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 I. rész SZEMÉLYI RÉSZ

A Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke – a ki je lölt Tár sa dal mi
Bi zott ság ja vas la tá ra, a mi nisz ter el nök elõ ter jesz tésére

az 1956-os EMLÉKÉRMET

ado má nyoz za

a nem zet sor sát és tör té nel mét meg ha tá ro zó di csõ sé ges
for ra dal munk alatt ta nú sí tott pél da mu ta tó helytállásukért

Dó zsa Lász ló szín mû vész nek,

Mécs Imre or szág gyû lé si kép vi se lõ nek;

az 1956-os EMLÉKLAPOT

ado má nyoz za

Gál Gyu lá nak

KEH ügy szám: VII-3/2518/75/2005.;

a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke a Köz tár sa ság El nö ké nek
Ér dem ér me ki tün te tés ala pí tá sá ról  szóló 153/2001.
(XI. 29.) KE ha tá ro zat 3. pont já ban foglaltak alapján

a KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

ki tün te tést ado má nyoz za

pe da gó gu si élet mû vé ért, a hal mo zot tan hát rá nyos hely -
ze tû ta nu lók esé lye i nek meg te rem té sé ért foly ta tott sok
évtizedes munkájáért

An to ni Ju dit is ko la igaz ga tó nak,

a gyi mes fel sõ lo ki Ár pád-há zi Szent Er zsé bet Gimná -
zium meg ala pí tá sá ért, a ma gyar nyel vû ok ta tás, a ma gyar -
ság tu dat fejlesztéséért

Ber szán La jos es pe res plé bá nos nak,

a mold vai csán gó ma gyar ér tel mi ség ne ve lé sé ben vég -
zett el évül he tet len ér de me i ért, kö zös ség te rem tõ munká -
jáért

Bor báth Er zsé bet asszony nak, a csik sze re dai Jó zsef
 Attila Ál ta lá nos Is ko la nyu gal ma zott igaz ga tó já nak,

az anyá kat és gyer me ke i ket se gí tõ ön zet len és fá rad ha -
tat lan mun kás sá gá ért, az élet be ve tett hit tel és sze re tet tel
vég zett szer ve zõ te vé keny sé gé ért

Bu da vá ri Zita asszony nak, a Böl csõ Ala pít vány Ku ra tó -
ri u ma el nö ké nek,

a hát rá nyos hely ze tû ma gyar or szá gi és ha tá ron túli tér -
sé gek ön zet len tá mo ga tá sá ért, a se gít ség nyúj tás fá rad ha -
tat lan szervezéséért

Chris ta Ge bel asszony nak,

a fran cia or szá gi ma gyar emig rá ció kö ré ben vég zett két
év ti ze des kö zös ség te rem tõ mun ká já ért, so kak nak tá maszt
jelentõ emberségéért

Msgr. Mol nár Ottó fõ lel kész nek, a Pá ri zsi Ma gyar
Misszió ve ze tõ jé nek,

a má sok nak min dig tá maszt nyúj tó mély hi té ért, tö ret len 
em ber sé gé ért

Olofs son Pla cid ben cés szer ze tes nek,

a saj tó hi te les sé gé ért foly ta tott sok év ti ze des har cá ért,
az ifjú új ság írók kép zé sé ért, pá lyá ra segítéséért

Osz to vits Ág nes új ság író nak,

az in no vá ció tár sa dal mi tá mo ga tá sá ért foly ta tott ál do za -
tos mun ká já ért, a fi a ta lok tu do má nyos te vé keny sé gé nek
elõsegítéséért

dr. Pa kucs Já nos mér nök-köz gaz dász nak,

a ma gyar kép zõ mû vé szet ér ték rend jé nek ala kí tá sá ban
be töl tött ki ma gas ló sze re pé ért, ér ték köz ve tí tõ mun ká já ért, 
az arra ér de mes if jabb és idõ sebb al ko tók szak mai és köz -
éle ti meg be csü lé sé ért foly ta tott sok év ti ze des te vé keny sé -
gé ért

dr. Sup ka Mag dol na Szé che nyi-dí jas mû vé szet tör té -
nész nek,

a szen ve dély be te gek gon do zá sa és re ha bi li tá lá sa te rén
vég zett ál do za tos mun ká já ért, mély hi té bõl táp lál ko zó em -
ber sé gé ért

Vic tor né Er dõs Esz ter re for má tus lel kész nek

KEH ügy szám: VII-4/2406/68/2005.;
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a Ma gyar Köz tár sa ság el nö ke a Köz tár sa ság El nö ké nek
Ér dem ér me ki tün te tés ala pí tá sá ról  szóló 153/2001.
(XI. 29.) KE ha tá ro zat 3. pont já ban fog lal tak alap ján

a KÖZTÁRSASÁG ELNÖKÉNEK ÉRDEMÉRME

ki tün te tést ado má nyoz za

ki ma gas ló al ko tó mun kás sá gá ért, min dig ér ték el vû, a
kö zös sé get szol gá ló po li ti kai tevékenységéért

dr. Bod Pé ter Ákos egye te mi ta nár nak,

dr. Gra nasz tói György egye te mi ta nár nak,

dr. Ki rály Mik lós tan szék ve ze tõ egye te mi do cens nek,

Ko do lá nyi Gyu la író nak, fõ szer kesz tõ nek,

prof. dr. Sza bad György aka dé mi kus nak,

Tar Pál ny. rend kí vü li és meg ha tal ma zott nagy kö vet -
nek,

ki ma gas ló al ko tó mun kás sá gá ért, hi va tá sa mély er köl -
csi ség gel át ita tott gyakorlásáért

dr. Zlinsz ky Já nos egye te mi ta nár nak

KEH ügy szám: VII–4/2511/71/2005.

Mádl Fe renc s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke

 II. rész JOGSZABÁLYOK

Törvények

2005. évi XCVI.
tör vény

a katasztrófavédelemmel összefüggõ egyes tör vények
módosításáról*

Elsõ fejezet

1.  § A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a
tûz ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény (a továb biak -
ban: Ttv.) 2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2005. jú li us 4-i ülés nap ján fo gad ta el.

„(1) A tûz vé de lem mel és a mû sza ki men tés sel kap cso la -
tos kö te le zett sé ge ket az e tör vény ha tá lya alá tar to zók nak
a jog sza bá lyok ban, szab vá nyok ban, ha tó sá gi elõ írásokban 
meg ha tá ro zot tak sze rint kell tel je sí te ni.”

2.  § A Ttv. 5.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A tûz jel zés le he tõ sé gét min den te le pü lés rõl és az
Or szá gos Tûz vé del mi Sza bály zat ban meg ha tá ro zott lé te -
sít mény bõl az el sõd le ges mû kö dé si kör zet, illetve mû kö -
dé si te rü let sze rin ti ál lan dó ké szen lé ti szol gá la tot el lá tó hi -
va tá sos ön kor mány za ti, illetve ön kén tes tûz ol tó ság hoz
biz to sí ta ni kell. A tûz jel zés fo ga dá sá nak biz to sí tá sa, és az
ezzel kap cso la tos költ sé gek a te le pü lé si ön kor mány za tot,
az át jel zés költ sé gei a lé te sít ményt ter he lik. Több fenn tar -
tó ese tén az ér de kel tek a költ sé ge ket ér de kelt sé gük ará -
nyá ban vi se lik.”

3.  § A Ttv. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tûz ol tá sá nak fe le lõs ve ze tõ je a tûz ol tás ve ze tõ,
aki a tûz ol tó ság vagy a hi va tá sos ka taszt ró fa vé del mi szerv
jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ tag -
ja le het. A tûz ol tás hely szí nén más sze mély csak a tûz ol -
tás ve ze tõ elõ ze tes en ge dé lyé vel in téz ked het.”

4.  § A Ttv. 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tûz vé de lem és a mû sza ki men tés, va la mint a tûz -
ol tó ság te vé keny sé gé nek köz pon ti irá nyí tá sát – a
24.  §-ban fog lal tak ki vé te lé vel – a bel ügy mi nisz ter a BM
Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja
út ján gya ko rol ja.”

5.  § A Ttv. 24.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A bel ügy mi nisz ter:]
„c) kez de mé nye zi a BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi

Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja ja vas la tá ra a te le pü lé si ön kor -
mány zat kép vi se lõ tes tü le té nél a hi va tá sos ön kor mány za ti
tûz ol tó ság lét re ho zá sát és meg szün te té sét, illetve gya ko -
rol ja az ezek kel össze füg gõ egyet ér té si jo got,”

6.  § A Ttv. a kö vet ke zõ al cím mel és 24/A.  §-sal egé szül
ki:

„A BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
fõigazgatójának irányító tevékenysége

24/A.  § A BM Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga -
tó ság fõ igaz ga tó ja

a) kö zvet len uta sí tást ad hat a tûz ol tó ság egy sé ge i nek a
tûz ol tá si és mû sza ki men té si fel ada tok ban tör té nõ rész vé -
tel re, az ezzel kap cso la tos fel ké szí tés re, je len tés té tel re,
mû kö dé si te rü le tük el ha gyá sá ra, to váb bá rend kí vü li ké -
szen lé ti szol gá la tuk el ren de lé sé re,
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b) kez de mé nye zi a tûz ol tó sá gok Sze re lé si Sza bály za ta, 
a rend kí vü li ál la pot ban al kal ma zan dó Tûz ol tá si és Mû sza -
ki Men té si Sza bály zat és a tûz ol tó sport ver seny sza bály zat
ki adá sát,

c) ko or di nál ja a hi va tá sos ön kor mány za ti és az ön kén -
tes tûz ol tó sá gok költ ség ve tés ter ve zé sé vel kap cso la tos fel -
ada ta it.”

7.  § A Ttv. 28.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság gal ren del ke zõ
 települési, fõ vá ros ban a fõ vá ro si ön kor mány zat képviselõ-
 testülete]

„a) a bel ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel meg szün -
tet he ti a hi va tá sos ön kor mány za ti tû zol tó sá got. Erre vo -
nat ko zó an a bel ügy mi nisz ter ré szé re a BM Or szá gos Ka -
taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság fõ igaz ga tó ja tesz ja vas la -
tot;”

8.  § A Ttv. 34.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ön kén tes tûz ol tó ság a te le pü lé si ön kor mány zat
vagy az ön kor mány za ti tár su lás és a tûz ol tó egye sü let ál tal
kö zö sen ala pí tott köz tes tü let (Ptk. 65.  §), amely tûz ol tá si
és mû sza ki men té si cé lok ra fo lya ma to san igény be ve he tõ
ké szen lé ti szol gá la tot lát el, és ön ál ló mû kö dé si te rü let tel
ren del ke zik. A mû kö dé si te rü let meg ál la pí tá sát a szék hely
sze rin ti te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te kez -
de mé nye zi a bel ügy mi nisz ter nél.”

9.  § A Ttv. 41.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság mû kö dé sé -
nek és fenn tar tá sá nak költ sé ge it a köz pon ti költ ség ve tés az 
ille té kes ön kor mány zat út ján nor ma tív hoz zá já ru lás ként, a 
lé te sí tés, a fej lesz tés és a fel újí tás költ sé ge it pá lyá za ti for -
má ban a Bel ügy mi nisz té ri um út ján biz to sít ja. A pá lyá zat
– a bel ügy mi nisz ter ál tal ren de let ben sza bá lyo zott fel té te -
lek sze rint – a fej lesz té si költ ség egé szé re vagy annak
meg ha tá ro zott ré szé re irá nyul hat.”

10.  § A Ttv. 44.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A biz to sí tó kö te les a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si
te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény 1. szá mú mel -
lék le te „A” ré szé nek 3–5., 6. a) és 7–11. pont ja i ban, va la -
mint a „B” ré szé nek b), d)–e) al pont ja i ban meg ha tá ro zott
biz to sí tá si ága za tok ból be folyt biz to sí tá si dí jak 1%-át hoz -
zá já ru lás cí mén – a hi va tá sos és az ön kén tes tûz ol tó sá gok
ré szé re a tûz ol tás hoz és mû sza ki men tés hez, va la mint a
bel ügy mi nisz ter ál tal ala pí tott, a szak ága zat kép zé si fel -
ada ta it el lá tó ok ta tá si in téz mény ré szé re tûz ol tó célú szak -
kép zé sé hez szük sé ges tech ni kai esz kö zök, fel sze re lé sek
fej lesz té sé nek, fel újí tá sá nak cél já ra – a köz pon ti költ ség -
ve tés be be fi zet ni.”

11.  § A Ttv. 48.  §-a a kö vet ke zõ új (4) be kez dés sel egé -
szül ki és a (4) be kez dés szá mo zá sa (5) be kez dés re vál to -
zik:

„(4) Ahol e tör vény fegy ve res erõ ket em lít, azon a Ma -
gyar Hon véd sé get kell ér te ni.”

Második fejezet

12.  § A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i -
nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 247.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fe je zet ha tá lya alá tar to zó fegy ve res szer vek nél az
állományille té kes pa rancs nok:]

„f) me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó, és a vele azo -
nos jog ál lá sú szer vek ve ze tõi,”

13.  § A Hszt. 272.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A szak mai fel ügye le tet el lá tó me gyei ka taszt ró fa -
vé del mi igaz ga tó (fõ igaz ga tó) so ron kí vü li mi nõ sí tést kez -
de mé nyez, ha a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó pa rancs -
nok kal szem ben szak mai al kal mat lan ság me rül fel.”

14.  § A Hszt. 274.  §-ának (3) és (4) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép és ki egé szül a kö vet ke zõ
(5) be kez dés sel, az azt kö ve tõ be kez dé sek szá mo zá sa (6),
(7), (8) és (9) be kez dés re mó do sul:

„(3) A fe gyel mi el já rás el ren de lé sé hez ki kell kér ni a
szak mai fel ügye le tet el lá tó ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó
(fõ igaz ga tó) vé le mé nyét. Ha pe dig a ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó vagy a fõ igaz ga tó szak mai fel ügye le ti jog kö ré be
tar to zó ügy ben kez de mé nye zi, a fe gyel mi el já rást el kell
ren del ni.

(4) Az ön kor mány za ti tûz ol tó pa rancs nok és he lyet te sé -
vel szem ben el ren delt fe gyel mi el já rás ban a vizs gá la tot – a 
(3) be kez dés sze rin ti kez de mé nye zés re el ren delt eset ben –
a kép vi se lõ-tes tü let, illetve a pol gár mes ter kez de mé nye zé -
se alap ján a szak mai fel ügye le tet el lá tó ka taszt ró fa vé del mi 
igaz ga tó (fõ igaz ga tó) ál tal ki je lölt sze mély is le foly tat hat -
ja. A vizs gá lat ba ezek ben az ese tek ben az érin tett hi va tá -
sos ka taszt ró fa vé del mi szer vek kép vi se lõ jét min den kép -
pen be kell von ni.

(5) A ka taszt ró fa vé de lem ál lo má nyá ból meg bí zott vizs -
gá ló a fel adat el lá tá sá val össze füg gés ben a fe gyel mi jog -
kört gya kor ló kép vi se lõ-tes tü let (pol gár mes ter) ren del ke -
zé sei sze rint jár el.”

Harmadik fejezet

15.  § A víz gaz dál ko dás ról  szóló 1995. évi LVII. tör vény 
(a továb biak ban: Víztv.) 17.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del kez dés lép:
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„(6) A fõ pol gár mes ter, a me gyei köz gyû lés el nö ke,
illetve a pol gár mes ter ren de li el az ár víz- és bel víz vé de ke -
zés sel, va la mint a he lyi víz kár el há rí tás sal kap cso la tos – a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ál lam igaz ga tá si fel -
ada tok kö ré ben – a ki te le pí tést, a ki me ne kí tést, a vissza te -
le pí tést, to váb bá köz re mû kö dik az ezzel kap cso la tos
egyéb fel ada tok vég re haj tá sá ban.”

16.  § (1) A Víztv. 17.  §-a (7) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pol gár mes ter (fõ pol gár mes ter) az ár víz- és bel víz vé -
de ke zés sel kap cso la tos ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás -
kö ré ben]

„c) meg ter ve zi a ki te le pí tést, a ki me ne kí tést, a men tést
és a vissza te le pí tést, il le tõ leg ezek el ren de lé se ese tén gon -
dos ko dik a vég re haj tás ról;”
 (2) A Víztv. 17.  §-a (7) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A pol gár mes ter (fõ pol gár mes ter) az ár víz- és bel víz vé -
de ke zés sel kap cso la tos ál lam igaz ga tá si fel adat- és ha tás -
kö ré ben]

„e) gon dos ko dik a vé de ke zés ben részt ve võk egész ség -
ügyi el lá tá sá ról, to váb bá a ki te le pí tés, a ki me ne kí tés, a
men tés és vissza te le pí tés so rán a jár vá nyok meg elõ zé sé vel 
és el há rí tá sá val kap cso la tos in téz ke dé sek rõl, a te rü le ti leg
ille té kes nép egész ség ügyi és tisz ti or vo si szol gá lat köz re -
mû kö dé sé vel;”

Záró rendelkezések

17.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
ha tály ba.

 (2) Az e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján már üze me -
lõ vagy épí tés alatt álló ve szé lyes ipar i üzem üze mel te tõ je
a te vé keny sé get a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott idõ -
pon tig a ha tó ság hoz be je len ti, és a be je len tés hez csa tol ja a
biz ton sá gi elem zést vagy a biz ton sá gi je len tést. A be nyúj -
tott biz ton sá gi elem zést, illetve biz ton sá gi je len tést a ha tó -
ság a szak ha tó ság köz re mû kö dé sé vel bí rál ja el, amely nek
ered mé nye kép pen hoz zá já rul a ve szé lyes te vé keny ség to -
váb bi vég zé sé hez vagy meg ha tá roz za a ve szé lyes te vé -
keny ség foly ta tás nak fel té te le it, il le tõ leg kor lá toz za vagy
meg tilt ja a ve szé lyes te vé keny ség vég zé sét.

18.  § Fel ha tal ma zást kap a bel ügy mi nisz ter, hogy ren -
de let ben sza bá lyoz za:

a) a tûz ol tó sá gok Szol gá la ti Sza bály za tát;

b) a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok és az ön -
kén tes tûz ol tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb gép -
jár mû és tech ni kai esz köz ál lo má nyát, és mû sza ki meg fe -
le lõ sé gük el len õr zé sé nek rend jét;

c) a tûz ol tó sá gok Sze re lé si Sza bály za tát;

d) a rend kí vü li ál la pot ban al kal ma zan dó Tûz ol tá si és
Mû sza ki Men té si Sza bály za tot;

e) a tûz ol tó sport ver seny sza bály za tát.
19.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ irány el vek nek való meg -

fe le lést szol gál ja:
a) a Ta nács 96/82/EK irány elve (1996. de cem ber 9.) a

ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek ve szé -
lye i nek el len õr zé sé rõl;

b) az Euró pai Par la ment és a Ta nács 2003/105/EK
irány elve (2003. de cem ber 16.) a ve szé lyes anya gok kal
kap cso la tos sú lyos bal ese tek ve szé lye i nek el len õr zé sé rõl
 szóló 96/82/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról, 1. cikk
(1) be kez dés, 1. cikk (2) be kez dés b) pont, 1. cikk (4) be -
kez dés, 1. cikk (7) és (8) be kez dés.

Mádl Fe renc s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
a Köz tár sa ság el nö ke az Or szág gyû lés el nö ke

A Kormány rendeletei

A Kormány
139/2005. (VII. 18.) Korm.

rendelete

a Közép-európai légiforgalmi szolgálatokról (CEATS) 
szóló Megállapodások kihirdetésérõl

1.  §

A Kormány a Brüsszel ben, 1997. jú ni us 27-én kelt, a
Kö zép-eu ró pai lé gi for gal mi szol gá la tok ma gas lég té ri irá -
nyí tó köz pont já ban az EUROCONTROL ál tal nyúj tott
 légiforgalmi szol gál ta tá sok kö ré ben a szol gá la tok és be -
ren de zé sek mû kö dé sé rõl  szóló Meg ál la po dást, va la mint a
Kö zép-eu ró pai lé gi for gal mi szol gá la tok ma gas lég té ri irá -
nyí tó köz pont já ban az EUROCONTROL ál tal nyúj tott
 légiforgalmi szol gál ta tá sok kö ré ben a szol gá la tok és be -
ren de zé sek mû kö dé sé rõl  szóló Meg álla po dás 6. cik ke lyé -
nek al kal ma zá sá ról rendelkezõ Különmegállapodást
(a továb biak ban együtt: CEATS Megállapodások) e
rendelettel kihirdeti.

(A CEATS Meg ál la po dá sok 2004. au gusz tus 28-án lép -
tek ha tály ba.)

2.  §

A CEATS Meg ál la po dá sok an gol nyel vû szö veg e és
azok hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:
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„AGREEMENT RELATING TO THE PROVISION
AND OPERATION OF AIR TRAFFIC SERVICES
AND FACILITIES BY EUROCONTROL AT THE

CENTRAL EUROPEAN AIR TRAFFIC SERVICES
(CEATS) UPPER AREA CONTROL CENTRE

(Brussels, 27 June 1997)

The Re pub lic of Aust ria,
Bos nia and Her ze go vi na,
the Re pub lic of Cro a tia,
the Czech Re pub lic,
the Re pub lic of Hun ga ry,
the Ita li an Re pub lic,
the Slo vak Re pub lic,
the Re pub lic of Slo ve nia,

he re i naf ter cal led „the Na ti o nal Cont rac ting Par ti es”, on
the one part,

and EUROCONTROL, the Eu ro pe an Or ga ni sa ti on for
the Sa fety of Air Na vi ga ti on,

he re i naf ter cal led „the Or ga ni sa ti on”, on the ot her part,
whe re as the Na ti o nal Cont rac ting Par ti es have

re qu es ted that the Or ga ni sa ti on be ent rus ted with the
pro vi si on and ope rat ion of air traf fic ser vi ces and fa ci li ti es
on the ir be half pur su ant to the pro vi si ons of the amen ded
Con ven ti on, in par ti cu lar Ar tic les 2.2 (b) and 12 the re of,
and of the re vi sed Con ven ti on, and in particular Articles
2.2 (b) and 14 thereof;

whe re as the Na ti o nal Cont rac ting Par ti es ack now led ge
the need to co o pe ra te in the pro vi si on of Air Traf fic
Ser vi ces (ATS) wit hin the ir airs pa ce in or der to en su re for
all airs pa ce users ma xi mum ef fi ci en cy at mi ni mum costs,
whi le sa fe gu ar ding the re qu i red le vel of sa fety, and to
cont ri bu te to the cre a ti on of a uni form European Air
Traffic Management System (EATMS);

whe re as at its ad hoc Ses si on on 6 June 1997 the
Per ma nent Com mis si on has de ci ded to set up a Cent ral
Eu ro pe an Air Traf fic Ser vi ces Up per Area Cont rol Cent re
(he re i naf ter cal led „the CEATS Centre”);

have ag re ed as fol lows:

Article 1

1. The Na ti o nal Cont rac ting Par ti es shall ent rust the
Or ga ni sa ti on, pur su ant to Ar tic le 2.2 (b) of the re vi sed
Con ven ti on, with the pro vi si on and ope rat ion of en-ro u te
air traf fic fa ci li ti es and ser vi ces, to the ex tent and in the
man ner presc ri bed in this Ag re e ment.  For this pur po se,
the Or ga ni sa ti on shall emp loy the fa ci li ti es at the CEATS
Cent re, and shall pro vi de the staff re qu i red for its
ope rat ion and ma in te nan ce and shall use the
EUROCONTROL and ne ces sa ry na ti o nal fa ci li ti es
re qu i red for the performance of this task, such as the
training and experimental centres. 

2. Each of the Na ti o nal Cont rac ting Par ti es shall re ta in,
with re gard to the airs pa ce over its ter ri to ry and wit hin
de sig na ted port ions of the airs pa ce over the high seas, on

the ba sis of the Air Na vi ga ti on Plan – Eu ro pe an Re gi on –
of the In ter na ti o nal Ci vil Avi a ti on Or ga ni za ti on
(he re i naf ter cal led „ICAO”), its com pe ten ces and
ob li ga ti ons in res pect of ae ro na u ti cal re gu lat ions,
ru le-ma king, airs pa ce or ga ni sa ti on and re lat ions with
in ter na ti o nal organisations, such as ICAO, and with
airspace users and other third parties.

Article 2

1. The Or ga ni sa ti on shall pro vi de the fa ci li ti es and
ope ra te the ser vi ces for en-ro u te air traf fic, as de fi ned in
Ar tic le 3.3 of the re vi sed Con ven ti on, in the airs pa ce
de li mi ted in Annex I to this Agreement.

2. In or der to enab le the Or ga ni sa ti on to as su me its
com pe ten ces as re fer red to in Ar tic les 1.1 and 2.1 of this
Ag re e ment, the Na ti o nal Cont rac ting Par ti es shall make
ava i lab le to the Or ga ni sa ti on for jo int use free of char ge,
the ins tal la ti ons, equ ip ment and air-gro und and
gro und-gro und com mu ni ca ti ons facilities listed in
 Annex II to this Agreement.

3. The Na ti o nal Cont rac ting Par ti es, to the ex tent that
they are com pe tent to do so, shall take all me a su res
ne ces sa ry to enab le the Or ga ni sa ti on to dis char ge its
res pon si bi lity under this Agreement.

Article 3

The Or ga ni sa ti on shall de ter mi ne the ope ra ti o nal and
tech ni cal me a su res re qu i red for the ope rat ion of air traf fic
ser vi ces pur su ant to the pro vi si ons of An nex I to this
Ag re e ment, with the aim of en su ring the sa fety, ef fi ci en cy
and ex pe di ti o us flow of air traf fic thro ugh the most
cost-ef fec ti ve means. For this purpose, the Organisation
shall:

(a) es tab lish thro ugh its Agen cy the me ans re qu i red for
the dis char ge of its task pur su ant to An nex I of the re vi sed
Con ven ti on (Sta tu te of the Agency);

(b) in ag re e ment with the Na ti o nal Cont rac ting Par ti es,
en su re ma xi mum com pa ti bi lity bet we en the ser vi ces
pro vi ded on the one hand by the CEATS Cent re and on the
ot her by the Na ti o nal Cont rac ting Par ti es in the airs pa ces
un der the ir cont rol;

(c) ag ree with the Na ti o nal Cont rac ting Par ti es on the
man ner in which the fa ci li ti es re fer red to in Ar tic le 2.2 of
this Ag re e ment shall be ope ra ted.

Article 4

1. A CEATS Stand ing Com mit tee shall, on the
pro po sal of the Agen cy’s Di rec tor Ge ne ral, es tab lish the
ope ra ti o nal and tech ni cal me a su res re fer red to in Ar tic le 3
abo ve on the ba sis of the pro vi si ons in Ar tic le 5 of this
Ag re e ment, as well as the cor res pon ding budgetary
appropriations.
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2. The Di rec tor Ge ne ral shall en su re the day-to-day
ope rat ion of the air traf fic ser vi ces, inc lu ding ma na ge ment 
of staff and equ ip ment. For this purpose:

(a) he shall ob ser ve the Or ga ni sa ti on’s in ter nal ru les and 
staff ser vi ce re gu lat ions, as well as any me a su res ta ken by
the Co un cil and the Ge ne ral As sembly pur su ant to the
pro vi si ons of Ar tic les 3 and 5 of this Agreement;

(b) he shall ma in ta in clo se con sul ta ti on and
co or di na ti on in the ope ra ti o nal and tech ni cal fi elds with
the air traf fic ser vi ces agen ci es of the Na ti o nal Contracting 
Parties.

Article 5

The pro vi si ons of the re vi sed Con ven ti on, and tho se of
An nex I the re to, in res pect of de ci si on-ma king pro ce du res
in con nec ti on with the tasks de ta i led in Ar tic le 2.1 of the
re vi sed Con ven ti on shall apply by ana logy to the me a su res 
of an in ter alia ope ra ti o nal, tech ni cal or bud ge ta ry na tu re
re fer red to in Ar tic les 3 and 4 of this Ag re e ment. De ci si ons 
shall inc lu de at le ast the po si ti ve vo tes of all Na ti o nal
Cont rac ting Parties for which this Agreement has entered
into force.

Article 6

In the app li ca ti on of this Ag re e ment, the Na ti o nal
Cont rac ting Par ti es shall un der ta ke to es tab lish jo int
wor king pro ce du res in ten ded to fa ci li ta te the ta king of
de ci si ons by the Or ga ni sa ti on and the achi e ve ment of the
aims of com pa ti bi lity, con sul ta ti on and co or di na ti on
referred to in Articles 3 and 4 of this Agreement.

Article 7

1. Investments in respect of facilities at the CEATS
Centre required for the performance of the tasks for which
the Organisation is responsible under this Agreement shall
be undertaken by the Organisation.

2. Such investments shall be financed by means of a
special annex to the Organisation’s budget.  The financing
procedure and the resources are specified in Part I of the
Financial Protocol in Annex III to this Agreement.

Article 8

The operating costs incurred by the Organisation in
respect of the CEATS Centre shall be established in
accordance with Part II of the Financial Protocol contained 
in Annex  III to this Agreement, and shall be included in a
special budgetary annex to the Organisation’s budget. This 
annex shall be financed by the National Contracting
Parties in accordance with a cost-sharing formula to be
agreed between them.

Article 9

In the case of any National Contracting Party whose
instrument of ratification, acceptance or approval is
deposited after the date of entry into force of this
Agreement, this National Contracting Party shall
participate, according to the cost-sharing formula referred
to in Article 8 above, in the financing of the costs initially
incurred by the Parties for which the Agreement had
already entered into force.

Article 10

The EUROCONTROL staff serving at the CEATS
Centre shall be subject to the provisions governing the
Organisation’s staff.

Article 11

1. Each National Contracting Party shall be liable for
any damage arising from, or in connection with, the
services made available to the Organisation in accordance
with the provisions of Article 2.2 and 2.3 of this
Agreement to the extent to which such damage is
attributable to the said National Contracting Party.

2. Except as provided in paragraph 1 of this Article, the
Organisation shall indemnify the National Contracting
Parties against any claim arising on account of damage
sustained as a result of, or in connection with, the services
provided in virtue of Article 1.1 and Article 2.1 of this
Agreement.

3. The Organisation’s liability may be invoked
pursuant to Article 28.2 of the revised Convention.
However, in the cases referred to in paragraph 1 of this
Article, the Organisation has a right of recourse against the 
National Contracting Parties for any indemnification due
in this respect.

4. The Organisation may take out insurance in its own
name to cover all or some of the risks incurred in
connection with this Agreement, including damage due to
revenue loss, and in particular risks arising in connection
with:

(a) liability towards third parties (airlines, users,
passengers, etc.)

(b) liability towards States, and
(c) damage to, or loss of its installations.

Article 12

The provisions contained in the Annexes to this
Agreement shall form an integral part thereof.  They may
however be modified by unanimous decision of the
National Contracting Parties and the Organisation.
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Article 13

Any disputes which may arise relating to the
interpretation or application of this Agreement, or of the
Annexes thereto, shall be settled by applying mutatis
mutandis the provisions of Article 34 of the revised
Convention.

Article 14

1. This Agreement shall be opened for signature by the
National Contracting Parties and by the Organisation on
27 June 1997.

2. This Agreement shall be subject to ratification,
acceptance or approval.

3. Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Government of the Kingdom of
Belgium.

4. This Agreement shall enter into force on the thirtieth
day following the date of fulfilment by five National
Contracting Parties of both of the following conditions:

(a) these National Contracting Parties have deposited
their instruments of ratification, acceptance or approval of
this Agreement and

(b) these National Contracting Parties are Member
States of the Organisation.

5. For the National Contracting Party which fulfils the
two conditions specified in paragraph 3 above after the
entry into force of this Agreement, the Agreement shall
enter into force on the thirtieth day after the date of
fulfilment by such National Contracting Party of both
conditions.

6. The Organisation shall become a party to this
Agreement by its signature.

7. The Government of the Kingdom of Belgium shall
notify the Governments of the other National Contracting
Parties and of the other Member States of the
Organisation, and the Organisation itself, of any deposit by 
the National Contracting Parties of an instrument of
ratification, acceptance or approval, as well as the date of
entry into force of this Agreement.

8. The Government of the Kingdom of Belgium shall
cause this Agreement to be registered with the
Secretary-General of the United Nations, in accordance
with Article 102 of the Charter of the United Nations, and
with the Council of ICAO, in accordance with Article 83
of the Convention on International Civil Aviation signed
in Chicago on 7 December 1944.

Article 15

1. This Agreement shall remain in force until the
Organisation ceases its activities at the CEATS Centre
following denunciation thereof pursuant to paragraph 3 of

this Article, or during liquidation of the Organisation
pursuant to paragraph 2 of this Article.

2. If the Organisation is dissolved in accordance with
Article 38.4 of the revised Convention, the Organisation
shall ensure, in application of Article 38.5 thereof, the
continued operation of the CEATS Centre in conformity
with the provisions of this Agreement until the National
Contracting Parties have implemented alternative
arrangements, at the latest within a period of four years.

3. However, any one of the National Contracting
Parties, or the Organisation, may, without prejudice to
paragraph 2 above, express its intention to terminate this
Agreement at any time after the expiry of four years from
the date of its entry into force.  This intention shall be
notified to the Government of the Kingdom of Belgium,
which shall notify it to the other Contracting Parties.  The
termination of this Agreement shall be effective on the
expiry of a period of six years from the date of receipt of
the notification by the Government of the Kingdom of
Belgium.

4. The Party having requested the termination of this
Agreement in accordance with paragraph 3 above shall
bear the costs resulting from this termination.

5. In the event of a closure of the CEATS Centre
following the termination of this Agreement, the residual
assets and/or obligations of the CEATS Centre shall be
distributed among the National Contracting Parties in
proportion to the average shares, agreed for the last 3 years
preceding the closure, resulting from the application of the
cost-sharing formulas required for the financing of the
special budgetary annex referred to in Articles 7 and 8 of
this Agreement.

Article 16

The transitional provisions covering transfer from the
arrangements under the EUROCONTROL Convention as
amended in 1981 to the arrangements under the
EUROCONTROL Convention as revised and
consolidated in 1997 are set out in Annex IV to this
Agreement.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries,
after presentation of their full powers, found to be in good
and due form, have signed this Agreement.

Done at Brussels,  this 27th day of June 1997, in the
Bosnian, Croatian, Czech, English, French, German,
Hungarian, Italian, Serbian, Slovak and Slovene
languages, in a single original, which shall remain
deposited in the archives of the Government of the
Kingdom of Belgium, which shall transmit certified copies 
to the Governments of the other Member States of the
Organisation and to the Organisation itself.  In the event of
any inconsistency, the text in the English language shall
prevail.
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ANNEX I

CONFIGURATION OF THE AIRSPACE IN RESPECT OF WHICH THE ORGANISATION SHALL PROVIDE
FACILITIES AND OPERATE EN-ROUTE AIR TRAFFIC SERVICES

The configuration of the airspace in respect of which the National Contracting Parties shall entrust the Organisation
with the provision and operation of facilities and en-route air traffic services is defined as follows:

Na ti o nal Cont rac ting Par ti es La te ral li mits Ver ti cal li mits

Re pub lic of Aust ria The airs pa ce wit hin the la te ral li mits of the Sta te bo un da ri es
with Swit zer land, Li ech tens te in, Ger many, the Czech Re pub -
lic, Slo va kia, Hun ga ry, Slo ve nia and Italy.

Abo ve flight le vel
285.

Bos nia and Her ze go vi na The airs pa ce wit hin the la te ral li mits of
44 51 00N – 018 48 00E,
Bos nia and Her ze go vi na bor der – FR Yu gos la via bor der,
42 30 00N – 018 51 00E,
Bos nia and Her ze go vi na bor der – Cro a tia bor der,
45 11 00N – 015 15 00E,
to po int of ori gin.

Abo ve flight le vel
290.

Re pub lic of Cro a tia La te ral li mits: 4212N, 01836E
4125N, 01819E
4220N, 01621E
– along an arc of circ le of five (5) NM ra di us, clock wi se
cent red on 4224N, 01616E
4226N, 01610E
4330N, 01430E
4432N, 01320E
4510N, 01300E
4518N, 01300E
453330N, 0132330E
– along the bor der bet we en Cro a tia and Slo ve nia to
452834N, 0133521E
– along the bor der bet we en Cro a tia and Slo ve nia – along the
bor der bet we en Cro a tia and Hun ga ry – along the bor der bet -
we en Cro a tia and Yu gos la via – along the bor der bet we en
Cro a tia and Bos nia and Her ze go vi na – along the bor der bet -
we en Cro a tia and Yu gos la via to 4212N, 01836E.

Abo ve flight le vel
290.

Czech Re pub lic The airs pa ce wit hin the la te ral li mits of the Sta te bo un da ry
with the Slo vak Re pub lic, Aust ria, the Fe de ral Re pub lic of
Ger many and Po land.

Abo ve flight le vel 285 
(295 also ac cep tab le).

Re pub lic of Hun ga ry The airs pa ce wit hin the la te ral li mits of the Sta te bor der. FL 285 – FL 460.
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Na ti o nal Cont rac ting Par ti es La te ral li mits Ver ti cal li mits

Ita li an Re pub lic The airs pa ce wit hin the la te ral li mits of
46°17’00”N – 10°00’00”
Et hen Sta te bor ders to
45°37’00”N – 13°44’00”E
45°38’00”N – 13°30’00”E
45°31’30”N – 13°20’00”E
45°18’00”N – 13°00’00”E
45°15’36”N – 13°00’00”E
45°10’00”N – 13°00’00”E
44°59’06”N – 13°05’48”E
44°47’00”N – 13°12’00”E
44°32’00”N – 13°20’00”E
43°30’00”N – 14°30’00”E
43°17’12”N – 14°50’30”E
43°11’48”N – 14°43’54”E
43°09’36”N – 14°08’57”E
43°09’42”N – 13°44’18”E
43°04’48”N – 13°19’42”E
43°03’04”N – 13°08’19”E
42°55’00”N – 13°04’59”E
43°03’06”N – 12°40’42”E
43°30’32”N – 11°52’38”E
44°01’36”N – 11°00’13”E
45°06’16”N – 10°09’04”E
45°16’00”N – 10°00’00”E
45°29’00”N – 10°00’00”E
45°34’00”N – 10°07’00”E
45°44’00”N – 10°07’00”E
45°47’00”N – 10°00’00”E
46°17’00”N – 10°00’00”E

Abo ve flight le vel
290.

Slo vak Re pub lic The airs pa ce wit hin the la te ral li mits of the Sta te bo un da ry
with Po land, Uk ra i ne, Hun ga ry, Aust ria and the Czech Re -
pub lic.

Abo ve flight le vel
290.

Re pub lic of Slo ve nia The airs pa ce wit hin the la te ral li mits of FIR Slo ve nia. Ac cor ding to the com -
mon de ci si on.
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ANNEX II

SPECIAL PROVISIONS CONCERNING NATIONAL
FACILITIES AND SERVICES TO BE MADE

AVAILABLE TO THE ORGANISATION BY THE
NATIONAL CONTRACTING PARTIES

(Article 2.2 of the Agreement)

In order to enable the Organisation to assume its
competences as referred to in Articles  1.1 and 2.1 of this
Agreement, the National Contracting Parties shall make
available to the Organisation for joint use free of charge,
the installations, equipment and air-ground and
ground-ground communications facilities detailed below.
In addition, the National Contracting Parties shall make
available for use by the Organisation, free of charge, the
facilities and services essential to the operation of air traffic 
services, e.g. AIS, MET information and navigational
facilities.

Republic of Austria

Radar
MSSR Buschberg (East)
MSSR Feichtberg (West)
MSSR/RSR Koralpe (South)
(MSSR/Rosskofl – operational 1999)
SRE/MSSR Wien
SRE/MSSR Linz
RMCDE operational
ASTERIX-format December 1998

Telecommunications
10 Receiver/Transmitter sites
6 ACC/Upper frequencies
AFTN/CIDIN-centre (for rerouting)
MFC-switch (for rerouting)
VAS (for OLDI rerouting – to be implemented)



Flow Control Facilities
FMP Wien (as fall-back)

Miscellaneous
MOTNE-centre Wien for worldwide MET-information
AIDA for worldwide AIS-information (to be

implemented)

Bosnia and Herzegovina

Radar
MSSR wil be installed on two sites by the end of 1998.

Telecommunications
Frequencies VHF Upper Airspace.
The use of two VHF Upper airspace frequency for

CEATS (from two sites) Rhode & Schwarz will be
installed.

UHF frequencies as required.
Voice line transmission (MFC).
MFC switch through capability to Croatia and FR

Yugoslavia.
VCS – FREQUENTIS 6 working position.

NAV aids
D-VOR/DME SAR 43 56N 18 27E 
should be operated from July 1997.
VOR/DME OMA 44 57N 16 48E 
should be operated from July 1998.
VOR/DME DER 44 59N 17 58E
VOR/DME MSR 43 15N 17 53E
NDB GAC 43 08N 18 33E
NDB MSR 43 13N 17 51E
should be operated from July 1998.

Flow Control Facilities
CEATS should have its own FMP and necessary

datalink with CFMU.

Republic of Croatia

Radar
Kurilovec MSSR – RMS 970 (ASTERIX format before

1999),
Kozjak MSSR – RMS 970 (ASTERIX format before

1999).

Telecommunications
Frequencies VHF Upper Airspace for sectors above FL

290, including emergency frequency.
Voice lines transmission (including MFC system) as far

as Croatian border.
OLDI: Data lines transmission as far as Croatian border.

Flow Control Facilities
Zagreb FMP (within FIR Zagreb and FIR Sarajevo).

Czech Republic

Radar
PISEK PSR AVIA 23CM installed in 1988
SSR KOREN-S installed in 1988, upgrading is planned

for Thomson
RSM970 in 2000 – ASTERIX format.
BUKOP (Buchtuv Kopec) SSR Thomson RSM970

installed in March 1997 – ASTERIX format.
PRAHA SSR Thomson RSM970 installed in 1993

– ASTERIX format, upgrading for Mode S is planned in
2000.

RCMDE will be applied at the end of 1997.
Radar data sharing – imported from future CEATS

States – Slovakia (JAVOR) Thomson RSM970 and –
Austria also Thomson RSM970. Classical cable data lines
are used for radar signal transmission.

Telecommunications
VHF frequencies for upper airspace
– sec tor (West at pre sent time) 133.525 MHZ
– sec tor (So uth at pre sent time) 125.375 MHZ
– sec tor (East at pre sent time) 132.800 MHZ
– emer gen cy 121.500 MHZ
MFC and OLDI with all neighbours are available with

the exception of Poland. According to the statement of the
Polish Air Traffic Control Agency MFC and OLDI would
be available at the end of 1997 (MFC) or in the middle of
1998 (OLDI).

Automation system in the Czech Republic is and will be
able to exchange all messages defined by OLDI
procedures.

Flow Control Facilities
Data links with Bruxelles from/to Praha FMP are

applied with required procedures.

Miscellaneous
Civil/military coordination is based on the same

principles applied by neighbouring countries.

Republic of Hungary

Radar
Kõrishegy
ATCR 33A and SIR M Double Channel,
ASTERIX format

Püspökladány
ATCR 33A and SIR M Double Channel,
ASTERIX format

Ferihegy TAR
ATCR 33K and SIR M Double Channel,
ASTERIX format.
As required, if the Romanian Arad MSSR cannot be

made available for CEATS.
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Telecommunications
Frequencies VHF Upper Airspace
The use of four VHF Upper airspace frequency for

CEATS (from three sites)
UHF frequencies as required.

Voice line transmission (MFC)
MFC switch through capability to Romania and

possibly to Yugoslavia and Ukraine

OLDI Links
Possible rerouting between CEATS and ATCCs

adjacent to the national ATC

Flow Control Facilities
CEATS should have its own FMP and the necessary

datalink with the CFMU.

Italian Republic

Radar
Ra ven na ATCR 22 D – SIR M Do ub le

Chan nel
At the end of 1997 plan ned trans -
mis si on in ASTERIX for mat

Le si ma ATCR 22 D – SIR M Do ub le
Chan nel
At the end of 1997 plan ned trans -
mis si on in ASTERIX for mat

Pog gio Lec ce ta Upg ra ding prog ram start ing in
1998 in or der to ope ra te Mode S
Data li nes trans mis si on as far as
Ita li an bor der.

Telecommunications
Frequencies VHF Upper Airspace
133.7
133.3
121.5 EMERGENCY

Frequencies UHF Upper Airspace
370.000
379.600
243.000 EMERGENCY
Voice lines transmission as far as Italian border.
OLDI: Data lines transmission as far as Italian border.
Telephone lines: Multi frequencies code system – Voice 

lines transmission from Padova as far as Italian border.

Flow Control Facilities
Data lines transmission from Padova F.M.P. as far as

Italian border.

Slovak Republic

Radar

Vel ky Ja vor nik – MSSR RSM 970
– trans mis si on in ASTERIX for -
mat is plan ned in 1998.

Vel ky Bu cen – MSSR RSM 970
– trans mis si on in ASTERIX for -
mat is plan ned in 1998.

Telecommunications

1) Slovak Aeronautical Communication Network

DPN 100 & Passport equipped network capable to
transport data and voice

2) VHF receivers and transmitters

Rohde & Schwarz installed at the following sites in
Slovakia:

Velky Javornik

Velky Bucen

Kralova Hola

Krizava

3) VOR/DMEs

– JANOVCE 48°10,8’ N 17°33,0’ E
– NITRA 48°17,5’ N 18°03,1’ E
– SLIAC 48°27,2’ N 19°07,0’ E
– POPRAD 49°03,9’ N 20°21,1’ E
– KOSICE 48°38,4’ N 21°14,4’ E

Republic of Slovenia

Radar

– P/MSSR;

– MSSR

Telecommunications

MFC, VCS (two positions)

Existing NAV AIDS

– VOR/DME DOL, ILB

Flight Plan Data processing system 

RMCDE – Possible node for RDR data exchange
(radnet)

AFTN node
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ANNEX III

FINANCIAL PROTOCOL GOVERNING THE
ESTABLISHMENT AND FINANCING OF THOSE

PARTS OF THE ORGANISATION’S BUDGET
COVERING EXPENDITURE IN RESPECT OF THE

CEATS CENTRE

Part I

Investment Expenditure

Article 1

Investment expenditure in respect of the CEATS Centre
shall be covered by a special annex in Part VI of the
Organisation’s budget.

Article 2

Investment expenditure under the special annex shall be 
offset by receipts provided by loans contracted by the
Organisation or by direct contributions from the National
Contracting Parties.

Part II

Operating Expenditure

Article 3

Operating expenditure in respect of the CEATS Centre
shall be covered by the same special annex in Part VI of the 
Organisation’s budget.

Part III

Financing

Article 4

1. The expenditure under the special annex not covered 
by loans shall be offset by direct contributions from the
National Contracting Parties in respect of the control of
General Air Traffic, payable in accordance with a
cost-sharing formula to be agreed among them.

2. Cost-sharing formula, and any subsequent
modification thereof, shall be communicated to the
Organisation by the National Contracting Parties.

Article 5

1. The special annex shall provide sufficient credits to
cover all current running expenses incurred in ensuring the 
safe operation of the CEATS Centre, and in particular:

(a) the gross salaries, pensions and allowances of all
CEATS staff;

(b) all types of operating expenditure and maintenance
expenses;

(c) loan repayments and interest relating to investments.

2. In order to reduce the charge related to pensions in
future budgets of the CEATS Centre, the National
Contracting Parties may decide, as soon as the Centre
enters into operational use, to start building up a Pension
Fund which would complement the contributions of the
National Contracting Parties to the Centre’s future
budgets.

ANNEX IV

TRANSITIONAL PROVISIONS COVERING
TRANSFER FROM THE ARRANGEMENTS UNDER 

THE EUROCONTROL CONVENTION AS
AMENDED IN 1981 (,,THE AMENDED

CONVENTION”) TO THE ARRANGEMENTS
UNDER THE EUROCONTROL CONVENTION AS
REVISED AND CONSOLIDATED IN 1997 (,,THE

REVISED CONVENTION”)

Article 1

For the purposes of the present Annex IV, „transitional
period” means the period from the date of entry into force
of this Agreement (,,the Agreement”) until the date of
entry into force of the Protocol consolidating the
EUROCONTROL International Convention relating to
Co-operation for the Safety of Air Navigation, opened for
signature at Brussels in 1997.

Article 2

The following provisions shall apply during the
transitional period.

Article 3

In Article 1.1 of the Agreement, the reference to Article
2.2(b) of the revised Convention shall be a reference to
Article 2.2(b) of the amended Convention.

Article 4

In Article 2.1 of the Agreement, the reference to Article
3.3 of the revised Convention shall be a reference to
Article 3.3 of the amended Convention.

Article 5

In Article 3.(a) of the Agreement, the reference to
Annex I of the revised Convention (Statute of the Agency)
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shall be a reference to Annex 1 to the amended
Convention.

Article 6

1. In Article 4.1 of the Agreement, the reference to a
CEATS Standing Committee shall be a reference to the
Agency’s Committee of Management.

2. In Article 4.2 (a) of the Agreement, the reference to
the Council and the General Assembly shall be a reference
to the Committee of Management and the Permanent
Commission.

Article 7

Ar tic le 5 of the Ag re e ment shall read as fol lows:
„With the exception of the provision of the 2nd, 3rd and

4th sentences of Article 7.1 of the amended Convention,
the provisions of the said Convention, and those of Annex
1 thereto, in respect of decision-making procedures in
connection with the tasks detailed in Article 2.1 of the
Convention shall apply by analogy to the measures of an
inter alia operational, technical or budgetary nature
referred to in Articles 3 and 4 of this Agreement. Measures
voted by a simple or weighted majority shall require to
obtain two-thirds of votes cast, this to include those of the
National Contracting Parties for which this Agreement has 
entered into force.”

Article 8

In Article 11.3 of the Agreement, the reference to
Article 28.2 of the revised Convention shall be a reference
to Article 25.2 of the amended Convention.

Article 9

In Article 13 of the Agreement, the reference to Article
34 of the revised Convention shall be a reference to Article 
31 of the amended Convention.

Article 10

Ar tic le 15.2. of the Ag re e ment shall read as fol lows:
„2. If the amended Convention is terminated in

accordance with the provisions of Article 35.2 thereof, the
Organisation shall ensure, in application of Article 35.3 of
the amended Convention, the continued operation of the
CEATS Centre in conformity with the provisions of this
Agreement until the National Contracting Parties have
implemented alternative arrangements, at the latest within
a period of four years.”

SPECIAL AGREEMENT
CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF

ARTICLE 6 OF THE AGREEMENT RELATING
TO THE PROVISION AND OPERATION OF AIR

TRAFFIC SERVICES AND FACILITIES BY
EUROCONTROL AT THE CENTRAL EUROPEAN 
AIR TRAFFIC SERVICES (CEATS) UPPER AREA

CONTROL CENTRE

The Republic of Austria, 
Bosnia and Herzegovina, 
the Republic of Croatia, 
the Czech Republic, 
the Republic of Hungary, 
the Italian Republic, 
the Slovak Republic, 
the Republic of Slovenia, 

he re i naf ter cal led „the Par ti es”, 

having entrusted EUROCONTROL, the European
Organisation for the Safety of Air Navigation (hereinafter
called „the Organisation”) with the provision and
operation of en-route air traffic services and facilities to
the extent and in the manner prescribed in the Agreement
relating to the provision and operation of air traffic
services and facilities by EUROCONTROL at the Central
European Air Traffic Services (CEATS) Upper Area
Control Centre (hereinafter called „the CEATS
Agreement”), concluded at Brussels on 27 June 1997 on
the basis of Article 2.2(b) and 12 of the amended
Convention and of Article 2.2(b) and Article 14 of the
revised EUROCONTROL Convention; 

whereas the Organisation will, for the discharge of the
task entrusted to it by the Parties, employ the facilities of
its CEATS Centre, and provide the staff required for the
operation and the maintenance of the Centre; 

having regard to their obligation, as laid down in Article 
6 of the CEATS Agreement, to establish working
procedures with a view to achieving the objectives laid
down in Articles 3 and 4 of the said Agreement, namely to
ensure compatibility between the air traffic services
provided by the CEATS Centre and those provided by the
Parties, by coordination and mutual agreement, in all
matters relating to the operation of the CEATS Centre; 

having regard to their obligation to agree on the
establishment of a sharing formula for the allocation to
their route charge cost-bases of the amounts of
amortisation and interest on capital expenditure in respect
of investments at the CEATS Centre agreed by the
Organisation, as well as for the payment of the operating
costs in respect of the said Centre;

have ag re ed as fol lows: 

Article 1

1. In order to facilitate the task entrusted to the
Organisation and assist the operation of the CEATS
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Centre, the Parties shall invite the Council to establish a
CEATS Standing Committee. 

2. The CEATS Standing Committee shall determine a
common position for the Parties in all matters relating to
the operation, in their airspace, of the air traffic services
provided by the CEATS Centre and concerning in
particular: 

(a) the operational and technical concept; 
(b) airspace organisation and sectorisation; 
(c) staffing requirements; 
(d) day-to-day operation; 
(e) required services and facilities to be made available

to the Organisation pursuant to Article 2.2, of the CEATS
Agreement; 

(f) budgetary assessments; 
(g) contingency plans. 

3. The CEATS Standing Committee shall hold regular
meetings as and when decided by mutual agreement
among the Parties. The meetings of the CEATS Standing
Committee shall be chaired by a representative of one of
the Parties, and the chairmanship shall rotate annually. 

4. The Director General of the Organisation’s Agency
shall be invited to attend the meetings of the CEATS
Standing Committee whenever the Parties consider that
his participation would facilitate the coordination process.
Where the Director General requests a consultation with
the Parties, he shall be allowed to attend a meeting of the
CEATS Standing Committee relative to the matter calling
for consultation. 

5. The findings of the CEATS Standing Committee
shall require a unanimous vote by the Parties and shall be
binding on them all. 

Article 2

1. The Parties agree to include in their annual route
charge cost-bases an amount equivalent to the annual
amortisation and the interest on capital expenditure in
respect of agreed investments at the CEATS Centre, and to 
share these amounts among them in proportion to the air
traffic control personnel assigned to the control sectors
serving their airspace. 

2. The Parties agree to share among them the operating
costs in respect of the control of General Air Traffic at the
CEATS Centre in accordance with the same sharing
formula as defined in paragraph 1 above. 

3. The shares resulting from the application of the
sharing formula referred to in paragraphs 1 and 2 above
shall be established annually on the basis of the situation
prevailing on 1 January of the budgetary year in question,
and shall be agreed upon among the Parties under the
budgetary assessment process referred to in Article 1,
paragraph 2 (f) of this Agreement. 

Article 3

1. This Agreement shall be opened for signature by the
National Contracting Parties on 27 June 1997. 

2. This Agreement shall be subject to ratification,
acceptance or approval. 

3. Instruments of ratification, acceptance or approval
shall be deposited with the Government of the Kingdom of
Belgium. Ratification, acceptance or approval of this
Special Agreement shall also constitute ratification,
acceptance or approval of the CEATS Agreement. 

4. For each National Contracting Party, this Agreement 
shall enter into force on the date of entry into force in
respect of that Party of the CEATS Agreement. 

5. The Government of the Kingdom of Belgium shall
notify the Governments of the other Parties of any deposit
of an instrument, and of the date of entry into force of this
Agreement. 

6. The Government of the Kingdom of Belgium shall
cause this Agreement to be registered with the
Secretary-General of the United Nations, in accordance
with Article 102 of the Charter of the United Nations, and
with the Council of ICAO, in accordance with Article 83
of the Convention on International Civil Aviation signed
in Chicago on 7 December 1944. 

Article 4

This Agreement shall remain in force on the terms laid
down in Article 15 of the CEATS Agreement.

Article 5
(Transitional Provisions)

During the period from the date of entry into force of
this Agreement until the date of entry into force of
 the Protocol consolidating the EUROCONTROL
International Convention relating to Co-operation for the
Safety of Air Navigation, opened for signature at Brussels
in 1997, the reference to the CEATS Standing Committee
in paragraphs 1, 2, 3, 4 and 5 of Article 1 of this Agreement 
shall be a reference to the CEATS Coordination Group
which is hereby established. 

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries,
after presentation of their full powers, found to be in good
and due form, have signed this Agreement. 

Done at Brussels, this 27th day of June 1997 in the
Bosnian, Croatian, Czech, English, French, German,
Hungarian, Italian, Serbian, Slovak and Slovene
languages, in a single original, which shall remain
deposited in the archives of the Government of the
Kingdom of Belgium, which shall transmit certified copies 
to the Governments of the other Parties. In the event of any
inconsistency, the text in the English language shall
prevail. 
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Megállapodás
a Közép-Európai Légiforgalmi Szolgálatok (CEATS)

Magaslégtéri Irányító Központjában 
az EUROCONTROL által nyújtott Légiforgalmi

Szolgáltatások körében a szolgálatok és berendezések
mûködésérõl

(Brüsszel, 1997. június 27.)

Az Oszt rák Köz tár sa ság,
Bosz nia-Her ceg ovi na,
a Hor vát Köz tár sa ság,
a Cseh Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,

(a továb biak ban: „a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek”), egy rész rõl,
és EUROCONTROL, Euró pai Szer ve zet a lé gi köz le ke -

dés biz ton sá gá ért
(a továb biak ban: „a Szer ve zet”), más rész rõl,

te kin tet tel arra, hogy a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek kér ték,
hogy a Szer ve ze tet bíz zák meg ne vük ben a lé gi for gal mi
szol gál ta tá sok nyúj tá sá val és a szol gá la tok és be ren de zé -
se ik mû köd te té sé vel a Mó do sí tott Egyez mény, és kü lö nö -
sen annak 2.2. b) és 12. Cik ke lyei ér tel mé ben és a fe lül -
vizs gált Egyez mény és kü lö nö sen annak 2.2. b) és 14. Cik -
ke lyei ér tel mé ben,

te kin tet tel arra, hogy a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek el is me -
rik a Lé gi for gal mi Szol gál ta tás (ATS) nyúj tá sá ban való
együtt mû kö dés szük sé ges sé gét sa ját lég te rük ben annak
ér de ké ben, hogy ma xi má lis ha té kony sá got biz to sít sa nak
min den lég tér igény be ve võ szá má ra, mi ni má lis költ ség
mel lett, ugyan ak kor a kí vánt biz ton sá gi szint meg tar tá sát
is, és hogy köz re mû köd je nek az egy sé ges Euró pai Lé gi -
for gal mi Szol gá la tok Rend szer e (EATMS) meg te rem té sé -
ben,

te kin tet tel arra, hogy az Ál lan dó Bi zott ság 1997. jú ni us
6-i Ad hoc ülés sza kán el ha tá roz ta a Kö zép-eu ró pai Lé gi -
for gal mi Szol gá la tok Ma gas lég té ri Irá nyí tó Köz pont já nak
lét re ho zá sát (a továb biak ban: a ,,CEATS Köz pont”);

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikkely

1. A Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek meg bíz zák a Szer ve ze tet, 
a fe lül vizs gált Egyez mény 2.2. b) Cik ke lyé nek ér tel mé -
ben, az út vo nal irá nyí tó szol gá lat el lá tá sá val és be ren de zé -
se ik mû köd te té sé vel a je len Meg ál la po dás ban le írt mó don
és mér ték ben. E cél ra, a Szer ve zet nek a CEATS Köz pont
be ren de zé se it kell hasz nál nia és meg fe le lõ sze mély zet rõl
kell gon dos kod nia az üze mel te té si és fenn tar tá si mun kák
el vég zé sé hez és az EUROCONTROL be ren de zé se it, va la -
mint a szük sé ges nem ze ti be ren de zé se ket kell, hogy fel -
hasz nál ja fel ada tai el vég zé sé hez, mint pl. a ki kép zõ és kí -
sér le ti központok.

2. A Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek mind egyi ké nek meg kell
tar ta nia a sa ját te rü le te fe let ti lég tér ben és a nyílt ten ger fe -
let ti lég tér nek a Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si Szer ve zet
(a továb biak ban: ICAO) Euró pai Kör ze ti Lé gi na vi gá ci ós
Terv e alap ján szá má ra ki je lölt, meg ha tá ro zott ré szé ben
ille té kességét és kö te le zett sé gét a lé gi köz le ke dés sza bá -
lyo zá sá ra, a lég tér-szer ve zés re és a nem zet kö zi szer ve ze -
tek kel, mint az ICAO, va la mint a lég tér hasz ná ló i val és
egyéb har ma dik fe lek kel való kap cso lat tar tás ra.

2. Cikkely

1. A Szer ve zet nek kell gon dos kod nia a be ren de zé sek -
rõl és üze mel tet nie az út vo nal irá nyí tó szol gá la tot, a fe lül -
vizs gált Egyez mény 3.3. Cik ke lyé nek meg fele lõen, a je len 
Meg álla po dás I. Füg ge lé ké ben kijelölt légtéren belül.

2. Ah hoz, hogy a Szer ve zet szá má ra le he tõ vé te gyék,
hogy a Meg álla po dás 1.1. és 2.1. Cik ke lye i ben hi vat ko zott 
kö te le zett sé ge i nek ele get te hes sen, a Nem ze ti Szer zõ dõ
Fe lek nek ren del ke zés re kell bo csá ta ni uk a Szer ve zet szá -
má ra, a Meg álla po dás II. Füg ge lé ké ben fel so rolt be ren de -
zé sek, lé te sít mé nyek, le ve gõ-föld és föld-föld kö zöt ti
össze köt te té si esz kö zök in gye nes, kö zös hasz ná la tát. Ezen 
fe lül a Nem ze ti Szer zõ dõ fe lek nek a Szer ve zet szá má ra in -
gye ne sen ren del ke zés re kell bo csá ta ni uk a lé gi for gal mi
szol gá la tok üze mel te té sé hez szükséges eszközöket és
szolgáltatásokat, mint AIS és a MET tájékoztatást és a
navigációs berendezéseket.

3. A Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek nek, ille té kességük ha tá -
ra in be lül, min den szük sé ges in téz ke dést meg kell ten ni ük
annak ér de ké ben, hogy a Szer ve ze tet ké pes sé te gyék a je -
len Meg ál la po dás ban fog lalt kötelezettségei teljesítésére.

3. Cikkely

A Szer ve zet nek meg kell ál la pí ta nia azo kat az üze mel -
te té si és mû sza ki in téz ke dé se ket, me lyek a lé gi for gal mi
szol gá la tok nak je len Meg álla po dás I. Füg ge lé ké ben fog -
lalt ren del ke zé sek sze rin ti el lá tá sá hoz szük sé ge sek, a lé gi -
for ga lom biz ton sá gá nak, ha té kony sá gá nak és fo lya ma tos -
sá gá nak ér de ké ben, a leg in kább költségkímélõ módon.
E cél ból a Szervezetnek a következõket kell ten nie:

a) az Ügy nök sé gen ke resz tül lét re kell hoz nia a kö te le -
zett sé gei tel je sí té sé hez szük sé ges esz kö zö ket a fe lül vizs -
gált Egyez mény I. Füg ge lé ké nek meg fele lõen (az Ügy -
nök ség Alapszabálya szerint);

b) a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek kel egyet ér tés ben, ma xi -
má lis egy sé ges sé get kell biz to sí ta nia egy rész rõl a CEATS
Köz pont és más rész rõl, a Szer zõ dõ Ál la mok kö zött, az el -
len õr zé sük alatt álló lég tér ben nyúj tott szolgáltatásokat
illetõen;

5598 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/101. szám



c) egyet kell ér te nie a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek kel azon
mód sze rek ben, me lyek kel a je len Meg álla po dás 2.2. Cik -
ke lyé ben hi vat ko zott be ren de zé se ket üzemeltetni kell.

4. Cikkely

1. Egy CEATS Ál lan dó Bi zott ság nak kell, az Ügy nök -
ség ve zér igaz ga tó já nak ja vas la tá ra meg hoz nia, az üze mel -
te té si és mû sza ki in téz ke dé se ket, a fent em lí tett 3. Cik -
kely ben fog lal tak nak meg fele lõen, a je len Meg álla po dás
5. Cik ke lyé ben elõ ír tak alap ján, va la mint az azok nak
megfelelõ költségvetési intézkedéseket is.

2. A ve zér igaz ga tó nak kell biz to sí ta nia a lé gi for gal mi
szol gá la tok min den na pi mû kö dé sét, be le ért ve a sze mély -
zet ve ze té sét és a be ren de zé sek üzemvitelét. E célból

a) fi gye lem mel kell kí sér nie a Szer ve zet bel sõ sza bály -
za ta it és a sze mély zet re vo nat ko zó szol gá la ti ren del ke zé -
se ket, va la mint a Ta nács és a Köz gyû lés ál tal ho zott in téz -
ke dé se ket a je len Meg álla po dás 3. és 5. Cik ke lyé ben
foglalt rendelkezéseknek meg fele lõen;

b) szo ros együtt mû kö dést és kon zul ta tív kap cso la tot
kell fenn tar ta nia a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek lé gi for gal mi
szol gá la tai üze mel te té si és mûszaki területeivel.

5. Cikkely

A fe lül vizs gált Egyez mény és annak 1. Füg ge lé ké ben
fog lal ta kat az Egyez mény 2.1. Cik ke lyé ben rész le te zett
fel ada tok kal kap cso la tos ha tá ro zat ho za tal so rán ha son ló
mó don al kal maz ni kell a je len Meg álla po dás 3. és 4. Cik -
ke lyé ben fog lalt – töb bek kö zött üze mel te té si, mû sza ki
vagy költ ség ve té si in téz ke dé sek re. A dön tés hez szük sé ges 
sza va za tok ma guk ba kell, hogy fog lal ják leg alább azon
összes Nem ze ti Szer zõ dõ Fél igenlõ szavazatait melyek
részére a jelen Megállapodás már hatályba lépett.

6. Cikkely

A je len Meg álla po dás al kal ma zá sa te kin te té ben a Nem -
ze ti Szer zõ dõ Fe lek nek vál lal ni uk kell olyan ügy vi te li
rend meg ál la pí tá sát, amely nek cél ja, hogy elõ se gít se a
Szer ve zet ha tá ro zat ho za ta li te vé keny sé gét és a je len Meg -
álla po dás 3. és 4. Cik ke lyé ben hi vat ko zott egy sé ges ség re,
kon zul ta tív kap cso la tok fenntartására és együttmûködésre
való törekvéseket.

7. Cikkely

1. A Szer ve zet nek kell vál lal nia azo kat a be ru há zá so -
kat, ame lyek a CEATS Köz pont ban szük sé ge sek ah hoz,
hogy a Szer ve zet vég re hajt has sa azo kat a fel ada to kat, me -
lye kért a je len Meg álla po dás szerint felelõsséggel tartozik.

2. Eze ket a be ru há zá so kat a Szer ve zet költ ség ve té sé -
hez csa tolt kü lön Füg ge lék bõl kell fe dez ni. A fi ze té si mó -
dok ra és for rá sok ra vo nat ko zó rész le tek a Meg álla po dás
III. Füg ge lé ké ben ta lál ha tó Pénz ügyi Jegy zõ könyv I. ré -
szé ben van nak le ír va.

8. Cikkely

A Szer ve zet nek a CEATS Köz pont üze mel te té sé hez
szük sé ges költ sé gei a je len Meg álla po dás III. Füg ge lé ké -
ben ta lál ha tó Pénz ügyi Jegy zõ könyv II. ré szé ben fog lal -
tak kal össz hang ban ál la pí tan dók meg és a Szer ve zet költ -
ség ve té sé hez csa tolt kü lön költ ség ve té si Füg ge lék be kell
fog lal ni. E Füg ge lék ben fog lalt ki adá so kat a Nem ze ti
Szer zõ dõ Fe lek nek kell fe dez ni ük az egy más között
létrehozandó költségmegosztási megállapodásnak meg -
fele lõen.

9. Cikkely

Bár mely Nem ze ti Szer zõ dõ Fél nek, amely a je len szer -
zõ dés ha tály ba lé pé sét köve tõen he lye zi le tét be a meg erõ -
sí tés rõl, az el fo ga dás ról vagy a jó vá ha gyás ról  szóló ok ira -
tot, fen ti 8. Cik kely ben fog lalt költ ség meg osz tá si meg ál la -
po dás nak meg fele lõen részt kell ven nie azon költ sé gek vi -
se lé sé ben, me lyet azok a Szer zõ dõ Fe lek vál lal tak kez det -
ben, amelyek számára a Megállapodás ekkor már
hatályban volt.

10. Cikkely

A CEATS Köz pont ban dol go zó EUROCONTROL sze -
mély zet a Szer ve zet sze mély ze té re vo nat ko zó elõ írások
ha tá lya alá kell, hogy tartozzon.

11. Cikkely

1. Min den Nem ze ti Szer zõ dõ Fél fe le lõs kell le gyen
azo kért a ká ro kért, ame lyek a je len Meg álla po dás 2.2. és
2.3. Cik ke lyei elõ írásainak ér tel mé ben a Szer ve zet szá má -
ra nyú jott szol gál ta tá sok ból vagy azok kal kap cso la to san
me rül nek fel, ami lyen mér ték ben az oko zott ká rok a ne ve -
zett Nem ze ti Szer zõ dõ Fél nek fel ró ha tók.

2. E Cik kely 1. sza ka szá ban fog lal tak ki vé te lé vel, a
Szer ve zet nek biz to sí ta nia kell a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe le ket 
min den olyan kö ve te lés sel szem ben, ami a je len Meg álla -
po dás 1.1. és 2.1. Cik ke lye i ben fog lal tak nak meg fele lõen
a nyúj tott szol gál ta tá sok ered mé nye kép pen, vagy azok kal
kap cso la to san me rül nek fel.
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3. A Szer ve zet fe le lõs sé ge a fe lül vizs gált Egyez mény
28.2. Cik ke lyé re ala poz ha tó. Azon ban e Cik kely 1. sza ka -
szá ban sza bá lyo zott eset ben a Szer ve zet nek jo gá ban áll vi -
szont ke re set tel for dul ni a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek ellen
e vo nat ko zás ban fenn ál ló bár mi lyen kár té rí té si kö te le zett -
ség te kin te té ben.

4. A Szer ve zet a sa ját ne vé ben, min den vagy egyes, a
Meg álla po dás ke re tén be lü li koc ká za to kat fe de zõ biz to sí -
tást köt het, ide ért ve a jö ve de lem vesz tés bõl ere dõ kárt és
kü lö nö sen a kö vet ke zõk ben fel so rol tak kal kap cso la tos
ese tek re:

a) har ma dik sze méllyel szem be ni fe le lõs ség (lé gi tár sa -
sá gok, lég tér hasz ná lók, utasok stb.);

b) ál la mok kal szem be ni fe le lõs ség; és
c) be ren de zé sei meg ron gá ló dá sa vagy meg sem mi sü lé -

se esetén.

12. Cikkely

A je len Meg álla po dás Füg ge lé ke i ben fog lalt ren del ke -
zé sek annak szer ves ré szét ké pe zik. A Nem ze ti Szer zõ dõ
Fe lek és a Szer ve zet egy han gú ha tá ro za ta alap ján azon ban
mó do sít ha tók.

13. Cikkely

Min den vi tás kér dést, amely a Meg álla po dás vagy az
ah hoz csa tolt Füg ge lé kek ér tel me zé sé bõl vagy al kal ma zá -
sá ból adó dó an fel me rül het, a fe lül vizs gált Egyez mény
34. Cik ke lye ren del ke zé se i nek a szük sé ges vál toz ta tá sok
mel let ti al kal ma zá sá val kell ren dez ni.

14. Cikkely

1. Ez a Meg álla po dás 1997. jú ni us 27-étõl alá írás cél já -
ból nyit va áll a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek és a Szer ve zet ré -
szé re.

2. Ez a Meg álla po dás ra ti fi ká ció, el fo ga dás és jó vá ha -
gyás tár gyát kell, hogy ké pez ze.

3. A ra ti fi ká ci ós, az el fo ga dás ról  szóló és a jó vá ha gyó
ok ira to kat a Bel ga Ki rály ság Kor má nyá nál kell le tét be he -
lyez ni.

4. Ez a Meg álla po dás az azt kö ve tõ har min ca dik na pon
lép ha tály ba, hogy öt Nem ze ti Szer zõ dõ fél tel je sí tet te
mind két aláb bi fel té telt:

a) ezek a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek le tét be he lyez ték a
ra ti fi ká ci ós, az el fo ga dás ról  szóló vagy ezt a Meg ál la po -
dást jó vá ha gyó ok ira to kat, és

b) ezek a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek a Szer ve zet Tag ál la -
mai.

5. Azon Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek szá má ra, me lyek a
fen ti 3. be kez dés ben meg ha tá ro zott két fel té telt e Meg álla -
po dás ha tály ba lé pé sét köve tõen tel je sí tik, a Meg álla po dás
mind két fel té tel tel je sí té sét kö ve tõ har min ca dik na pon lép
ha tály ba.

6. A Szer ve zet alá írá sá val vá lik e Meg álla po dás ré sze -
sé vé

7. A Bel ga Ki rály ság Kor má nyá nak a Szer ve zet más
tag ál la ma it és ma gát a Szer ve ze tet is ér te sí te nie kell ar ról,
hogy egy Szer zõ dõ Fél nála ra ti fi ká ci ós, el fo ga dás ról
 szóló vagy jó vá ha gyó ok ira tot he lye zett le tét be, va la mint
ugyan így a je len Meg álla po dás ha tály ba lé pé sé nek idõ -
pont já ról

8. A Bel ga Ki rály ság Kor má nyá nak nyil ván tar tás ba
kell vé tet nie ezt a Meg ál la po dást az Egye sült Nem ze tek
Fõ tit ká rá nál, az Egye sült Nem ze tek Alap sza bá lya
102. Cik ke lyé nek ér tel mé ben, és az ICAO Ta nács nál, az
1944. de cem ber 7-én, Chi ca go ban alá írt Nem zet kö zi Pol -
gá ri Re pü lé si Egyez mény 83. Cik ke lye sze rint.

15. Cikkely

1. Ez a Meg álla po dás ad dig ma rad ér vény ben, amíg
annak fel mon dá sát köve tõen a Szer ve zet meg nem szün te ti 
mû kö dé sét a CEATS Köz pont ban, a je len Cik kely 3. sza -
ka szá ban fog lal tak sze rint, vagy a Szer ve zet meg szû né se
foly tán a je len Cik kely 2. sza ka szá ban fog lal tak sze rint.

2. Amennyi ben a Szer ve ze tet fel osz lat ják a fe lül vizs -
gált Egyez mény 38.4. Cik ke lye ren del ke zé se i nek meg -
fele lõen, úgy a Szer ve zet nek a fe lül vizs gált Egyez mény
38.5. Cik ke lye al kal ma zá sá val biz to sí ta nia kell, a CEATS
Köz pont to váb bi fo lya ma tos mû kö dé sét a je len Meg álla -
po dás ren del ke zé sei sze rint mind ad dig, amíg a Nem ze ti
Szer zõ dõ Fe lek al ter na tív in téz ke dé se ket nem fo ga na to sí -
ta nak, leg ké sõbb négy éven be lül.

3. Mind azon ál tal, bár me lyik Nem ze ti Szer zõ dõ Fél
vagy a Szer ve zet, a fen ti 2. sza kasz ban fog lal tak meg sér té -
se nél kül, be je lent he ti, hogy fel mond ja a Meg ál la po dást és 
ezt bár mi kor meg te he ti, a ha tály ba lé pést kö ve tõ négy év
le jár tá val. Ezt a szán dé kot a Bel ga Ki rály ság Kor má nyá val 
kell kö zöl ni, amely nek ér te sí te nie kell er rõl a töb bi Szer -
zõ dõ Fe let. A Meg álla po dás ha tá lya vég le ge sen meg szû -
nik, azon idõ pont tól szá mí tott hat év el tel té vel, hogy a Bel -
ga Ki rály ság Kor mány a az er rõl  szóló ér te sí tést kéz hez
vet te.

4. A Meg álla po dás fel bon tá sát ké rel me zõ Fél nek, a
fen ti 3. sza kasz nak meg fele lõen vi sel nie kell a meg szû nés -
bõl ere dõ költ sé ge ket.
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5. Ab ban az eset ben, ha e Meg álla po dás meg szû né sét
köve tõen a CEATS köz pont be zá rás ra ke rül, a Köz pont
fenn ma ra dó va gyo nát és a kö te le zett sé ge ket fel kell osz ta ni 
a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek kö zött, je len Meg álla po dás 7. és
8. Cik ke lyé ben hi vat ko zott kü lön pénz ügyi mel lék let ben
fog lalt, a költ ség vi se lés meg osz tá sá ra szol gá ló, for mu la al -
kal ma zá sá val a be zá rást meg elõ zõ utol só há rom évre meg -
ál la pí tott át la gos ré sze se dé sük ará nyá ban.

16. Cikkely

Az át me ne ti elõ írásokat, az 1981-ben mó do sí tott
EUROCONTROL Egyez mény és az 1997-ben fe lül vizs -
gált és egy sé ge sí tett EUROCONTROL Egyez mény ren -

del ke zé se i nek al kal ma zá sá ról a je len Megál la po dás hoz
csa tolt IV. sz. Füg ge lék tar tal maz za.

Ami nek hi te lé ül, alul írott telj ha tal mú meg bí zot tak, mi -
u tán meg ha tal ma zá su kat be mu tat ták, ame lyet meg fe le lõ -
nek és az elõ írások sze rin ti nek ta lál tak, alá ír ták ezen Meg -
ál la po dást.

Ké szült Brüsszel ben, 1997. év jú ni us hó 27. nap ján,
bos nyák, hor vát, cseh, an gol, fran cia, né met, ma gyar,
olasz, szerb, szlo vák, szlo vén nyel ven, egyet len ere de ti
pél dány ban, amely a Bel ga Ki rály ság Kor má nyá nak ar -
chí vu má ban kell, hogy ma rad jon le tét be he lyez ve, ez
utób bi nak hi te les má so la to kat kell el jut tat nia a Szer ve zet
töb bi tag ál la má nak és ma gá nak a Szer ve zet nek. El lent -
mon dás ese tén, az an gol szö veg a mér va dó.

I. Függelék

A légtér leírása, amelyen belül a Szervezetnek kell berendezésekrõl gondoskodnia és útvonalirányító szolgálatot
üzemeltetnie

A lég te ret, amely nek vo nat ko zá sá ban a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek meg bíz zák a Szer ve ze tet az zal, hogy gon dos kod jék a 
be ren de zé sek rõl és az út vo nal irá nyí tó szol gá lat el lá tás ról és üze mel tes se azokat, az alábbiak határolják:

A Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek Ol dal ha tá rok Füg gõ le ges ha tá rok

Az Oszt rák Köz tár sa ság Svájc cal, Li ech tens te in nel, Né met or szág gal, a
Cseh Köz tár sa ság gal, Szlo vá ki á val, Ma gyar or -
szág gal, Szlo vé ni á val és Olasz or szág gal kö zös ál -
lam ha tá rok ál tal ha tá rolt te rü let.

FL 285 fe lett

Bosz nia-Her ceg ovi na A 44 51 00N – 018 48 00E föld raj zi ko or di ná ták,
Bosz nia és Her ceg ovi na ha tá rai – a Ju go szláv
SzK ha tá rai, 42 30 00N – 01851 00E, Bosz nia és
Her ceg ovi na ha tá rai – a hor vát ha tár, 
45 11 00N – 015 15 00E, pont tól a ki in du ló 
pon tig tar tó vo nal ál tal ha tá rolt lég tér.

FL 290 fe lett

A Hor vát Köz tár sa ság A 4212N – 01836E, 4125N – 01819E, 4220N –
01621E, majd a 4224N – 01616E pont mint kö -
zép pont kö rü li 5NM su ga rú kör ív men tén a
4226N – 01610E, 4330N – 01430E, 4432N –
01320E, 4510N – 01300E, 4518N – 01300E,
453330N – 0132330E pon to kon ke resz tül a Hor -
vát or szág és Szlo vé nia kö zöt ti ál lam ha tá ron ke -
resz tül a 452834N – 0133521E pon tig a
Hor vát or szág és Szlo vé nia kö zöt ti ál lam ha tá ron
ke resz tül – a Hor vát or szág és Ma gyar or szág kö -
zöt ti ál lam ha tá ron ke resz tül – a Hor vát or szág és
Ju go szlá via kö zöt ti ál lam ha tá ron ke resz tül – a
Hor vát or szág és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zöt ti
ál lam ha tá ron ke resz tül – a Hor vát or szág és Ju go -
szlá via kö zöt ti ál lam ha tá ron ke resz tül a 4212N –
01836E pon tig ter je dõ vo nal ál tal ha tá rolt légtér.

FL 290 fe lett



A Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek Ol dal ha tá rok Füg gõ le ges ha tá rok

A Cseh Köz tár sa ság A Szlo vák Köz tár sa ság gal, Auszt ri á val, a Né met
Szö vet sé gi Köz tár sa ság gal és Len gyel or szág gal
kö zös ál lam ha tá rok ál tal ha tá rolt lég tér. Je len leg
két olyan ki sebb lég tér van, az egyik ZAB (Cseh
Köz tár sa ság) szom széd sá gá ban és a má so dik
HDO (né met lég tér) szom széd sá gá ban, mely ben a 
Lé gi for gal mi Szol gá la to kat a ma gas lég tér ben a
Cseh Köz tár sa ság Lé gi na vi gá ci ós Szol gá la ta i tól
(ANS), Len gyel or szág hoz és HDO ese té ben a
DFS-tól (Né met or szág) az ANS-hez de le gál ták.

FL285 fe lett (295 szin tén el fo -
gad ha tó)

A Ma gyar Köz tár sa ság Az ál lam ha tá rok ál tal ha tá rolt lég tér. FL285 – FL460
Az Olasz Köz tár sa ság 46°17’00”N – 10°00’00”E

majd az ál lam ha tá rok és a
45°37’00”N – 13°44’00”E
45°38’00”N – 13°30’00”E
45°31’30”N – 13°20’00”E
45°18’00”N – 13°00’00”E
45°15’36”N – 13°00’00”E
45°10’00”N – 13°00’00”E
44°59’06”N – 13°05’48”E
44°47’00”N – 13°12’00”E
44°32’00”N – 13°20’00”E
43°30’00”N – 14°30’00”E
43°17’12”N – 14°50’30”E
43°11’48”N – 14°43’54”E
43°09’36”N – 14°08’57”E
43°09’42”N – 13°44’18”E
43°04’48”N – 13°19’42”E
43°03’04”N – 13°08’19”E
42°55’00”N – 13°04’59”E
43°03’06”N – 12°40’42”E
43°30’32”N – 11°52’38”E
44°01’36”N – 11°00’13”E
45°06’16”N – 10°09’04”E
45°16’00”N – 10°00’00”E
45°29’00”N – 10°00’00”E
45°34’00”N – 10°07’00”E
45°44’00”N – 10°07’00”E
45°47’00”N – 10°00’00”E
46°17’00”N – 10°00’00”E
ko or di ná ták ál tal ha tá rolt lég tér.

FL290 fe lett

A Szlo vák Köz tár sa ság A Len gyel or szág gal, Uk raj ná val, Ma gyar or szág -
gal, Auszt ri á val és a Cseh Köz tár sa ság gal kö zös
ál lam ha tá rok ál tal ha tá rolt lég tér.

FL290 fe lett

A Szlo vén Köz tár sa ság Szlo vé nia FIR ol dal ha tá rai ál tal ha tá rolt lég tér. A kö zös dön tés nek meg fele lõen.
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II. Függelék

Külön rendelkezések a Nemzeti Szerzõdõ Felek által 
a Szervezet rendelkezésére bocsátandó nemzeti

berendezésekrõl és szolgáltatásokról
(a Megállapodás 2.2. Cikkelye)

Ah hoz, hogy a Szer ve zet szá má ra le he tõ vé te gyék, hogy 
a Meg álla po dás 1.1. és 2.1. Cik ke lye i ben hi vat ko zott kö te -
le zett sé ge i nek ele get te hes sen, a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek -
nek ren del ke zés re kell bo csá ta ni uk a Szer ve zet szá má ra az 
alább fel so rolt be ren de zé sek, lé te sít mé nyek, le ve gõ-föld
és föld-föld kö zöt ti össze köt te té si esz kö zök in gye nes, kö -
zös hasz ná la tát. Ezen fe lül a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek nek a
Szer ve zet szá má ra in gye ne sen ren del ke zés re kell bo csá ta -
ni uk a lé gi for gal mi szol gá la tok üze mel te té sé hez szük sé -
ges eszközöket és szolgáltatásokat, mint az AIS és a MET
tájékoztatást és a navigációs berendezéseket.

Osztrák Köztársaság

Ra dar
MSSR Busch berg (Ke let)
MSSR Fe icht berg (Nyu gat)
MSSR/RSR Ko ral pe (Dél)
(MSSR Ross kofl – 1999-tõl üze mel
SRE/MSSR Wien
SRE/MSSR Linz
RMCDE–ASTERIX for má tum ban 1998-tól üze mel

Táv köz lés
10 adó/vevõ hely
6 ACC ma gas lég té ri frek ven cia
AFTN/CIDIN köz pont (köz le mény át irá nyí tás hoz)
MFC kap cso lat (át irá nyí tás hoz)
VAS (OLDI át irá nyí tás hoz – te le pí ten dõ)

Áram lás szer ve zé si esz kö zök
FMP Wien (mint hát tér tar ta lék)

Egyéb
MOTNE köz pont Wi en-ben glo bá lis MET tá jé koz ta tás -

hoz
AIDA glo bá lis AIS tá jé koz ta tás hoz (te le pí ten dõ)

Bosznia-Hercegovina

Ra dar
MSSR ke rül te le pí tés re két he lyen 1998 év vé gén.

Táv köz lés
VHF ma gas lég té ri frek ven ci ák.
A CEATS ré szé re két ma gas lég té ri VHF frek ven cia

hasz ná la tát biz to sít ják (két hely rõl) Rho de & Schwarz tí -
pu sú be ren de zés lesz telepítve.

UHF frek ven ci ák igény sze rint.
Be széd üze mû adat át vi te li vo na lak. (MFC)
MFC kap cso lat Hor vát or szág és a Ju go szláv SzK felé.
VCS – FREQUENTIS 6 mun ka hely

NAV esz kö zök
D-VOR/DME SAR 4356N – 1827E
1997 jú li us tól kell üze mel nie.
VOR/DME OMA 4457N – 1648E
1998 jú li us tól kell üze mel nie.
VOR/DME DER 4459N – 1758E
VOR/DME MSR 4315N – 1753E
NDB GAC 4308N – 1853E
NDB MSR 4313N – 1751E
1998 jú li us tól kell üze mel nie.

Áram lás szer ve zé si esz kö zök
A CE ATS-nek sa ját FMP-vel és a CFMU-val való

össze köt te tés hez szük sé ges adat lánc cal kell ren del kez nie.

Horvát Köztársaság

Ra dar
Ku ri lo vec MSSR – RMS 970 (ASTERIX for má tum ban

1999 elõtt)
Koz jak MSSR – RMS 970 (ASTERIX for má tum ban

1999 elõtt)

Táv köz lés
VHF ma gas lég té ri frek ven ci ák a FL290 fe let ti szek to -

rok szá má ra, be le ért ve a kény szer hely ze ti frekvenciákat.
Be széd üze mû össze köt te té sek (be le ért ve az MFC rend -

szert) a hor vát határig.
OLDI: adat vo na lak a hor vát ha tá rig.

Áram lás szer ve zé si esz kö zök

Zág ráb FMP (Zág ráb és Sa ra je vo FIR-en be lül)

Egyéb

Cseh Köztársaság

Ra dar
PISEK PSR AVIA 23CM 1988-ban ke rült te le pí tés re.
SSR KOREN-S 1988-ban ke rült te le pí tés re, to vább fej -

lesz té se Thom son RSM970-nel 2000-re ter ve zett –
ASTERIX for má tum mal.

BUKOP (Buch tuv Ko pec) SSR Thom son RSM970,
1997. már ci us ban te le pít ve – ASTERIX for má tum.

PRAHA SSR Thom son RSM970, 1993-ban te le pít ve –
ASTERIX for má tum, to vább fej lesz té se S mód ra 2000-re
tervezett.

RCMDE 1997. év vé gé tõl lesz al kal maz va.
Ra dar adat meg osz tás – jö võ ben CEATS ál la mok tól ka -

pott ada tok – Szlo vá ki á tól (JAVOR) Thom son RSM970 és 
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Auszt ri á tól szin tén RSM970. A ra dar jel át vi tel hez ha gyo -
má nyos ve ze té kes adat át vi te li vonalakat használnak.

Táv köz lés
Ma gas lég té ri VHF frek ven ci ák
– je len le gi nyu ga ti szek tor 133,525 MHz
– je len le gi déli szek tor 125,375 MHz
– je len le gi ke le ti szek tor 132,800 MHz
– kény szer hely ze ti 121,500 MHz

MFC és OLDI Len gyel or szág ki vé te lé vel az összes
szom szé dok kal ren del ke zés re áll majd. A len gyel Lé gi for -
gal mi Irá nyí tó Ügy nök ség nyi lat ko za ta sze rint MFC és
OLDI 1997. év vé gé tõl (MFC), vagy 1998. év kö ze pé tõl
(OLDI) áll majd ren del ke zés re. A Cseh Köz tár sa ság au to -
ma ti zált rend szer e az OLDI el já rás sze rint meg ha tá ro zott
összes köz le mény típus cseréjére alkalmas és a jövõben is
az lesz.

Áram lás szer ve zé si esz kö zök
Pra ha FMP Brüsszel kö zött a kö ve tel mé nyek nek meg -

fe le lõ adat át vi te li vo na la kat alkalmaznak.

Egyéb
A pol gá ri/ka to nai ko or di ná ció ugyan azon alap el ve ken

nyug szik, mint a szom szé dos or szá gok vonatkozásában.

Magyar Köztársaság

Ra dar
Kõ ris hegy
ATCR 33A és SIR M ket tõ zött csa tor na
ASTERIX for má tum

Püs pök la dány
ATCR 33A és SIR M ket tõ zött csa tor na
ASTERIX for má tum

Fe ri hegy TAR
ATCR 33K és SIR M ket tõ zött csa tor na
ASTERIX for má tum
Szük ség sze rint, amennyi ben a ro má ni ai MSSR nem áll

majd a CEATS ren del ke zé sé re.

Táv köz lés
Ma gas lég té ri VHF frek ven ci ák
A CEATS ré szé re (há rom te le pí té si hely rõl), össze sen

négy ma gas lég té ri VHF frek ven cia hasz ná la ta ter ve zett,
UHF frek ven ci ák követelmény szerint

Be széd üze mû át vi te li vo na lak (MFC)
MFC össze köt te té si le he tõ ség Ro má nia és va ló szí nû leg

Ju go szlá via és Uk raj na irányában.

OLDI össze köt te tés
Le het sé ges át irá nyí tás a CEATS és a nem ze ti ATC és a

szom szé dos ATCC-k között.

Áram lás szer ve zé si esz kö zök
A CE ATS-nek sa ját FMP-vel és a CFMU-val való

össze köt te tés hez szük sé ges adat lánc cal kell ren del kez nie.

Olasz Köztársaság

Ra dar
Ra ven na ATCR 22D – SIR M ket tõ zött

csa tor na
1997. év vé gé re ter ve zet az
ASTERIX for má tu mú adat át vi -
tel;

Le si ma ATCR 22D – SIR M ket tõ zött
csa tor na
1997. év vé gé re ter ve zet az
ASTERIX for má tu mú adat át vi -
tel;

Pog gio Lec ce ta 1998-ban kez dõ dik az olasz ál -
lam ha tá rig ter je dõ „S” módú adat 
át vi te li vo na lak to vább fej lesz té si
programja;

Táv köz lés
Ma gas lég té ri VHF frek ven ci ák
133,7
133,3
121,5 KÉNYSZERHELYZETI

Ma gas lég té ri UHF frek ven ci ák
370,000
379,600
243,000 KÉNYSZERHELYZETI
Be széd üze mû adat át vi tel az olasz ha tá rig.
OLDI: adat át vi te li vo na lak az olasz ha tá rig.
Táv be szé lõ vo na lak: MFC rend szer – be széd üze mû

adat át vi te li vo na lak Pa do vá tól az olasz határig.

Áram lás szer ve zé si esz kö zök
Adat át vi te li vo na lak Pa do vá tól az olasz ha tá rig.

Szlovák Köztársaság

Ra dar
Vel ky Ja vor nik MSSR RSM970

ASTERIX for má tu mú adat át vi tel 
1998-ban ter ve zett;

Vel ky Bu cen MSSR RSM970
ASTERIX for má tu mú adat át vi tel 
1998-ban ter ve zett;
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Táv köz lés
1. Szlo vák Lé gi for gal mi Táv köz lé si Há ló zat
DPN 100 & Pass port há ló zat adat és hang át vi tel re egy -

aránt al kal mas

2. VHF adók és ve võk
Rho de & Schwarz gyárt má nyú be ren de zé sek Szlová -

kiában a kö vet ke zõ he lye ken van nak te le pít ve:
Vel ky Ja vor nik
Vel ky Bu cen
Kra lo va Hola
Kri za va

3. VOR/DME-k
JANOVCE 48°10,8’N 17°33,0’E
NITRA 48°17,5’N 18°03,1’E
SLIAC 48°27,2’N 19°07,0’E
POPRAD 49°03,9’N 20°21,1’E
KOSICE 48°38,4’N 21°14,4’E

Szlovén Köztársaság

Ra dar
– P/MSSR;
– MSSR

Táv köz lés
MFC, VCS (két hely rõl)

Meg lé võ NAV be ren de zé sek
– VOR/DME DOL, ILB

Re pü lé si Terv adat fel dol go zó rend szer

RMCDE – Le het sé ges há ló za ti cso mó pont (RADNET)
ra dar adat cse ré hez

AFTN cso mó pont

III. Függelék

Költségvetési Jegyzõkönyv a Szervezet költségvetésének
a CEATS Központtal kapcsolatos költségek fedezését
szolgáló részeinek kialakítására és finanszírozására

I. Rész

Beruházási költségek

1. Cikkely

A CEATS Köz pont be ru há zá si költ sé ge it a Szer ve zet
költ ség ve té sé nek VI. ré szé hez csa tolt Kü lön Füg ge lék
alap ján kell fedezni.

2. Cik kely

A Kü lön Füg ge lék ben sze rep lõ be ru há zá si költ sé ge ket
a Szer ve zet ál tal fel vett köl csö nök bõl vagy a Nem ze ti
Szer zõ dõ Fe lek hoz zá já ru lá sá ból kell ki egyen lí te ni.

II. Rész

Üzemeltetési költségek

3. Cikkely

Az üze mel te té si költ sé ge ket a CEATS Köz pont vo nat -
ko zá sá ban ugyan ez, a Szer ve zet költ ség ve té sé nek VI. ré -
szé hez csa tolt Kü lön Füg ge lék alap ján kell fe dez ni.

III. Rész

Pénzügyi ellátás

4. Cikkely

1. A Kü lön Füg ge lék ben fel tün te tett, az Ál ta lá nos Lé -
gi for ga lom (GAT) irá nyí tá sá val kap cso la tos ki adá so kat a
Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek tõl ka pott köz vet len hoz zá já ru lás -
ból kell ki egyen lí te ni és az egy más kö zöt ti költ ség meg osz -
tá si meg egye zé sek sze rint ren dez ni.

2. A költ ség meg osz tá si meg egye zést és az arra vo nat -
ko zó ké sõb bi mó do sí tá so kat a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek -
nek kö zöl ni ük kell a Szer ve zet tel.

5. Cikkely

1. A Kü lön Füg ge lék ben gon dos kod ni kell min den
olyan fel me rü lõ fo lyó ki adás fe de zé sé rõl, amely a CEATS
Köz pont üze mel te té sét biz to sít ja, kü lö nö sen:

a) min den CEATS sze mély zet brut tó fi ze té se, nyug dí -
jak és egyéb dí jak (pl. na pi díj);

b) min den ne mû üze mel te té si és kar ban tar tá si költség;
c) a be ru há zá sok ra fel vett köl csön- és ka mat té rí tés.

2. A CEATS Köz pont jö võ be ni költ ség ve té sé ben, a
nyug dí jak ra vo nat ko zó költ sé gek csök ken té sé re, a Nem -
ze ti Szer zõ dõ Fe lek ha tá ro za tot hoz hat nak egy Nyug díj
Alap lé te sí té sé rõl, amint a Köz pont mû kö dés be lép, amely
pót lék ként adó dik a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek hoz zá já ru lá -
sá hoz a Köz pont jö võ be ni egész költ ség ve té sé be.

IV. Függelék

Az 1981-ben módosított EUROCONTROL Egyezmény
(,,A Módosított Egyezmény”) és az 1997-ben
felülvizsgált és egységes szerkezetbe foglalt

EUROCONTROL Egyezmény (,,A Felülvizsgált
Egyezmény”) szerzõdéses feltételeire vonatkozó

át me ne ti ren del ke zé sek

1. Cikkely

Je len IV. Füg ge lék al kal ma zá sá ban „az át me ne ti idõ -
szak” a je len Meg álla po dás (,,A Meg álla po dás”) ha tály ba -
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lé pé sé tõl az EU RO CONT ROL-nak a Lé gi köz le ke dés biz -
ton sá gá ra vo nat ko zó nem zet kö zi egyez mé nyét egy sé ges
szer ke zet be fog la ló Jegy zõ könyv – ame lyet Brüsszel ben
1997-ben nyi tot tak meg aláírásra – hatálybalépéséig
terjedõ idõszakot jelenti.

2. Cikkely

Az át me ne ti idõ szak ra a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket kell 
alkalmazni.

3. Cikkely

A Meg álla po dás 1.1. Cik ke lyé ben, a fe lül vizs gált
Egyez mény 2.2. b) Cik ke lyé re való hi vat ko zás alatt a mó -
do sí tott Egyez mény 2.2. b) Cik ke lyé re való hi vat ko zást
kell érteni.

4. Cikkely

A Meg álla po dás 2.1. Cik ke lyé ben, a fe lül vizs gált
Egyez mény 3.3. Cik ke lyé re való hi vat ko zás alatt a mó do -
sí tott Egyez mény 3.3. Cik ke lyé re való hi vat ko zást kell
érteni.

5. Cikkely

A Meg álla po dás 3. a) Cik ke lyé ben a fe lül vizs gált
Egyez mény I. Füg ge lé ké re (az Ügy nök ség Alap ok má nya)
való hi vat ko zás alatt a mó do sí tott Egyez mény 1. sz. Füg -
ge lé ké re való hi vat ko zást kell ér te ni.

6. Cik kely

1. A Meg álla po dás 4.1. Cik ke lyé ben, a CEATS Ál lan -
dó Bi zott ság ra való hi vat ko zás alatt az Ügy nök ség Igaz ga -
tó Ta ná csá ra való hi vat ko zást kell érteni.

2. A Meg álla po dás 4.2. a) Cik ke lyé ben a Ta nács ra és a
Köz gyû lés re való hi vat ko zás alatt az Igaz ga tó Ta nács ra és
az Ál lan dó Bi zott ság ra való hi vat ko zást kell érteni.

7. Cikkely

A Meg álla po dás 5. Cik ke lyét a kö vet ke zõ kép pen kell
érteni:

„A mó do sí tott Egyez mény 7.1. Cik ke lyé nek 2., 3. és
4. mon da ta i ban fog lalt ren del ke zé sek ki vé te lé vel, az em lí -
tett Egyez mény ren del ke zé se it és az ah hoz csa tolt 1. sz.
Füg ge lék ren del ke zé se it az Egyez mény 2.1. Cik ke lyé ben
rész le te zett fel ada tok kal össze füg gés ben gya ko rolt dön -

tés ho za ta li el já rá sok so rán a je len Meg álla po dás 3. és
4. Cik ke lyé ben hi vat ko zott, töb bek kö zött az üze mel te té si, 
mû sza ki és pénz ügyi ter mé sze tû in téz ke dé sek ana ló gi á já -
ra kell al kal maz ni. Az egy sze rû vagy mi nõ sí tett több sé gi
sza va zat tal ho zott dön té sek ese tén két har ma dos rész vé tel
szük sé ges, amely ma gá ban fog lal ja a résztvevõk között
azon nemzeti Szerzõdõ Feleket, amelyek részére a jelen
Megállapodás már hatályba lépett.”

8. Cikkely

A Meg álla po dás 11.3. Cik ke lyé ben a fe lül vizs gált
Egyez mény 28.2. Cik ke lyé re való hi vat ko zás alatt a mó -
do sí tott Egyez mény 25.2. Cik ke lyé re való hi vat ko zást kell 
érteni.

9. Cikkely

A Meg álla po dás 13. Cik ke lyé ben a fe lül vizs gált Egyez -
mény 34. Cik ke lyé re való hi vat ko zás alatt a mó do sí tott
Egyez mény 31. Cik ke lyé re való hi vat ko zást kell érteni.

10. Cikkely

A Meg álla po dás 15.2. Cik ke lyét a kö vet ke zõ kép pen
kell érteni:

„2. Amennyi ben a mó do sí tott Egyez ményt annak
35.2. Cik ke lye ér tel mé ben fel mond ják, a Szer ve zet nek a
fe lül vizs gált Egyez mény 35.3. Cik ke lyé nek al kal ma zá sá -
val biz to sí ta nia kell a CEATS Köz pont mû kö dé sé nek fo -
lya ma tos sá gát a je len Meg álla po dás ren del ke zé se i vel
össz hang ban, mind ad dig amíg a nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek
al ter na tív in téz ke dé se ket nem foganatosítanak, legkésõbb
négy éven be lül.”

Különmegállapodás
a Közép-európai Légiforgalmi Szolgálatok (CEATS)

Magaslégtéri Irányító Központjában 
az EUROCONTROL által nyújtott légiforgalmi

szolgáltatások körében a szolgálatok és berendezések
mûködésérõl szóló Megállapodás 6. Cikkelyének

alkalmazásáról

Az Oszt rák Köz tár sa ság,
Bosz nia-Her ceg ovi na,
a Hor vát Köz tár sa ság,
a Cseh Köz tár sa ság,
a Ma gyar Köz tár sa ság,
az Olasz Köz tár sa ság,
a Szlo vák Köz tár sa ság,
a Szlo vén Köz tár sa ság,

(a továb biak ban: „a Fe lek”),
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mi u tán az EUROCONTROL, Euró pai Szer ve zet a Lé gi -
köz le ke dés Biz ton sá gá ért (a továb biak ban: „a Szer ve zet”)
meg bí zást ka pott az út vo nal irá nyí tó szol gá lat el lá tás ra és
be ren de zé sei üze mel te té sé re, a kö zép-eu ró pai Lé gi for gal -
mi Szol gá la tok (CEATS) Ma gas lég té ri Irá nyí tó Köz pont -
já ban az EUROCONTROL ál tal nyúj tott lé gi for gal mi
szol gál ta tá sok kö ré ben a szol gá la tok és be ren de zé sek mû -
kö dé sé rõl  szóló Meg ál la po dás ban (a továb biak ban: „a
CEATS Meg álla po dás”) elõ írt mér ték ben és mó don, me -
lyet a Mó do sí tott EUROCONTROL Egyez mény 2.2. b) és
12. Cik ke lye, va la mint a fe lül vizs gált EUROCONTROL
Egyez mény 2.2. b) és 14. Cikkelye alapján kötöttek meg
Brüsszelben 1997. év június hó 27. nap ján,

te kin tet tel arra, hogy a Szer ve zet a Fe lek ál tal rá bí zott
fel ada tok tel je sí té se ér de ké ben a CEATS Ma gas lég té ri
Irá nyí tó Köz pont be ren de zé se it al kal maz za és gon dos ko -
dik a Köz pont mû kö dé sé hez és fenntartásához szükséges
sze mély zet rõl,

te kin tet tel arra, hogy az Ügy nök ség ve zér igaz ga tó já nak
ja vas la tá ra, a Szer ve zet Ügy nök sé gé nek Igaz ga tó Ta ná csa
ha tá roz za el a CEATS Ma gas lég té ri Irá nyí tó Köz pont ban
vég re haj tan dó üze mel te té si és mûszaki in téz ke dé se ket,

figye lembe véve a Kü lön Meg álla po dás 6. Cik ke lyé ben
fog lalt kö te le zett sé ge i ket, amely elõ ír ja kö zös ügy vi tel ki -
dol go zá sát az em lí tett Meg álla po dás 3. és 4. Cik ke lyé ben
fog lalt cél ki tû zé sek el éré se ér de ké ben, ne ve ze te sen, hogy
egy sé ges sé get kell biz to sí ta ni a CEATS Ma gas lég té ri Irá -
nyí tó Köz pont és a Fe lek ál tal nyúj tott lé gi for gal mi szol -
gál ta tá so kat il le tõ en, együtt mû kö dés és köl csön ös meg ál -
la po dá sok útján a CEATS Magaslégtéri Irányító Központ
mûködését érintõ minden kér dés ben,

fi gye lem mel azon kö te le zett sé ge ik re, hogy meg kell ál -
la pod ni uk egy költ ség-meg osz tá si kép let lét re ho zá sá ban,
a CEATS Ma gas lég té ri Irá nyí tó Köz pont be ru há zá si költ -
sé ge i nek és az amor ti zá ci ós költ sé gek és ka mat ter hek fi ze -
té sé hez, az út vo nal hasz ná la ti dí jak ban ér vé nye sí tett mér -
ték ben, va la mint az említett Központ üzemeltetési
költségeinek fi ze té sé hez,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

1. Cikkely

1. A Szer ve zet re bí zott fel ada tok meg könnyí té se és a
CEATS Ma gas lég té ri Irá nyí tó Köz pont üze mel te té sé nek
tá mo ga tá sa cél já ból, a Fe lek fel ké rik a Ta ná csot egy
CEATS Ál lan dó Bizottság létrehozására.

2. A CEATS Ál lan dó Bi zott ság nak meg kell ha tá roz nia 
a Fe lek szá má ra a kö zös ál lás pon tot, a lég te rük ben a
CEATS Ma gas lég té ri Irá nyí tó Köz pont ál tal nyúj tott lé gi -
for gal mi szol gá la tok ra vo nat ko zó összes üze mel te té si
kérdésben és különösen az alábbiakban:

a) üze mel te té si és mû sza ki kon cep ció;
b) lég tér szer ve zés és szek to ri zá ció;
c) sze mély ze ti igé nyek;

d) napi üze mel te tés;
e) a Kü lön Meg álla po dás 2.2. Cik ke lye ér tel mé ben, a

Szer ve zet szá má ra ren del ke zés re bo csá tan dó szük sé ges
szol gál ta tá sok és eszközök;

f) költ ség ve té si becs lés;
g) rend kí vü li ál la pot ra vo nat ko zó ter vek.

3. A Fe lek ál tal meg ha tá ro zott ke re tek sze rint, a
CEATS Ál lan dó Bi zott ság nak rend sze re sen kell ülé sez -
nie. A CEATS Ál lan dó Bi zott ság ülé se in a Fe lek egyi ké -
nek kép vi se lõ je el nö köl és az el nö ki tisz tet évenként
másnak kell betöltenie.

4. A Szer ve zet Ügy nök sé gé nek ve zér igaz ga tó ját min -
den kor meg kell hív ni a CEATS Ál lan dó Bi zott sá gá nak
ülé se i re, ami kor a Fe lek úgy íté lik meg, hogy je len lé te elõ -
se gí ti a ko or di ná ci ós fo lya ma tot. Ami kor a ve zér igaz ga tó
kí ván a Fe lek kel tár gyal ni, le he tõ vé kell ten ni szá má ra,
hogy részt ve hes sen a CEATS Ál lan dó Bi zott ság egyik
ülé sén, me lyen az adott ügyet meg tár gyal ják.

5. A CEATS Ál lan dó Bi zott ság ha tá ro za ta i hoz a Fe lek
egy han gú sza va za ta szük sé ges és azok va la mennyi ük re
néz ve kö te le zõ ek.

2. Cikkely

1. A Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy éves út vo nal hasz -
ná la ti díj költ ség alap juk ba be szá mít ják a CEATS Ma gas -
lég té ri Irá nyí tó Köz pont szá má ra jó vá ha gyott be ru há zá sok 
költ sé gé nek évi amor ti zá ci ós és a ka mat fi ze tés nek meg fe -
le lõ össze get, és ezt a fi ze ten dõ össze get egy más kö zött
meg oszt ják a sa ját lég te rü ket ki szol gá ló irá nyí tó szek to -
rok ban szol gá la tot tel je sí tõ lé gi for gal mi irá nyí tó sze mély -
zet lét szá má nak arányában.

2. A Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy a CEATS Ma gas -
lég té ri Irá nyí tó Köz pont ál tal ke zelt ál ta lá nos lé gi for ga lom 
(GAT) irá nyí tá sá nak költ sé ge it egy más kö zött a fen ti
1. sza kasz ban meg ha tá ro zott for má ban oszt ják el.

3. A fen ti 1. és 2. sza kasz ban hi vat ko zott kép let al kal -
ma zá sá ból kö vet ke zõ költ ség meg osz tást éven te kell meg -
ál la pí ta ni, a költ ség ve té si év ja nu ár 1-jei ál la po tát figye -
lembe véve és a Fe lek nek azt a je len Meg álla po dás 1. Cik -
kely 2. sza kasz f) pont ja sze rint egyet ért ve el kell fogad -
niuk.

3. Cikkely

1. Ez a Meg álla po dás 1997. jú ni us 27-étõl alá írás cél já -
ból nyit va áll a Nem ze ti Szer zõ dõ Fe lek részére.

2. A je len Meg álla po dás ra ti fi ká ció, el fo ga dás és jó vá -
ha gyás tár gyát kell, hogy képezze.

3. A ra ti fi ká ci ós, az el fo ga dás ról  szóló és a jó vá ha gyó
ok ira to kat a Bel ga Ki rály ság Kor má nyá nál kell le tét be he -
lyez ni. E „Kü lön Meg álla po dás” ra ti fi ká lá sa, el fo ga dá sa
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vagy jó vá ha gyá sa a CEATS Meg álla po dás ra ti fi ká lá sát,
el fo ga dá sát vagy jó vá ha gyá sát is kell, hogy ké pez ze.

4. Bár mely Nem ze ti Szer zõ dõ Fél szá má ra e Meg álla -
po dás ak kor lép ha tály ba, amely na pon e Fél vo nat ko zá sá -
ban a CEATS Meg álla po dás ha tály ba lép.

5. A Bel ga Ki rály ság Kor má nyá nak kell a töb bi Fél
Kor mány át ér te sí te nie min den ok irat le tét be he lye zé sé rõl
és a je len Meg álla po dás hatályba lépésének idõ pont já ról.

6. A Meg ál la po dást a Bel ga Ki rály ság Kor má nyá nak
kell nyil ván tar tás ba vé tet nie az Egye sült Nem ze tek fõ tit -
ká rá nál, az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá nak
102. Cik ke lye ér tel mé ben, és az ICAO Ta ná csá nál, az
1944. de cem ber 7-én, Chi ca gó ban alá írt Nem zet kö zi Pol -
gá ri Re pü lé si Egyez mény 83. Cik ke lye sze rint.

4. Cikkely

Ez a Meg álla po dás a CEATS Meg álla po dás 15. Cik ke -
lyé ben le írt fel té te lek sze rint ma rad ha tály ban.

5. Cikkely

(Átmeneti rendelkezések)

A je len Meg álla po dás hatályba lépésétõl az EU RO -
CONT ROL-nak a Lé gi köz le ke dés Biz ton sá gá ra vo nat ko -
zó Nem zet kö zi Egyez mé nyét egy sé ges szer ke zet be fog -
laló Jegy zõ köny ve – ame lyet Brüsszel ben 1997-ben nyi -
tot tak meg alá írás ra – ha tály ba lé pé sé ig ter je dõ idõ szak
alatt, ezen Meg álla po dás 1. Cik ke lye 1., 2., 3., 4. és 5. be -
kez dé sé ben a CEATS Ál lan dó Bi zott ság ra való hi vat ko zás 
alatt az ezen nel meg ala kí tott CEATS Ko or di ná ci ós Cso -
port ra való hi vat ko zás ér ten dõ.

Ami nek hi te lé ül alul írott telj ha tal mú meg bí zot tak, mi u -
tán meg ha tal ma zá su kat be mu tat ták, ame lyet meg fe le lõ nek 
és az elõ írások sze rin ti nek ta lál tak, alá ír ták ezen Meg ál la -
po dást.

Ké szült Brüsszel ben 1997. év jú ni us hó 27. nap ján, bos -
nyák, hor vát, cseh, an gol, fran cia, né met, ma gyar, olasz,
szerb, szlo vák és szlo vén nyel ven, egyet len ere de ti pél -
dány ban, ame lyet a Bel ga Ki rály ság Kor má nyá nak ar chí -
vu má ban kell le tét be he lyez ni, amely nek hi te les má so la tot
kell meg kül de nie a töb bi Fél Kor má nyá nak. El lent mon dás
ese tén az an gol szö veg a mér va dó.”

3.  §

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

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

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
15/2005. (VII. 18.) MNB

rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket rendelem el:

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön té -
se ér tel mé ben a jegy ban ki alap ka mat mértéke 6,75%.

2.  §

(1) E ren de let 2005. jú li us 19-én 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 a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl  szóló 12/2005.
(VI. 20.) MNB rendelet.

(3) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60.  § (5) be kez dé se alap ján hon lap ján és elekt ro ni kus hír -
ügy nök sé gi ol da lán 2005. jú li us 18-án hirdeti ki.

Já rai Zsig mond s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A Kormány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
34/2005. (VII. 18.) BM

rendelete

az államháztartáson kívüli szervezetek támogatását
szolgáló BM fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásának szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 24.  §-ának (9)–(10) be kez dé se i ben
ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az Áht. 94.  §-a, va la mint az
ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998.
(XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Ámr.) elõ -
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írásainak figye lembe véte lével – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a következõket rendelem el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) E ren de let sza bá lyoz za a Ma gyar Köz tár sa ság éves
költ ség ve té sé ben meg ha tá ro zott, a Bel ügy mi nisz té ri um
fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za ta i ból (XI. fe je zet, 19. cím) tár -
sa dal mi szer ve ze tek nek, egye sü le tek nek, ala pít vá nyok -
nak, gaz dál ko dó szer ve ze tek nek, te le pü lé si és ki sebb sé gi
ön kor mány za tok nak nyúj tott tá mo ga tá sok fel hasz ná lá si
rend jét, a dön té si el já rá sok ra, va la mint a pá lyá za ti rend -
szer re vo nat ko zó elõ írásokat, va la mint a tá mo ga tott szer -
ve ze tek te vé keny sé gé vel össze füg gõ adat szol gál ta tá si,
fel hasz ná lá si, szer zõ dés kö té si, köz zé té te li, be szá mo lá si
kö te le zett sé ge ket.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a Nem ze ti Sport -
hivatal elõ irány za ta i ra (XI. fe je zet, 20. cím), va la mint az
„Ön kén tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sa” címû elõ -
irány zat ra (XI. fe je zet, 19. cím, 2 al cím, 7. jog cím cso port).

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) tár sa dal mi szer ve zet: az egye sü lé si jog ról  szóló

1989. évi II. tör vény alap ján lét re jött jogi sze mé lyi ség gel
bíró tár sa dal mi szer ve zet, szö vet ség (ki vé ve a pár tot, a
mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szer ve ze tet, 
a biz to sí tó egye sü le tet, va la mint egy ház at);

b) ala pít vány: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959.
évi IV. tör vény alap ján lét re jött jogi sze mé lyi ség gel bíró
ala pít vány (ide nem ért ve a köz ala pít ványt);

c) gaz dál ko dó szer ve zet: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény 685.  §-ának c) pont já ban meg -
ha tá ro zott szervezet;

d) egye di tá mo ga tás: az elõ irány zat fe lett ren del ke zés -
re jo go sult egye di dön té se alap ján ké re lem re, nem pá lyá -
za ti úton nyúj tott tá mo ga tás;

e) ha tá ron túli szer ve zet: kül föl di szék he lyû jogi sze -
mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szervezet;

f) pá lyá zat ke ze lõ: a BM tá mo ga tá si te rü let sze rint ille -
té kes szak fõ osz tá lyai. A pá lyá zat ke ze lõ hir de ti meg és fo -
gad ja be a pá lyá za to kat, va la mint ellen õr zi a pá lyá za ti
prog ra mok cél ja i nak meg va ló su lá sát;

 g) be fo ga dott pá lyá zat: a hi ány ta lan pá lyá zat;
h) kö te le zett ség vál la ló: az adott elõ irány zat ter hé re kö -

te le zett sé get vál la ló, a tá mo ga tá si szer zõ dést aláíró sze -
mély;

i) ked vez mé nye zett: aki pá lyá za ti úton, vagy egye di ké -
re lem re tá mo ga tás ban részesül;

j) pá lyá za tért kö te le zett sé get vál la ló szer ve zet: a jogi
sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ pá lyá zó(k)nak kö te le zett -
ség vál la ló szer ve ze tet kell meg je löl ni. A pá lyá za tért kö te -
le zett sé get vál la ló szer ve zet a pá lyá zó ál tal a pá lyá zat ban
meg je lölt, a pá lyá za ti prog ram vég re haj tá sá ra, a tá mo ga tás 
pá lyá zó ál ta li fel hasz ná lá sá ra és el szá mo lá sá ra a tá mo ga -
tá si szer zõ dés alá írá sá val kö te le zett sé get vál la ló jogi sze -
mély;

k) szám la tu laj do nos szer ve zet: az ön ál ló bank szám lá -
val nem ren del ke zõ pá lyá zó nak bank szám lá val ren del ke -
zõ sze mélyt vagy szer ve ze tet kell meg je löl ni a pá lyá zat -
ban, aki/amely a tá mo ga tá si összeg fo ga dá sá ra sa ját bank -
szám lá ját az ön ál ló bank szám lá val nem ren del ke zõ ked -
vez mé nye zett ré szé re biz to sít ja.

Általános rendelkezések

3.  §

(1) Az egyes tá mo ga tá si célú elõ irány za tok ból el nyer -
he tõ tá mo ga tás mér té ké nek fel sõ ha tár át – ki vé ve az e ren -
de let ben fog lal ta kat – a pá lyá za ti fel hí vás tar tal maz za.

(2) Pá lyá za ti tá mo ga tás csak ér vé nyes és ha tá lyos tá mo -
ga tá si szer zõ dés alap ján folyósítható.

(3) A kö te le zett ség vál la ló – az egye di úton nyúj tott tá -
mo ga tás ki vé te lé vel – ki zá ró lag a nyer tes pá lyá zó val köt
tá mo ga tá si szer zõ dést.

(4) Pá lyá za ti úton ha tá ron túli szer ve ze tek is ré sze sül -
het nek tá mo ga tás ban.

(5) Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot azok a szer ve ze tek,
ame lyek nek:

a) adó vagy adók mód já ra be hajt ha tó, le járt köz tar to zá -
suk van;

b) az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl jut ta tott tá mo ga -
tás ra vo nat ko zó szer zõ dé sek ben vál lalt kö te le zett sé ge i ket
nem tel je sí tet ték;

c) a jog sza bály sze rin ti elõ irány zat ból igé nyelt tá mo ga -
tást az ál lam ház tar tás más elõ irány za tá ból már el nyer ték;

d) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott mér té kû sa ját
for rás sal nem ren del ke zik, ki vé ve, ha az igé nyelt tá mo ga -
tás össze ge a 300 000 fo rin tot nem ha lad ja meg.

(6) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gét nem hasz -
nál hat ja fel adó jel le gû be fi ze tés re, ki vé ve az áfát, va la mint 
a sze mé lyi jel le gû költ sé gek köz ter he it.

(7) Az elõ irány zat ter hé re az e ren de let ben meg ha tá ro -
zott jog cí mek alap ján tá mo ga tás ban ré sze sít he tõk ré szé re
a pá lyá za ti pro jekt meg va ló sí tá sát cél zó, vissza fi ze té si kö -
te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás (a továb biak ban:
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás) nyújt ha tó.

2005/101. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 5609



(8) A pá lyá zat ke ze lõ pá lyá za ti fel hí vás ban ha tá roz za
meg a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá nak mód ját és rész le tes fel -
té te le it is.

4.  §

(1) Az egyes tá mo ga tá si célú elõ irány za tok ból kell fe -
dez ni az elõ irány zat mû köd te té sé nek, ke ze lé sé nek, fel -
hasz ná lá sá nak, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé nek,
nyil ván tar tá sá nak és el len õr zé sé nek költ sé ge it, mely költ -
sé gek mér té ke nem ha lad hat ja meg az elõ irány zat 5%-át.

(2) Az adott pá lyá za ti el já rás so rán fel nem hasz nált tá -
mo ga tás új ra el osz tá sá ról pá lyá zat út ján kell dön te ni.

A pályázati felhívás

5.  §

(1) Az egyes elõ irány za tok ra vo nat ko zó pá lyá za ti fel hí -
vást a BM tá mo ga tá si te rü let sze rint ille té kes szak fõ osz tá -
lya ké szí ti elõ, me lyet a BM tá mo ga tá si te rü let sze rint ille -
té kes he lyet tes ál lam tit ká rá nak elõ ter jesz tése alap ján a
bel ügy mi nisz ter hagy jóvá.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás tar tal ma:
a) a pá lyá zat címe vagy meg ne ve zé se;
b) a pá lyáz ta tó (pá lyá zat ke ze lõ) szer ve zet meg ne ve zé -

se, el ér he tõ sé ge;
c) a tá mo ga tás cél ja(i) és az en nek meg va ló sí tá sát szol -

gá ló jogcímek;
d) a ren del ke zés re álló tá mo ga tá si ke ret összeg meg ha -

tá ro zá sa, a for rás megnevezése;
e) a pá lyá zói kör meg ha tá ro zá sa;
f) a pá lyá zat be nyúj tá sá nak he lye és ha tár ide je (év,

 hónap, nap), a be nyúj tá si ha tár idõ eset le ges meg hosszab -
bí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok;

g) a pá lyá za ti nyom tat vá nyok (adat lap, pro jekt-le írás,
nyi lat ko zat stb.) el ér he tõ sé gé nek, igény lé sé nek mód ja,
 helye;

h) a pá lyá za tok ér té ke lé sé nek ha tár ide je;
i) a pá lyá zat hoz szük sé ges ok ira tok, iga zo lá sok, do ku -

men tu mok, nyi lat ko za tok és egyéb fel té te lek;
j) az ér vé nyes pá lyá za tok kö zöt ti sor rend meg ál la pí tá -

sá nak szak mai szem pont jai (az ál ta lá nos szem pont rend -
sze ren túl me nõ en);

k) a pá lyá za ti tá mo ga tá si ke ret nem tel jes mér té kû fel -
hasz ná lá sa ese té re vo nat ko zó eljárás;

l) a pá lyá zat ról való dön tés ha tár ide je;
m) a pá lyá zat ered mé nyé rõl tör té nõ tá jé koz ta tás mód ja

és ha tár ide je;
n) a pá lyá zó ál tal egye di leg igé nyel he tõ tá mo ga tá si

összeg leg ala cso nyabb és leg ma ga sabb mér té ke;
o) a pá lyá zat tar tal mi kö ve tel mé nyei;

p) a pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek fel té te lei;
q) a pá lyá za tok el bí rá lá sá nak spe ci á lis szem pont jai;
r) a pá lyá zat tal kap cso la tos to váb bi in for má ci ók

forrása;
s) a pá lyá zó tól meg kí vánt sa ját for rás (ön rész) mér té ke;
t) a tá mo ga tás nyúj tá sá nak pénz ügyi fel té te lei, idõ be li

ütemezése;
u) el szá mol ha tó költ sé gek köre.

(3) A pá lyá za ti fel hí vás köz zé té tel re ke rül a Bel ügy mi -
nisz té ri um in ter ne tes hon lap ján (www.bm.hu), a Bel ügy -
mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban, a Bel ügyi Köz löny ben,
egy or szá gos na pi lap ban, va la mint a www.eu ro pa terv.hu
és a www.ci vil.info.hu hon la po kon. A pá lyá za ti fel hí vást
más, a cél cso port el éré sé re al kal mas he lyen is köz zé le het
ten ni. A pá lyá za ti fel hí vás ban a pá lyá za tok be nyúj tá sá nak
ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy arra a pá lyá za ti
fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mít va leg alább 30 nap áll jon
ren del ke zés re.

A pályázat tartalmi követelménye

6.  §

(1) A pá lyá za ti do ku men tá ció ele mei:
a) pá lyá za ti adat lap: a pá lyá zó szer ve zet azo no sí tó és

cím ada ta it, el ér he tõ sé ge it tar tal maz za (szer ve zet meg ne -
ve zé se, szék hely, adó szám, bank szám la szá mát, e-ma il
stb.);

b) pro jekt-le írás: a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt jog -
cí mek alap ján igé nyel he tõ tá mo ga tás ból meg va ló sí ta ni
ter ve zett te vé keny sé gek, fel ada tok és azok cél ja i nak rész -
le tes le írá sát tar tal maz za;

c) ütem terv: rög zí ti a meg va ló sí tás és fi nan szí ro zás
idõ be li üte me zé sét (az egyes idõ sza kok ban fel hasz ná lás ra
ter ve zett for rá sok nak ta golt for má ban tör té nõ meg je lö lé -
sé vel), a meg va ló sí tás pon tos hely szí nét és idõ pont ját;

d) költ ség ve té si terv: tar tal maz za a pro jekt meg va ló sí -
tá sá val össze füg gõ összes költ sé get, a for rá so kat (sa ját
for rás is), ezen be lül az igé nyelt tá mo ga tás össze gét;

e) fe le lõs sé gi nyi lat ko zat:
ea) ar ról, hogy a pá lyá zó szer ve zet ha tá lyos alap sza bá -

lya, illetve ala pí tó ok ira ta le he tõ vé te szi az adott tá mo ga tás 
sza bá lyos fel hasz ná lá sát,

eb) a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku -
men tá ci ók tel jes kö rû sé gé rõl, va ló di sá gá ról és hitelessé -
gérõl,

ec) ar ról, hogy le járt köz tar to zás sal nem ren del ke zik,
ed) hoz zá já ru lá sá ról, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem -

mel kí sé ré se cél já ból az adó szá mát tár sa da lom biz to sí tá si
fo lyó szám la szá mát a Kincs tár, a kö te le zett ség vál la ló,
illetve a pá lyá zat ke ze lõ fel hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok
tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és
össze gé nek meg is me ré sé hez,
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ee) ar ról, hogy nem áll vég el szá mo lás alatt, illetve el le -
ne csõd-, fel szá mo lá si el já rás nincs fo lya mat ban,

ef) annak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tá si szer -
zõ dés nyil vá nos ság ra hoz ha tó,

eg) ar ról, hogy az ál lam ház tar tás al rend sze ré bõl fo lyó sí -
tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá -
sa nincs,

eh) ar ról, hogy a meg va ló sí ta ni ter ve zett pro jekt, fel -
adat vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton részt vett-e, illetve
mi lyen más ál lam i és egyéb tá mo ga tást vesz igény be. Más
for rás ból ka pott tá mo ga tás nem ki zá ró ok, ha a tá mo ga tás
egy pro jek ten be lül kü lön rész te vé keny ség fi nan szí ro zá sát 
szol gál ja,

ei) ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá -
mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban
meg ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá -
já rul, illetve a tá mo ga tó szer ve zet ál tal elõ ír tak nak meg -
fele lõen beszámol a fel hasz ná lás ról;

f) nyi lat ko zat ál lam i és ön kor mány za ti tá mo ga tá sok ról;
g) mel lék le tek:
ga) gaz da sá gi tár sa sá gok ese té ben 30 nap nál nem ré -

geb bi cég ki vo nat, egyéb szer ve ze tek ese té ben 30 nap nál
nem ré geb bi a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló ok -
irat,

gb) bank i alá írá si kar ton 30 nap nál nem ré geb bi má so -
la tá nak bank ál tal hi te le sí tett pél dá nya,

gc) a szer ve zet hi va ta los kép vi se lõ jé nek nyi lat ko za ta
az alap sza bály vagy ala pí tó ok irat má so la ti pél dá nyá nak
hi te le sí té sé rõl,

gd) a pá lyá zó vagy az ön ál ló bank szám lá val nem ren -
del ke zõ pá lyá zó ese tén a szám la tu laj do nos szer ve zet
bank szám lá ját ve ze tõ pénz in té zet 30 nap nál nem ré geb bi
iga zo lá sa – a pon tos szám la szám meg je lö lé sé vel – a szám -
la ve ze té sé rõl, a fe de zet, illetve az ön rész (sa ját for rás) ren -
del ke zés re ál lá sá ról,

ge) a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt egyéb do ku men tu -
mok.

(2) A pá lyá za ti do ku men tá ció és a pá lyá za ti út mu ta tó le -
tölt he tõ – a pá lyá za ti fel hí vás ré sze ként – a Bel ügy mi nisz -
té ri um in ter ne tes hon lap já ról (www.bm.hu).

A pályázatok formai követelményei

7.  §

(1) A pá lyá za tot a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
for má ban és nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni. A pá lyá za to -
kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt pél dány szám ban kell
be nyúj ta ni, meg je löl ve az ere de ti pá lyá za ti pél dányt,
illetve a má so la to kat.

(2) A pá lyá za ti fel hí vás a tá mo ga tás fel té te le ként elõ ír -
hat ja, hogy a tá mo ga tás igény lõ jé nek meg ha tá ro zott nagy -
ság ren dû sa ját for rás sal kell ren del kez nie, eb ben az eset -

ben a pro jekt-le írás nak tar tal maz nia kell a pá lyá zó nyi lat -
ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy az ön részt tény le ge sen
biz to sí ta ni fog ja, és azt a tá mo ga tás sal együtt a prog ram
meg va ló sí tá sá ra for dít ja.

A pályázatok benyújtása

8.  §

(1) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt ha -
tár idõ ig és meg je lölt mó don kell be nyúj ta ni.

(2) Ha tár idõ ben be nyúj tott nak mi nõ sül a pá lyá zat, ha
azt a ha tár idõ utol só nap já ig aján lott kül de mény ként pos -
tá ra ad ták. Ha a ha tár idõ utol só nap ja mun ka szü ne ti nap ra
esik, a ha tár idõ az azt kö ve tõ leg kö ze leb bi mun ka na pon
jár le. Két ség ese tén a pá lyá zó nak kell bi zo nyí ta nia azt,
hogy a pá lyá za tot ha tár idõ ben pos tá ra ad ták.

(3) Egy pá lyá zó csak egy pá lyá za tot nyújt hat be, együtt -
mû kö dõ part ner ként – ha a pá lyá za ti fel hí vás le he tõ vé te -
szi, az ab ban fog lalt fel té te lek sze rint – több pá lyá zat ban is 
részt ve het.

(4) Több pá lyá zó együt te sen is be nyújt hat pá lyá za tot.
Az ilyen pá lyá zat ese tén meg kell je löl ni, hogy egy más kö -
zöt ti meg álla po dás alap ján mely pá lyá zó jo go sult a kép vi -
se let re. A kö te le zett ség vál la ló val meg kö ten dõ szer zõ dés
alá írá sá ra, a pá lyá za ti prog ram vég re haj tá sá ra, a tá mo ga tás 
fel hasz ná lá sá ra, el szá mo lá sá ra a kép vi se let re fel ha tal ma -
zott pá lyá zó jo go sult, illetve köteles.

A pályázatok befogadása és a hiánypótlás

9.  §

(1) A be nyúj tott pá lyá za tok ról a pá lyá zat ke ze lõ név
sze rin ti nyil ván tar tást vezet.

(2) A pá lyá zat hi á nyos, ha a pá lyá za ti ha tár idõ le jár ta -
kor nem tar tal maz za hi ány ta la nul a fel hí vás ban meg je lölt
for mai kel lé ke ket, elõ írt ada to kat és mel lék le te ket, illetve
nem a fel hí vás ban elõ írt pél dány szám ban nyúj tot ták be.
Hi á nyos az a pá lyá zat is, amely nem fe le l meg a pá lyá za ti
fel hí vás ban rög zí tett tar tal mi fel té te lek nek (pl. sa ját for -
rás).

(3) Hi ány pót lás ra a pá lyá za ti el já rás so rán csak a pá lyá -
za ti fel hí vás ban meg je löl tek sze rint van le he tõ ség.

(4) A pá lyá zat ér vény te len, ha azt a pá lyá za ti fel hí vás
alap ján pá lyáz ni nem jo go sult pá lyá zó nyúj tot ta be, vagy
ha ha tár idõn túl ke rült be nyúj tás ra. Ér vény te len to váb bá
az is mé tel ten hi á nyo san be nyúj tott pá lyá zat.

(5) A pá lyá zat ér vény te len sé gé rõl, a be ér ke zést kö ve tõ
15 na pon be lül pos tai úton meg kül dött le vél ben ér te sí ti a
pá lyá zat ke ze lõ a pá lyá zót, meg je löl ve az ér vény te len ség
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okát. Az ér vény te len nek nyil vá ní tott pá lyá zat tal kap cso la -
tos pa na szo kat a kö te le zett ség vál la ló meg vizs gál ja, és in -
do kolt eset ben a pá lyá za tot ér vé nyes sé nyil vá nít hat ja.

(6) Az ér vény te len pá lyá za tot a pá lyá zat ke ze lõ a Pá lyá -
za ti Ar chí vum ba he lye zi, to váb bá az ér vé nyes pá lyá za to -
kat el bí rá lás ra elõ ké szí ti.

A pá lyá za tok el bí rá lá sa

10.  §

Az egyes elõ irány za tok ból meg hir de tett pá lyá za tok tá -
mo ga tá sá ról  szóló dön té si ja vas la tot a tá mo ga tá si te rü let
sze rint ille té kes szak fõ osz tály ké szí ti elõ, a tá mo ga tá sok -
ról a bel ügy mi nisz ter dönt.

A támogatási döntésrõl  szóló értesítés

11.  §

(1) A dön tés kö rül mé nye i rõl – dön tés idõ pont ja, ér té ke -
lés rend je és szem pont rend sze re stb. – a pá lyá za ti fel hí vás
ren del ke zik. A dön tés tõl szá mí tott 90 na pig a pá lyá zat ke -
ze lõ nek biz to sí ta ni kell azt a le he tõ sé get, hogy a pá lyá zó
– ki zá ró lag a pá lyá za tá ra vo nat ko zó – ér té ke lést meg te -
kint hes se, mely rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni.

(2) A tá mo ga tá si jegy zé ket (ked vez mé nye zet tek neve,
tá mo ga tá si össze gek) a pá lyá zat ke ze lõ köz zé te szi a
www.bm.hu, a www.ci vil.info.hu és a www.eu ro pa terv.hu 
ol da la kon a dön tést kö ve tõ 15 na pon be lül. Egy ide jû leg
mel lé kel ve meg je len te ti a szer zõ dés kö tés me ne té rõl  szóló
tá jé koz ta tót is.

(3) Az ered mény rõl a pá lyá zat ke ze lõ aján lott le vél ben,
pos tai úton ér te sí ti a pá lyá zó kat. Azo kat a pá lyá zó kat, akik 
ren del kez nek e-ma il cím mel és azt a pá lyá za ti adat la pon
meg ad ták, a pá lyá zat ke ze lõ az aján lott le vél mel lett
 e-mailben is ér te sí ti.

(4) A tá mo ga tás ról  szóló dön tés – amennyi ben a bel ügy -
mi nisz ter ál tal meg ítélt tá mo ga tás össze ge ala cso nyabb a
pá lyá zó ál tal igé nyelt tá mo ga tás nál – ren del kez het oly mó -
don, hogy meg ha tá roz za azo kat a prog ram ré sze ket, ame -
lyek re a tá mo ga tás fel hasz nál ha tó. Eb ben az eset ben a pá -
lyá zat ke ze lõ fel hív ja a pá lyá zót arra, hogy az ál ta la igé -
nyelt tá mo ga tás és az el nyert tá mo ga tá si összeg kü lön bö -
ze tét sa ját vagy egyéb for rás ból pó tol ja, vagy a bel ügy mi -
nisz ter dön té sé nek meg fele lõen mó do sít sa a pá lyá za ti pro -
jek tet. A pá lyá zó az igé nyelt és a meg ítélt tá mo ga tá si
összeg ará nyá val meg egye zõ arány ban mó do sít hat ja a pro -
jekt tel jes költ ség ve té sét. A mó do sí tott pá lyá za ti pro jek tet
jó vá ha gyás cél já ból a pá lyá zat ke ze lõ ré szé re a tá mo ga tá si
szer zõ dés meg kö té se elõtt is mé tel ten be kell nyúj ta ni az

ere de ti pá lyá zat tal azo nos mó don. Szer zõ dés kö tés re csak a 
kö te le zett ség vál la ló ál tal el fo ga dott mó do sí tá sok ese tén
ke rül het sor.

A támogatási szerzõdés megkötésének feltételei 
és folyamata

12.  §

(1) A ked vez mé nye zet tel a kö te le zett ség vál la ló tá mo -
ga tá si szer zõ dést köt, mely re a szer zõ dés kéz be sí té sé nek
meg tör tén té tõl 30 nap áll ren del ke zés re, amely in do kolt
eset ben leg fel jebb 30 nap pal meg hosszab bít ha tó.

(2) Nyer tes pá lyá zat ese tén a pá lyá zó nak, illetve, ha a
pá lyá zat ban a pá lyá zó a pá lyá za tért kö te le zett sé get vál la ló
szer ve ze tet je lölt meg, a pá lyá za tért kö te le zett sé get vál la ló 
szer ve zet nek leg ké sõbb az ál ta la alá írt szer zõ dés meg kül -
dé sé vel egy ide jû leg csa tol nia kell: 

a) a szer zõ dés alá írá sá ra fel jo go sí tó ok irat má so la tát;
b) a hi va ta los kép vi se lõ alá írá sá nak azo no sí tá sá ra szol -

gá ló ok irat má so la tát (pl. alá írá si cím pél dány, bank i be je -
len tõ);

c) a szám la ve ze tõ pénz in té zet ál tal zá ra dé kolt fel ha tal -
ma zó ok ira tot az azon na li be sze dé si meg bí zás al kal ma zá -
sá ra a tá mo ga tá si összeg és annak já ru lé kai ere jé ig;

d) ha a tá mo ga tás össze ge meg ha lad ja a 7 mil lió fo rin -
tot, ak kor az ille té kes adó-, vám ha tó sá gok és az ille té kes
il le ték hi va tal iga zo lá sát ar ról, hogy a ked vez mé nye zett -
nek nincs le járt köz tar to zá sa, vagy arra az ille té kes ha tó -
ság tól fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha lasz tás) 
ka pott, to váb bá fej lesz té si tá mo ga tás ese tén ar ról, hogy az
ille té kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi
ha tó ság gal szem ben, ha tá ro zat ban elõ írt díj-, illetve bír -
ság fi ze té si kö te le zett sé ge nincs;

e) ha a tá mo ga tás össze ge ke ve sebb 7 mil lió fo rint nál,
de meg ha lad ja az 1 mil lió fo rin tot, az adó ha tó ság iga zo lá -
sát ar ról, hogy a ked vez mé nye zett nek nincs le járt köz tar -
to zá sa, vagy fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha -
lasz tás) ka pott, va la mint a ked vez mé nye zett kép vi se lõ jé -
nek a d) pont ban meg ha tá ro zott egyéb iga zo lá so kat he lyet -
te sí tõ nyi lat ko za tát;

f) ha a tá mo ga tás össze ge nem ha lad ja meg az 1 mil lió
fo rin tot, a ked vez mé nye zett kép vi se lõ jé nek a d) pont ban
meg ha tá ro zott iga zo lá so kat he lyet te sí tõ nyi lat ko za tát;

g) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb do ku -
men tu mo kat.

(3) A (2) be kez dést nem kell al kal maz ni a kö vet ke zõ
szer vek re: he lyi ön kor mány zat, he lyi ki sebb sé gi ön kor -
mány zat.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés a (2) be kez dés sze rin ti do ku -
men tu mok mel lett elõ ír hat írás be li szak ha tó sá gi iga zo lás
és egyéb ok irat csa to lá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé get is.
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(5) A ha tá ron túli szer ve zet nek a szék he lye sze rin ti or -
szág jog rend sze ré ben meg ha tá ro zott ha tó sá gok tól kell
azo kat az iga zo lá so kat be sze rez ni (és hi te les for dí tá sát is
csa tol ni), ame lyek a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak nak
meg fe lel nek.

A támogatások folyósításának feltételei és módja

13.  §

(1) A tá mo ga tás a pá lyá za ti fel hí vás ban és a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben rög zí tett pénz ügyi és idõ be li üte me zés ben
ve he tõ igény be.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa – a tá mo ga tá si szer zõ dés
alá írá sát kö ve tõ 15 na pon be lül – a kö te le zett ség vál la ló
utal vá nyo zá sa alap ján tör té nik, a pá lyá za ti fel hí vás ban
meg ha tá ro zott elõ irány zat ter hé re, bank i uta lás út ján köz -
vet le nül a ked vez mé nye zett, illetve amennyi ben nincs sa -
ját bank szám la szá ma, az ál ta la a pá lyá zat ban meg je lölt
szám la tu laj do nos bank szám lá já ra.

A támogatás felhasználása, a pályázati támogatás
ellenében elõírt kötelezettségek teljesítése

14.  §

A tá mo ga tást ki zá ró lag a tá mo ga tá si cél ra, azaz a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben fog lalt pro jekt meg va ló sí tá sa ér de ké -
ben le het fel hasz nál ni.

A pályázati projekt és a támogatási szerzõdés módosítása

15.  §

(1) A pá lyá za ti pro jekt és a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do -
sí tá sá ra csak a ked vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból
ke rül het sor. A ked vez mé nye zett az el fo ga dott pro jekt hez
ké pest bár mi lyen el té rõ meg va ló sí tá si szán dé kot azon nal
(a vál to zást elõ idé zõ tény rõl való tu do más szer zést köve -
tõen azon nal) kö te les írás ban, mó do sí tá si ké re lem for má -
já ban je lez ni a pá lyá zat ke ze lõ nek.

(2) A pá lyá zat ke ze lõ a hoz zá meg kül dött szer zõ dés mó -
do sí tás ra irá nyuló ké rel met a kéz hez vé tel tõl szá mí tott
10 na pon be lül ér té ke li és a tá mo ga tás ra vo nat ko zó ja vas -
la tá val együtt to váb bít ja a kö te le zett ség vál la ló ré szé re.

(3) A szer zõ dést a pá lyá zat ról való dön tés ér de mét érin -
tõ en a bel ügy mi nisz ter, egyéb ese tek ben a kö te le zett ség -
vál la ló mó do sít ja.

(4) Amennyi ben a szer zõ dés mó do sí tás ra irá nyuló ké rel -
met el uta sí tot ták, a ked vez mé nye zett nek az ér vé nyes fel té -
te lek sze rint kell a pro jek tet meg va ló sí ta nia és a szak -

mai-pénz ügyi be szá mo lót el ké szí te nie, vagy le mond hat a
tá mo ga tás ról, ha az ere de ti fel té te lek sze rint a meg va ló sí -
tást nem tud ja, vagy nem akar ja tel je sí te ni.

Beszámolási kötelezettség

16.  §

(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a ked vez mé nye zett
kö te les a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ben és mó don fel hasz ná lá si ada to kat tar tal ma zó be szá -
mo lót el ké szí te ni és azt a BM tá mo ga tá si te rü let sze rint
ille té kes szak fõ osz tá lyá nak meg kül de ni. A szak fõ osz tály
10 na pon be lül ellen õr zi a tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal -
tak vég re haj tá sát, majd 5 na pon be lül to váb bít ja a be szá -
mo lót a BM pá lyá za tok pénz ügyi el len õr zé sért fe le lõs fõ -
osz tá lyá nak, amely a be szá mo ló alap ján szük ség sze rint
vé gez el len õr zést, illetve intézkedik.

(2) A be szá mo lás ra kö te le zett kö te les a BM pá lyá za tok
pénz ügyi el len õr zé sé ért fe le lõs fõ osz tá lyá nak fel hí vá sá ra
be szá mo ló ját pon to sí ta ni, és azt 10 na pon be lül megkül -
deni.

(3) A be szá mo ló az aláb bi a kat tar tal maz za:
a) össze sí tett ki mu ta tás a szer zõ dés ben sze rep lõ költ sé -

gek re vetítve;
b) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló zá ra dé kolt szám -

vi te li bi zony la tok má so la ta mel lett, össze sí tõ ki mu ta tás a
szer zõ dés ben sze rep lõ ke ret fel hasz ná lá sá ról a költ ség ve -
tés szer ke ze té nek meg fele lõen;

c) szám vi te li bi zony la tok össze sí té se, mely tar tal maz za 
költ ség té te lek sze rin ti bon tás ban a bi zony lat ki bo csá tó já -
nak ne vét, a bi zony lat sor szá mát, tar tal mát (ki fi ze tés jog -
cí mét), kel tét és a tel je sí tés idõ pont ját, az áfa-ala pot, az
áfa-tar tal mat és a brut tó össze get, va la mint át uta lás ese té -
ben az át uta lás té nyét, kész pén zes ki fi ze tés ese té ben a
kész pénz fel vé tel té nyét tar tal ma zó kü lön ki mu ta tást;

d) át uta lás sal tel je sí tett bi zony lat má so la ta mel lett a
bank szám la ter he lé sé rõl  szóló bank i iga zo lás vagy ki vo nat 
(meg je löl ve a vo nat ko zó té telt);

e) kész pén zes bi zony lat má so lat mel lett a ki fi ze té si
pénz tár bi zony lat má so la ta;

f) a sa ját for rás és/vagy társ fi nan szí ro zás do ku men tu -
ma i nak má so la ta (meg álla po dás, ha tá ro zat);

g) a sa ját for rás és/vagy társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá -
sá ról  szóló ki mu ta tás;

h) sze mé lyi költ sé gek és azok köz ter he i nek össze sí tett
és rész le tes ki mu ta tá sa, csa tol va az iga zo ló bi zony la tok
má so la tát.

Közérdekû adatok közzététele

17.  §

(1) A tá mo ga tá si szer zõ dé sek nek, az Ámr.
157/A–157/D.  §-ra fi gye lem mel köz ér de kû ada ta it a mi -
nisz té rium nyil vá nos ság ra hoz za.
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(2) A nyil vá nos ság ra ho za tal a mi nisz té rium hi va ta los
hon lap ján tör té nõ köz zé té tel lel va ló sul meg, min den egyes 
tá mo ga tá si szer zõ dés alá írá sát kö ve tõ 15 na pon be lül.

A támogatások felhasználásának ellenõrzése

18.  §

(1) A tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sa, a ked -
vez mé nye zett sza bály sze rû el szá mo lá sa, illetve a pro jekt,
illetve prog ram tény le ges meg va ló sí tá sa el len õr zé sé nek
esz kö ze a kö te le zõ pénz ügyi, va la mint a tar tal mi ellen õr -
zés (do ku men tá ci ós, szük ség sze rin ti, illetve szú ró pró ba -
sze rû hely szí ni). A ked vez mé nye zett pá lyá za tá nak, illetve
a be szá mo ló mel lék le te ként meg kül dött do ku men tum nak
ki egé szí té sé re a BM pá lyá za tok pénz ügyi el len õr zé sé ért
fe le lõs fõ osz tá lya, illetve a pá lyá zat ke ze lõ nyi lat ko za tot,
bi zony la ti má so la tot, illetve egyéb do ku men tu mo kat kér -
het be.

(2) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát, a BM pá lyá za tok pénz -
ügyi és ál ta lá nos el len õr zé sé ért fe le lõs fõ osz tá lyai, illetve
a pá lyá zat ke ze lõ, a be nyúj tott pénz ügyi el szá mo lás (rész -
tel je sí tés ese tén rész el szá mo lás) alap ján pénz ügyi szem -
pont ból ellen õr zi. A pénz ügyi ellen õr zés ma gá ban fog lal ja 
a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott tel jes tá mo ga tá -
si összeg gel való el szá mol ta tást a be nyúj tott do ku men tu -
mok alap ján. A ked vez mé nye zet tet a BM pénz ügyi el len -
õr zé sért fe le lõs fõ osz tá lya, illetve a pá lyá zat ke ze lõ tá jé -
koz tat ja mind a szak mai, mind a pénz ügyi be szá mo ló el fo -
ga dá sá ról.

(3) A szak mai (tar tal mi) ellen õr zés so rán a pá lyá zat ke -
ze lõ, illetve a BM pénz ügyi el len õr zé sért fe le lõs fõ osz tá -
lya – ese ten ként szak ér tõ igény be vé te lé vel – ellen õr zi a
pá lyá za ti ki írás cél já nak meg fe le lõ és a pro jekt, illetve a
prog ram meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sát.

(4) A tá mo ga tás szer zõ dés sze rû fel hasz ná lá sa a pro jekt
meg va ló sí tá sá val egy ide jû leg annak hely szí nén, vagy azt
köve tõen, a pá lyá zó ál tal meg je lölt hely szí nen is el len õriz -
he tõ a pro jekt meg va ló sí tá sát kö ve tõ 2 évig. A hely szí ni
ellen õr zés so rán kü lö nö sen vizs gál ni kell a tá mo ga tás
hasz no su lá sát. A hely szí ni ellen õr zés ered mé nyé rõl je len -
tést vagy szer zõ dés sze gés ese tén jegy zõ köny vet kell ké -
szí te ni. A do ku men tá lás cél já ból fény kép- és vi deo fel vé te -
lek ké szít he tõk, amely fel vé te lek a ked vez mé nye zett, va -
la mint pá lyá zat ke ze lõ ál tal a pá lyá za tok és a tá mo ga tá sok
sza bály sze rû sé gé nek és fel hasz ná lá sá nak vizs gá la ta, va la -
mint a pá lyá za ti rend szer be mu ta tá sa cél já ból a ha tá lyos
jog sza bá lyok ke re tei kö zött sza ba don fel hasz nál ha tó ak.

(5) A ked vez mé nye zett kö te les a tá mo ga tás for rá sa i nak
fel hasz ná lá sát ellen õr zés cél já ból a könyv vi te li el szá mo lá -
sa i ban el kü lö ní tet ten, az el len õriz he tõ ség hez szük sé ges
rész le te zett ség ben, nap ra ké szen nyil ván tar ta ni, az el len õr -
zés re fel jo go sí tott szer vek meg ke re sé sé re az ellen õr zés le -
foly ta tá sá hoz szük sé ges tá jé koz ta tást meg ad ni.

(6) Amennyi ben az ellen õr zés azt ál la pít ja meg, hogy a
tá mo ga tás fel hasz ná lá sa nem fe le l meg az (1) be kez dés ben 
írt kö ve tel mé nyek nek, a to váb bi fo lyó sí tást fel kell füg -
gesz te ni, illetve a jog ta la nul igény be vett össze get vissza
kell von ni.

(7) A ked vez mé nye zett kö te les a jog ta la nul igény be vett 
tá mo ga tást vissza fi zet ni. A jog ta la nul igény be vett összeg
után a ked vez mé nye zett a jegy ban ki alap ka mat két sze re -
sé nek meg fe le lõ mér té kû ka ma tot fi zet a jog ta lan igény be -
vé tel nap já tól a vissza fi ze tés nap já ig.

19.  §

A 18.  §-ban meg ha tá ro zot tak nem érin tik az egyéb el -
len õr zés re jo go sult szer vek jo go sít vá nya it.

A támogatás megszüntetése, visszafizetése 
és egyéb szankciók

20.  §

(1) Amennyi ben a tá mo ga tott pro jekt meg va ló sí tá sa
meg hi ú sul, vagy tar tós aka dály ba üt kö zik, vagy a szer zõ -
dés ben fog lalt üte me zés hez ké pest ké se del met szen ved,
vagy a pá lyá za ti prog ram meg va ló sí tá sá val kap cso lat ban
bár mely kö rül mény meg vál to zik, ezt a ked vez mé nye zett
kö te les írás ban je len te ni 3 na pon be lül a pá lyá zat ke ze lõ nek.

(2) A kö te le zett ség vál la ló egy ol da lú, írás ban elõ ter jesz -
tett nyi lat ko za tá val a tá mo ga tá si szer zõ dés tõl való el ál lás -
ra jo go sult, ha az aláb bi ak ban fog lalt fel té te lek kö zül leg -
alább egy tel je sül:

a) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett idõ be li üte me -
zés elsõ ha tár ide jé tõl szá mí tott 30 na pon be lül a prog ram
meg va ló sí tá sa a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból nem 
kez dõ dik meg, illetve a ked vez mé nye zett a tá mo ga tás
igény be vé te lét nem kez de mé nye zi, és ké se del mét ezen idõ 
alatt írás ban sem men ti ki;

b) a ked vez mé nye zett a pá lyá zat szak mai, pénz ügyi
tar tal mát ér dem ben be fo lyá so ló va lót lan, ha mis ada tot
szol gál ta tott a pá lyá zat be nyúj tá sa, illetve a szer zõ dés
meg kö té se fo lya mán;
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c) a ked vez mé nye zett a tá mo ga tást nem a szer zõ dés ben 
meg ha tá ro zott cél ra (szer zõ dés tár gya) hasz nál ja fel;

d) amennyi ben a pro jekt meg va ló sí tá sa, a prog ram tel -
je sí té se a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok ból ve szély be
ke rül, illetve, ha a ked vez mé nye zett – neki fel ró ha tó ok ból –
nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it, to váb -
bá ha a pro jekt meg hi ú su lá sát vagy a meg va ló sí tás tar tós
aka dá lyoz ta tá sát elõ idé zõ kö rül mény a ked vez mé nye zett -
nek fel ró ha tó ok ból kö vet ke zett be;

e) a ked vez mé nye zett a pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek,
illetve a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé nek fel té te lét ké -
pe zõ jog nyi lat ko za tok bár me lyi két vissza von ja;

f) a ked vez mé nye zett a pénz ügyi el szá mo lá si, va la mint
a szak mai be szá mo lá si kö te le zett sé ge i nek a tá mo ga tá si
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott határidõn belül nem tesz
eleget.

(3) Az el ál lást tar tal ma zó nyi lat ko za tot aján lott tér ti ve -
vé nyes kül de mény ként kell pos tá ra adni. Amennyi ben a
kö te le zett ség vál la ló el áll a szer zõ dés tõl, a ked vez mé nye -
zett kö te les a tá mo ga tá si összeg nek az el ál lás nap ján ér vé -
nyes jegy ban ki alap ka mat két sze re sé vel nö velt össze gét az 
el ál lást tar tal ma zó ok irat kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 na -
pon be lül a kö te le zett ség vál la ló nak vissza fi zet ni.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tott pro jekt meg va ló sí tá sa a
ked vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból meg hi ú sul,
vagy tar tós aka dály ba üt kö zik, az igény be nem vett tá mo -
ga tás vissza vo nás ra ke rül, amely nek ér té két a ked vez mé -
nye zett kö te les vissza fi zet ni a meg hi ú su lás, illetve aka -
dály be kö vet kez té tõl szá mí tott 5 na pon belül.

(5) A tá mo ga tás vissza vo ná sa, illetve a tá mo ga tá si szer -
zõ dés tõl való el ál lás ese tén a már át utalt tá mo ga tá si
összeg, esz köz tá mo ga tás szer zõ dés ko ri brut tó nyil ván tar -
tás ko ri ér té ke, to váb bá annak ka ma ta meg fi ze té sé re irá -
nyuló vissza kö ve te lés ér vé nye sí té se azon na li be sze dé si
meg bí zás al kal ma zá sá val is tör tén het, me lyet a tá mo ga tás

for rá sa ként meg ha tá ro zott elõ irány zat ja vá ra kell teljesí -
teni.

A pályázat lezárása

21.  §

A pá lyá za ti pro jekt, illetve prog ram le zá rá sa – a tá mo -
ga tott pá lyá za ti cél szer zõ dés sze rin ti meg va ló su lá sát
köve tõen – a meg va ló sí tá sá ról  szóló írás be li szak mai be -
szá mo ló, to váb bá a tel jes tá mo ga tá si összeg el szá mo lá sá -
ról ké szí tett pénz ügyi el szá mo lás alap ján a ked vez mé nye -
zett nyi lat ko za tá val tör té nik. A be szá mo ló el fo ga dá sá ról, a 
pá lyá za ti pro jekt le zá rá sá nak té nyé rõl a pá lyá zat ke ze lõ ér -
te sí ti aján lott le vél ben a ked vez mé nye zet tet.

Záró rendelkezés

22.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen meg je len te -
tett pá lyá za tok ra kell al kal maz ni.

23.  § 

A pá lyá za ti rend szer rel, a tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá val,
tel je sí té sé vel, el len õr zé sé vel, va la mint a nyil ván tar tá sok -
kal kap cso la to san e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben az Ámr. ren del ke zé se it kell meg fele lõen alkal -
mazni.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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Az egészségügyi miniszter
27/2005. (VII. 18.) EüM

rendelete

az or vo si re ha bi li tá ció cél já ból tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás sal igény be ve he tõ gyó gyá sza ti el lá tá sok ról
 szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (4) be kez dé sé nek j) és
n) pont já ban meg ha tá ro zott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az or vo si re ha bi li tá ció cél já ból tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás sal igény be ve he tõ gyó gyá sza ti el lá tá sok ról
 szóló 5/2004. (XI. 19.) EüM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(1) Az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott el lá tá sok
– a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – társadalombizto -
sítási tá mo ga tás sal or vo si re ha bi li tá ci ós szol gál ta tást nyúj -
tó egész ség ügyi szol gál ta tó nál, il let ve kü lön jog sza bály
sze rin ti gyógy für dõ ben (a továb biak ban együtt: gyógy -
fürdõ), to váb bá a kü lön jog sza bály sze rin ti gyógy für dõ nek 
nem mi nõ sü lõ köz für dõ ben (a továb biak ban együtt: szol -
gál ta tó) nyújt ha tó ak.”

2.  §

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

„(2) A vé nyen fel kell tün tet ni:
a) a be teg ne vét, lak cí mét, szü le té si dá tu mát (év/hó -

nap/nap), tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét,
b) a ren de lés idõ pont ját, a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo -

ga tás alap já ul szol gá ló jog cí met, a ren delt gyó gyá sza ti el -
lá tás meg ne ve zé sét,

c) az egész ség ügyi szol gál ta tó – az Ál la mi Nép egész -
ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat ál tal kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott – 9 je gyû szol gál ta tói azo no sí tó ját,

d) a be teg kó ris mé jé nek BNO kód ját,
e) köz gyógy el lá tás jog cí men tör té nõ ren de lés ese tén a

be teg köz gyógy el lá tá si iga zol vá nyá nak szá mát, és
f) a gyó gyá sza ti el lá tást nyúj tó szol gál ta tó megneve -

zését.”

3.  §

Az R. 7.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez -
dés re mó do sul:

„(2) Az egyik nap tá ri év rõl a kö vet ke zõ nap tá ri évre át -
hú zó dó kú rát az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban abba a nap -
tá ri évbe tar to zó kú rá nak kell te kin te ni, ame lyik év ben a
kúra igény be vé te le meg kez dõ dött.”

4.  §

(1) Az R. 16.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás csak olyan vény
alap ján szá mol ha tó el, ame lyen az or vos fel tün tet te a
3.  §-ban meg ha tá ro zott ada to kat, és

a) amennyi ben a kúra igény be vé te le a vény ér vé nyes -
sé gi ide je alatt be fe je zõ dött, a vé nyen

aa) a gyó gyá sza ti el lá tás igény be vé te lét a be teg (cse -
lek võ kép te len be teg ese tén a tör vényes kép vi se lõ je, il let ve 
kí sé rõ je) az 1.  § (2) be kez dé se b) pont ja sze rin ti el lá tás
ese té ben a kúra vár ha tó idõ tar ta má nak fe lé nél és a kúra be -
fe je zé sét köve tõen, az 1.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott töb bi el lá tás ese té ben pe dig a kúra be fe je zé sét köve -
tõen alá írá sá val iga zol ta,

ab) a szol gál ta tó az igény be vett gyó gyá sza ti el lá tá sok
kód szá mát és da rab szá mát, va la mint az áfá val nö velt tár -
sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá si igényt egy összeg ben fel -
tün tet te;

b) amennyi ben a vény ér vé nyes sé gi ide je le járt és a
kúra igény be vé te le nem fe je zõ dött be, a szol gál ta tó a vény
ér vé nyes sé gi ide je alatt igény be vett gyó gyá sza ti el lá tá sok
kód szá mát és da rab szá mát, va la mint az áfá val nö velt tár -
sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tá si igényt egy összeg ben fel -
tün tet te.”

(2) Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás csak olyan ke ze -
lõ lap alap ján szá mol ha tó el, ame lyen

a) az igény be vett gyó gyá sza ti el lá tá sok kód szá mai,
da rab szá mai és az igény be vé tel dá tu mai sze re pel nek,

b) a be teg (cse lek võ kép te len be teg ese tén a tör vényes
kép vi se lõ je, il let ve kí sé rõ je) az 1.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rin ti el lá tá sok ese té ben az igény be vé telt al kal -
man ként alá írá sá val iga zol ta.”

5.  §

(1) Az R. 2. szá mú mel lék le te 09. Kom plex für dõ gyó -
gyá sza ti el lá tás ré szé nek elsõ mon da ta he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„Kom plex für dõ gyó gyá sza ti el lá tást tár sa da lom biz to sí -
tá si tá mo ga tás sal csak olyan gyógy für dõ szol gál hat ki,
amely ren del ke zik gyógy vi zes gyógy me den cé vel, va la -
mint a re u ma to ló gus, fi zi o te rá pi ás, re ha bi li tá ci ós vagy fi -
zi ká lis me di ci na és re ha bi li tá ci ós or vos lás szak vizs gá val
ren del ke zõ szak or vos ál tal vég zett el lá tást fo lya ma to san,
de leg alább napi hat órá ban biz to sít ja.”
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(2) Az R. 5. szá mú mel lék le té nek he lyé be e ren de let
mel lék le te lép.

6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép
 hatályba az zal, hogy e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má -
so dik hó nap vé gé tõl kom plex für dõ gyó gyá sza ti el lá tást
tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal csak az e ren de let ben
fog lal tak nak is meg fe le lõ egész ség ügyi szol gál ta tó nyújt -
hat.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
2. szá mú mel lék le té ben „A 01–10. kód szám alatt sze rep lõ
gyó gyá sza ti el lá tá sok ki szol gá lá sá ra meg ha tá ro zott szak -
mai kö ve tel mé nyek nem érin tik a köz für dõk ben nyúj tott
szol gál ta tá sok szak mai fel té te le i re kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket.” szö veg rész ha tá lyát
vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 10.  §-ában a „gyógy für dõ szak or vos” szö veg rész he -
lyé be „a szol gál ta tó szak or vo sa” szö veg rész,

b) 2. szá mú mel lék le té nek
ca) 01. Gyógy vi zes gyógy me den ce ré szé ben az „azon

gyógy für dõk ben és gyógy für dõ nek nem mi nõ sü lõ köz für -
dõk ben” szö veg rész he lyé be az „azon szol gál ta tók nál”
szö veg rész,

cb) 03. Iszap pa ko lás ré szé ben, a 04. Súly für dõ ré szé -
ben, a 07. Víz alat ti víz su gár masszázs ré szé ben a „gyógy -
für dõ” szö veg rész he lyé be a „szol gál ta tó” szö veg rész,

cc) 10. 18 éves kor alat ti cso por tos gyógy úszás ré szé -
ben az „– egész ség ügyi fõ is ko lát vég zett gyógy tor nász
vagy kon duk tor, ki egé szí tõ úszó edzõi ké pe sí tés sel” szö -
veg rész he lyé be „– kon duk tor ki egé szí tõ úszó edzõi ké pe -
sí tés sel, vagy egész ség ügyi fõ is ko lát vég zett gyógy tor nász 
ki egé szí tõ úszó edzõi ké pe sí tés sel” szö veg rész,

cd) 10. 18 éves kor alat ti cso por tos gyógy úszás ré szé -
ben „A gyógy úszás fog lal ko zás ide je alatt a fen ti ké pe sí té -
sek va la me lyi ké vel ren del ke zõ szak em ber nek a me den ce -
tér ben kell tar tóz kod nia.” szö veg rész he lyé be „A gyógy -
úszás fog lal ko zás tel jes ide je alatt a fog lal ko zást ve ze tõ
szak em ber nek a me den ce tér ben kell tar tóz kod nia.” szö -
veg rész

lép.

Dr. Rácz Jenõ s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 27/2005. (VII. 18.) EüM rendelethez

[5. szá mú mel lék let az 5/2004. (XI. 19.) EüM ren de let hez]

A fürdõgyógyászati ellátások rendelésének orvosszakmai szabályai

Ren del he tõ: Kró ni kus re u ma to ló gi ai, or to pé di ai, tra u ma to ló gi ai, ne u ro ló gi ai be teg sé gek és pe ri fé ri ás ér be teg sé gek
– me lyek meg fe le lõ fo lya ma tos gyógy ke ze lés és gon do zás el le né re jól do ku men tál ha tó, je len té keny funk ció rom lást
okoz nak – funk ció ja ví tá sát szol gá ló re ha bi li tá ci ós ke ze lé sek cél já ból.

Di ag nó zis In di ká ció
Ja va solt el lá tás faj ták

 (kód szá mok kal)

1. Or to pé di ai mû té tek utá ni ál la -
po tok

ge rinc moz gá sok, il let ve ízü le ti moz gá sok olyan
ter mé sze tû je len tõs be szû kü lé se, amely az el vég -
zett mû tét tel, il let ve az ezt kö ve tõ rög zí tés sel
kap cso la to san ala kult ki, be szû kült ízü le ti moz -
gá sok, me lyek ja ví tá sa cél já ból mû tét tör tént, és
to váb bi ja vu lás vár ha tó, ide ért ve ízü le ti en do pro -
té zis be ül te tés utá ni ál la po tot

01, 02*, 03, 04, 06, 07,
08,

2. Ge rinc sérv mû tét utá ni ma rad -
vány tü ne tek

fenn ál ló ge rinc moz gás kor lá to zott ság, fáj da lom
és/vagy izom gyen ge ség

01, 02*, 03, 06, 07, 08

3. Vég tag sé rü lé sek utá ni ál la po tok a tö rés con so li da ti ó ja után fáj dal mas spas mu sok, 
je len tõs kont rak tú rák ol dá sá ra, az al go dyst rop hia 
III–IV. stá di u má ban a moz gás kor lá to zott ság ja -
ví tá sá ra

01, 02*, 03, 05, 06, 07,
08

4. Ge rinc sé rü lés utá ni ál la po tok,
ne u ro ló gi ai tü ne tek nél kül

a tö rés con so li da ti ó ja után fáj dal mas spas mu sok, 
je len tõs moz gás kor lá to zott ság ja ví tá sá ra

01, 02*, 03, 06, 07, 08

5. Ge rinc sé rü lés utá ni ál la po tok
ne u ro ló gi ai tü ne tek kel

rész le ges, con ti nens, já ró ké pes ge rinc ve lõ sé rül -
tek nek spas mu sol dás, il let ve a vég tag kontrak -
túráinak ki egé szí tõ ke ze lé se cél já ból

01, 02*, 03, 05, 06, 07,
08



Di ag nó zis In di ká ció
Ja va solt el lá tás faj ták

 (kód szá mok kal)

 6. Ko po nya agy-sé rül tek csak ki vé te les eset ben, a sé rü lés után mi ni mum
1 év vel, spas mu sok, je len tõs kont rak tú rák ol dá -
sá ra, ha köz ben epi lep sia nem je lent ke zett

02*, 03, 06, 07, 08

 7. Rhe u ma to id arth ri tis, il let ve
egyéb arth ri ti sek

ala csony gyul la dá sos ak ti vi tás, funk ció ká ro so -
dást oko zó kont rak tú ra

01, 02*, 03, 06, 07, 08

 8. Se ro ne ga tív spon dy larth ri tis ala csony gyul la dá sos ak ti vi tás, ge rinc moz gá sok
je len tõs be szû kü lé se, funk ció ká ro so dást oko zó
kont rak tú rák

01, 02*, 03, 06, 07, 08

 9. Arth ro sis funk ció ká ro so dást oko zó ízü le ti ká ro so dás, kont -
rak tú rák

01, 02*, 03, 06, 07, 08

10. Kró ni kus ver teb ro gén de rék fá -
jás

akut ra di ku lá ris tü ne tek le zaj lá sa után, amennyi -
ben moz gás kor lá to zott ság ma rad vissza, kró ni -
kus ra di ku lá ris fáj da lom nem aka dály

01, 03, 04, 06, 07, 08

11. Os te o po ro sis komp resszi ós csi go lya frak tú ra okoz ta tü ne tek
le zaj lá sa után, amennyi ben a ge rinc moz gá sok ja -
vu lá sa, a pa ra ver teb rá lis izoms pas mus csök ke né -
se re mél he tõ kró ni kus há ti-de rék tá ji fáj da lom
ese tén os te o po ro ti kus, ver teb rá lis és pe ri fé ri ás
tö ré sek he veny tü ne tei után

01, 02*, 06, 07, 08

12. Egyéb ne u ro ló gi ai be teg sé gek
kö vet kez té ben ki ala kult ál la po -
tok

je len tõs kont rak tú rák, spas mu sok, algodystro -
phia, ha he veny ne u ro ló gi ai tü ne tek a ke ze lést
nem kont ra in di kál ják

01, 02*, 03, 06, 07, 08

13. Pe ri fé ri ás ér be teg sé gek min den olyan ar té ri ás vég tag ke rin gé si za var ki -
egé szí tõ ke ze lé se, mely nek ja vu lá sa re mél he tõ

05

14. Gyer mek ko ri vég tag hi ány,
 Haemophiliás ízü le ti elválto -
zások, In fan ti lis ce reb ra lis
 paresisek és izo mat rop hi ák,
egy vég tag sú lyos za va ra
Ju ve ni lis re u ma to id arth ri tis,
Arth rog ry po sis, Lar sen szind -
roma, ge rinc fej lõ dé si za va rok,
sco li o sis és más több szö rös ízü -
le ti dys lo ca ti o val, cont rac tú rák -
kal járó ve le szü le tett
tü net együt te sek

je len tõs kont rak tú rák, spas mu sok ol dá sa,
 alacsony gyul la dá sos ak ti vi tás

02*, 08

15. Tar tás hi ba 14–25 éves kor osz tály 08

* A gyógy vi zes kád für dõ csak ab ban az eset ben ve he tõ igény be, ha a meg adott in di ká ci ók mel lé bõr be teg ség vagy sú lyos spe ci á lis se gít sé get igény lõ
 mozgássérülés, il let ve nagy ki ter je dé sû kó ros el vál to zás sal járó tár sult be teg ség je lent ke zik.

Ren del he ti:
re u ma to ló gus és/vagy fi zi o te rá pi ás szak or vos,
moz gás szer vi re ha bi li tá ci ós szak or vos,
fi zi ká lis me di ci na és re ha bi li tá ci ós or vos lás szak or vo sa,
or to péd szak or vos,
tra u ma to ló gus szak or vos ki zá ró lag tra u ma to ló gi ai in di ká ció ese tén.

5618 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/101. szám



A gazdasági és közlekedési miniszter
59/2005. (VII. 18.) GKM

rendelete

a gaz da sá gi és köz le ke dé si fõ ügye le ti rend szer lét re ho -
zá sá ról, mû kö dé sé rõl, va la mint egyes be je len té si kö te -

le zett sé gek rõl

A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze -
té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
53.  §-ának a) és c) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– fi gye lem mel a 14.  § a) pont já ban fog lal tak ra – a követ -
kezõket ren de lem el:

1.  §

(1) A gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) a ha tás kö ré be tar to zó, ka taszt ró fa vé de lem -
mel kap cso la tos kom mu ni ká ci ós és in for má ci ós fel ada ta i -
nak el lá tá sá ra fõ ügye le ti rend szert hoz lét re.

(2) A fõ ügye le ti rend szer a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Fõ ügye let bõl (a továb biak ban: GKM Fõ ügye let), va la mint 
– en nek alá ren del ten – a Köz le ke dé si Fõ ügye let bõl, az
Ipar i Fõ ügye let bõl, va la mint az Ener ge ti kai Fõ ügye let bõl
(a továb biak ban együtt: Ága za ti Fõ ügye let) áll.

(3) A fõ ügye le ti rend szer fo lya ma to san, napi 24 órá ban
mû kö dik, mun ka szü ne ti na po kon is.

(4) A fõ ügye le ti rend szer ke re té ben
a) a GKM Fõ ügye let fel ada ta it, to váb bá a Köz le ke dé si

Fõ ügye let fel ada ta it az Ál la mi Köz úti Mû sza ki és In for -
má ci ós Köz hasz nú Tár sa ság (e cél ra ki je lölt szer ve ze ti
egy sé ge: ÚTINFORM),

b) az Ipar i Fõ ügye let fel ada ta it a Ma gyar Mû sza ki
 Biztonsági Hi va tal,

c) az Ener ge ti kai Fõ ügye let fel ada ta it a bá nya fel ügye -
let mû sza ki-biz ton sá gi, mun ka vé del mi ha tás kö ré be tar to -
zó ügyek ben a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal, a vil la mos -
ener ge ti kai ügyek ben a MAVIR Ma gyar Vil la mos ener -
gia-ipa ri Rend szer irá nyí tó Rész vény tár sa ság

lát ja el.

2.  §

A mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó ága za tok te rü le tén mû -
kö dõ költ ség ve té si szerv és gaz dál ko dó szer ve zet (a továb -
biak ban együtt: Szer ve zet) az Ága za ti Fõ ügye le ten ke resz -
tül a GKM Fõ ügye let nek ha la dék ta la nul be je len ti a te vé -
keny sé gi kö ré ben, il let ve a mû kö dé si te rü le tén bekövet -
kezett aláb bi ese mé nye ket:

a) a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve -
ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal -
ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör -
vény 3.  § p) pont ja sze rin ti rend kí vü li ese ményt,

b) az ipar i, köz le ke dé si ka taszt ró fát vagy nuk le á ris
 balesetet,

c) az ipar, az ener ge ti ka vagy a köz le ke dés biz ton sá gát
sú lyo san sér tõ, il let ve ve szé lyez te tõ cse lek ményt,

d) az atom ener gia ipar i al kal ma zá sát szol gá ló lé te sít -
mény ben, be ren de zés ben vagy nuk le á ris anyag gal vég zett
te vé keny ség so rán bár mi lyen ok ból be kö vet ke zõ olyan
ese ményt, amely a biz ton sá got ked ve zõt le nül be fo lyá sol -
ja, vagy be fo lyá sol hat ja, és a la kos ság, il let ve az élõ vi lág
nem ter ve zett su gár ter he lé sét, va la mint ra dio ak tív anya -
gok nem ter ve zett kör nye zet be ju tá sát ered mé nye zi vagy
ered mé nyez he ti,

e) min den olyan nem várt ese ményt, amely ma gá ban
hor doz olyan fo lya ma tot vagy ál la po tot, amely köz vet le -
nül és sú lyo san ve szé lyez tet he ti az em ber i egész sé get, a
kör nye ze ti ál la po tot, az élet és va gyon biz ton sá got és azon -
na li be avat ko zást igé nyel.

3.  §

A 2.  § sze rin ti ese mény (a továb biak ban: ese mény) be -
kö vet ke zé se kor az érin tett Szer ve zet ve ze tõ je az em ber i
élet, az anya gi ja vak men té se ér de ké ben a ha laszt ha tat lan
és tõle el vár ha tó in téz ke dé se ket ha la dék ta la nul meg te szi.
Egy ide jû leg gon dos ko dik ar ról, hogy az ese mény rõl az el -
há rí tá sá ra hi va tott szer vek (rend õrség, tûz ol tó ság, men tõk, 
tûz sze ré szek, pol gá ri vé de lem, Ma gyar Hon véd ség, kör -
nye zet vé del mi köz pon ti ügye let, ÁNTSZ stb.) mi e lõbb ér -
te sül je nek.

4.  §

(1) A be je len té se ket táv be szé lõn és te le fa xon vagy táv -
be szé lõn és elekt ro ni kus le vél ben kell meg ten ni.

(2) A be je len tés nek tar tal maz nia kell:
a) a Szer ve zet ne vét, cí mét és a je len tést tevõ ne vét, te -

le fon szá mát;
b) az ese mény meg ne ve zé sét, rö vid le írá sát, he lyét és

idõ pont ját;
c) a meg tett vagy fo lya mat ban lévõ in téz ke dé se ket.

(3) Amennyi ben nem jár a be je len tés je len tõs ké se del -
mé vel, a be je len tés nek a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta -
kon kí vül tar tal maz nia kell az ese mény be kö vet ke zé sé nek
meg ál la pí tott vagy fel té te le zett okát és kö vet kez mé nye it
vagy vár ha tó kö vet kez mé nye it.

(4) Az Ága za ti Fõ ügye let a hoz zá be ér ke zett be je len tést
az az zal kap cso lat ban ki ala kí tott ál lás pont já val együtt
– amely amennyi ben szük sé ges, in téz ke dé si ja vas la tot is
tar tal maz – ha la dék ta la nul to váb bít ja a GKM Fõ ügye let hez.

(5) Ha az ese mény in téz ke dést igé nyel, il let ve az ese -
mény ha tá sa, kö vet kez mé nyei több na pig fenn áll nak, a
Szer ve zet az Ága za ti Fõ ügye let nek, az a GKM Fõ ügye let -
nek fo lya ma to san, de leg alább nap tá ri na pon ként je len ti a
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fenn ál ló hely ze tet, a meg tett vagy fo lya mat ban levõ in téz -
ke dé se ket, va la mint az ese mény ha tá sa i nak, kö vet kez mé -
nye i nek ala ku lá sát. Je len ti to váb bá, ha az ese mény, a szük -
sé ges in téz ke dé sek be fe je zõd tek, az ese mény ha tá sa it, kö -
vet kez mé nye it fel szá mol ták.

(6) A GKM Fõ ügye let a hoz zá be ér ke zett be je len té se ket 
– a szük sé ges elem zé sek kel és ki egé szí té sek kel el lát va –
ha la dék ta la nul to váb bít ja a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi -
nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) kü lön jog sza -
bály ban1 meg ha tá ro zott a ka taszt ró fa vé de lem ál ta lá nos
ko or di ná ci ó já ra ki je lölt szer ve ze ti egy sé gé hez (a továb -
biak ban: a mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti egy sé ge).

(7) A GKM Fõ ügye let az (5) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott eset ben napi össze fog la ló je len tést ké szít, ame lyet
meg küld a mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti egy sé gé nek.

(8) Amennyi ben olyan ese mény kö vet ke zik be, amely
te rü le ti el he lyez ke dé sé nél fog va érint he ti Ma gyar or szá -
gon mû kö dõ kül kép vi se let mû kö dé sét, ar ról a GKM Fõ -
ügye let ha la dék ta la nul ér te sí ti a Kül ügy mi nisz té ri um Vál -
ság ke ze lõ Köz pont ját.

5.  §

(1) A Kor mány ál tal ki hir de tett ve szély hely zet idõ sza -
ká ban – a ve szély hely zet ki hir de té sé tõl kez dõ dõ en a ve -
szély hely zet meg szû né sé nek a ki hir de té sé ig – (a továb -
biak ban: ve szély hely zet) a ka taszt ró fa vé de lem mel kap -
cso la tos kom mu ni ká ci ós, in for má ci ós és ope ra tív fel ada -
tok te kin te té ben a mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti egy sé ge 
tart ja a kap cso la tot a Bel ügy mi nisz té ri um mal, il let ve a
Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság (a továb biak ban:
KKB) kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zott szer ve i vel.

(2) Amennyi ben ve szély hely ze ti idõ sza kon kí vül olyan
ese mény kö vet ke zik be, amely a GKM Fõ ügye let ér té ke lé -
se sze rint ka taszt ró fa vagy ka taszt ró fa ve szély ki ala ku lá sá -
hoz ve zet het, kö te les az er rõl  szóló ada to kat, in for má ci ó -
kat a mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti egy sé ge ve ze tõ jé nek, 
il let ve aka dá lyoz ta tá sa ese tén a ri asz tá si – a mi nisz té ri um
ki je lölt szer ve ze ti egy sé ge ve ze tõ i nek és mun ka tár sa i nak
ne vét, lak cí mét, e-ma il cí mét, la kás- és mo bil te le fon szá -
mát, va la mint egyéb tar tóz ko dá si he lyé nek el ér he tõ sé gét
tar tal ma zó – jegy zék ben so ron kö vet ke zõ sze mély nek ha -
la dék ta la nul je len te ni.

(3) A mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti egy sé gé nek ve ze -
tõ je a ki ala kult hely zet ér té ke lé se alap ján ope ra tív mun ka -
cso por tot hoz hat lét re a mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti
egy sé gé nek mun ka tár sa i ból, és – ki zá ró lag a 4.  § (6) be -

kez dé sé ben elõ írt kö te le zett ség tel je sí té se ál tal biz to sí tott
in for má ció áram lás gyor sí tá sa ér de ké ben – el ren del he ti az
így ki ala kí tott al kal mi mun ka szer ve zet nek GKM Fõ ügye -
let hez való ki te le pü lé sét. Eb ben az eset ben a GKM Fõ -
ügye let a hoz zá ér ke zett be je len té se ket – a 4.  § (6) be kez -
dé sé ben fog lal tak tól el té rõ en – az ope ra tív mun ka cso port -
nak adja át. Az ope ra tív mun ka cso port GKM Fõ ügye let nél 
tör té nõ el he lye zé sé nek költ sé gei a mi nisz té ri u mot ter he -
lik. Az ope ra tív mun ka cso port el he lye zé sé nek meg ha tá ro -
zá sa GKM Fõ ügye let ve ze tõ jé vel egyet ér tés ben tör té nik.

6.  §

(1) A be je len tett ese mé nyek rõl – ha a mi nisz té ri um ki je -
lölt szer ve ze ti egy sé ge el té rõ en nem ren del ke zik – az Ága -
za ti Fõ ügye let köz vet len meg ke re sés re tá jé koz tat ja a nyil -
vá nos sá got.

(2) Ve szély hely zet idõ sza ká ban – ha jog sza bály, a KKB 
vagy a mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti egy sé ge el té rõ en
nem ren del ke zik, és a KKB ál tal nincs el ren del ve hír zár -
lat – a köz szol gá la ti rá dió, te le ví zió és a saj tó út ján, il let ve
köz vet len meg ke re sés ese tén táv be szé lõn vagy elekt ro ni -
kus le vél ben a GKM Fõ ügye let tá jé koz tat ja a la kos sá got a
hoz zá be je len tett ese mé nyek rõl.

7.  §

(1) A mi nisz té ri um az Ál la mi Köz úti Mû sza ki és In for -
má ci ós Köz hasz nú Tár sa ság gal, a Ma gyar Mû sza ki Biz -
ton sá gi Hi va tal lal, a Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal lal és a
Ma gyar Vil la mos ener gia-ipa ri Rend szer irá nyí tó Rész -
vény tár sa ság gal kö tött együtt mû kö dé si meg ál la po dás ban
ha tá roz za meg a fõ ügye le ti rend szer mû kö dé sé vel kap cso -
la tos együtt mû kö dé si sza bá lyo kat.

(2) A GKM Fõ ügye let vagy a mi nisz té ri um ki je lölt szer -
ve ze ti egy sé ge a fõ ügye le ti rend szer mû kö dé sé vel kap cso -
lat ban to váb bi együtt mû kö dé si meg ál la po dá so kat köt het.

8.  §

A köz pon ti fõ ügye le ti rend szer hez tar to zó ügye le tek el -
ér he tõ sé gét a mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti egy sé ge a
mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban és hon lap ján is köz zé te -
szi. A fõ ügye le ti rend szer hez tar to zó szer ve ze tek sa ját
hon lap ju kon is sze re pel te tik ügye le ti el ér he tõ sé gü ket.

9.  §

(1) Ez a ren de let 2005. szep tem ber 30. nap ján lép ha -
tály ba, egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti
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1 A gaz da sá gi és köz le ke dé si ága zat ka taszt ró fa vé del mi fel ada ta i ról
 szóló 33/2003. (V. 20.) GKM ren de let 3.  §.

2 A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé -
lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló
1999. évi LXXIV. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.
ren de let 3.  § (1) bek.



a) a rend kí vü li ese mé nyek je len té si rend jé rõl és a biz -
ton sá got nö ve lõ szol gá lat el ren de lé sé rõl  szóló 17/1989.
(IX. 24.) KeM ren de let,

b) az ügye le ti szol gá lat el lá tá sá nak rend jé rõl, va la mint
a rend kí vü li ese mé nyek kel kap cso la tos in téz ke dé si és je -
len té si kö te le zett sé gek rõl  szóló 121/1982. (Ip. K. 21.) IpM 
uta sí tás.

(2) A ren de let ben fog lalt je len té si kö te le zett ség nem
érin ti a vil la mosener gia-el lá tá si vál ság hely zet tel, a bá nya -
fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó sú lyos üzem za var ral, va la -
mint a ma gyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal ha tás kö ré be
tar to zó rend kí vü li ese mé nyek kel kap cso la tos kü lön jog -
sza bá lyok ban3 fog lalt je len té si kö te le zett sé get.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
60/2005. (VII. 18.) GKM

rendelete

a Fe szült ség Alat ti Mun ka vég zés Biz ton sá gi
 Szabályzatának ki adá sá ról  szóló 

72/2003. (X. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról

A mun ka vé de lem rõl  szóló 1993. évi XCIII. tör vény
11.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az ér de kelt mi -
nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Fe szült ség Alat ti Mun ka vég zés Biz ton sá gi Sza bály -
za tá nak ki adá sá ról  szóló 72/2003. (X. 29.) GKM ren de let
(a továb biak ban: R.) mel lék le te e ren de let mel lék le te
 szerint mó do sul.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg

a) ha tá lyát vesz ti az R. mel lék le te 2.8.2. pont já nak
 negyedik fran cia be kez dé se,

3 A vil la mos ener gia-rend szer je len tõs za va ra és a vil la mos ener gia-el lá tá -
si vál ság hely zet ese tén szük sé ges in téz ke dé sek rõl  szóló 281/2002. (XII. 21.)
Korm. ren de let; a bá nya fel ügye let ha tás kö ré be tar to zó te vé keny ség so rán be -
kö vet ke zett sú lyos üzem za var és sú lyos mun ka bal eset be je len té sé nek és
vizs gá la tá nak rend jé rõl  szóló biz ton sá gi sza bály zat köz zé té te lé rõl  szóló
89/2003. (XII. 16.) GKM ren de let; a Ma gyar Mû sza ki Biz ton sá gi Hi va tal
szer ve ze té rõl, fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 110/2003. (VII. 24.) Korm. ren -
de let.

b) az R. mel lék le té nek 2.1., 3.6.1., 3.6.2. b), va la mint
3.6.4. pont já ban az „egyé ni vé dõ fel sze re lés” ki fe je zés he -
lyé be „egyé ni vé dõ esz köz” ki fe je zés lép,

c) az R. mel lék le te 2. szá mú táb lá za tá nak szá mo zá sa
3. szá mú táb lá zat ra vál to zik.

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

Melléklet
a 60/2005. (VII. 18.) GKM rendelethez

1. Az R. mel lék le té nek 2.3.1. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„2.3.1. Mun ka vég zés leg ki sebb vé dõ tá vol sá ga
(a továb biak ban: leg ki sebb meg kö ze lí té si tá vol ság): az a
le ve gõ ben mér he tõ leg ki sebb mun ka vég zé si vé dõ tá vol -
ság, me lyet a mun kát vég zõ sze mély bár mely test ré sze
vagy a ke zé ben tar tott ve ze tõ anya gú szer szám és a tõle el -
té rõ po ten ci á lú (fe szült ség alatt álló, vagy föl delt) ré szek
kö zött kell be tar ta ni ah hoz, hogy áram ütés ne kö vet kez -
hes sék be.

2.3.1.1. A be avat ko zó sze re lõ nek föld po ten ci á lú mun -
ka ál lás ról vég zett mun kák nál a fe szült ség alatt álló csu -
pasz szer ke ze ti ré szek tõl, po ten ci á lon vég zett mun kák nál
a föl delt ré szek tõl és az el té rõ po ten ci á lú fe szült ség alatt
álló csu pasz szer ke ze ti ré szek tõl kell a leg ki sebb meg kö -
ze lí té si tá vol sá got tar ta nia. Az elõ írt ér té ke ket az 1. szá mú
táb lá zat tar tal maz za.

1. szá mú táb lá zat

Un
Leg ki sebb meg kö ze lí té si tá vol ság (m)

fá zis-föld kö zött fá zis-fá zis kö zött

     Un ≤  1 kV 0,3 N/A

  1 kV < Un ≤ 20 kV 0,6 N/A

 20 kV < Un ≤ 35 kV 0,7 N/A

120 kV 0,9 1,2

220 kV 1,6 2,0

400 kV 2,7 3,7

750 kV 4,3 7,6

2.3.1.2. Ha tá ro zat lan po ten ci á lú mun ka ál lás ról vég zett
mun kák nál a be avat ko zó sze re lõ nek a fe szült ség alatt lévõ
csu pasz ve ze tõ szer ke ze ti ré szek tõl kell az elõ írt tá vol sá -
got tar ta nia. Az elõ írt ér té ke ket a 2. szá mú táb lá zat tar tal -
maz za.

2. szá mú táb lá zat

Un
Leg ki sebb meg kö ze lí té si tá vol ság

(m)

 1 kV < Un ≤ 20 kV 0,3

20 kV < Un ≤ 35 kV 0,45
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2.3.1.3. Ter mé sze tes moz gá si zóna: a be avat ko zó sze -
re lõ ál tal vég zett mû ve le tek so rán a meg ter vez he tõ és a be -
avat ko zás fo lya mán meg va ló su ló, a vé let len moz du la tok
ki ter je dé sé vel nö velt moz du lat so rá nak tér igé nye. A ter mé -
sze tes moz gá si zóna ha tá ro ló fe lü le té nek meg ál la pí tá sá -
hoz figye lembe kell ven ni a be avat ko zó sze re lõ ke zé ben
lévõ ve ze tõ anya gú szer szá mo kat, esz kö zö ket.”

2. Az R. mel lék le té nek 2.4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2.4. Mun ka ál lás

A mun ka ál lás a be avat ko zó sze re lõ nek az a he lye, ahon -
nan a fe szült ség alatt álló ré sze ken a be avat ko zást vég zi.

2.4.1. Föld po ten ci á lú mun ka ál lás: a be avat ko zó sze re -
lõ föl dön, mun ka gö dör ben, ká bel csa tor ná ban, köz mû alag -
út ban, osz lo pon vagy az osz lop hoz csat la ko zó bár mely
sze rel vé nyen áll va vég zi a mun kát.

2.4.2. Po ten ci á lon lévõ mun ka ál lás: a be avat ko zó sze -
re lõ an nak a ve ze tõ nek a po ten ci ál já ra ke rül, ame lyen a
mun kát vég zi.

2.4.3. Ha tá ro zat lan po ten ci á lú mun ka ál lás: a be avat -
ko zó sze re lõ mind a föld tõl, mind a fe szült ség alatt álló
 részektõl tel jes ér té kû szi ge te lés sel el szi ge tel ve vég zi a
mun kát.”

3. Az R. mel lék le té nek 2.5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„2.5. FAM te vé keny ség mun ka mód sze rei

2.5.1. Tá vol ból vég zett mun ka: a fe szült ség alat ti mun -
ka vég zés nek az a mód ja, ami kor a dol go zó a fe szült ség
alatt lévõ rész tõl meg ha tá ro zott tá vol ság ból (a leg ki sebb
meg kö ze lí té si tá vol sá gon kí vül) szi ge te lõ ru dak se gít sé gé -
vel vég zi a mun ká ját.

2.5.2. Érin tés sel vég zett mun ka: a fe szült ség alat ti
mun ka vég zés nek az a mód ja, ami kor a dol go zót a kör nye -
ze té ben lévõ, tõle el té rõ po ten ci á lú ré szek kel szem ben
elekt ro tech ni kai gu mi kesz tyû, szük ség ese tén kar vé dõ és
egyéb szi ge te lõ esz kö zök vé dik, mi köz ben a mun ká ja so -
rán (a leg ki sebb meg kö ze lí té si tá vol sá gon be lül) köz vet le -
nül me cha ni kai érint ke zés be ke rül a fe szült ség alatt lévõ
ré szek kel.

2.5.3. Po ten ci á lon vég zett mun ka: a fe szült ség alat ti
mun ka vég zés nek az a mód ja, ami kor a dol go zó köz vet len
vil la mos kon tak tus ban van az zal a fe szült ség alatt lévõ
résszel, ame lyen dol go zik, és így a dol go zó tes te a fe szült -
ség alatt lévõ rész po ten ci ál já ra ke rül, emel lett a tõle el té rõ
po ten ci á lú kör nye zet tõl meg fe le lõ mó don el van szi ge tel -
ve.”

4. Az R. mel lék le té nek 2.8. pont ja a kö vet ke zõ be ve ze -
tõ szö veg gel egé szül ki:

„2.8. Do ku men tá ci ók

A 2.8. pont ban sze rep lõ do ku men tu mo kat – a 2.8.7.2.
sze rin ti FAM te vé keny ség en ge délyt ki vé ve – a FAM te -
vé keny sé get vég zõ szer ve zet te lep he lyén hoz zá fér he tõ en

kell tá rol ni. A FAM te vé keny ség en ge dély a FAM mun ka -
vég zés hely szí nén kell ren del ke zés re áll jon.”

5. Az R. mel lék le te 2.8.2. pont já nak címe he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2.8.2. Át vé te li és pe ri o di kus vizs gá la tok gyûj te mé nye
(a továb biak ban: ÁPVGy)”

6. Az R. mel lék le té nek 2.8.3. pont ja a kö vet ke zõ új
e) pont tal egé szül ki:

[2.8.3. Mû sza ki lap (a továb biak ban: ML)

A tech no ló gi ák hoz hasz nált FAM esz kö zök fõbb mû -
szaki ada ta it, vizs gá la tá nak, el len õr zé sé nek, tá ro lá sá nak,
szál lí tá sá nak, kar ban tar tá sá nak fel té te le it tar tal ma zó
 dokumentáció.

Tar tal ma:]

„e) egyé ni vé dõ esz köz ese tén an nak tá jé koz ta tó ja és
abba be épít ve vagy kü lön meg je le nít ve az EK meg fe le lõ -
sé gi nyi lat ko zat, il let ve az EK tí pus ta nú sít vány má so la ta.”

7. Az R. mel lék le té nek 2.8.4. pont ja a kö vet ke zõ új
e) pont tal egé szül ki:

[2.8.4. FAM Mi nõ sí tõ Lap (a továb biak ban: FAM
MinL)

A FAM esz kö zök vizs gá la ta i nak ered mé nyét tar tal ma zó
do ku men tum.

Tar tal ma:]

„e) egyé ni vé dõ esz köz ese tén a kü lön jog sza bály1 sze -
rin ti EK meg fe le lõ sé gi nyi lat ko zat.”

8. Az R. mel lék le te 2.9. pont já nak címe he lyé be a kö -
vet ke zõ cím lép, egy ide jû leg a 2.9. pont szá mo zá sa 2.8.7.
pont ra vál to zik:

„2.8.7. Egyéb do ku men tu mok”

9. Az R. mel lék le té nek 4–4.2.6. pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„4. FAM esz kö zök vizs gá la ta

Az át vé te li vizs gá la tot és az idõ sza kos fe lül vizs gá la tot a 
FAM Bi zott ság ál tal meg fe le lõ nek mi nõ sí tett vizs gá ló la -
bo ra tó ri um vég zi és azt a FAM MinL-on (2.8.4. pont) do -
ku men tál ja. A vizs gá la tok el vé gez te té sé rõl a FAM te vé -
keny sé get vég zõ gon dos ko dik.

4.1. Át vé te li vizs gá lat

A FAM esz kö zö ket az elsõ hasz ná lat ba vé tel elõtt és ja -
ví tást köve tõen az ÁPVGy (2.8.2. pont) sze rint át vé te li
vizs gá lat nak kell alá vet ni.

1 Az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú -
sí tá sá ról  szóló 2/2002. (II. 7.) SZCSM ren de let.
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4.2. Idõ sza kos fe lül vizs gá la tok

4.2.1. A biz ton sá gos mû sza ki ál la pot meg õr zé se ér de -
ké ben a FAM te vé keny ség mun ka esz kö ze it idõ sza kos fe -
lül vizs gá lat nak kell alá vet ni a FAM mû sza ki la pok ban,
egyé ni vé dõ esz köz ese té ben a vé dõ esz köz tar to zé kát ké -
pe zõ tá jé koz ta tó ban meg ha tá ro zott gya ko ri ság gal.

4.2.2. Az idõ sza kos fe lül vizs gá la tot mun ka esz köz ese -
té ben az ÁPVGy, egyé ni vé dõ esz köz ese té ben an nak tá jé -
koz ta tó já ban meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek, il le tõ leg a
vo nat ko zó szab vá nyok alap ján kell el vé gez ni.

4.2.3. Az egyé ni vé dõ esz köz idõ sza kos fe lül vizs gá la tát 
a kü lön jog sza bály ban2 meg ha tá ro zot tak sze rint a FAM te -
vé keny sé get vég zõ ké rel mé re a gyár tó vagy be je len tett
szerv vé gez he ti.

4.2.4. Az idõ sza kos fe lül vizs gá la ton nem meg fe le lõ -
nek bi zo nyult FAM esz kö zö ket ja ví tás ra kell kül de ni,
vagy se lej tez ni kell.

4.2.5. A ja ví tott esz közt át vé te li vizs gá lat nak vagy idõ -
sza kos fe lül vizs gá lat nak kell alá vet ni. A ja ví tás jel le gé tõl
füg gõ en kell a vizs gá la tot vég zõ nek el dön te ni a vizs gá lat
faj tá ját. Csak a vizs gá la ton meg fe le lõ nek bi zo nyult esz -
közt sza bad az al kal ma zó nak hasz ná lat ba ven ni.”

10. Az R. mel lék le te 7.3.1.1. pont já nak fel ve ze tõ szö -
ve ge és a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„7.3.1.1. A mun ka ve ze tõ az ér vé nyes FAM te vé keny -
ség en ge dély bir to ká ban a mun ka meg kez dé se elõtt

a) gon dos ko dik a szük sé ges FAM esz kö zök meg lé té -
nek és mun ka vég zés re való al kal mas sá gá nak el len õr zé sé -
rõl, szük ség sze rint be avat ko zó sze re lõ be vo ná sá val,”

2 Az egyé ni vé dõ esz kö zök kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú -
sí tá sá ról  szóló 2/2002. (II. 7.) SZCSM ren de let.

Az igazságügy-miniszter
13/2005. (VII. 18.) IM

rendelete

az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um és az igaz ság ügy-mi nisz -
ter irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer vek
fon tos és bi zal mas mun ka kö re i nek meg ál la pí tá sá ról

és a nem zet biz ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló
36/2004. (XI. 24.) IM ren de let mó do sí tá sá ról

A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról  szóló 1995. évi
CXXV. tör vény (a to váb bi ak ban: Nbtv.) 78.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – a pol gá ri nem -
zet biz ton sá gi szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter rel egyet ér -
tés ben – az Nbtv. 71.  §-ának (3) be kez dé sé re fi gye lem mel
az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um és az igaz ság ügy-mi nisz ter
irá nyí tá sa, il let ve fel ügye le te alá tar to zó szer vek fon tos és
bi zal mas mun ka kö re i nek meg ál la pí tá sá ról és a nem zet biz -
ton sá gi el len õr zés szint jé rõl  szóló 36/2004. (XI. 24.) IM
ren de let (a továb biak ban: Ren de let) mó do sí tá sá ról a kö -
vet ke zõ ren de le tet adom ki:

1.  §

A Ren de let – a fon tos és bi zal mas mun ka kö rö ket és a
nem zet biz ton sá gi el len õr zés szint jét meg ál la pí tó – mel -
lék le te e ren de let mel lék le te sze rint mó do sul.

2.  §

E ren de let a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter
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Melléklet a 13/2005. (VII. 18.) IM rendelethez

[Melléklet a 36/2004. (XI. 24.) IM rendelethez]

A fontos és bizalmas munkakörök és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintje

Fon tos és bi zal mas mun ka kör nek mi nõ sül nek az Nbtv. 2. szá mú mel lék le té nek 18. pont ja alap ján.

A szerv vagy in téz mény és a mun ka kör meg ne ve zé se
A nem zet biz ton sá gi el len õr zés

szint je

I. Az Igaz ság ügyi Mi nisz té ri um ban:

a) ti tok vé del mi fel ügye lõ C

b) a Tit kos Ügy ke ze lé si Iro dán fog lal koz ta tott ügy ke ze lõk C

c) az EU – NATO Adat nyil ván tar tó biz ton sá gi meg bí zott ja, rend szer biz ton sá gi fe le lõ se,
rend szer-üze mel te té si biz ton sá gi fe le lõ se és tit kos ügy ke ze lõi

C

d) a po li ti kai fõ ta nács adók, po li ti kai ta nács adók B

e) a fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sek, ha nem tar toz nak e ren de let sze rint ma ga sabb fo ko za tú
nem zet biz ton sá gi el len õr zés alá

B



A szerv vagy in téz mény és a mun ka kör meg ne ve zé se
A nem zet biz ton sá gi el len õr zés

szint je

f) az ön ál ló szer ve ze ti egy ség ve ze té sé vel meg bí zott osz tály ve ze tõk, ha nem tar toz nak
e ren de let sze rint ma ga sabb fo ko za tú nem zet biz ton sá gi el len õr zés alá

B

g) a bel sõ el len õrök B

h) a Mi nisz te ri Iro dán és a Ka bi net Iro dán ér de mi ügy in té zõi fel ada to kat el lá tó köz tiszt -
vi se lõk, tit kár nõk

A

i) a Po li ti kai Ál lam tit kár Tit kár sá gán ér de mi ügy in té zõi fel ada to kat el lá tó köz tiszt vi se -
lõk, tit kár nõk

A

j) a Köz igaz ga tá si Ál lam tit kár Tit kár sá gán ér de mi ügy in té zõi fel ada to kat el lá tó köz tiszt -
vi se lõk, tit kár nõk

A

k) a köz be szer zé si szak re fe ren sek A

l) a mun ka kö ri le írá suk sze rint nem zet biz ton sá gi ér dek [Nbtv. 74.  § a) pont ja] vé del me
szem pont já ból je len tõs elõ ter jesz tést, jog sza bály ter ve ze tet és egyéb ügy ira tot vé le mé nye -
zõ vagy in té zõ köz tiszt vi se lõk

A

II. A bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet ben:

a) a BVOP ti tok vé del mi fel ügye lõ je C

b) a BVOP Vé del mi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je és fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te se C

c) a sze mé lyi vé de lem rõl  szóló jog sza bály sze rint a sze mé lyi vé de lem és a Vé del mi
Prog ram ál tal meg ha tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sá ban részt vevõ, il let ve e tárgy kö rök -
ben ke let ke zett ada to kat ke ze lõ sze mé lyek

C

d) a BVOP fõ osz tály ve ze tõi, fõ osz tály ve ze tõ-he lyet te sei és az osz tály ve ze tõk kel azo nos
jog ál lá sú sze mé lyek

B

e) a BVOP Vé del mi Fõ osz tá lyán fog lal koz ta tott sze mé lyek B

f) a bün te tés-vég re haj tás gaz da sá gi tár sa sá ga i nak ügy ve ze tõ igaz ga tó he lyet te sei, gaz da -
sá gi és biz ton sá gi ve ze tõi

B

g) a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek és in téz mé nyek ve ze tõi és he lyet te se ik, va la mint a
hon vé del mi, pol gá ri és ka taszt ró fa vé del mi fel ké szí tés sel, és az or szág moz gó sí tás fel ada -
ta i nak vég zé sé vel meg bí zott sze mé lyek, to váb bá a biz ton sá gi tisz tek

B

h) a bel sõ el len õrök B

i) a BVOP, il let ve a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tek és in téz mé nyek tit kos ügy ke ze lõi A

III. A párt fo gó fel ügye lõi és jogi se gít ség nyúj tói szer ve zet ben:

a) fõ igaz ga tó-he lyet te sek, a me gyei (fõ vá ro si) hi va tal igaz ga tói B

b) a bel sõ el len õrök B

c) a hon vé del mi, pol gá ri és ka taszt ró fa vé del mi fel ké szí tés sel, az or szág moz gó sí tás fel -
ada ta i nak vég zé sé vel meg bí zott sze mé lyek

B

IV. A Köz pon ti Kár ren de zé si Iro dá nál:

a) a fõ igaz ga tó-he lyet tes B

b) a bel sõ el len õrök B

c) a hon vé del mi, pol gá ri és ka taszt ró fa vé del mi fel ké szí tés sel, az or szág moz gó sí tás fel -
ada ta i nak vég zé sé vel meg bí zott sze mé lyek

B

d) a tit kár ság ve ze tõ, a fõ osz tály ve ze tõk és a te rü le ti iro dák igaz ga tói A

e) a tit kos ügy ke ze lõk A

V. Az Igaz ság ügyi Szak ér tõi In té ze tek Hi va ta lá nál:

a) a bel sõ el len õrök B

b) a hon vé del mi, pol gá ri és ka taszt ró fa vé del mi fel ké szí tés sel, az or szág moz gó sí tás fel -
ada ta i nak vég zé sé vel meg bí zott sze mé lyek

B

az igaz ság ügy-mi nisz ter ál tal ala pí tott igaz ság ügyi szak ér tõi in té ze tek nél:

az igaz ga tók és az igaz ga tó he lyet te sek A
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A szerv vagy in téz mény és a mun ka kör meg ne ve zé se
A nem zet biz ton sá gi el len õr zés

szint je

VI. Az Or szá gos For dí tó és For dí tás hi te le sí tõ Rész vény tár sa ság nál:

a hon vé del mi, pol gá ri és ka taszt ró fa vé del mi fel ké szí tés sel, az or szág moz gó sí tás felada -
tainak vég zé sé vel meg bí zott sze mé lyek

B

VII. Az Or szá gos Atom ener gia Hi va tal nál

a) a Nuk le á ris és Ra dio ak tív Anya gok Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je C

b) ti tok vé del mi fel ügye lõ C

c) õr zés-vé del mi fel ügye lõ C

d) bel sõ el len õr B

e) a Kül kap cso la tok Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je B

f) az EU Ko or di ná ci ós és El mé le ti Su gár vé del mi Fõ osz tály ve ze tõ je B

g) a „T” ügy ke ze lõi A

VIII. A mel lék let I–VII. pont já ban meg ha tá ro zot ta kon túl:

a) azok a sze mé lyek, akik nek a mun ka kö ri le írá suk sze rint ál lam ti tok nak mi nõ sü lõ kül -
föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada to kat (így kü lö nö sen „COSMIC TOP
SECRET”, „FOCAL TOP SECRET”, „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”,
„EU TOP SECRET”), to váb bá az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 5/B.  § (7) be kez dé se alap ján nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
 adatokat kell meg is mer ni ük, ke zel ni ük

C

b) azok a sze mé lyek, akik nek a mun ka kö ri le írá suk sze rint szol gá la ti ti tok nak mi nõ sü lõ
kül föl di mi nõ sí tés sel és je lö lés sel el lá tott ada to kat (így kü lö nö sen „NATO SECRET”,
„WEU SECRET”, „SECRET UE”, „EU SECRET”), to váb bá az ál lam ti tok ról és a szol gá -
la ti ti tok ról  szóló 1995. évi LXV. tör vény 5/B.  § (7) be kez dé se alap ján nem zet kö zi szer -
zõ dés ben meg ha tá ro zott ada to kat kell meg is mer ni ük, ke zel ni ük

B

c) azok a sze mé lyek, akik nek a mun ka kö ri le írá suk sze rint ti tok nak nem mi nõ sü lõ kül föl -
di mi nõ sí té sû vagy je lö lé sû ada to kat (így kü lö nö sen „NATO CONFIDENTIAL”,
„WEU CONFIDENTIAL”, „NATO RESTRICTED”, „WEU RESTRICTED”,
„CONFIDENTIAL UE”, „RESTREINT UE”, „EU CONFIDENTIAL”,
„EU RESTRICED”), to váb bá az ál lam ti tok ról és szol gá la ti ti tok ról  szóló 1995. évi
LXV. tör vény 5/B.  § (7) be kez dé se alap ján nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
 adatokat kell meg is mer ni ük, ke zel ni ük

A
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Az informatikai és hírközlési miniszter
7/2005. (VII. 18.) IHM

rendelete

a di gi tá lis ar chi vá lás sza bá lya i ról, va la mint
az  információs tár sa da lom mal össze füg gõ
 szolgáltatásokkal kap cso la tos elekt ro ni kus

 archiválás sza bá lya i ról

Az in for má ci ós tár sa da lom mal össze füg gõ szol gál ta tá -
sok egyes kér dé se i rõl  szóló 2001. évi CVIII. tör vény
(a továb biak ban: Ekertv.) 17.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az igaz ság ügy-mi -
nisz ter rel és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de le tet nem kell al kal maz ni az ál la mi vagy he lyi
ön kor mány za ti fel ada tot, vagy jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott egyéb köz fel ada tot el lá tó szerv vagy sze mély ál tal vég -
zett elekt ro ni kus ar chi vá lás ra.

2.  §

Elekt ro ni kus do ku men tu mok te kin te té ben jog sza bály
ál tal elõ írt meg õr zé si kö te le zett ség ese tén a meg õr zé si kö -
te le zett sé get – a 3–6.  §-ok tel je sí té se ese tén – a kö te le zett
sze mély maga is el lát hat ja, vagy an nak el lá tá sá val az elekt -
ro ni kus alá írás ról  szóló 2001. évi XXXV. tör vény ben
(a továb biak ban: Eat.) meg ha tá ro zott ar chi vá lá si szolgál -
tatót bíz hat meg.



3.  §

(1) Az elekt ro ni kus do ku men tu mo kat oly mó don kell
meg õriz ni, amely ki zár ja az utó la gos mó do sí tás le he tõ sé -
gét, a meg õr zé si kö te le zett ség le jár tá ig fo lya ma to san biz -
to sít ja a jo go sul tak ré szé re a hoz zá fé rést, a do ku men tum
lét re ho zó já nak és ar chi vá ló já nak egy ér tel mû azo no sít ha -
tó sá gát, va la mint az elekt ro ni kus do ku men tu mok ér tel -
mez he tõ sé gét (ol vas ha tó sá gát). Az elekt ro ni kus do ku -
men tu mo kat vé de ni kell a jo go su lat lan hoz zá fé rés, mó do -
sí tás, tör lés vagy meg sem mi sí tés el len.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
leg alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás al kal ma -
zá sá val, a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott zárt rend szer
 alkalmazásával, a (4) be kez dés sze rin ti zárt meg õr zés sel,
 illetõleg az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben elekt ro -
ni kus adat cse re rend szer igény be vé te lé vel tel je sít he tõk.

(3) A meg õr zé si kö te le zett ség hard ver- és szoft ver esz -
kö zök olyan zárt rend sze ré nek al kal ma zá sá val is tel je sít -
he tõ, ame lyek ren del kez nek kü lön jog sza bály1 sze rin ti
szak mai akk re di tá ló bi zott sá gok ál tal akk re di tált és ta nú sí -
tás ra jo go sult szer ve zet ál tal ki adott, az (1) be kez dés ben
fog lalt kö ve tel mé nyek nek tör té nõ meg fe le lés re vo nat ko zó 
iga zo lás sal.

(4) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek
tel je sít he tõk az elekt ro ni kus do ku men tu mot tar tal ma zó
adat hor do zó olyan zárt, ron cso lás men te sen nem bont ha tó
cso ma go lás ban tör té nõ, elekt ro mág ne ses be ha tá sok tól vé -
dett, elekt ro ni kus kom mu ni ká ci ó tól el zárt tá ro lá sá val,
amely eset ben a cso ma go lás e jel lem zõ it le zá rás kor köz -
jegy zõ ta nú sít ja.

(5) A kü lön jog sza bály2 sze rin ti aján lott tar ta lom mal,
elõ ze tesen, írás ban kö tött szer zõ dés alap ján elekt ro ni kus
adat cse re rend szer al kal ma zá sá val lét re ho zott elekt ro ni -
kus szám la ese té ben a meg õr zé si kö te le zett ség nek a kö te -
le zett olyan elekt ro ni kus adat cse re rend szer igény be vé te -
lé vel is ele get te het, amely ki elé gí ti az (1) be kez dés ben
fog lalt kö ve tel mé nye ket, va la mint biz to sít ja, hogy az
elekt ro ni kus szám la mind a szám la ki bo csá tó, mind a
szám la be fo ga dó ol da lán meg õr zés re ke rül.

4.  §

(1) Ha jog sza bály a meg õr zé si kö te le zett ség alá esõ do -
ku men tu mok hoz va la mely szerv vagy sze mély szá má ra a
hoz zá fé rést biz to sít ja, a kö te le zett ség nek a meg õr zé si kö -
te le zett ség alá esõ do ku men tum ról tör té nõ elekt ro ni kus
má so lat hoz tör té nõ hoz zá fé rés sel kell ele get ten ni. Az
elekt ro ni kus má so lat nak az ere de ti do ku men tum mal tör té -
nõ egye zé se biz to sít ha tó

1 A la bo ra tó ri u mok, a ta nú sí tó és el len õr zõ szer ve ze tek akk re di tá lá sá ról
 szóló 1995. évi XXIX. tör vény.

2 Az elekt ro ni kus szám lá ról  szóló 20/2004. (IV. 21.) PM ren de let 1. szá -
mú mel lék le te.

a) olyan má so lat ké szí tõ szoft ver rel, amely ren del ke zik
a kü lön jog sza bály3 sze rin ti szak mai akk re di tá ló bi zott sá -
gok ál tal akk re di tált és ta nú sí tás ra jo go sult szer ve zet ál tal
ki adott iga zo lás sal, vagy

b) két füg get len el len õr zé si al go rit must al kal ma zó
szoft ver rel le foly ta tott el len õr zés sel, ha az el len õr zés ered -
mé nye iga zol ja az elekt ro ni kus do ku men tu mok tel jes
egye zõ sé gét.

(2) A 3.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a
hoz zá fé rés biz to sí tá sa so rán a köz jegy zõ ta nú sít ja a cso -
ma go lás sér tet len sé gét. Ezt köve tõen az el len õr zést, il let ve 
má so lat ké szí tést köz jegy zõi fel ügye let tel az (1) be kez dés
elõ írásai sze rint kell el vé gez ni, majd az adat hor do zó is mét
el zá ran dó a 3.  § (4) be kez dé se sze rint, és amennyi ben
szük sé ges, a hi te les má so la tot le het más ar chi vá lá si rend -
szer be át vin ni.

5.  §

(1) Ha az utó la gos mó do sí tás le he tõ sé gé nek ki zá rá sa
úgy tör té nik, hogy az elekt ro ni kus do ku men tu mot leg -
alább fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal lát ják el,
és a meg õr zés re kö te le zett sze mély a meg õr zé si kötele -
zettségnek maga tesz ele get, úgy kö te les ele get ten ni az
e §-ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gek nek.

(2) A meg õr zés re kö te le zett sze mély kö te les az elekt ro -
ni kus alá írás ér vé nyes sé gét el len õriz ni, majd az Eat.
18.  §-a alap ján a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ál tal ha tá ro -
zat ban köz zé tett biz ton sá gos krip tog rá fi ai al go rit mus sal
el lá tott – idõ bé lyeg zõt el he lyez tet ni az elekt ro ni kus do ku -
men tum alá írá sán olyan szol gál ta tó val, amely e szol gál ta -
tást mi nõ sí tett szol gál ta tó ként nyújt ja.

(3) Ha a meg õr zé si kö te le zett ség idõ tar ta ma hosszabb,
mint az elekt ro ni kus alá írás el he lye zé sé tõl szá mí tott, az
Eat. 9.  §-ának (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ tar tam,
a meg õr zés re kö te le zett kö te les

a) be sze rez ni és meg õriz ni az elekt ro ni kus alá írás
hosszú távú ér vé nye sí té sé hez szük sé ges in for má ci ó kat
(az ér vé nyes sé gi lán cot);

b) a Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság ál tal meg ha tá ro zott
krip tog rá fi ai al go rit mu son ala pu ló és meg ha tá ro zott pa ra -
mé te rek kel ren del ke zõ mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást és
mi nõ sí tett szol gál ta tó ál tal ki bo csá tott idõ bé lyeg zõt el he -
lyez ni vagy el he lyez tet ni az ér vé nyes sé gi lán con;

c) a b) pont ban meg ha tá ro zott alá írás sal kap cso lat ban
meg õriz ni az a) pont ban meg ha tá ro zott in for má ci ó kat, va -
la mint a b) pont ban meg ha tá ro zott alá írást és idõ bé lyeg -
zést meg is mé tel ni ak kor, ha a meg õr zés ide je alatt a ko ráb -
ban el he lye zett alá írás olyan al go rit mu son ala pul, amely
az Eat. sza bá lyai sze rint már nem biz ton sá gos.

3 A la bo ra tó ri u mok, a ta nú sí tó és el len õr zõ szer ve ze tek akk re di tá lá sá ról
 szóló 1995. évi XXIX. tör vény.
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6.  §

Amennyi ben a meg õr zé si kö te le zett sé get a kö te le zett
sze mély maga lát ja el, a kö te le zett:

a) biz to sít ja a jog sza bá lyok nak és sza bály za tok nak
meg fe le lõ és nap ra kész bel sõ irá nyí tá si és el len õr zé si el já -
rás rend és a kap cso ló dó fe le lõs sé gi rend szer fo lya ma tos
mû köd te té sét; a rend szer meg fe le lõ mû kö dé sét a bel sõ el -
len õr zés te vé keny sé ge biz to sít ja;

b) biz to sít ja, hogy az elekt ro ni kus ar chi vá lás sal kap -
cso la tos mun ka kört csak olyan sze mé lyek tölt het nek be,
akik nek a mun ka kör be töl té sé hez szük sé ges be fo lyás men -
tes sé gét és szak ér tel mét a mi nõ sí tett szol gál ta tó ha tó sá gi
er köl csi bi zo nyít vánnyal, szak mai gya kor lat tal, vég zett -
ség gel és szak ké pe sí tés sel iga zol ni tud ja;

c) biz to sít ja azt, hogy a bel sõ el len õr zés sel és az ar chi -
vá lás sal kap cso la tos mun ka kö rö ket be töl tõ sze mé lyek
egy más tól füg get le nek;

d) biz to sít ja az ar chi vált ada tok tá ro lá sá ra szol gá ló he -
lyi sé gek fi zi kai vé del mét a jo go su lat lan hoz zá fé rés tõl, a
jo go su lat lan sze mé lyek be ju tá sát ki zár va; a be lé pés re jo -
go sul tak be lé pé sé nek idõ pont ját, idõ tar ta mát, ki lé pé sé nek
idõ pont ját nap ló ban kell rög zí te ni;

e) biz to sít ja a fi zi kai és kör nye ze ti biz ton ság kom plex
ke ze lé sét, amely ma gá ba fog lal ja az élet- és va gyon vé de -
lem aláb bi te rü le te it is: tûz, ár víz, el árasz tás, fi zi kai be ha -
to lás, su gár zás, áram el lá tás-ki ma ra dás el le ni meg fe le lõ
szin tû vé de lem;

f) kö te les az üzem me net foly to nos sá ga és az adat vesz -
tés el ke rü lé se vé gett men té se ket vé gez ni, és biz to sí ta ni,
hogy szük ség ese tén az in for ma ti kai rend szer egé sze hely -
re ál lít ha tó le gyen; a men té se ket vé de nie kell kü lö nö sen a
jo go su lat lan hoz zá fé rés, meg vál toz ta tás, tör lés vagy meg -
sem mi sí tés el len;

g) kö te les biz to sí ta ni az adat vé de lem és az adat biz ton -
ság te rü le tén a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ mû kö dést, a jo -
gok, kö te le zett sé gek, fe le lõs sé gi kö rök meg ha tá ro zá sát.

7.  §

Ha a szol gál ta tó az Ekertv. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja sze rint azon kö rül mé nyek bár me lyi ké rõl tá jé koz -
tat ja az igény be ve võt, hogy

a) a szer zõ dés írás ba fog lalt nak mi nõ sül,
b) azt a szol gál ta tó ik tat ja, vagy
c) az ik ta tott szer zõ dés utóbb hoz zá fér he tõ,

il le tõ leg fo gyasz tói szer zõ dés lét re jöt te ese tén min den
eset ben a szol gál ta tó ad dig kö te les a szer zõ dés lét re jöt té -
vel, mó do sí tá sá val és meg szû né sé vel kap cso la tos elekt ro -
ni kus do ku men tu mok – ide ért ve a szer zõ dés tar tal má nak
meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges ál ta lá nos szer zõ dé ses fel té te -
le ket is – meg õr zé sé rõl leg alább 5 évig, il le tõ leg ad dig az
idõ pon tig gon dos kod ni, amed dig az igény be ve võ vel lét re -
jött jog vi szonnyal kap cso lat ban igény ér vé nye sít he tõ.

8.  §

A meg õr zés idõ tar ta ma alatt a szol gál ta tó kö te les hoz zá -
fé rést biz to sí ta ni a 7.  §-ban meg ha tá ro zott elekt ro ni kus
do ku men tu mok hoz az igény be ve võ, va la mint a kü lön tör -
vény ben fel ha tal ma zott sze mé lyek szá má ra a 4.  § (1) be -
kez dé sé nek meg fele lõen.

9.  §

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

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

Az informatikai és hírközlési miniszter
8/2005. (VII. 18.) IHM

rendelete

egyes mun ka kö ri meg ne ve zé sek rõl

A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény 24.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed az In for ma ti kai és Hír köz lé si 
Mi nisz té ri um ban (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fog lal -
koz ta tott köz tiszt vi se lõk re és ügy ke ze lõk re.

2.  §

(1) A mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a köz tiszt vi se lõ
vagy ügy ke ze lõ ré szé re – amennyi ben te vé keny sé gé nek és 
szer ve ze ti egy ség ben be töl tött mun ka kö ré nek jel le ge azt
in do kol ja – en ge dé lyez he ti a mel lék let ben meg ha tá ro zot -
tak sze rin ti mun ka kö ri meg ne ve zés hasz ná la tát.

(2) A mel lék let ben fog lalt mun ka kö ri meg ne ve zés hasz -
ná la ta a mun ka kör jel le gé re vagy a szak kép zett ség re, il let -
ve vég zett ség re uta ló elõ tag gal is en ge dé lyez he tõ.

(3) A mun ka kö ri meg ne ve zé sek kö zül csak egy, a köz -
tiszt vi se lõ vagy ügy ke ze lõ te vé keny sé gé nek jel le gé re leg -
in kább uta ló mun ka kö ri meg ne ve zés hasz ná la ta en ge dé -
lyez he tõ.

(4) Az egyes mun ka kö ri meg ne ve zé sek ben sze rep lõ
„szak re fe rens” el ne ve zés az adott szak te rü le ten szer zett
leg alább 5 éves gya kor la ton ala pul.
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3.  §

A köz tiszt vi se lõ vagy ügy ke ze lõ te vé keny sé ge jel le gé nek, mun ka kö ré nek, il let ve ezek kel össze füg gés ben szer ve ze ti
egy sé gé nek vál to zá sa ese tén a mun kál ta tói jog kör gya kor ló ja a mun ka kö ri meg ne ve zés hasz ná la tát mó do sít ja vagy
vissza von ja.

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

(2) A ren de let alap ján meg ha tá ro zott mun ka kö ri meg ne ve zé se ket a mun ka kö ri le írás ban és az elekt ro ni ku san ve ze tett
sze mély ze ti-mun ka ügyi nyil ván tar tás ban rög zí te ni kell.

Ko vács Kál mán s. k.,
in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter

Melléklet a 8/2005. (VII. 18.) IHM rendelethez

I. Vezetõi megbízás esetén engedélyezhetõ munkaköri megnevezések

Mun ka kö ri meg ne ve zés En ge dé lye zés hez szük sé ges ve ze tõi meg bí za tás leg al só szint je

1. Fõ cso port fõ nök Fõ osz tály ve ze tõ

2. Ka bi net fõ nök Fõ osz tály ve ze tõ

3. Saj tó fõ nök Fõ osz tály ve ze tõ

4. Tit kár ság ve ze tõ Fõ osz tály ve ze tõ

5. Iro da ve ze tõ Osz tály ve ze tõ

II. Felsõfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések

Mun ka kö ri meg ne ve zés

1. Asszisz tens

2. Bel sõ el len õr

3. Biz ton sá gi re fe rens/szak re fe rens

4. Biz ton sá gi meg bí zott

5. Ci vil kap cso la ti re fe rens/szak re fe rens

6. EU jog har mo ni zá ci ós szak ér tõ

7. EU ko or di ná ci ó ért fe le lõs szak ér tõ

8. Gaz dál ko dás elem zõ

9. Gaz dál ko dá si re fe rens/szak re fe rens

10. Gaz dál ko dás-sza bá lyo zá si re fe rens/szak re fe rens

11. Hu mán po li ti kai re fe rens/szak re fe rens

12. Igaz ga tá si re fe rens/szak re fe rens

13. In gat lan gaz dál ko dá si re fe rens/szak re fe rens

14. In for ma ti kai biz ton sá gi re fe rens/szak re fe rens
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Mun ka kö ri meg ne ve zés

15. Kom mu ni ká ci ós re fe rens/szak re fe rens

16. Köz be szer zé si szak ér tõ

17. Köz be szer zé si ta nács adó

18. Jogi re fe rens/szak re fe rens

19. Jog sza bály-elõ ké szí tõ

20. Kép zé si re fe rens/szak re fe rens

21. Költ ség ve té si elem zõ

22. Költ ség ve té si ter ve zõ

23. Költ ség ve té si re fe rens/szak re fe rens

24. Köz be szer zé si re fe rens/szak re fe rens

25. Köz pon ti ügy ke ze lés ve ze tõ

26. Mun ka ügyi re fe rens/szak re fe rens

27. Mû sza ki en ge dé lye zé si re fe rens/szak re fe rens

28. Mû sza ki fej lesz té si re fe rens/szak re fe rens

29. NATO ko or di ná ci ós re fe rens/szak re fe rens

30. Par la men ti re fe rens/szak re fe rens

31. Pá lyá za ti szak ér tõ

32. Pénz ügyi re fe rens/szak re fe rens

33. Pénz ügyi-szám vi te li sza bá lyo zá si re fe rens/szak re fe rens

34. PR, saj tó és kom mu ni ká ci ós re fe rens/szak re fe rens

35. Prog ram fe le lõs

36. Pro jekt ve ze tõ

37. Pro to koll re fe rens/szak re fe rens

38. Ren dé sze ti re fe rens/szak re fe rens

39. Rend szer fej lesz tõ

40. Ro ma ügyi re fe rens/szak re fe rens

41. Sta tisz ti kai re fe rens/szak re fe rens

42. Stra té gi ai re fe rens/szak re fe rens

43. Szak mai ko or di ná tor

44. Szá mí tás tech ni kai rend szer gaz da

45. Szá mí tás tech ni kus

46. Szám vi te li elem zõ

47. Szám vi te li re fe rens/szak re fe rens

48. Szer ve zé si re fe rens/szak re fe rens

49. Szak kép zé si re fe rens/szak re fe rens

50. Sze mély ze ti re fe rens/szak re fe rens

51. Szoft ver-üze mel te tõ

52. Tá mo ga tá si szak ér tõ

53. Tár sa da lom biz to sí tá si re fe rens/szak re fe rens
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54. Táv köz lé si re fe rens/szak re fe rens

55. Tit kár sá gi re fe rens/szak re fe rens

56. Ti tok vé del mi re fe rens/szak re fe rens

57. To vább kép zé si re fe rens/szak re fe rens

58. TÜK ve ze tõ

59. Üze mel te té si re fe rens/szak re fe rens

60. Va gyon gaz dál ko dá si re fe rens/szak re fe rens

61. Vé del mi igaz ga tá si re fe rens/szak re fe rens

III. Középfokú iskolai végzettség esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések

Mun ka kö ri meg ne ve zés

1. Adat fel dol go zó

2. Ad mi niszt rá tor

3. Be szer zõ

4. Gaz dál ko dá si ügy in té zõ

5. Gép jár mû és tech ni kai ügy in té zõ

6. Gép jár mû szak fe le lõs

7. Ik ta tó

8. Il let mény szám fej tõ

9. Irat tá ros

10. Iro dai ügy ke ze lõ

11. Pénz tá ros/fõ pénz tá ros

12. Pénz ügyi ügy in té zõ

13. Pos tá zó

14. Szer zõ dés-nyil ván tar tá si ügy in té zõ

15. Tár sa da lom biz to sí tá si ügy in té zõ

16. Tech ni kus

17. Tit kár nõ

18. Tit kár sá gi és igaz ga tá si ügy in té zõ

19. TÜK ke ze lõ

20. Ügy fél szol gá la ti ügy in té zõ

IV. Középfokú szakképesítés esetén engedélyezhetõ munkaköri elnevezések

Mun ka kö ri meg ne ve zés

1. Gép író

2. Irat tá ros

3. TÜK ke ze lõ
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A nemzeti kulturális örökség miniszterének
22/2005. (VII. 18.) NKÖM

rendelete

a mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok ke ze lé sé vel
és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos sza bá lyok ról

A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi LXIV.
tör vény (a továb biak ban: Tv.) 93.  § (2) be kez dé sé nek
l) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a
nyil vá nos könyv tá ri el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló
1997. évi CXL. tör vény sze rin ti nyil vá nos és nem nyil vá -
nos könyv tá rak (a továb biak ban: könyv tár) mu ze á lis
könyv tá ri do ku men tu ma i ra (a to váb bi ak ban: mu ze á lis
 dokumentum) ter jed ki.

(2) Mu ze á lis do ku men tum az aláb bi könyv tá ri do ku -
men tum:

a) kö zép ko ri kó dex vagy nyelv em lék,

b) kö zép ko ri, ko ra új ko ri kéz irat,

c) 1701 elõtt meg je lent könyv tá ri do ku men tum,

d) 1851 elõtt Ma gyar or szá gon meg je lent könyv tá ri do -
ku men tum,

e) 1851 elõtt kül föl dön meg je lent hun ga ri kum, to váb bá

f) amely jog sza bály vagy a könyv tár gyûj tõ kö ri sza -
bály za ta sze rint vég le ges meg õr zé si (ar chi vá lá si) kö te le -
zett ség gel ta lál ha tó a könyv tár gyûj te mé nyé ben.

(3) Mu ze á lis do ku men tum le het az a könyv tá ri do ku -
men tum is, amely

a) tar tal mi vagy ala ki szem pont ból je len tõs tör té ne ti ér -
té kû,

b) olyan kéz irat, il let ve kéz ira tos ha gya ték, sze mé lyi
irat tár, gyûj te mény vagy egyéb do ku men tum, amely nek
író ja (al ko tó ja) a tár sa dal mi, po li ti kai, gaz da sá gi, kul tu rá -
lis vagy tu do má nyos élet ben je len tõs sze re pet töl tött be,

c) elõ ál lí tá sa kö rül mé nye i re, tech ni ká já ra (ki ál lí tá sa,
írás anya ga, írás for má ja, il luszt rá ci ói, könyv dí szei, kö té se
stb.), il let ve tu laj do no sá ra te kin tet tel tu do má nyos ér té kû,

d) meg je le né se he lyé tõl, idõ pont já tól füg get le nül kü -
lön le ges ség nek vagy rit ka ság nak szá mít.

(4) Mu ze á lis do ku men tum le het az a könyv tár ban õr zött 
hang-, kép-, film- és vi deo-do ku men tum, to váb bá elekt ro -
ni kus do ku men tum is, amely a (3) be kez dés a)–d) pont ja i -
ban fel so rol tak kö zül va la me lyik fel té tel nek meg fe lel.

(5) A (3), il let ve a (4) be kez dés sze rin ti könyv tá ri do ku -
men tum mu ze á lis sá mi nõ sí té sé rõl a könyv tár – szük ség
ese tén szak ér tõ be vo ná sá val – dönt.

2.  §

(1) A könyv tár a mu ze á lis könyv tá ri do ku men tu mok ról
kü lön nyil ván tar tást ve zet.

(2) A nyil ván tar tás tar tal maz za – az egye di nyil ván tar tá -
sú do ku men tu mok ra vo nat ko zó ada to kon fe lül – az egyes
pél dá nyok ra vo nat ko zó rész le tes le írást, va la mint a do ku -
men tum mu ze á lis jel lem zõ it.

(3) A könyv tár 1.  § (2) be kez dés a)–e) pont ja i ban meg -
je lölt mu ze á lis do ku men tu mok nyil ván tar tott ada ta it, va la -
mint a könyv tár ne vét, cí mét és fenn tar tó já nak ne vét, il let -
ve az ezek ben be kö vet ke zett vál to zá so kat be je len ti az Or -
szá gos Szé ché nyi Könyv tár nak.

(4) Az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár a be je len tett do -
ku men tu mok ról és le lõ he lyük rõl nyil ván tar tást ve zet.

3.  §

(1) A könyv tár a mu ze á lis do ku men tu mo kat kö te les ép -
ség ben meg õriz ni, szak sze rû ke ze lé sük rõl és meg óvá suk -
ról gon dos kod ni.

(2) A könyv tár a mu ze á lis do ku men tu mok szak sze rû
ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat Sza bály zat ban rög zí ti.

4.  §

(1) A könyv tár úgy kö te les a mu ze á lis do ku men tum
hasz ná la tát le he tõ vé ten ni, hogy a do ku men tum ál la gá nak
meg óvá sa biz to sí tott le gyen.

(2) A mu ze á lis do ku men tu mot a könyv tár ere de ti ben
csak hely ben hasz ná lat ra bo csát hat ja a könyv tár hasz ná lók
ren del ke zé sé re. Amennyi ben a mu ze á lis do ku men tum ál -
la gát a hely ben hasz ná lat is ve szé lyez te ti, a könyv tár má -
so lat for má já ban biz to sít ja a hasz ná la tot.

(3) A mu ze á lis do ku men tum má so lá sa, több szö rö zé se
csak a könyv tár hoz zá já ru lá sá val, a könyv tár ál tal meg ha -
tá ro zott – a do ku men tum vé del mét leg ke vés bé ve szé lyez -
te tõ – mó don és a szer zõi jogi sza bá lyok figye lembe véte -
lével vé gez he tõ el.

5.  §

(1) A mu ze á lis do ku men tu mo kat, il le tõ leg mu ze á lis
gyûj te mé nye ket – az Or szá gos Szé ché nyi Könyv tár ban õr -
zött kö te les pél dá nyok ki vé te lé vel –

a) az 1000-nél ke ve sebb mu ze á lis könyv tá ri do ku men -
tum mal ren del ke zõ könyv tá rak 2 éven ként,

b) az 1 001–10 000 mu ze á lis könyv tá ri do ku men tum -
mal ren del ke zõ könyv tá rak 3 éven ként,

c) a 10 001–30 000 mu ze á lis könyv tá ri do ku men tum -
mal ren del ke zõ könyv tá rak 5 éven ként,
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d) a 30 001–50 000 mu ze á lis könyv tá ri do ku men tum -
mal ren del ke zõ könyv tá rak 8 éven ként,

e) az 50 000-nél több mu ze á lis könyv tá ri do ku men tum -
mal ren del ke zõ könyv tá rak 10 éven ként
kö te le sek lel tá roz ni.

(2) A lel tá ro zás nak a könyv tár tel jes mu ze á lis ál lo má -
nyá ra ki kell ter jed nie.

6.  §

(1) Mu ze á lis do ku men tu mot az ál lo mány-nyil ván tar tás -
ból ak kor le het tö röl ni, ha

a) köz gyûj te mény be ke rül, vagy
b) meg sem mi sült.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
a tör lés hez a könyv tár fenn tar tó já nak egyet ér té se szük sé -
ges. Az erre vo nat ko zó nyi lat ko zat meg adá sa elõtt a fenn -
tar tó a kár ér té ke és a fe le lõs ség meg ál la pí tá sa cél já ból
vizs gá la tot foly tat, amely nek ered mé nyé rõl és a meg tett
in téz ke dé sek rõl jegy zõ köny vet vesz fel. A jegy zõ köny vet
csa tol ni kell a mu ze á lis do ku men tu mok nyil ván tar tá sá hoz.

7.  §

(1) A mu ze á lis do ku men tu mok meg õr zé sét és hoz zá fér -
he tõ sé gét szol gá ló könyv tá ri fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -
ges sze mé lyi és tár gyi fel té te le ket a könyv tár fenn tar tó ja
biz to sít ja.

(2) A mu ze á lis do ku men tu mok meg õr zé sét és hoz zá fér -
he tõ sé gét szol gá ló könyv tá ri fel ada tok el lá tá sát a Nem ze ti
Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma – szak mai ku ra tó ri um
ja vas la ta alap ján – az éves tá mo ga tá si ke ret ter hé re tá mo -
gat ja.

(3) Az e ren de let ben elõ írt fel ada tok tel je sí té sét a nem -
ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re el len õr zi.

8.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a mu ze á lis ér té kû köny vek, ze ne mû vek, tér ké pek és

egyéb nyom tat vá nyok, va la mint kéz ira tok be je len té sé rõl
 szóló 1/1967. (VI. 18.) MM ren de let, to váb bá

b) a könyv tá ri ál lo mány el len õr zé sé rõl (lel tá ro zá sá ról)
és az ál lo mány ból tör té nõ tör lés rõl  szóló sza bály zat ki adá -
sá ról  szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM–PM együt tes ren de let
(a továb biak ban: R.) mel lék le tét ké pe zõ Sza bály zat nak a
4.  § (2) be kez dé se, a 7.  § (4) be kez dé sé bõl a „va la mint a
mu ze á lis ér té kû ál lo mány ré sze ket,” szö veg rész, a 14.  §
(4) be kez dé se, va la mint a 25.  § (5) be kez dé sé bõl a „va la -
mint mu ze á lis ér té kû do ku men tu mok kö ré ben” szö veg rész 
és a 26–29.  §-a

ha tá lyát vesz ti.

(3) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az R.
1.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1.  § A mu ze á lis in téz mé nyek rõl, a nyil vá nos könyv tá ri
el lá tás ról és a köz mû ve lõ dés rõl  szóló 1997. évi CXL. tör -
vény sze rin ti nyil vá nos és nem nyil vá nos könyv tá rak nak
(a továb biak ban: könyv tár) az e ren de let mel lék le tét ké pe -
zõ Sza bály zat sze rint kell ál lo má nyu kat el len õriz ni ük (lel -
tá roz ni uk), va la mint a könyv tá ri ál lo mány ból a nyil ván tar -
tás ba vett tár gyat tö röl ni ük. A mu ze á lis könyv tá ri do ku -
men tu mok ke ze lé sé re és nyil ván tar tá sá ra kü lön jog -
szabály vo nat ko zik.”

(4) A ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a kul tu rá -
lis ja vak vé det té nyil vá ní tá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 3/2002. (II. 15.) NKÖM ren de let 6.  §-a (2) be kez dé -
sé nek e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A vé det té nyil vá ní tá si el já rás ban a kul tu rá lis örök -
ség ingó ele mei kö zül pó tol ha tat lan nak és ki emel ke dõ
 jelentõségûnek mi nõ sül nek kü lö nö sen:]

,,e) azok a nem könyv tár ban õr zött kul tu rá lis ja vak,
ame lyek könyv tár ban mu ze á lis do ku men tum nak mi nõ sül -
het nek és a ma gyar or szá gi könyv tá rak ban a fenn ma ra dás -
hoz szük sé ges leg fel jebb há rom pél dány ban ta lál ha tók
meg.”

Dr. Bo zó ki And rás s. k.,
a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re

A tárca nélküli miniszter
25/2005. (VII. 18.) TNM

rendelete

a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs
tár ca nél kü li mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó egyes
elõ irány za tok kal kap cso la tos el já rá si rend rõl  szóló

9/2005. (IV. 6.) TNM ren de let mó do sí tá sá ról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel az Áht. 24.  §-ának
(9)–(10) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár -
ca nél kü li mi nisz ter fel ügye le te alá tar to zó egyes elõ irány -
za tok kal kap cso la tos el já rá si rend rõl  szóló 9/2005. (IV. 6.) 
TNM ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ
n) pont tal egé szül ki:

5632 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2005/101. szám



[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„n) min ta szer zõ dés: a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról

 szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zott
cé lok nak és tá mo ga tá si jog cí mek nek meg fe le lõ tar ta lom -
mal ké szült, az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal
(a továb biak ban: OLÉH) el nö ke, a Ma gyar Te rü let- és
 Regionális Fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MTRFH)
köz igaz ga tá si el nök he lyet te se és az MTRFH pénzügyi-
 gazdasági el nök he lyet te se ál tal elõ ze tesen jó vá ha gyott
min ta sze rint alá írás ra ke rü lõ szer zõ dés.”

2.  §

Az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
 rendelkezés lép:

„(2) A szer zõ dé sek, meg ál la po dá sok alá írá sá ra szak -
mai, jogi és pénz ügyi el len jegy zést köve tõen ke rül het sor,
az egyéb kö te le zett ség vál la lá si do ku men tu mok ra jogi
 ellenjegyzés nem szük sé ges.”

3.  §

Az R. 10.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az MTRFH ROP IH
 vezetõje, az MTRFH ROP IH Prog ram irá nyí tá si és Szer -
ve zé si Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je;”

4.  §

Az R. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, il let ve az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (3) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(2) Az Ál la mi Tá mo ga tá sú Bér la kás Prog ram jog cím
(XVII/5/1/4/1); a La kó épü le tek és kör nye ze tük fel újí tá sá -
nak tá mo ga tá sa jog cím (XVII/5/1/4/3); va la mint a Lak bér -
tá mo gat ás jog cím (XVII/5/1/4/5) ter hé re meg hir de tett
 pályázatok dön tés-elõ ké szí té sé vel, fo lyó sí tá sá val, fel -
hasz ná lá sá nak el len õr zé sé vel kap cso la tos ope ra tív fel ada -
to kat a Ma gyar La kás-in no vá ci ós Köz hasz nú Tár sa -
ság (Cég jegy zék szám: 01-14-000348; a továb biak ban:
MLI Kht.) vég zi.

(3) Fel ha tal ma zást kap az MLI Kht., hogy a mi nisz ter
ne vé ben és kép vi se le té ben el jár jon a la kás cé lú ál la mi
 támogatásokról  szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. ren de let ben
fog lal tak sze rint az elõ irány zat ter hé re nyúj tott tá mo ga tá -
sok hoz kap cso ló dó jo gok és té nyek in gat lan-nyil ván tar tá si 
be jegy zé se, fel jegy zé se, va la mint azok tör lé sé nek en ge dé -
lye zé se tár gyá ban.”

5.  §

Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban a 14.  § (2)–(5) be -

kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell el jár ni.”

6.  §

Az R. 14.  §-a (2) be kez dé sé nek bb) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

„bb) jogi el len jegy zõ:
bba) min ta szer zõ dé sek ese tén jogi el len jegy zés nem

szük sé ges,
bbb) min ta szer zõ dé sek tõl el té rõ ese tek ben jogi el len -

jegy zõ: az MTRFH köz igaz ga tá si el nök he lyet te se, az
MTRFH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se,”

7.  §

(1) Az R. 14.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„c) a pá lyá za ti rend szer mû köd te té sé nél
ca) kö te le zett ség vál la ló: az OLÉH el nö ke, az OLÉH

la kás ügyi el nök he lyet te se,
cb) jogi el len jegy zõ: az MTRFH köz igaz ga tá si el nök -

he lyet te se, az MTRFH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je,
 helyettese,

cc) pénz ügyi el len jegy zõ: az MTRFH pénz ügyi-gaz da -
sá gi el nök he lyet te se, az MTRFH Költ ség ve té si Fõ osz tá -
lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se, az MTRFH Köz gaz da sá gi Fõ -
osz tá lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se, az MLI Kht. pénz ügyi
ve ze tõ je,

cd) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az OLÉH el nö ke, az
OLÉH la kás ügyi el nök he lyet te se, az OLÉH La kás ügyi
Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je,

ce) utal vá nyo zó: az MTRFH Költ ség ve té si Fõ osz tály
ve ze tõ je, he lyet te se, az MTRFH Köz gaz da sá gi Fõosz -
tályának ve ze tõ je, he lyet te se, az MLI Kht. ügy ve ze tõ je,

cf) ér vé nye sí tõ: az MTRFH Költ ség ve té si Fõosztá -
lyának pénz ügyi elõ adói, az MLI Kht. elõ irány zat köny -
velõje.”

(2) Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A mi nisz ter – az MLI Kht. ügy ve ze tõ jé nek elõ ter -
jesz tése alap ján az OLÉH el nö ke ál tal elõ ké szí tett, az
MTRFH köz igaz ga tá si el nök he lyet te se el len jegy zé sé vel
el lá tott dön té si ja vas lat alap ján – dönt azon, már tá mo ga tó
dön tés sel érin tett pá lyá za tok, il let ve meg kö tött tá mo ga tá si 
szer zõ dé sek mó do sí tá sa tár gyá ban,

a) ame lyek a pá lyá zó ké rel me alap ján vagy a támoga -
tási szer zõ dés tel je sí té sé nek kö vet kez mé nye ként a jóvá -
hagyott tá mo ga tás össze gé nek mó do sí tá sá ra irá nyul nak,
vagy

b) ame lyek vo nat ko zá sá ban az OLÉH [a (4) be kez dés
sze rint], il let ve a MLI Kht. ügy ve ze tõ je [az (5) be kez dés
sze rint] nem dönt het.

(4) Az OLÉH el nö ke – az MLI Kht. ügy ve ze tõ jé nek elõ -
ter jesz tése alap ján – dönt azon, már tá mo ga tó dön tés sel
érin tett pá lyá za tok, il let ve meg kö tött tá mo ga tá si szerzõ -
dések – a jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé nek mó do sí tá sát
nem ered mé nye zõ – mó do sí tá sa tár gyá ban,

a) ame lyek nél a tá mo ga tott prog ra mok mér he tõ mû sza -
ki tar tal ma 3%-nál nem na gyobb mér ték ben vál to zik, vagy
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b) ame lyek a pénz ügyi üte me zés mó do sí tá sát ered mé -
nye zik, és meg ha lad ják az MLI Kht. ügy ve ze tõ je hatás -
körét, de a pénz ügyi üte me zés vál to zá sa összes sé gé ben
nem ha lad ja meg a 12 hó na pot.

(5) Az MLI Kht. ügy ve ze tõ je dönt azon, már tá mo ga tó
dön tés sel érin tett pá lyá za tok, il let ve meg kö tött tá mo ga tá si 
szer zõ dé sek mó do sí tá sa tár gyá ban, ame lyek – be le ért ve
ebbe a tá mo ga tás sal érin tett fej lesz tés mû sza ki üte me zé sé -
nek egyes ha tár idõ it érin tõ, de összes sé gé ben a hat hó na -
pot meg nem ha la dó olyan ha tár idõ-mó do sí tá so kat – nem
érin tik a tá mo ga tott prog ra mok mû sza ki tar tal mát, to váb bá 
nem ered mé nye zik a jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé nek
mó do sí tá sát.”

8.  §

Az R. 16.  §-nak (2) be kez dése he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az elõ irány zat vo nat ko zá sá ban a 14.  § (2)–(5) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rint kell el jár ni.”

9.  §

Az R. 20.  §-a (3) be kez désének d) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[A cél elõ irány za tai köz pon ti ke re té nek vo nat ko zá sá ban]
„d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az MTRFH el nö ke, az

MTRFH te rü let fej lesz té si el nök he lyet te se, az MTRFH
 Támogatáspolitikai Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se,”

10.  §

Az R. 24.  §-a (2) be kez désének d) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat vo nat -
ko zá sá ban]

„d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az MTRFH el nö ke, az
MTRFH In téz mény-fel ügye le ti és In for ma ti kai Fõosz -
tályának ve ze tõ je, he lyet te se,”

11.  §

Az R. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„25.  § (1) Az INTERREG Kö zös sé gi Kez de mé nye zés

prog ram jai al cím (XVII/5/7) össze te või
az INTERREG IIIA HU-SK-UA jog cím cso port

(XVII/5/7/1);
az INTERREG IIIA HU-RO-SER jog cím cso port

(XVII/5/7/2);
az INTERREG IIIA SL-HU-CR jog cím cso port

(XVII/5/7/3);
az INTERREG IIIA AU-HU jog cím cso port

(XVII/5/7/4);
az INTERREG IIIB jog cím cso port (XVII/5/7/5);
az INTERREG IIIC jog cím cso port (XVII/5/7/6);
az INTERACT jog cím cso port (XVII/5/7/7);

va la mint az INTERREG cél tar ta lék al cím (XVII/5/8)
 vonatkozásában

a) kö te le zett ség vál la ló: az MTRFH el nö ke, az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély, az MTRFH ROP IH ve ze tõ je;

b) jogi el len jegy zõ: az MTRFH köz igaz ga tá si elnök -
helyettese, az MTRFH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je,
 helyettese;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az MTRFH pénz ügyi-gaz da -
sá gi el nök he lyet te se, az MTRFH Költ ség ve té si Fõ osz tá -
lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se, az MTRFH Köz gaz da sá gi
 Fõosztályának ve ze tõ je, he lyet te se;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az MTRFH el nö ke, az
MTRFH ROP IH ve ze tõ je, az MTRFH INTERREG Ön -
álló Osz tály ve ze tõ je, a VÁTI Kht. INTERREG Igaz ga tó -
ság ve ze tõ je, he lyet te se;

e) utal vá nyo zó: az MTRFH Költ ség ve té si Fõosztá -
lyának ve ze tõ je, he lyet te se, az MTRFH Köz gaz da sá gi
 Fõosztályának ve ze tõ je, he lyet te se; az MTRFH ROP IH
ve ze tõ je;

f) ér vé nye sí tõ: az MTRFH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá -
nak pénz ügyi elõ adói, az MTRFH INTERREG Ön ál ló
Osz tá lyá nak pénz ügyi mun ka tár sa, a VÁTI Kht. ki je lölt
mun ka tár sa.

(2) Az INTERREG kö zös sé gi kez de mé nye zés in téz -
mény rend sze ri fej lesz té se, mû köd te té se al cím (XVII/5/9)
vo nat ko zá sá ban

a) kö te le zett ség vál la ló: az MTRFH el nö ke, az ál ta la
írás ban ki je lölt sze mély, az MTRFH ROP IH ve ze tõ je;

b) jogi el len jegy zõ: az MTRFH köz igaz ga tá si elnök -
helyettese, az MTRFH Jogi Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je,
 helyettese;

c) pénz ügyi el len jegy zõ: az MTRFH pénz ügyi-gaz da -
sá gi el nök he lyet te se, az MTRFH Költ ség ve té si Fõ osz tá -
lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se, az MTRFH Köz gaz da sá gi Fõ -
osz tá lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se;

d) szak mai tel je sí tést iga zo ló: az MTRFH el nö ke, az
MTRFH ROP IH ve ze tõ je, az MTRFH INTERREG Ön -
álló Osz tály ve ze tõ je;

e) utal vá nyo zó: az MTRFH Költ ség ve té si Fõosztá -
lyának ve ze tõ je, he lyet te se, az MTRFH Köz gaz da sá gi Fõ -
osz tá lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se; az MTRFH ROP IH
 vezetõje;

f) ér vé nye sí tõ: az MTRFH Költ ség ve té si Fõ osz tá lyá -
nak pénz ügyi elõ adói, az MTRFH INTERREG Ön ál ló
Osz tá lyá nak pénz ügyi mun ka tár sa.

(3) A prog ra mok vég re haj tá sát az INTERREG III Kö -
zös sé gi Kez de mé nye zés prog ra mok vég re haj tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 359/2004. (XII. 26.) Korm. ren de -
let sza bá lyoz za.”

12.  §

Az R. 29.  §-a (2) be kez dé sé nek da) pont ja he lyé be a
 következõ ren del ke zés lép:

[szak mai tel je sí tést iga zo ló:]
„da) cím zett tá mo ga tás nál: az MTRFH el nö ke, az

MTRFH te rü let fej lesz té si el nök he lyet te se, az MTRFH Tá -
mo ga tás po li ti kai Fõ osz tá lyá nak ve ze tõ je, he lyet te se,”
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13.  §

(1) Az R.
a) 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „Ma gyar Te rü let- és

Re gi o ná lis Fej lesz té si Hi va tal (a továb biak ban: MTRFH)” 
szö veg rész he lyé be az „MTRFH” szö veg rész,

b) 8.  §-a (2) be kez dés b) pont já ban, 9.  §-a (2) be kez dés
b) pont já ban, 10.  §-a (2) be kez dés b) pont já ban, 13.  §-a
(2) be kez dés b) pont já ban, 15.  §-a (2) be kez dés b) pont já -
ban, 17.  §-a (2) be kez dés b) pont já ban, 19.  §-a (3) be kez -
dés b) pont já ban, 20.  §-a (3) be kez dés b) pont já ban, 21.  §-a 
(5) be kez dés b) pont já ban, 22.  §-a (3) be kez dés b) pont já -
ban, 23.  §-a (2) be kez dés b) pont já ban, 24.  §-a (2) be kez -
dés b) pont já ban, 27.  §-a (2) be kez dés b) pont já ban, 29.  §-a 
(2) be kez dés b) pont já ban és 30.  §-a (2) be kez dés b) pont -
já ban a „Köz igaz ga tá si és Jogi Fõ osz tá lyá nak” szö veg rész
he lyé be a „Jogi Fõ osz tá lyá nak” szö veg rész,

c) 12.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban az „Or szá gos
La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal (a továb biak ban: OLÉH)”
szö veg rész he lyé be az „OLÉH” szö veg rész,

d) 12.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban, 14.  §-a
(2) be kez dé sé nek baa), bc)–be) pont já ban a „Ma gyar
 Lakásinnovációs Kht.” szö veg rész he lyé be az „MLI Kht.”
szö veg rész

lép.

(2) Az R. 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „a La kás pá -
lyá za ti Bi zott ság ál tal meg fo gal ma zott ja vas lat figye -
lembe véte lével” szö veg rész, va la mint 12.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben és 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „köz pon ti
ke re té nek” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

14.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tályba.

Dr. Kol ber Ist ván s. k.,
a re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs

tár ca nél kü li mi nisz ter
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Petõfi Nemzeti Néppárt 2004. évi pénzügyi beszámolója

Fo rint ban

Bevételek

1. Tag dí jak 24 000
2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás –
3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás –
4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok –
5. A párt ál tal ala pí tott vál la lat és kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nye re sé gé bõl szár ma zó be vé tel –
6. Egyéb be vé tel (hasz no sí tá si jog ból) 4 107 700
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  4 131 700

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja szá má ra –
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve ze tek nek (Népi Írók Ba rá ti Tár sa sá gá nak) 1 720 056
3. Vál lal ko zá sok ala pí tá sá ra for dí tott összeg –
4. Mû kö dé si ki adá sok 2 395 713
5. Esz köz be szer zés –
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sai –
7. Egyéb ki adá sok –
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  4 115 769

Tá mo ga tás fo lyó irat ki adá sá ból és ren dez vé nyek szer ve zé sé bõl áll.

Dr. Dob szay Ká roly



A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Köz pon ti Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:
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134668B
074335D
932626B
126440F
339233A
318773A
005962B
487034D
946433E
312488C
189033D
202696B
352041D
588589D
761161B
512514D
349742B
041639E
435713C
195720F
185504F
810140A
331395A
448325D
724955E
526571B
146958A
180845F
322795B
290429F
322271A
938544D
255662A
509756D
454761A
877739B
065649D
974648A
850855E

004435F
873828D
897574C
854676C
740341C
377901B
233113D
020080D
578014B
625755B
036410D
388029C
585044D
176152B
994494B
626295A
225805B
029319A
438627D
587968B
577919A
562070D
573075C
519309D
129905D
452190A
851907B
705210D
808606B
543374C
645395B
435735D
187082E
261094E
071179B
416811B
613778D
644542D
748811B

402437B
377301A
314449D
571894D
591232A
386565D
309158C
477386B
569571A
825441D
489317E
251065E
205938E
655057C
380107D
721597A
576058D
666022A
964786A
019700A
950621C
853213C
365032B
083469B
613444C
290290A
877517A
047155E
636777B
023892D
931019B
434080A
077963D
737363A
379056A
168714A
950798B
702971C
136454E

226955A
206726B
881761D
124493F
347970A
761629B
495060E
889391E
004379A
611481B
425662A
878782A
312097C
002790A
027902C
626801B
061880D
256313B
232531C
079305E
803739B
163651A
422331D
477909A
542357D
137214D
819425D
017726C
137648A
738005C
212605D
074124D
693935C
096539F
157679B
598839E
563331E
885184D
033571F

047415D

170235E

677206C

555389A

621321C

492403D

094604F

128645F

261206F

391010B

122102E

482279E

509760B

738733D

074368B

663039B

241563D

031609C

776214A

889270B

727083E

345118B

011152C

926045A

622306C

102598F

154539E

409939E

342664E

356608B

601999B

119638B

095607A

377949C

544008D

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2005. évi 100. szá má ban, a fo gya té kos gyer me ket ne ve lõ és a szo ci á li san rá szo rult csa lá dok tá mo ga tá sá ról szóló
1076/2005. (VII. 15.) Korm. ha tá ro zat té ve sen ke rült köz zé té tel re.

(Szer kesz té si hiba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként

a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he ten te, szer dán ként, 
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál lam i,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to -
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé -
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke -
sítési pá lyá za ta it, az ál lam i, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer -
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za -
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár színes oldalakon is – he lyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér -
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for -
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi -
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi va ta los lap L és C so ro zat ból áll.

Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár -
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren -
de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos la p L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel -

lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.

A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6. cí -
mén, le vél cím: 1394 Bu da pest 62., Pf. 357; fax szám:
318-6668. 

2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 13 248 Ft  áfá val.

A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes szá mai megvásárol -
hatók a ki adó köz löny bolt já ban: 1085 Bu da pest,  Somogyi 
Bé la u. 6. Te le fon/fax: 267-2780.

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2005. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6624 Ft áfá val 

egy év re 13 248 Ft áfá val 

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég sze rû alá írás
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Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
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 ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban, illetve
 megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2005. évi éves elõ fi ze té si díj: 89 148 Ft. Egy pél dány ára: 184 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +161 Ft.
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 0076—2407

05.1953 – 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 ve zér igaz ga tó-he lyet tes.

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 szóló 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 2005. 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, illetve 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 Köz löny bolt ban (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél cím: Ma gyar Hi va ta los
 Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2005. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 89 148 Ft/év
Hi va ta los Ér te sí tõ 13 248 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 20 424 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 4 968 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 17 112 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 4 416 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 22 908 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 19 044 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 23 736 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 3 036 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 16 560 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 21 528 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 5 796 Ft/év
If jú sá gi és Sport Ér te sí tõ 4 416 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 14 352 Ft/év
In for ma ti kai és Hír köz lé si Köz löny 19 872 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Vízügyi Ér te sí tõ 13 524 Ft/év
Köz be szer zé si Ér te sí tõ 94 700 Ft/év

Köz le ke dé si Ér te sí tõ 22 080 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 17 112 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 17 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 13 800 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 19 872 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 27 600 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 11 868 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 14 076 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 10 488 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 5 796 Ft/év
Ma gyar Köz igaz ga tás 8 556 Ft/év
Nem ze ti Kul tu rá lis Alap prog ram Hír le ve le 4 416 Ft/év

Élet és Tu do mány 9 936 Ft/év
L'u do vé no viny 2 484 Ft/év
Ne ue Ze i tung 4 140 Ft/év
Ter mé sze t Vi lá ga 5 520 Ft/év
Va ló ság 6 624 Ft/év

Ki bõ ví tett Cég köz löny CD
2005 ja nu ár já tól – elõ fi ze tõi jel zé sek alap ján – az elekt ro ni kus Cég köz löny olyan te rü le tek kel bõ vül, ame lye ket az üz le ti kör nye zet ben mû kö dõ
fel hasz ná ló ink je len tõs há nya da a nap ra kész in for má ció szol gál ta tás alap ve tõ ré szé nek te kint és igé nyel.
A to vább ra is he ti rend sze res ség gel meg je le nõ le mez a Cég köz löny ha tá lyos és hi te les cég in for má ci ós adat bá zi sán kí vül ez után a Köz be szer zé si
Ér te sí tõ és a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ cí mû hi va ta los la pok in for má ci ó it is tar tal maz ni fog ja.
A ki bõ ví tett CD 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 25%-os áfá val 111 900 Ft, fél év re 55 950 Ft.

A 32 éves ha gyo má nya it vi szi to vább 2005 ja nu ár já tól a Jogta ná csa dó.

Az új név és for má tum ol va só ink igé nyei alap ján ki bõ ví tett tar tal mat, új ro va to kat és na gyobb ol dal ter je del met is ta kar.
Szer zõ ink ez után is olyan el is mert szak em be rek lesz nek, akik el mé le ti és gya kor la ti kér dé sek ben egy aránt jár ta sak, a té ma vá lasz tás ban pe dig to -
vább ra is sze m elõtt tart juk ol va só ink kí ván sá ga it.

Az új Jog ta ná csa dó 2005. évi éves elõ fi ze té si dí ja: 5796 Ft áfá val, fél év re 2898 Ft áfá val.

A HIVATALOS CD JOGTÁR ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2005. évi éves elõ fi ze té si dí jai:
(Ára ink az áfát ne m tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 72 000 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 120 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 150 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 186 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 249 600 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 436 800 Ft

Egy sze ri be lé pé si díj: 7200 Ft.

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2005-ös 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.
Ha tá lyos jog sza bá lyok on li ne el éré se: a na pon ta fris sí tett adat bá zis az in ter ne ten ke resz tül ér he tõ el a www.mhk.hu cí men. To váb bi in for má ció
kér he tõ a 06 (80) 200-723-as zöld szá mon.


