ján – lét re ho zott bí rá ló bi zott ság ba

tagnak

je lö löm ki* / ké rem fe l.*
A bi zott ság el nö ki fel ada ta i nak el lá tá sá val .................................. (név) bíz tam meg.
Ké rem, hogy a Kbt. ren del ke zé se, és a KvVM Köz be szer zé si sza bály za tá ban fog lal tak alap ján, a bi zott ság el nö ké nek

irá nyí tá sá val ak tí van vé gez ze a bí rá la ti mun kát.
Mun ká já nak vég zé se so rán a jog sza bá lyok ban és a szak mai eti kai sza bá lyok ban fog lal tak nak meg fele lõen fe le lõs a ki -

je lö lés* fel ké rés* ál tal fel adat kö ré be tar to zó ügyek ben.

Bu da pest, 200. .................... hó ....... nap

............................................................................
dön tés ho zó

* A fel ké rést tu do má sul ve szem, a bí rá ló bi zott ság mun ká já ban  való rész vé tel re a ........................................ fõ* /
osz tály ré szé rõl ................................. je lö löm ki.

Bu da pest, 200. .................... hó ....... nap

............................................................................
fõ osz tály ve ze tõ*

A fel ké rést el fo ga dom: ............................................................................

Bu da pest, 200. .................... hó ....... nap

* Nem kí vánt szö veg rész tör len dõ!
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5. számú melléklet

(Minta)

Bírálóbizottság munkaterve

„..............................................” tár gyú nyílt*, meg hí vá sos*, tár gya lá sos*, egy sze rû* köz be szer zé si eljáráshoz

I. Aján la tok fel bon tá sá nak ide je: ..... év ............. hó .............. nap .......... óra.

Aján la tok fel bon tá sá nak he lye: KvVM köz pon ti iro da ház „...” épü let ......... sz. szoba.

1. Bo rí té kok bon tá sát vég zi: (min két fõ a KvVM ré szé rõl)

Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

2. Szük ség ese tén je len lé ti ív fel vé te le, (köz be szer zõ)

3. Jegy zõ könyv ké szí té se, (köz be szer zõ)

4. Jegy zõ könyv ki kül dé se, vagy át adá sa a bo rí ték bon tást kö ve tõ öt na pon be lül az aján lat te võk ré szé re. (bí rá ló bi zott -
ság elnöke)

II. Elsõ bí rá ló bi zott sá gi ülés: ......... év .............. hó .......... nap ....... óra.

He lye: KvVM köz pon ti iro da ház „...” épü let ...... sz. szo ba.

1. Részt ve võk: (bí rá ló bi zott sá gi ta gok és. Meg fi gye lõk*)

1.1. Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

1.2. Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

1.3. Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

2. Tárgy: be ér ke zett aján la tok bí rá la ta, ér té ke lé se

(ab ban az eset ben, ha hi ány pót lás le he tõ sé ge biz to sí tott az aján la tok bí rá lat ra  való elõ ké szí té se)

3. Fel ada tok:

3.1. ala ki szem pon tok vizs gá la ta, (bí rá ló bi zott ság el nö ke és tagjai)

3.2. hi á nyok meg ál la pí tá sa, (bí rá ló bi zott ság el nö ke és tagjai)

3.3. bí rá la ti la pok ki töl té se, (bí rá ló bi zott ság el nö ke és tagjai)

3.4. jkv. fel vé te le (bí rá ló bi zott ság el nö ke és tag jai, köz be szer zõ)

III. Fel hí vá sok ki kül dé se az aján lat te võk ré szé re az eset le ges hi á nyok pót lá sá ra: ..... év ...... hó .... nap

(ab ban az eset ben, ha hi ány pót lás le he tõ sé ge biz to sí tott) (bí rá ló bi zott ság el nö ke)

IV.* Elsõ tár gya lás idõ pont ja az aján lat te võk kel: 200... ................................. óra

He lye: KvVM köz pon ti iro da ház „...” épü let .......... sz. szo ba.

Részt ve võk KvVM ré szé rõl:

Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

V.* Má so dik tár gya lás az aján lat te võk kel: elsõ tár gya lás függ vé nyé ben

He lye: KvVM köz pon ti iro da ház „...” épü let ...... sz. szo ba.

VI. Má so dik bí rá ló bi zott sá gi ülés: a tár gya lá sok be fe je zé sé nek függ vé nyé ben, ill. a hi ány pót lá si ha tár idõ lejártát
köve tõen.

He lye: KvVM köz pon ti iro da ház „...” épü let ..... sz. szo ba.

1. Részt ve võk:

Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség
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2. Tárgy: be ér ke zett aján la tok bí rá la ta, ér té ke lé se. (bí rá ló bi zott ság el nö ke és tagjai)

3. Fel ada tok:
3.1. ki zá ró okok,
3.2. szer zõ dés tel je sí té sé re vo nat ko zó al kal mas ság, illetve al kal mat lan ság,
3.3. aján la tok ér vé nyes sé gé nek vizs gá la ta, illetve meg ál la pí tá sa,
3.4. dön té si ja vas lat dön tés ho zó ré szé re [az aján lat te võ(k) rész vé te lé re je lent ke zõk ki zá rá sá ról, a szer zõ dés tel te sí té -

sé re  való al kal mas sá gá ról, ill. al kal mat lan sá gá ról, az ajánlat érvénytelenségérõl]
3.5. az aján la tok bí rá la ti szem pon tok sze rin ti ér té ke lé se,
3.6. jegy zõ könyv össze ál lí tá sa, ja vas lat té tel a dön tés ho zó részére.

VII. Az aján lat te võk ér te sí té se az eset le ges ki zá rá sok ról, a szer zõ dés tel je sí té sé nek al kal mat lan ná mi nõ sí té sé rõl, az
aján lat ér vény te len sé gé rõl. A ki zá rá sok ról, az al kal mat lan ság ról, a kizárásról az ajánlat érvénytelenségérõl.

Fel ada tok:
Ér te sí tés ki kül dé se: 200... év ..... hó ... nap (a dön tés meg ho za ta lát kö ve tõ öt na pon be lül). (bí rá ló bi zott ság elnöke)

VIII. Írás be li összeg zés ké szí té se az aján la tok el bí rá lá sá ról.
Fel ada tok: az összeg zés el ké szí té se a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek a bí rá la ti összeg zé sek és az éves

sta tisz ti kai összeg zé sek min tá i ról  szóló 2/2006 (I. 13.) IM rendelet iratmintái alapján.
(köz be szer zõ)
IX.* Két sza ka szos el já rá sok ese tén:
Rész vé te li sza kasz ered mé nyé nek ki hir de té se: 200... év ..... hó ... nap
Fel ada tok:
a) „össze ge zés a rész vé te li je lent ke zé sek el bí rá lá sá ról” irat át adá sa a rész vé tel re je lent ke zõk nek (közbeszerzõ),
b) az irat meg kül dé se a tá vol lé võ rész vé tel re je lent ke zõk nek:
200... év ..... hó ... nap az ered mény hir de tés nap ján (bí rá ló bi zott ság el nö ke),
c) az irat meg kül dé se a Köz be szer zé sek Ta ná csa ré szé re:
200... év ..... hó ... nap (az ered mény hir de tést kö ve tõ két mun ka na pon be lül) (köz be szer zõ, illetve Be ru há zá si

osztály),
d) Aján lat té te li fel hí vás egy ide jû meg kül dé se az al kal mas nak mi nõ sí tett aján lat te võk részére:
200... év ..... hó ... nap (a rész vé te li sza kasz ered mé nyé nek hir de tést kö ve tõ öt mun ka na pon be lül) (bí rá ló bi zott ság

elnöke).

X.* A köz be szer zé si el já rás ered mé nyé nek ki hir de té se:
Tel jes körû köz be szer zés el já rás ered mé nyé nek ki hir de té se: 200... év ..... hó ... nap (bí rá ló bi zott ság két tagja)
Fel ada tok:
a) ,,össze ge zés az aján la tok el bí rá lá sá ról át adá sa az aján lat te võk nek (köz be szer zõ),
b) az irat meg kül dé se a tá vol lé võ aján lat te võk nek: 200... év ..... hó ... nap az ered mény hir de tés nap ján (bí rá ló bi -

zott ság elnöke),
c) hir det mény köz zé té te le az el já rás ered mé nyé rõl: 200... év ..... hó ... nap (az ered mény hir de tést kö ve tõ öt mun -

ka na pon be lül) (köz be szer zõ, Beruházási osztály).

XI.* Egy sze rû köz be szer zé si el já rás ered mé nyé nek közlése:
Fel ada tok:
„Össze ge zés az egy sze rû köz be szer zé si el já rás ban az aján la tok el bí rá lá sá ról” irat meg kül dé se az ajánlattevõknek:
200... év ..... hó ... nap (az szer zõ dés meg kö té se elõtt) (bí rá ló bi zott ság el nö ke).

A mun ka ter vet össze ál lí tot ta: ............................................................... (név osz tály)

* Nem kí vánt szö veg rész tör len dõ!
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6. számú melléklet

(Minta)

Összeférhetetlenségi és titoktartási nyilatkozat

„.................................” tár gyú, a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (Kbt.) .........  § (....) bek. ...) pont ja* 
sze rin ti köz be szer zé si el já rás hoz.

Alul írott nyi lat ko zom ar ról, hogy részt ve szek a fen ti tár gyú köz be szer zé si el já rás bí rá ló bi zott sá gá nak mun ká já ban.
E nyi lat ko zat meg té te lé vel meg erõ sí tem, hogy a mai na pig ren del ke zés re álló, a ne ve zett köz be szer zé si el já rás ra vo nat -
ko zó in for má ci ó kat meg is mer tem. Ki je len tem to váb bá, hogy kötelezettségeimet becsületesen és igazságosan végzem.

Alul írott, mint az aján lat ké rõ ne vé ben el já ró, vagy az el já rás ba be vont sze mély ki je len tem, hogy a fen ti köz be szer zé si
el já rás ban nem áll fenn a Kbt. 10.  § sze rin ti össze fér he tet len ség ve lem szem ben, te hát ajánlattevõ szervezettel:

– nem ál lok mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ban;

– nem va gyok annak ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je vagy fel ügye lõ bi zott sá gá nak tagja;

– ab ban tu laj do ni ré sze se dés sel nem ren del ke zem;

– nem va gyok olyan sze mély hoz zá tar to zó ja, aki aján lat te võ szer ve zet tel mun ka vi szony ban vagy mun ka vég zés re irá -
nyuló egyéb jog vi szony ban áll, vagy annak ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, vagy ab ban tu laj do ni részesedéssel rendelkezik.

Kö te le zem ma gam arra, hogy ha a ki zá ró ok az el já rás alatt kö vet ke zik be vagy jut tu do má som ra, er rõl ha la dék ta la nul
ér te sí tem az ille té keseket.

To váb bá kö te le zett sé get vál la lok arra az eset re, hogy amennyi ben ve lem szem ben a Kbt. 10.  § (2); (4) be kez dé se i ben
fog lal tak fenn áll nak, úgy ha la dék ta la nul meg te szem a Kbt. 10.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt távolmaradási nyilatkozatot.

A bí rá lat, illetve az ér té ke lés fo lya mán vagy annak ered mé nye ként tu do má som ra ho zott vagy ál ta lam fel fe dett vagy
ké szí tett in for má ci ót és do ku men tu mo kat (bi zal mas in for má ció) ti tok ban tar tom; eze ket ki zá ró lag en nek az ér té ke lés nek 
a cél ja i ra hasz ná lom és nem tá rom fel har ma dik fél elõtt. Írá sos in for má ci ó ból vagy prototípusból nem tartok meg
másolatot.

Név

Alá írás

Kelt: Bu da pest, 200..... ......................... ...........

* Nem kí vánt szö veg rész tör len dõ!
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7. számú melléklet

(Minta)

JEGYZÕKÖNYV

Tárgy: „...............” tárgy ban, a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (Kbt.) ......  § (...) ...... pont ja*
sze rin ti nyílt*, tár gya lá sos*, meg hí vá sos* köz be szer zé si el já rás* egy sze rû köz be szer zé si el já rás* ke re té ben beérkezett
ajánlatok bontása.

Ké szült: .... év, .... hó, ... nap, ..... óra, ..... perc,

KvVM iro da ház „ ”, épü let ...... sz. he lyi ség ben

A bon tá son je len van nak:

KvVM ré szé rõl: ............................................................................. név/be osz tás

Aján lat te võk ré szé rõl: Je len lé ti ív sze rint.

A hir det mény szá ma*: .../20..; köz zé té tel ide je*: , .... hó, ... nap

(hir det mény köz zé té te lé vel in du ló köz be szer zé si el já rás esetén*),

vagy*

az aján lat té te li fel hí vás ki kül dé sé nek dá tu ma*: .... év, .... hó, ... nap

(hir det mény köz zé té te le nél kül in du ló köz be szer zé si el já rás ese tén*).

A bon tást le ve zet te: ............................................................................. (név)

Az aján la tok fel bon tá sát vég zõ bi zott ság meg ál la pí tot ta, hogy az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá ig ... (da rab szám) aján -
lat ke rült be nyúj tás ra. Az aján la to kat tar tal ma zó zárt, sér tet len bo rí té ko kat a bi zott ság fel bon tot ta, és a Kbt. 80.  § (3) be -
kez dé se sze rit jelenlévõkkel ismertette az alábbi adatokat.

1. az aján lat te võ neve: .........

az aján lat te võ címe: .........

az ál ta la kért el len szol gál ta tás össze ge (net tó/brut tó): ......... (Ft + áfa)

az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat bí rá la ta ese tén to váb bi fõbb szám sze rû sít he tõ ada tok, me lyek a bí rá la ti szem -
pon tok (rész szem pon tok) alap ján ér té ke lés re kerülnek

2. az aján lat te võ neve: ............................................................................

az aján lat te võ címe: ............................................................................

az ál ta la kért el len szol gál ta tás össze ge (net tó/brut tó): ......... (Ft + áfa)

az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat bí rá la ta ese tén to váb bi fõbb szám sze rû sít he tõ ada tok, me lyek a bí rá la ti szem -
pon tok (rész szem pon tok) alap ján ér té ke lés re ke rül nek
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3. to váb bi aján la tok
Az aján lat ké rõ az el já rás so rán hi ány pót lá si le he tõ sé get: biz to sí t*, / b) nem biztosít*.
(az aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li fel hí vás nak meg fele lõen)

Az összes aján lat te võ ré szé re az aján la tok fel bon tá sá ról ké szült jegy zõ könyv – a Kbt. 80.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak 
alap ján – öt na pon be lül megküldésre kerül.

Az aján la ti, rész vé te li, aján lat té te li ha tár idõ le jár ta elõtt be nyúj tott aján la tok, rész vé te li je lent ke zé sek bon tá sát a bi -
zott ság 200.. ... hó .... nap ...... óra .... perckor fejezte be.

A jegy zõ köny vet fel ol va sás és egyez te tés után a KvVM ré szé rõl je len lé võk sa ját ke zû leg aláírták.

k. m. f.

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

............................................................................*

Mel lék let: Je len lé ti ív

A jegy zõ köny vet ké szí tet te ................................. (név)

* Nem kí vánt szö veg rész tör len dõ!
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8. számú melléklet

(Minta) 

Bírálati lap

„.........................................................................................” tár gyú, a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. CXXIX. tör vény
(Kbt.) ...... fe je zet .......  § ....... bek. ....) pont ja* sze rin ti kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ ér té kû,* nem ze ti ér ték ha tá ro -
kat el érõ ér té kû,* egy sze rû* közbeszerzési eljáráshoz

Kel lé kek Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve

Ala ki ság

Az aján la tok cso ma go lá sa, fel ira to zá sa az
aján lat té te li fel hí vás nak meg fe le lõ?
Igen / Nem

to váb bi for mai kö ve tel mé nyek

Tar tal mi ele mek

Aján lat te võ nyi lat ko za ta
Az aján la ti fel hí vás, a do ku men tá ció il l. a
szer zõ dés ter ve zet feltételeire

Aján lat té te li la p ada tai:
Brut tó aján la ti ár Ft
To váb bi bí rá la ti szempontok

Rész vé te li fel té te lek

Nyi lat ko za tok a ki zá ró okok fenn nem
 állásáról kö te le zõ ér vénnyel a Kbt. 60.  §
(1) bek. a)–i) pont elõ ír ha tó an a Kbt. 61.  § 
(1) a)–e) pont

Al kal mas sá gi szem pon tok és azok iga zo -
lá si módja

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mat lan ság
Pl. éves be szá mo ló ja alap ján az aján lat te -
võ üz le ti te vé keny sé ge negatív volt

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek az aján -
lati, aján lat té te li, rész vé te li felhívás szerint

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság
(Kbt. 66.  § sze rint)
Iga zo lá sá nak mód ja
Aján la ti aján lat té te li, rész vé te li felhívás
szerint

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek iga zo lá si
mód ja az aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li
felhívás szerint
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Kel lé kek Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve

Mû sza ki al kal mas ság
Pl. aján lat te võ, Kbt. 71.  § (1) bek. b) pont -
ja sze rin ti al vál lal ko zó ja együt te sen nem
ren del kez nek a leg alább egy mû sza ki
felsõ fokú végzettségû szakemberrel.

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek az aján -
lati, aján lat té te li, rész vé te li felhívás szerint

Mû sza ki al kal mas ság. (Kbt. 67.  § sze rint)
Meg kö ve telt iga zo lá si mód

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek iga zo lá si
mód ja az aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li
felhívás szerint

Egyéb nyi lat ko za tok és ira tok

Aján lat te võ nyi lat ko za ta a Kbt. 70.  § (3)
és a Kbt. 71.  § (1) és (3) be kez dé sé re vo -
nat ko zó lag, ha ez aján la ti aján lat té te li,
rész vé te li fel hí vás ban elõ írásra került

Cég be mu ta tás
(pl. min. 3 ol d. ki emel ve a cég fõ te vé -
keny sé ge, mely re ala poz va vég zi a köz -
besz. tár gyá ra vonatkozó te vé keny sé gét
TEÁOR szám meg je lö lé sé vel. Telj. rend
ál ló esz kö zök, mel lé kel ve a te lep hely ren -
delk.  jogát biz t. irat má so lat, ha ez ajánlati
felhívásban elõ írásra került

Alá írá si cím pél dány
Ab ban a for má ban ahogy az, az aján la ti
aján lat té te li, rész vé te li fel hí vás ban elõ -
írásra került

Cég ki vo nat
Ab ban a for má ban ahogy az, az aján la ti
aján lat té te li, rész vé te li fel hí vás ban elõ -
írásra került

Al vál lal ko zók nyi lat ko za tai és egyéb
ira tai.

Al vál lal ko zó(k)ra vo nat ko zó pénz ügyi al -
kal mat lan ság (ab ban az eset ben, ha azt az
aján lat te võ nyi lat ko za tá ban meg je löl te)
Aján la ti felhívás szerint

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mat lan ság
Pl. éves be szá mo ló ja alap ján az ajánlat -
tevõ üz le ti te vé keny sé ge negatív volt

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek az aján -
lati, aján lat té te li, rész vé te li felhívás szerint
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Kel lé kek Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság.
(Kbt. 66.  § sze rint)
Iga zo lá sá nak módja.

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek iga zo lá si
mód ja az aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li
felhívás szerint

Al vál lal ko zó(k)ra vo nat ko zó mû sza ki al -
kal mat lan ság (ab ban az eset ben, ha azt az
aján lat te võ nyi lat ko za tá ban meg je löl te)
Mû sza ki al kal mat lan ság.
Pl. az elõ zõ „X” év ben (200.., 200..) re fe -
ren ciamun ká ik kö zött nem sze re pel össze -
sen leg alább Y da rab Z mil lió fo rint
ér té kû, köz be szer zés tárgyával megegyezõ 
tárgyú teljesített szerzõdés

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek az aján -
lati, aján lat té te li, rész vé te li felhívás szerint

Mû sza ki al kal mas ság. (Kbt. 67.  § sze rint)
Meg kö ve telt iga zo lá si mód
Aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li felhívás
szerint

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek iga zo lá si
mód ja az aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li
felhívás szerint

Kbt. 60.  § (4) be kez dés sze rin ti szer ve ze -
tek nyi lat ko za tai és egyéb iratai.

Ér vé nyes sé gi, il l. Ér vény te len sé gi fel té -
te lek

Ér vény te len sé gi fel té te lek
Aján la ti aján lat té te li, rész vé te li fel hí vás
szerint

A bí rá ló bi zott ság a Kbt. 88.  § (1) bek. c) pont ja alap ján vizs gál ja az aján lat te võ ket, illetve a Kbt. 71.  § (1) bek. b) pont -
ja sze rin ti al vál lal ko zó kat* a Kbt. 10.  § (3), (5) be kez dé sé nek figye lembe véte lével. Ezen jog sza bály he lyek re  való hi vat -
ko zás sal meg ál la pít ha tó, hogy az aján lat te võk kel, illetve az al vál lal ko zók kal szem ben az aláb bi* meg íté lé sem sze rint
összeférhetetlenségi okok nem* merültek fel.

A Kbt. 62.  § (1) a), illetve b) pont ja alap ján az el já rás ból ki kell zár ni az olyan aján lat te võt, ille tõ leg – 71.  § (1) bek.
b) pont ja és (5) be kez dés sze rin ti al vál lal ko zót aki:

– há rom év nél nem ré geb ben sú lyos, jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak mai kö te le zett ség sze gést vagy szak mai eti kai
sza bá lyok ba üt kö zõ cse le ke de tet kö ve tett el, vagy ko ráb bi – há rom év nél nem ré geb ben le zá rult – köz be szer zé si el já rás
alap ján vál lalt szer zõ dé ses kö te le zett sé gét sú lyo san megszegte, amelyet az ajánlatkérõ bizonyítani tud;

– az el já rás ban elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek (kü lö nö sen a Kbt. 70.  § (2) be kez dé se, 71.  §) tel je sí té se so -
rán ha mis ada tot szol gál ta tott, ille tõ leg hamis nyilatkozatot tett.

Ezen jog sza bály he lyek re  való hi vat ko zás sal meg ál la pít ha tó, hogy az aján lat te võk kel, illetve az al vál lal ko zók kal*
szem ben Kbt. 62.  § (1) a) b) pont já ban meg ha tá ro zott aláb bi* ki zá ró okok nem* merültek fel.

Az aján la ti* rész vé te li* aján lat té te li* fel hí vás ban fog lal tak alap ján az aján lat, illetve az aján lat te võ szak mai meg fe le -
lõ sé gét – mû sza ki, ille tõ leg szak mai –, al kal mas sá gát – al kal mat lan sá gát, azok igazolási módját vizsgáltam.*
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Az aján la ti* rész vé te li* aján lat té te li* fel hí vás ban fog lal tak alap ján az aján lat, illetve az aján lat te võ pénz ügyi gazda -
sági – al kal mas sá gát – al kal mat lan sá gát, vizs gál tam.*

Az aján la ti* rész vé te li* aján lat té te li* fel hí vás ban fog lal tak kap cso lat ban a ki zá ró oko kat, az ala ki és tar tal mi ele mek
meg fe le lõ sé gét vizsgáltam.*

Az aján lat bí rá la tá val kap cso la tos in do ko lás:

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

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

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

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

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

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

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

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

Az aján lat hi ány men te sen* a kö vet ke zõ hi á nyos sá gok kal ke rült be adás ra*:

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu da pest, 200.. év ...... hó ...... nap. A bí rá la tot vé gez te (név): ....................................

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

alá írás

* A nem meg fe le lõ szö veg részt át kell húz ni!

A „kel lé kek” osz lop ban fel tün te tett szö veg ré szek pél da ként szol gál nak!
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9. számú melléklet

(Minta)

Jegyzõkönyv

Ké szült: KvVM köz pon ti iro da ház (1011 Bu da pest I. Fõ u. 44–50.) „ ” épü let ........... sz. szo ba,

Jegy zõ könyv meg nyit va*: 200... ............. hó ......... nap ....... óra.

Tárgy: ,,....................................................................” tár gyú, a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. CXXIX. tör vény
(Kbt.) ...... fe je zet .......  § ....... bek. ....) pont ja* sze rin ti kö zös sé gi ér ték ha tá ro kat el érõ ér té kû,* nem ze ti ér ték ha tá ro -
kat el érõ ér té kû,* egy sze rû* köz be szer zé si el já rás köz be szer zé si el já rás ajánlatainak bírálata és értékelése.

A je len van nak: [a ki je lölt bí rá ló bi zott ság el nö ke és tag jai, (mi ni mum há rom fõ) eset le ges megfigyelõk,]

Név / be osz tás / szer ve ze ti egy ség

Az aján lat ké rés ügy in té zõ je: Név / be osz tás / szer ve ze ti egység

Szak mai té ma fe le lõs: Név/ be osz tás/ szer ve ze ti egység

Az el já rás ba be vont hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó*: Név/ be osz tás/ szer ve ze ti egység

[A kö zös sé gi ér ték ha tárt el érõ vagy meg ha la dó ér té kû köz be szer zés (a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX.
tör vény, a Kbt. má so dik rész), to váb bá ver seny pár be széd alkalmazása esetén]

Az el já rás ba be vont füg get len hi va ta los köz be szer zé si ta nács adó*: Név

[Az Euró pai Uni ó ból szár ma zó for rás ból tá mo ga tott köz be szer zé sek esetében]

I. Aján lat te võk neve címe:

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................................................................................
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II. Az aján la tok bí rá lat ra  való elõ ké szí té se: (a bí rá la ti la pok alapján)
[az aján lat(ok) ala ki, tar tal mi ele mei táb lá zat ba fog lal va]

Kel lé kek Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve

Ala ki ság

Az aján la tok cso ma go lá sa, fel ira to zá sa az
aján lat té te li fel hí vás nak meg fe le lõ?
Igen / Nem

to váb bi for mai kö ve tel mé nyek

Tar tal mi ele mek

Aján lat te võ nyi lat ko za ta
Az aján la ti fel hí vás, a do ku men tá ció il l.
A szer zõ dés ter ve zet feltételeire

Aján lat té te li la p ada tai:
Brut tó aján la ti ár Ft
To váb bi bí rá la ti szempontok

Rész vé te li fel té te lek

Nyi lat ko za tok a ki zá ró okok fenn nem
 állásáról a Kbt. 60.  § (1) bek. a)–i) pont
 ill. a Kbt. 61.  § (1) a)–e) pont ja alapján

Al kal mas sá gi szem pon tok és azok iga zo -
lá si módja

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mat lan ság
Pl. éves be szá mo ló ja alap ján az ajánlat -
tevõ üz le ti te vé keny sé ge negatív volt

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek az aján -
lati, aján lat té te li, rész vé te li felhívás szerint

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság.
(Kbt. 66.  § sze rint)
Iga zo lá sá nak mód ja
Aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li felhívás
szerint

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek iga zo lá si
mód ja az aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li
felhívás szerint

Mû sza ki al kal mas ság
Pl. aján lat te võ, Kbt 71.  § (1) bek. b) pont ja 
sze rin ti al vál lal ko zó ja együt te sen nem ren -
del kez nek a leg alább egy mû sza ki felsõ -
fokú végzettségû szakemberrel.

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek az aján -
lati, aján lat té te li, rész vé te li felhívás szerint

Mû sza ki al kal mas ság. Kbt. (67.  § sze rint)
Meg kö ve telt iga zo lá si mód

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek iga zo lá si
mód ja az aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li
felhívás szerint
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Kel lé kek Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve

Egyéb nyi lat ko za tok és ira tok

Aján lat te võ nyi lat ko za ta a Kbt. 70.  §
(3) és a Kbt. 71.  § (1) és (3) be kez dé sé re
vo nat ko zó lag, ha ez aján la ti, aján lat té te li,
rész vé te li fel hí vás ban elõ írásra került

Cég be mu ta tás
(pl. min. 3 ol d. ki emel ve a cég fõ te vé -
keny sé ge, mely re ala poz va vég zi a köz -
besz. tár gyá ra vo nat ko zó te vé keny sé gét
TEÁOR szám meg je lö lé sé vel. Telj. rend.
ál ló esz kö zök, mel lé kel ve a te lep hely ren -
delk.  Jogát biz t. irat má so lat, ha ez aján la ti, 
aján lat té te li, részvételi felhívásban elõ -
írásra került

Alá írá si cím pél dány
Ab ban a for má ban ahogy az, az aján la ti,
aján lat té te li, rész vé te li fel hí vás ban elõ -
írásra került

Cég ki vo nat
Ab ban a for má ban ahogy az, az aján la ti,
aján lat té te li, rész vé te li fel hí vás ban elõ -
írásra került

Al vál lal ko zók nyi lat ko za tai és egyéb
ira tai.

Al vál lal ko zó(k)ra vo nat ko zó pénz ügyi al -
kal mat lan ság (ab ban az eset ben, ha azt az
aján lat te võ nyi lat ko za tá ban meg je löl te
Aján la ti felhívás szerint

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mat lan ság
Pl. éves be szá mo ló ja alap ján az ajánlat -
tevõ üz le ti te vé keny sé ge negatív volt

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek az aján -
lati, aján lat té te li, rész vé te li felhívás szerint

Pénz ügyi, gaz da sá gi al kal mas ság.
(Kbt. 66.  § sze rint)
Iga zo lá sá nak módja

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek iga zo lá si
mód ja az aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li
felhívás szerint

Al vál lal ko zó(k)ra vo nat ko zó mû sza ki al -
kal mat lan ság (ab ban az eset ben, ha azt az
aján lat te võ nyi lat ko za tá ban meg je löl te
Mû sza ki al kal mat lan ság.
Pl. az elõ zõ „X” év ben (200.., 200..) re fe -
ren ciamun ká ik kö zött nem sze re pel össze -
sen leg alább Y da rab Z mil lió fo rint
ér té kû, köz be szer zés tárgyával megegyezõ 
tárgyú teljesített szerzõdés
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Kel lé kek Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve Aján lat te võ ne ve

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek az aján -
lati, aján lat té te li, rész vé te li felhívás szerint

Mû sza ki al kal mas ság. (Kbt. 67.  § sze rint)
Meg kö ve telt iga zo lá si mód
Aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li felhívás
szerint

To váb bi al kal mas sá gi fel té te lek iga zo lá si
mód ja az aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li
felhívás szerint

Kbt. 60.  § (4) be kez dés sze rin ti szer ve ze -
tek nyi lat ko za tai és egyéb iratai.

Ér vé nyes sé gi, il l. Ér vény te len sé gi fel té -
te lek

Ér vény te len sé gi fel té te lek
Aján la ti, aján lat té te li, rész vé te li fel hí vás
szerint

A „kel lé kek” osz lop ban fel tün te tett szö veg ré szek pél da ként szol gál nak!

A bí rá ló bi zott ság a Kbt. 88.  § (1) bek. c) pont ja alap ján vizs gál ja az aján lat te võ ket, illetve a Kbt. 71.  § (1) bek. b) pont -
ja sze rin ti al vál lal ko zó kat* a Kbt. 10.  § (3), (5) be kez dé sé nek figye lembe véte lével. Ezen jog sza bály he lyek re  való hi vat -
ko zás sal meg ál la pít ha tó, hogy az aján lat te võk kel, illetve az al vál lal ko zók kal szem ben az aláb bi* összeférhetetlenségi
okok nem* merültek fel.

A bí rá ló bi zott ság – az Or szá gos Mun ka biz ton sá gi és Mun ka ügyi Fõ fel ügye lõ ség nyil ván tar tá sá ból nyil vá nos ság ra
ho zott ada tok alap ján – el len õriz te az aján lat te võ(ke)t, illetve a Kbt. 71.  § (1) bek. b) pont ja sze rin ti al vál lal ko zó(ka)t* a
Kbt. 60.  § (1) bek. g) pont ja sze rin ti ki zá ró ok te kin te té ben. Meg ál la pí tot ta, hogy az ab ban fog lal tat ki zá ró okok aján lat -
te võ(k), illetve a Kbt. 71.  § (1) bek. b) pont ja szerinti alvállalkozó(k)* esetében nem áll fenn* / fenn áll*.

A Kbt. 62.  § (1) a), illetve b) pont ja alap ján az el já rás ból ki kell zár ni az olyan aján lat te võt, ille tõ leg – 71.  § (1) bek.
b) pont ja és (5) be kez dés sze rin ti al vál lal ko zót aki

– há rom év nél nem ré geb ben sú lyos, jog sza bály ban meg ha tá ro zott szak mai kö te le zett ség sze gést vagy szak mai eti kai
sza bá lyok ba üt kö zõ cse le ke de tet kö ve tett el, vagy ko ráb bi – há rom év nél nem ré geb ben le zá rult – köz be szer zé si el já rás
alap ján vál lalt szer zõ dé ses kö te le zett sé gét sú lyo san megszegte, amelyet az ajánlatkérõ bizonyítani tud;

– az el já rás ban elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek (kü lö nö sen a Kbt. 70.  § (2) be kez dé se, 71.  §) tel je sí té se so -
rán ha mis ada tot szol gál ta tott, ille tõ leg hamis nyilatkozatot tett.

Ezen jog sza bály he lyek re  való hi vat ko zás sal meg ál la pít ha tó, hogy az aján lat te võk kel, illetve az al vál lal ko zók kal*
szem ben Kbt. 62.  § (1) a) b) pont já ban meg ha tá ro zott aláb bi* ki zá ró okok nem* merültek fel.

Az aján la to kat:

A Kbt., illetve az aján la ti* rész vé te li* aján lat té te li* fel hí vás ban fog lal tak szak mai meg fe le lõ sé gét, mû sza ki, ille tõ leg
szak mai – al kal mas sá got – al kal mat lan sá got, azok iga zo lá si mód ját ........................................ (szer ve ze ti egy ség) ré -
szé rõl ................................... (név) vizsgálta,

A Kbt., illetve az aján la ti* rész vé te li* aján lat té te li* fel hí vás ban fog lal tak pénz ügyi meg fe le lõ sé gét, azok iga zo lá si
mód ját, a pénz ügyi és gaz da sá gi al kal mas sá got – al kal mat lan sá got, azok iga zo lá si mód ját, ........................................
(szer ve ze ti egy ség) ré szé rõl ................................... (név) vizsgálta,

A Kbt., illetve az aján la ti* rész vé te li* aján lat té te li* fel hí vás ban fog lal tak kal kap cso lat ban a ki zá ró oko kat, az ala ki és
tar tal mi ele mek meg fe le lõ sé gét ........................................ (szer ve ze ti egy ség) ré szé rõl ...................................
(név)vizs gál ta.
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III. Az aján la tok hi á nyos sá ga i nak meg ál la pí tá sa:
III.1. Aján la tok me lyek az aján la ti, rész vé te li aján lat té te li fel hí vás ban fog lal tak hoz ké pest hi á nyo san ke rült(ek)

benyújtásra:
III.1.a) Aján lat te võ neve:
Aján la tá nak hi á nyos sá gai:
III.1.b) To váb bi aján lat te võk, akik aján la tu kat hi á nyo san nyúj tot ták be.
III.2. Aján la tok me lyek az aján la ti, rész vé te li aján lat té te li fel hí vás ban fog lal tak nak meg fele lõen hi ány men te sen ke -

rül tek benyújtásra:
III.2.a) Aján lat te võ neve:
III.2.b) To váb bi aján lat te võk, akik aján la tu kat hi ány men te sen nyúj tot ták be.
A bí rá ló bi zott ság mun ká ját 200. hó. nap ....... óra. meg sza kí tot ta.*
(fo lya ma tos jkv. ve ze tés ese tén)
A bí rá ló bi zott ság mun ká ját 200. hó. nap ....... óra kor foly tat ja.*
(fo lya ma tos jkv. ve ze tés ese tén)

IV. A bí rá ló bi zott ság ja vas lat té tel re vo nat ko zó mun ka mód sze re:
A bí rá ló bi zott ság el nö ke és tag jai ja vas lat té tel vo nat ko zá sá ban egy-egy sza va zat tal rendelkeznek*.
A bí rá ló bi zott ság el nö ke sza va zat tal nem ren del ke zik*
A bí rá ló bi zott ság az aján la tok el bí rá lá sa kor dön tés ho zó ré szé re ja vas la tát szó több ség alapján teszi meg.

V. Aján la tok bí rá la ta:
V.1. A ki zá rás ra ja va solt aján lat te võ, ill. ér vény te len aján la tot be nyúj tó aján lat te võ neve, a ki zá rás, illetve az ér vény -

te len ség indokai:
V.1.1. Aján lat te võ(k) neve
V.1.2. A ki zá rás, al kal mat lan ság, illetve az ér vény te len ség indokai

VI. Az aján la tok ér té ke lé se:
VI.1.* A Kbt. 57.  § (2) bek. a) pont ja alap ján: a leg ala cso nyabb el len szol gál ta tás ki vá lasz tá sá val.
Az ér vé nyes aján la tot tevõ, ki nem zárt és al kal mas nak ta lált aján lat te võk neve:
VI.2.* A Kbt. 57.  § (2) bek. b) pont ja alap ján: az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz tá sá val.*
Az ér vé nyes aján la tot be nyúj tó, ki nem zárt és al kal mas nak ta lált aján lat te võk neve, aján la tuk nak az ér té ke lé si szem -

pont jai és – az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat vá lasz tá sa ese tén – annak rész szem pont jai sze rin ti tartalmi elemei
táblázatba foglalva:

Az el bí rá lás
rész szem pont jai

Az aján lat te võ ne ve: Az aján lat te võ ne ve: Az aján lat te võ ne ve:

Aján lat
Ér té ke lé si
pont szám

Aján lat
Ér té ke lé si
pont szám

Aján lat
Ér té ke lé si
pont szám

A táb lá zat so rai és osz lo pai szük ség sze rint csök kent he tõk, ill. bõ vít he tõk.

A leg elõ nyö sebb aján lat ki vá lasz tá sá nak meg íté lé sé re szol gá ló szem pon tok súly szá mai a következõk:

Rész szem pon tok Súly szá mok
 aján la ti ár   X
to váb bi rész szem pon tok

Az ad ha tó pont szám alsó és fel sõ ha tá ra min den rész szem pont ra: ........ pont.
El ér he tõ összes pont szám: ............... pont.
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A Kbt. 57.  § (3) be kez dé sé re  való te kin tet tel a bí rá ló bi zott ság az aján la ti ill. az aján lat té te li fel hí vás ban elõ re meg ha tá -
ro zot tak sze rint az aláb bi ér té ke lé si mód szert al kal maz ta: .......................................

Az ér té ke lé si pont szá mot be szo roz va a súly szám mal és eze ket össze gez ve a leg ma ga sabb össz pont szá mot el érõ aján -
lat lesz a nyertes.

Aján la tok ér té ke lé se a kö vet ke zõ táb lá zat ba foglalva:

Az el bí rá lás rész szem pont jai
A rész szem -

pon tok
súly szá mai

Az aján lat te võ ne ve: Az aján lat te võ ne ve: Az aján lat te võ ne ve:

Ér té ke lé si
pont szám

Ér té ke lé si
pont szám és

súly szám
szor za ta

Ér té ke lé si
pont szám

Ér té ke lé si
pont szám és

súly szám
szor za ta

Ér té ke lé si
pont szám

Ér té ke lé si
pont szám és

súly szám
szor za ta

A súly szám mal szor zott
ér té ke lé si pont szá mok
össze gei aján lat te võn -
ként:

X X

A táb lá zat so rai és osz lo pai szük ség sze rint csök kent he tõk, ill. bõ vít he tõk.

VII. Rész le tes szö ve ges össze ha son lí tó ér té ke lés:

(Az aján lat te võk és a bí rá la ti szem pon tok ra adott aján la tuk fel so ro lá sa, azok ér té ke lé sé nek szö ve ges indokolása).

VIII. Ered mé nyes el já rás ese tén a nyer tes aján lat te võ neve szék he lye és aján la ta ki vá lasz tá sá nak indokai:

Aján lat ké rõ a Kbt. 57.  § (2)  a)* b)* pont ja alap ján ér té kel te az aján la to kat.

Aján lat te võ az aján lat té te li fel hí vás ban meg ha tá ro zott rész szem pon tok alap ján a leg ala cso nyabb össze gû* leg ked ve -
zõbb aján la tot nyúj tot ta be*. Az aján lat bí rá ló bi zott ság ér té ke lé se alap ján – a rész szem pon tok és a súly szá mon figye -
lembe véte lével – ............. pon tot ka pott, mely az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján lat*; a legalacsonyabb összegû
ellenszolgáltatás.*

IX. *A nyer tes kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot tevõ neve szék he lye és aján la ta ki vá lasz tá sá nak indokai:

A bí rá ló bi zott ság a Kbt. 57.  § (2) a)* b)* pont ja alap ján ér té kel te az aján la to kat.

........................................................................................................................ név / cím aján lat te võ az aján lat té te li fel -
hí vás ban meg ha tá ro zott rész szem pon tok alap ján a nyer tes aján la tot kö ve tõ leg ked ve zõbb aján la tot nyúj tot ta be. Az aján -
lat bí rá ló bi zott ság ér té ke lé se alap ján – a rész szem pon tok és a súly szá mon figye lembe véte lével – ......... pon tot ka pott,
mely az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb aján la tot kö ve tõ aján lat*. a leg ala cso nyabb össze gû ellenszolgáltatást ajánló
ajánlatot követõ ajánlat.*

X. bí rá ló bi zott ság ja vas la ta:

A bí rá ló bi zott ság ja va sol ja a dön tés ho zó nak, hogy .............................................................. tár gyú köz be szer zé si el -
já rást nyil vá nít sa ered mé nyes nek*; a Kbt 92.  § .......... pont ja alap ján eredménytelennek*.

A bí rá ló bi zott ság az el já rás nyer te sé nek a ............................................................................ név/cím ja va sol ja,
mi vel az aján la ti fel hí vás, a do ku men tá ció, il l. a be nyúj tott aján la ta, a bí rá la ti és ér té ke lé si szem pon tok figye lembe -
véte lével a ............................................................. név net tó vál la lá si ár: ......... Ft + ............. Ft áfa: = brut tó
 vállalási ár: ..................... Ft össze gû aján la ta az összes sé gé ben leg elõ nyö sebb* leg ol csóbb aján lat.
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1A bí rá ló bi zott ság az el já rás má so dik he lye zett jé nek a
......................................................... név/cím ja va sol ja mi vel az aján lat té te li fel hí vás, a do ku men tá ció, ill. a be nyúj tott
aján la ta a bí rá la ti és ér té ke lé si szem pon tok figye lembe véte lével – ............................................................. név net tó
vál la lá si ár: ......... Ft + ............ Ft áfa.: = brut tó vál la lá si ár: ............. Ft/hó Ft össze gû aján la ta a nyer tes aján la tot kö ve -
tõ leg elõ nyö sebb* leg ol csóbb* aján lat.

Jegy zõ könyv le zár va: 200.. hó. nap ....... óra.

.............................................................................* ............................................................................*

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

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

a) vál to zat*: A bí rá ló bi zott ság ja vas la tát el fo ga dom, az el já rást ered mé nyes nek* ered mény te len nek* nyilvánítom.

A ......................................................... név/cím aján la tát a Kbt. 88.  § (1) bek. ....) pont ja ap ján ér vény te len nek nyil -
vá ní tom*, ill a Kbt. 88.  § (2) bek (3) .... pont ja ill. (4) bek. ...... pont ja alap ján az aján lat te võt ki zá rom az eljárásból*.

Az el já rás ered mé nyé nek ki hir de té sét a Kbt. 96.  § (1) be kez dé sé ben,*. az el já rás ered mé nyé nek köz lé sét a Kbt. 300.  §
(4) be kez dé sé ben* fog lal tak sze rint, to váb bá* a szer zõ dés* megkötést* engedélyezem.

(ab ban az eset ben, ha a dön tés ho zó és a kö te le zett ség vál la ló sze mély nem azonos)

b) vál to zat*: A bí rá ló bi zott ság ja vas la tát el fo ga dom, az el já rást ered mé nyes nek* ered mény te len nek* nyilvánítom.

A ......................................................... név/cím aján la tát a Kbt. 88.  § (1) bek. ....) pont ja ap ján ér vény te len nek nyil -
vá ní tom*, ill a Kbt. 88.  § (2) bek (3) .... pont ja ill. (4) bek. ...... pont ja alap ján az aján lat te võt ki zá rom az eljárásból*.

Az el já rás ered mé nyé nek ki hir de té sét a Kbt. 96.  § (1) be kez dé sé ben,*. az el já rás ered mé nyé nek köz lé sét a Kbt. 300.  §
(4) be kez dé sé ben* fog lal tak szerint engedélyezem.

(ab ban az eset ben, ha a dön tés ho zó és a kö te le zett ség vál la ló sze mély azonos)

c) vál to zat*: A bí rá ló bi zott ság ja vas la tát nem fo ga dom el, a szak te rü let ve ze tõ jét új el já rás le foly ta tá sá ra utasítom.

Dön té sem in do ka:

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

dön tés ho zó

Bu da pest, 200. ......... hó ......... nap

1 Nem kö te le zõ nyer test kö ve tõ aján la tot te võt meg ne vez ni.

* Nem kí vánt szö veg rész tör len dõ!
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10. számú melléklet

(Minta)

Jegyzõkönyv

Tárgy: ,,....................................” tár gyú, nyílt, meg hí vá sos, tár gya lá sos egy sze rû sí tett a köz be szer zé sek rõl  szóló
2003. évi CXXIX. tör vény (Kbt.) .......  § (...) be kez dés .....) pont ja* sze rin ti köz be szer zé si el já rás-, (KÉ ...../200..*)
rész vé te li sza kasz* eredményének kihirdetése.

Ké szült: 200. év ...... hó ....... nap ......... óra kor a KvVM hi va ta li he lyi sé gé ben,

„ ”épü let .......... tár gya ló, 1011 Bu da pest, ......... u. ...... sz.

Az ered mény hir de té sen je len van nak: Je len lé ti ív szerint

Az el já rás ered mé nyét ki hir det te: ....................... (név)

Aján lat ké rõ a Kbt. 96.  § (1) bek.*, illetve a Kbt. 116.  § (1) bek.* alap ján ki hir det te tárgy ba ni el já rás ered mé nyét és a
je len lé võ aján lat te võk nek át ad ta az „össze ge zés az aján la tok el bí rá lá sá ról”* / „össze ge zés a rész vé te li je lent ke zé sek
elbírálásáról”* iratot.

A Kbt. 96.  § (2) be kez dé se alap ján az el já rás nyer te sé nek nyi lat ko za ta:*

A ...................................................................... (cég név cím) vál lal ko zás a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé sük 
tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény sze rint mik ro*-, kis*- vagy kö zép vál lal ko zás nak* mi nõ sül* / nem tar to -
zik a KKV tv. ha tá lya alá*.

Aján lat ké rõ fel ké ri a nyer tes aján lat te võt* / aján lat te võ ket*, illetve meg bí zott ját* / meg bí zot ta i kat*, hogy a szer zõ dés
meg kö té se ér de ké ben a KvVM .............................................. fõ osz tá lyá nak / osz tá lyá nak vezetõjét keresse fel!

A jegy zõ köny vet fel ol va sás és egyez te tés után a KvVM ré szé rõl je len lé võk sa ját ke zû leg aláírták.

k. m. f.

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

Mel lék let: je len lé ti ív.

A jegy zõ köny vet ké szí tet te: ........................................... (név)

* A nem kí vánt szö veg rész tör len dõ!
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11. számú melléklet

 

(Minta)

Név

be osz tás

ré szé re

Be ru há zá si osz tály

Ik ta tó szám: /200....

Tárgy: Tá jé koz ta tás a szer zõ dés mó do sí tá sá ról

Tisztelt Fõosztályvezetõ-helyettes Úr!

A ........................................................................ (szer ve ze ti egy ség neve) ál tal kez de mé nye zett, Köz be szer zé si Ér te -
sí tõ ben KÉ ...../200. sz. alatt ......... hó ...... nap köz zé tett  „...........................” tár gyú a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003.
évi CXXIX. tör vény (Kbt.) .........  § (…) bek. …) pont* sze rin ti köz be szer zé si el já rást le foly ta tá sát köve tõen meg kö tött
szer zõ dést az aláb bi okok  miatt ................................................................................................................................. a Kbt. 
303.  § figye lembe véte lével mó do sí tot tuk.

Kér jük az ál ta lunk ki töl tött és az Önök ré szé re meg kül dött a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek a bí rá la ti
összeg zé sek és az éves sta tisz ti kai összeg zé sek min tá i ról  szóló 2/2006. (I. 13.) IM ren de let 16. mel lék le te sze rin ti hir det -
ményt (tá jé koz ta tót a szer zõ dés mó do sí tá sá ról) köz zé té tel cél já ból a Köz be szer zé sek Szerkesztõbizottságához
továbbítani szíveskedjenek.

Je lez zük, hogy a hir det mény ben fog lal ta kat a nyer tes aján lat te võ mint meg bí zott* / vál lal ko zó* is me ri, az ab ban fog -
lal tak kal egyet ért, a hir det mény köz zé té te le ellen kifogása nincs.

Bu da pest, 200.. év ...... hó ...... nap.

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

szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je
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12. számú melléklet

(Minta)

Név
be osz tás
ré szé re

Be ru há zá si Osz tály

Ik ta tó szám: /200....

Tárgy: Tá jé koz ta tás a szer zõ dés rész tel je sí té sé rõl,* tel je sí té sé rõl*

Tisztelt Fõosztályvezetõ-helyettes Úr!

A ........................................................................ (szer ve ze ti egy ség neve) ál tal kez de mé nye zett, Köz be szer zé si
 Értesítõben KÉ ...../200. sz. alatt ......... hó ...... nap köz zé tett ,,...........................” tár gyú a köz be szer zé sek rõl  szóló
2003. évi CXXIX. tör vény (Kbt.) .........  § ( ) bek. .....) pont* sze rin ti köz be szer zé si el já rást le foly ta tá sát köve tõen
kö tött szer zõ dést a meg bí zott*; vál lal ko zó* a szer zõ dés ben fog lal tak nak meg fele lõen tel je sí tet te*, az éves üte me zés nek
meg fele lõen teljesítette*, nem teljesítette*.

A Kbt. 305.  § fog lal tak nak meg fele lõen szer zõ dés el len ér té két a KvVM a meg bí zott / vál lal ko zó szám lá ja alap ján
200.... év ....... hó ....... nap ján kiegyenlítette.*

A meg bí zott / vál lal ko zó szám lá ját a nem szer zõ dés sze rin ti tel je sí tés  miatt nem fo gad tuk be.*
Kér jük az ál ta lunk ki töl tött és az Önök ré szé re meg kül dött a köz be szer zé si és terv pá lyá za ti hir det mé nyek a bí rá la ti

összeg zé sek és az éves sta tisz ti kai összeg zé sek min tá i ról  szóló 2/2006. (I. 13.) IM ren de let 17. mel lék le te sze rin ti hir det -
ményt (tá jé koz ta tót a szer zõ dés tel je sí té sé rõl) köz zé té tel cél já ból a Köz be szer zé sek Szerkesztõbizottságához
továbbítani szíveskedjenek.

Je lez zük, hogy a hir det mény ben fog lal ta kat a nyer tes aján lat te võ mint meg bí zott* / vál lal ko zó* is me ri, az ab ban fog -
lal tak kal egyet ért, a hir det mény köz zé té te le ellen kifogása nincs.

Bu da pest, 200.. év ...... hó ...... nap.

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

szer ve ze ti egy ség ve ze tõ je

* Nem kí vánt szö veg rész tör len dõ!

12. szám KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 1607



1608 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ 12. szám

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Alkot mány bíró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év
Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ciá lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap Hír le ve le 6 048 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft
 

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Euró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)
Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ
A Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap ja
Szer kesz ti a szer kesz tõ bi zott ság.
A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Dom bi Éva, 1011 Bu da pest, Fõ ut ca 44–50. Te le fon: 457-3311.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.), www.mhk.hu 
Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a Fá ma Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, 
e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men,
1085 Bu da pest, So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357.
In for má ció: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti 
Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu).
A 2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 15 120 Ft áfá val. Egy pél dány ára: 1344 Ft áfá val.
A 2008. évi éves elõ fi ze té si díj: 17 388 Ft áfá val, fél éves elõ fi ze té si díj 8694 Ft áfá val.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.

HU ISSN 1786–2396

07.3673 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.


