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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
11/2006. (I. 20.) Korm.

rendelete

a külföldi kulturális intézetekrõl  szóló
11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek mû köd te té sé -
vel, fel adat kör ével, fi nan szí ro zá sá val kap cso lat ban – a
kül föl di kul tu rá lis in té ze tek re vo nat ko zó nem zet kö zi szer -
zõ dé sek figye lembe véte lével – a következõt rendeli el:

1.  §

A kül föl di kul tu rá lis in té ze tek rõl  szóló 11/2000. (II. 8.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 3.  §-ának (1) be kez -
dé se a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egészül ki:

„Az In té zet ál ta lá nos dip lo má ci ai irá nyí tá sát a Kül ügy -
mi nisz té ri um látja el.”

2.  §

Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az In té zet éves mun ka ter vé vel kap cso lat ban az ok ta tá -
si mi nisz ter egyet ér té si, a kül ügy mi nisz ter vé le mé nye zé si
jogot gyakorol.”

3.  §

Az R. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § Az In té zet ve ze tõ je az igaz ga tó, akit a mi nisz ter

pá lyá zat út ján a tar tós kül szol gá lat ra ki ren de lés idõ tar ta -
má ra ne vez ki. Az igaz ga tó fe lett a ki ne ve zé si, fel men té si
és fe gyel mi jog kört az ok ta tá si mi nisz ter vé le mé nyé nek
ki ké ré sé vel és – amennyi ben az In té zet lét re ho zá sá ról
nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zik, vagy vi szo nos ság alap -
ján jött lét re – a kül ügy mi nisz ter egyet ér té sé vel a mi nisz -
ter, az egyéb mun kál ta tói jo go kat az Igaz ga tó ság ve ze tõ je
gya ko rol ja.”

4.  §

Az R. 10.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Az In té zet ve ze tõ i nek, va la mint az In té zet ben fog -

lal koz ta tott tar tós kül szol gá la tot tel je sí tõ köz tiszt vi se lõk

és mun ka vál la lók ki vá lasz tá sa so rán a mi nisz ter fi -
gyelembe ve szi a kül ügy mi nisz ter nek az adott ál lo más -
hely re vo nat ko zó különös feltételeket tartalmazó tájé -
koztatását.”

5.  §

Az R. 12.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek kel 
össze füg gõ nem zet kö zi jogi in téz ke dé sek meg té te lé rõl a
kül ügy mi nisz ter gondoskodik.

(4) Az In té ze tek hi va ta los el ne ve zé sét és tí pu sát a Nem -
ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma hon lap ján – cím,
te le fon- és fax szám, in ter ne tes el ér he tõ ség meg je lö lé sé -
vel – nyilvánosságra kell hozni.”

6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel ha tá lyát veszti
a) az R. 1.  §-ában a „mel lék let ben fel so rolt” szö veg rész

és az R. mel lék le te,
b) az R. 4.  §-ának (2) be kez dé se,
c) az R. mó do sí tá sá ról  szóló 176/2001. (IX. 26.) Korm.

ren de let, va la mint
d) az R. mó do sí tá sá ról  szóló 268/2001. (XII. 21.) Korm. 

ren de let.

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

A Kormány
12/2006. (I. 20.) Korm.

rendelete

az államtitkot vagy szolgálati titkot,
illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági

érdeket érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést
igénylõ beszerzések sajátos szabályairól  szóló

143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény 404.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:
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1.  §

Az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ leg alap ve tõ
biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü lön le -
ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já tos
sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let a
kö vet ke zõ 6/A.  §-sal egé szül ki:

„6/A.  § (1) Ha mû sza ki, biz ton sá gi kö ve tel mé nyek
szem pont já ból egy sé ges rend szer (pl. zárt cé lú táv köz lé si
há ló zat) ki ala kí tá sá nak és fenn tar tá sá nak fi nan szí ro zá sa
több szer ve zet kö zött osz lik meg, a Kor mány ál tal ki je lölt
fe le lõs szer ve zet – mint egye dü li aján lat ké rõ az e ren de let
sze rin ti el já rás ered mé nye ként – ke ret szer zõ dés sel gon -
dos ko dik a töb bi szer ve zet ál tal igény be ve he tõ be szer zés -
rõl.

(2) A ke ret szer zõ dés tar tal mát az érin tett szer ve ze tek
meg ren de lé se ik tar tal má nak meg ál la pí tá sá hoz meg is mer -
he tik és kö te le sek azt a vo nat ko zó ti tok vé del mi jog sza bá -
lyok sze rint ke zel ni. A Kor mány ál tal igény be vé tel re kö te -
le zett szer ve ze tek a ki je lölt aján lat ké rõ ré szé re kö te le sek a
ke ret szer zõ dés meg kö té sé hez szük sé ges ada to kat szol gál -
tat ni.

(3) Az igény be vé tel re kö te le zett in téz mé nyek a ke ret -
szer zõ dés ter hé re ki bo csá tott egy ol da lú jog nyi lat ko zat tal
(a to váb bi ak ban: meg ren de lés sel) va ló sít hat ják meg be -
szer zé sü ket. A meg ren de lés nem le het el len té tes a ke ret -
szer zõ dés sel. Az igény be vé tel re nem kö te le zett, de jo go -
sult szer ve ze tek – az aján lat te võ ként szer zõ dött fél hoz zá -
já ru lá sá tól füg gõ en – a ke ret szer zõ dés alap ján meg ren de -
lés sel él het nek.

(4) A ke ret szer zõ dés leg fel jebb 4 éves ha tá ro zott idõ re
köt he tõ. A ke ret szer zõ dés nek tar tal maz nia kell:

a) az igény be vé tel re kö te le zet tek, il le tõ leg jo go sul tak
kö rét;

b) meg kö té sé nek elõz mé nye it (hi vat ko zást a le foly ta -
tott be szer zé si el já rás ra), a be szer zés tár gyát és be csült
mennyi sé gét;

c) idõ be li ha tá lyát;
d) a be szer zés tár gyá ra vo nat ko zó mi nõ sé gi kö ve tel -

mé nye ket;
e) az el len szol gál ta tás pénz be li ér té két és meg fi ze té sé -

nek mód ját, ide jét;
f) arra vo nat ko zó ki kö tést, hogy az igény be ve võ a be -

szer zést, a ke ret szer zõ dés alap ján a szol gál ta tás(ok) igény -
be vé te lé rõl  szóló meg ren de lés sel va ló sít ja meg;

g) a meg ren de lé sek kez de mé nye zé sé vel, ezek vissza -
iga zo lá sá val, va la mint a tel je sí té sek kel kap cso la tos rész le -
tes fel té te le ket, kü lö nö sen a tel je sí té si ha tár idõt;

h) a szer zõ dés sze gé sért való fe le lõs ség sza bá lya it, va -
la mint a szer zõ dés sze gés jog kö vet kez mé nye it (köt bér);

i) a ke ret szer zõ dés sel és a meg ren de lés sel kap cso la tos
adat szol gál ta tá si, adat ke ze lé si kö te le zett sé ge ket;

j) a meg ren de lé si for ma nyom tat ványt.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

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

A Kormány
13/2006. (I. 20.) Korm.

rendelete

a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ,
kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra

szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások
megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról  szóló

228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi
CXXIX. tör vény 404.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján a vé de lem te rén alap ve tõ biz -
ton sá gi ér de ket érin tõ, ki fe je zet ten ka to nai, rend vé del mi,
ren dé sze ti cé lok ra szánt áruk be szer zé sé re, il le tõ leg szol -
gál ta tá sok meg ren de lé sé re vo nat ko zó sa já tos sza bá lyok ról 
 szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. ren de le tet (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § (1) E fe je zet al kal ma zá sá ban hir det mény köz zé -

té te lén az aján lat ké rõ hon lap ján tör té nõ köz zé té telt kell ér -
te ni. Az aján lat ké rõ tá jé koz ta tó jel leg gel a hir det ményt – a
hon la pon tör té nõ köz zé té telt köve tõen – bár mi lyen más
fó ru mon meg je len tet he ti. Az így köz zé tett hir det mény
nem tar tal maz hat más ada to kat, mint ame lyek a hon la pon
meg je len tek.

(2) A hon la pon tör té nõ meg je le nés nap ja egy ben a hir -
det mény köz zé té te lé nek napja.”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg az R. mó do sí tá sá ról  szóló 87/2005.
(V. 5.) Korm. ren de let 7.  §-a a hatályát veszti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
4/2006. (I. 20.) BM

rendelete

a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres
szervek hivatásos állományú tagjai illetményének
és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint

a folyósítás szabályairól  szóló
20/1997. (III. 19.) BM rendelet, valamint

a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek,
valamint az önkormányzati tûzoltóság szolgálati

viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes
kérdéseirõl és a személyügyi igazgatás rendjérõl  szóló

9/1997. (II. 12.) BM rendelet módosításáról

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.) 342.  §-a (2) be kez dés b), c), e),
f) pont já ban, va la mint a Hszt. vég re haj tá sá ról  szóló
140/1996. (VIII. 31.) Korm. ren de let (a továb biak ban: kor -
mány ren de let) 37/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben, a
38.  §-ának (2) be kez dé sé ben, a 38/A.  §-ának (2) be kez dé -
sé ben, a 45.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 50.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben, 54.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alatt álló fegy ve res szer -
vek hi va tá sos ál lo má nyú tag jai il let mé nyé nek és egyéb
jut ta tá sa i nak meg ál la pí tá sá ról, va la mint a fo lyó sí tás sza -
bá lya i ról  szóló 20/1997. (III. 19.) BM ren de let (a továb -
biakban: R1.) a kö vet ke zõ hi vat ko zás sal és 10.  §-sal egé -
szül ki:

„[A Hszt. 100/A.  §-ához]

10.  § A Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta li szer ve ze ti egy sé -
ge i hez, va la mint a bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sá val mû kö dõ
szer vek hez köz szol gá la ti vagy köz al kal ma zot ti mun ka -
kör be be ren delt, il let ve ve zé nyelt hi va tá sos ál lo mány il let -
mé nyét úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az a be so ro lá sa sze -
rin ti il let mé nyen túl a tény le ge sen hi va tá sos jog vi szony -
ban töl tött idõ alap ján õt meg il le tõ szol gá la ti idõ pót lé kot is 
tar tal maz za.”

2.  §

(1) Az R1. 19.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ l) pont -
tal egé szül ki:

[Tá vol lé ti díj szá mí tá sa szem pont já ból rend sze res il let -
mény pót lék nak mi nõ sül:]

„l) szol gá la ti idõ pót lék;”

(2) Az R1. 19.  §-a (1) be kez dé sé nek p) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a kö vet ke zõ r)–s) pon tok kal
egé szül ki:

[Tá vol lé ti díj szá mí tá sa szem pont já ból rend sze res il let -
mény pót lék nak mi nõ sül:]

„p) ve szé lyes ka taszt ró fa vé del mi és tûz ol tó be osz tás
pót lé ka;

r) rend õrségi köz te rü le ti pót lék;
s) ha tár õr sé gi ha tár ren dé sze ti pót lék.”

3.  §

Az R1. 49.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A kü lön le ges be ve té si pót lék ra, a dí szel gé si pót lék -
ra, a nyo mo zói pót lék ra, az ügye le ti pót lék ra, a kü lön le ges
gép jár mû ve ze tõi pót lék ra, a ku tya ve ze tõi pót lék ra, a ve -
szé lyes tûz ol tó be osz tás pót lék ra, a ve szé lyes ka taszt ró fa -
vé del mi be osz tás pót lék ra, az egyéb ve szé lyes sé gi pót -
lékra, a rend õr sé gi köz te rü le ti pót lék ra, va la mint a ha tár õr -
sé gi ha tár ren dé sze ti pót lék ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a
2. szá mú mel lék let tar tal maz za.”

4.  §

(1) Az R1. 2. szá mú mel lék le te I. 1/b. pont já nak má so -
dik gon do lat je les be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„– REBISZ Be ve té si Pa rancs nok ság Tá mo ga tó Kom -
man dó al egy sé gei,”

(2) Az R1. 2. szá mú mel lék le te I. 1/c. pont já nak má so -
dik és har ma dik gon do lat je les be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„– REBISZ Be ve té si Pa rancs nok ság,
– REBISZ Kü lön le ges Szol gá la tok Pa rancs nok sá ga

Pénz kí sé rõ Szol gá lat,”

5.  §

(1) Az R1. 2. szá mú mel lék le te III. pont já nak tizen -
negyedik–ti zen ha to dik gon do lat je les be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„– hely szí ne lõ és bal eset vizs gá ló,
– hely szí ne lõ,
– kör ze ti meg bí zott,”

(2) Az R1. 2. szá mú mel lék le té nek III. pont ja a követ -
kezõ gon do lat je les be kez dés sel egé szül ki:

„– se géd tech ni kus.”
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6.  §

A bel ügy mi nisz ter irá nyí tá sa alá tar to zó szer vek, va la -
mint az ön kor mány za ti tûz ol tó ság szol gá la ti vi szony ban
álló tag jai szol gá la ti vi szo nyá nak egyes kér dé se i rõl és a
sze mély ügyi igaz ga tás rend jé rõl  szóló 9/1997. (II. 12.)
BM ren de let (a továb biak ban: R2.) 28.  §-ának (1) be kez -
dé se har ma dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„Egyéb eset ben a ren del ke zés re álló ada tok alap ján kell
mér le gel ni, hogy a hi va tá sos ál lo má nyú ma ga tar tá sa al kal -
mas le het-e a Hszt. 56.  §-ának (6) be kez dé se c) pont já ban
meg ha tá ro zott mél tat lan sá gi ok meg ál la pí tá sá ra.”

7.  §

Az R2. 31.  §-ának cc) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A szol gá la ti vi szony meg szün te té se kor]
„cc) el té rõ meg ál la po dás hi á nyá ban von ja be a szerv

 által ki adott ok má nyo kat (BKV bér let stb.),”

8.  §

(1) Az R2. 56.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(1) A hi va tá sos ál lo mány ba tör té nõ ki ne ve zés kor meg
kell ál la pí ta ni a Hszt. 326.  § (1) be kez dé sé ben, to váb bá a
Hszt. 100/A.  §-ában meg ha tá ro zott szem pont ból be szá -
mít ha tó szol gá la ti vi szony, il let ve szol gá la ti idõ kez de tét,
és azt a ki ne ve zé si ok mány ban rög zí te ni kell.”

(2) Az R2. 56.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A szol gá la ti idõ pót lék ra jo go sult ság kez de té nek
meg ál la pí tá sa kor a tény le ge sen hi va tá sos ál lo mány ban
töl tött idõ ket össze kell szá mí ta ni.”

9.  §

Az R1. 2. szá mú mel lék le te ki egé szül e ren de let mel lék -
le té be fog lalt VII/A., va la mint IX. és X. pon tok kal.

10.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon
lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg az R2. 59.  §-ának (10) be -
kez dé se, va la mint az R2. 4. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja
ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R2. 59.  §-ának (10) be kez dé se sze rin ti ve ze tõi
dön té sek és in téz ke dé sek (pa rancs) az irat ke ze lé si sza bá -
lyok nak meg fele lõen meg sem mi sí tés re ke rül nek.

(3) E ren de let nek az il let mény pót lé kok ra vo nat ko zó
ren del ke zé se it 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter

Melléklet
a 4/2006. (I. 20.) BM rendelethez

[2. számú melléklet
a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez

Illetménypótlékok]

„VII/A. A kor mány ren de let 37/A.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ve szé lyes ka taszt ró fa vé del mi be osz tás pót -
lék ra jo go sí tó be osz tá sok:

He lyi szer vek nél:
A kör ze ti pol gá ri vé del mi pa rancs nok ság (ki ren delt ség)

hi va tá sos ál lo má nya, a ve ze tõi be so ro lás ban lé võk ki vé te -
lé vel.

Te rü le ti szer vek nél:
A pol gá ri ve szély hely zet ke ze lé si, va la mint a men tés -

szer ve zé si osz tá lyok ál lo má nyá ból:
– ki emelt fõ re fe rens,
– ki emelt fõ elõ adó,
– fõ elõ adó.

Köz pon ti szer vek nél:
A pol gá ri ve szély hely zet ke ze lé si, va la mint a men tés -

szer ve zé si fõ osz tá lyok ál lo má nyá ból:
– ki emelt fõ re fe rens,
– ki emelt fõ elõ adó,
– fõ elõ adó.”

„IX. A kor mány ren de let 38.  §-ában meg ha tá ro zott
rend õrségi köz te rü le ti pót lék ra jo go sí tó rend õrségi szol gá -
la ti be osz tá sok:

A köz rend vé del mi, köz le ke dés ren dé sze ti te vé keny sé -
get el lá tó ál lo mány ból:

He lyi szer vek nél (ke rü le ti, vá ro si rend õr kapitány -
ságok):

– osz tály ve ze tõ,
– osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
– al osz tály ve ze tõ,
– al osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
– ki emelt fõ re fe rens,
– cso port ve ze tõ,
– ki emelt fõ elõ adó,
– fõ elõ adó,
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– elõ adó,
– se géd elõ adó,
– szol gá lat pa rancs nok,
– õrs pa rancs nok,
– õrs pa rancs nok-he lyet tes,
– se géd elõ adó,
– jár õr ve ze tõ,
– fog da õr-pa rancs nok,
– fog da õr,
– jár õr,
– gép jár mû ve ze tõ,
– ku tya ve ze tõ,
– ob jek tum õr,
– kí sé rõ õr,
– moz gó õr,
– ha jó ve ze tõ,
– ha jó vizs gá ló,
– mo tor csó nak ve ze tõ.

Te rü le ti szer vek nél:
– fu tár,

va la mint a Bu da pes ti és Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány sá gok -
nál, to váb bá a REBISZ Be ve té si Osz tály nál, Objektum -
védelmi Osz tály nál, Ter ror el há rí tó Mû ve le ti Osz tály nál,
Pénz kí sé rõ Szol gá lat nál, Re pü lõ té ri Biz ton sá gi Szol gá lat
Köz biz ton sá gi Osz tály nál, Szál lí tó Osz tály nál, Légi
 Rendészeti Pa rancs nok ság nál, Tûz sze rész Szol gá lat nál,
Ál la mi Fu tár szol gá lat nál, Au tó pá lya Rend õr ség nél:

– osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
– al osz tály ve ze tõ,
– al osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
– ki emelt fõ re fe rens,
– ki emelt fõ elõ adó,
– fõ re fe rens,
– szak re fe rens,
– fõ elõ adó,
– elõ adó,
– se géd elõ adó,
– szol gá lat pa rancs nok,
– pa rancs nok (REBISZ bom ba a dat),
– cso port ve ze tõ,
– rész leg ve ze tõ,
– jár õr ve ze tõ,
– jár õr,
– szol gá lat pa rancs nok-he lyet tes,
– víz ágyú gép ko csi pa rancs nok,
– he li kop ter ve ze tõ,
– PSZH pa rancs nok,
– õr pa rancs nok,
– víz ágyú gép ko csi ke ze lõ,
– PSZH ve ze tõ,
– PSZH lö vész,
– gép jár mû ve ze tõ,
– ob jek tum õr,
– fog da õr,
– szol gá lat ve ze tõ,
– kí sé rõ õr,

– fel szá mo ló,
– mes ter lö võ,

– ku tya ve ze tõ,
– tûz sze rész.

Köz pon ti szer vek nél:
A Köz tár sa sá gi Õr ez red Sze mély vé del mi Fõ osz tály nál,

Ob jek tum vé del mi Fõ osz tály nál, Hír köz lé si és Biz ton ság -
tech ni kai Al osz tály nál, For gal mi Al osz tály nál:

– osz tály ve ze tõ-he lyet tes,
– al osz tály ve ze tõ,
– ki emelt fõ re fe rens,
– ki emelt fõ elõ adó,
– cso port ve ze tõ,
– fõ elõ adó,
– fõ mér nök,
– õr ség pa rancs nok,
– dísz õr ség pa rancs nok,
– dísz õr ség pa rancs nok-he lyet tes,
– ko ro na õr zõ pa rancs nok,
– ko ro na õr zõ pa rancs nok-he lyet tes,
– szol gá lat pa rancs nok,
– szol gá lat pa rancs nok-he lyet tes,
– ki emelt biz ton sá gi fõ tiszt,
– ki emelt fõ mér nök,
– mér nök,
– biz ton sá gi fõ tiszt,
– biz ton sá gi tiszt,
– hely szín biz to sí tó,
– biz ton sá gi gép ko csi ve ze tõ,
– gép jár mû ve ze tõ,
– tûz sze rész,
– dísz õr,
– ko ro na õr zõ,
– par la men ti õr,
– jár õr ve ze tõ,
– jár õr,
– la kás biz to sí tó,
– rak tár ve ze tõ,
– ob jek tum õr,
– tech ni kus.

X. A kor mány ren de let 38/A.  §-ában meg ha tá ro zott ha -
tár õr sé gi ha tár ren dé sze ti pót lék ra jo go sí tó ha tár õr sé gi
szol gá la ti be osz tá sok:

He lyi szer vek nél (ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek, ha tár -
va dász szá za dok, ide gen ren dé sze ti köz pon tok állomá -
nyából):

– ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség ve ze tõ,
– ha tár va dász szá zad pa rancs nok,
– ide gen ren dé sze ti köz pont ve ze tõ,
– ki ren delt ség ve ze tõ-he lyet tes,
– szá zad pa rancs nok-he lyet tes,
– köz pont ve ze tõ-he lyet tes,
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– osz tály ve ze tõ (ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség),
– al osz tály ve ze tõ,
– ki emelt fõ re fe rens,
– ki emelt fõ elõ adó,
– fõ elõ adó,
– elõ adó,
– cso port ve ze tõ,
– tech ni kai tiszt,
– sza kasz pa rancs nok,
– szol gá la ti cso port ve ze tõ,
– szol gá la ti rész leg ve ze tõ,
– szak ér tõ,
– fõ ha tár ren dész,
– ha tár ren dész,
– fõ út le vél ke ze lõ,
– út le vél ke ze lõ,
– jár õr ve ze tõ,
– jár õr,
– se géd elõ adó,
– ku tya ve ze tõ,
– ha jó ve ze tõ,
– õr.

Te rü le ti szer vek nél a Ha tár õr Igaz ga tó sá gok be ve té si
osz tá lyai (a be ve tés irá nyí tá si al osz tály ki vé te lé vel) ál lo -
má nyá ból:

– al osz tály ve ze tõ,
– cso port ve ze tõ,
– ki emelt fõ re fe rens,
– ki emelt fõ elõ adó,
– fõ elõ adó,
– elõ adó,
– szol gá la ti cso port ve ze tõ,
– szol gá la ti rész leg ve ze tõ,
– szak ér tõ,
– fõ ha tár ren dész,
– ha tár ren dész,
– jár õr ve ze tõ,
– jár õr,
– se géd elõ adó,
– ku tya ve ze tõ,
– õr.

Köz pon ti szer vek nél a be ve té si fõ osz tály ál lo má nyá ból:
– al osz tály ve ze tõ,
– ki emelt fõ re fe rens,
– ki emelt fõ elõ adó,
– fõ elõ adó,
– elõ adó,
– szol gá la ti cso port ve ze tõ,
– szol gá la ti rész leg ve ze tõ,
– szak ér tõ,
– fõ ha tár ren dész,
– ha tár ren dész,
– jár õr ve ze tõ,
– jár õr,

– fõ út le vél ke ze lõ,
– út le vél ke ze lõ,
– se géd elõ adó,
– ku tya ve ze tõ,
– õr.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

4/2006. (I. 20.) FVM
rendelete

az anyakecsketartás támogatásáról

Az ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi CXIV.
tör vény 10.  § (2) be kez dés b) pont ba) al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ag rár „de mi ni mis” ren de let: az EK-Szer zõ dés

87. és 88. cik ké nek a cse kély össze gû (de mi ni mis) tá mo -
ga tá sok ra való al kal ma zá sá ról a me zõ gaz da sá gi és ha lá -
sza ti ága zat ban  szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelet;

b) ál la mi tá mo ga tás: az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó
Szer zõ dés (a továb biak ban: EK-szer zõ dés) 87. cik ké nek
(1) be kez dé se szerinti támogatás;

c) anya kecs ke: min den olyan, a kecs ke faj hoz tar to zó
nõ iva rú ál lat, amely a bir to kon tar tás utol só nap já ig már
leg alább egy íz ben el lett, vagy leg alább egy éves;

d) bir to kon tar tás: a gaz da ság te nyé sze té ben tör té nõ
ál lat tar tás;

e) gaz da ság: a me zõ gaz da sá gi ter me lõ ál tal hasz no sí -
tott min den, a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén fek võ, az
 Európai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia Alap
 Garancia rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü let ala pú
tá mo ga tás 2005. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 18/2005. (III. 18.) FVM ren de let alap ján 
be je len tett me zõ gaz da sá gi te rü let, ma gyar or szá gi te nyé -
szet, egyé ni tá mo ga tá si jo go sult ság, va la mint kvó ta
összes sé ge;

f) kecs ke ENAR ren de let: a juh- és kecs ke fa jok egye -
deinek Egy sé ges Nyil ván tar tá si és Azo no sí tá si Rend sze ré -
rõl  szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet;

g) kecs ke ENAR szám: a kecs ke ENAR ren de let 1.  §
3. pont ja sze rin ti azo no sí tó szám;

h) me zõ gaz da sá gi be je len té si ren de let: a me zõ gaz da -
sá gi, ha lá sza ti, er dé sze ti és vi dék fej lesz té si ál la mi tá mo ga -
tá sok Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tör té nõ be je len té si rend jé -
rõl  szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. ren de let;
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i) re giszt rá ci ós szám: az Eu ró pai Unió Kö zös Ag rár po -
li ti ká ja ma gyar or szá gi vég re haj tá sá ban, il let ve a nem ze ti
ag rár tá mo ga tá si rend szer ben érin tett ügy fe lek kel össze -
füg gõ ügy fél re gisz ter lét re ho zá sá ról és az ez zel kap cso la -
tos nyil ván tar tás ba vé tel rõl  szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. 
ren de let (a továb biak ban: nyil ván tar tá si Korm. rendelet)
szerint kapott azonosító szám;

j) re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ: az Eu ró pai Unió
kö zös for rá sa i ból szár ma zó ag rár tá mo ga tá sok, az azok hoz
kap cso ló dó, nem ze ti költ ség ve tés bõl nyúj tott ki egé szí tõ
tá mo ga tá sok, va la mint a nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag -
rár tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek ál ta lá nos fel té te le i rõl
 szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. ren de let 1.  § (3) be kez dés
d) pont já ban meg ha tá ro zot tak sze rin ti ter me lõ. Ha a me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ még nem ren del ke zik az i) pont sze rin ti
re giszt rá ci ós szám mal, ak kor a ké re lem hez egy ide jû leg
csa tol ni kell a nyil ván tar tá si Korm. ren de let sze rin ti nyil -
ván tar tás ba vé te li ké rel met is;

k) te nyé szet: a kecs ke ENAR ren de let 1.  § 6. pont ja sze -
rin ti te nyé szet;

l) te nyé szet kód: a kecs ke ENAR ren de let 1.  § 7. pont ja
sze rin ti azo no sí tó szám.

2.  §

(1) E ren de let alap ján anya kecs ke tar tá sá hoz vissza nem 
té rí ten dõ tá mo ga tás ve he tõ igénybe.

(2) A tá mo ga tás igény be vé te lé re az az anya kecs két tar tó 
re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ jo go sult, aki

a) a tá mo ga tá si ké rel mé ben sze rep lõ ál la tok te nyé sze -
té nek ál lat tar tó ja ként sze re pel a kecs ke ENAR ren de let
sze rin ti nyil ván tar tás ban, és

b) gon dos ko dik a szak sze rû apa ál lat-hasz ná lat ról, va -
la mint

c) gon dos ko dik a te nyé sze té ben tar tott ál lat ál lo mány
kecs ke ENAR ren de let sze rin ti tar tós je lö lé sé rõl és fo lya -
ma tos nyil ván tar tá sá ról.

(3) A re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ a tá mo ga tás ra
be je len tett ál lat lét szám nak meg fe le lõ anya kecs ke-ál lo -
mányt kö te les a ké re lem el bí rá lá sá ról  szóló ha tá ro zat kéz -
hez vé te lé ig bir to kon tar ta ni.

(4) A tá mo ga tott anya kecs ke ál lo mányt a re giszt rált me zõ -
gaz da sá gi ter me lõ a ké re lem el bí rá lá sá ról  szóló ha tá ro zat kéz -
hez vé te lé tõl kö te les to váb bi száz na pon át bir to kon tar ta ni.

(5) A tá mo ga tás mér té ke 1200 Ft/anya kecs ke, a tá mo ga -
tás or szá gos szin ten a 2006. évre vo nat ko zó an leg fel jebb
40 000 egyed után nyújt ha tó. Ezt meg ha la dó igény lés ese tén
a tá mo ga tá si ke ret ki me rü lé sé rõl és a tá mo ga tá si ké rel mek
be fo ga dá sá nak le ál lí tá sá ról a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej -
lesz té si mi nisz ter köz le ményt ad ki, mely alap ján az MVH
az ez után be nyúj tott tá mo ga tá si ké rel me ket el uta sít ja.

(6) A tá mo ga tás re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõn -
ként, nap tá ri éven ként egy al ka lom mal nyújt ha tó, és
össze ge nem ha lad hat ja meg egy évre a 250 000 fo rin tot,
de leg fel jebb ezer euró le het.

(7) Egy anya kecs ke után a tárgy év ben csak egy szer fi -
zet he tõ tá mo ga tás.

3.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel met az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon e ren de let ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
mun ka nap tól 2006. ok tó ber 31-ig le het pos tai úton be nyúj -
ta ni az MVH Központi Hivatalához.

(2) A tá mo ga tá si ké rel met ki zá ró lag az MVH ál tal rend -
sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon le het visszavonni.

(3) Az MVH a ké rel me ket be ér ke zé si sor rend ben bírál -
ja el.

(4) Az MVH a tá mo ga tá si ké re lem el bí rá lá sa kor a ké re -
lem be nyúj tá sa hó nap já nak elsõ nap ján ér vé nyes, az Eu ró -
pai Köz pon ti Bank ál tal köz zé tett két ti ze des jegy pon tos -
ság gal meg ha tá ro zott euró de vi za középárfolyamot veszi
figye lembe.

(5) Az MVH a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét köve tõen 
az FVM ál tal biz to sí tott for rás ter hé re in téz ke dik a tá mo -
ga tás át uta lá sá ról a jogosult részére.

(6) A tá mo ga tá si ké re lem el len õr zé sét az MVH – az Or -
szá gos Me zõ gaz da sá gi Mi nõ sí tõ In té zet ál tal e ren de let
hatályba lépését kö ve tõ 15 na pon be lül ren del ke zé sé re bo -
csá tott – kecs ke ENAR nyil ván tar tás alap ján, a kecs ke
ENAR ren de let 9.  § sze rin ti ál lo mány-nyil ván tar tó és
egyéb iga zo ló ok má nyok (szám lák, ál lat-egész ség ügyi bi -
zo nyít vá nyok, szál lí tó le vél) ad mi niszt ra tív el len õr zé se
alap ján vég zi el. A hely szí ni el len õr zé sé nek leg alább a tá -
mo ga tá si ké rel mek 10%-ára kell ki ter jed nie.

4.  §

(1) Az e ren de let ke re té ben nyúj tott tá mo ga tás az ag rár
„de mi ni mis” ren de let ha tá lya alá tartozik.

(2) A me zõ gaz da sá gi be je len té si ren de let 5.  § (3) be kez -
dé se sze rin ti tá mo ga tá si ke re tek túl lé pé se ese tén az MVH
az igé nyelt tá mo ga tás össze gét – az érin tett me zõ gaz da sá -
gi ter me lõ nél a túl lé pés mér té ké vel me ge gye zõ en – csök -
ken ti.

5.  §

(1) A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok -
hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes
kér dé se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról
 szóló 2003. évi LXXIII. tör vény 15.  § (1) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rint a re giszt rált me zõ gaz da sá gi ter me lõ jo go -
su lat la nul ve szi igény be a tá mo ga tást, ha a 2.  § (2)–(3) be -
kez dé sé ben fog lalt kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get.

(2) Nem mi nõ sül jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga -
tás nak, ha ál lo mány csök ke nés ese tén a hi ány pót lás a pót -
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lást szük sé ges sé tévõ ese mény be kö vet ke zé se után tíz na -
pon be lül az MVH egy ide jû ér te sí té se mel lett meg tör té nik.

6.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tályba.

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

mi nisz ter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter, az egészségügyi miniszter,

valamint az ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter

5/2006. (I. 20.) FVM–EüM–ICSSZEM
együttes rendelete

az élelmiszerek jelölésérõl  szóló
19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes

rendelet módosításáról

Az élel mi sze rek rõl  szóló 2003. évi LXXXII. tör vény
20.  §-a (3) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az élel mi sze rek je lö lé sé rõl  szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együt tes ren de let (a továb biak -
ban: R.) 19.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ i) pont tal
egé szül ki:

(Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:)

„i) a Bi zott ság 2005/63/EK irány el ve (2005. ok tó ber
3.) a 2005/26/EK irány el vet he lyes bí tõ, 2000/13/EK
irány elv IIIa. mel lék le té nek ha tá lya alól ide ig le ne sen ki zá -
ran dó élel mi szer-össze te võk és -alap anya gok jegy zé ké nek 
meg ál la pí tá sá ról.”

2.  §

Az R. 4. szá mú mel lék le té nek II. fe je ze té ben a táb lá zat
„Hal” össze te võ sora jobb ol da li osz lo pá nak elsõ fran cia
be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ szö veg rész lép:

(Az össze te võ bõl ké szült, ide ig le ne sen nem je lö lés kö te -
les anyag)

„– Aro mák, vi ta mi nok és ka ro ti no i dok hor do zó anya -
ga ként hasz nált hal enyv”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

4.  §

Ez a ren de let a 2005/26/EK irány el vet he lyes bí tõ,
2000/13/EK irány elv IIIa. mel lék le té nek ha tá lya alól
 ideiglenesen ki zá ran dó élel mi szer-össze te võk és -alap -
anya gok jegy zé ké nek meg ál la pí tá sá ról  szóló, 2005. ok tó -
ber 3-i 2005/63/EK bi zott sá gi irány elv nek való meg fe le -
lést szol gál ja.

Gráf Jó zsef s. k., Dr. Voj nik Mária s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si egész ség ügyi mi nisz tériumi

 mi nisz ter po li ti kai államtitkár

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
if jú sá gi, csa lád ügyi, szo ci á lis
és esély egyen lõ sé gi miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

6/2006. (I. 20.) FVM
rendelete

a halászatról és a horgászatról  szóló
1997. évi XLI. tör vény végrehajtásának

egyes szabályairól  szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról

A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI. tör -
vény (Hhtv.) 56.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

A ha lá szat ról és a hor gá szat ról  szóló 1997. évi XLI. tör -
vény vég re haj tá sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 78/1997.
(XI. 4.) FM ren de let (a továb biak ban: R.) 28.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy -
ide jû leg a § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A me gyei köz igaz ga tá si ha tá ro kon át nyú ló ha lá sza -
ti víz te rü let ese tén az a ha lá sza ti ha tó ság az ille té kes,
amely nél a Hhtv. 6.  §-a sze rin ti ha lá sza ti víz te rü let té nyil -
vá ní tá si el já rás meg in dult.

(3) A hal vé del mi és hal gaz dál ko dá si bír ság ki sza bá sa,
va la mint az ál la mi ha lász jegy vagy hor gász jegy vissza vo -
ná sa iránt az el já rás le foly ta tá sá ra az a ha lá sza ti ha tó ság
ille té kes, amely nek te rü le tén a ha lá szó vagy hor gá szó la -
kó he lye (en nek hi á nyá ban szál lás he lye), il let ve a ha lá szat -
ra jo go sult szék he lye van.”
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2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 36.  §-sal egé szül ki:
„36.  § Ez a ren de let ter mé sze tes élõ he lyek, il let ve a va -

don élõ nö vény- és ál lat vi lág vé del mé rõl  szóló 1992. má -
jus 21-i 1992/43/EGK ta ná csi irány elv 14–15. cik ké nek
való meg fe le lést szolgálja.”

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
2/2006. (I. 20.) GKM

rendelete

a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 
egyes támogatási programjainak részletes

szabályairól  szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9) és (10) be kez dé sé ben és 49.  §-ának o) pont -
já ban, va la mint a kis- és kö zép vál lal ko zá sok ról, fej lõ dé -
sük tá mo ga tá sá ról  szóló 2004. évi XXXIV. tör vény
21.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes tá -
mo ga tá si prog ram ja i nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
19/2004. (II. 27.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.)
2.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(9) Az Ámr. 82.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti
tá mo ga tá sok nál a tá mo ga tás fel té te le i re – a pá lyá zat ra és a
pá lyá za ti el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek ki vé te lé vel –
e ren de let ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell az -
zal, hogy a tá mo ga tás fel té te le it a pá lyá za ti fel hí vás he lyett 
a Kor mány egye di leg ál la pít ja meg. A 10 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg nél na gyobb, de 50 mil lió eu ró nak
– lo gisz ti kai be ru há zá sok ese té ben 20 mil lió eu ró nak –
meg fe le lõ fo rint összeg nél ki sebb el szá mol ha tó költ sé gû
be ru há zá sok ré szé re ki zá ró lag ab ban az eset ben le het
egye di dön tés alap ján tá mo ga tást meg ítél ni, amennyi ben a

dön tés ho zó meg ál la pít ja, hogy azok az Eu ró pai Unió
Struk tu rá lis Alap ja i ból társ fi nan szí ro zott pá lyá za tok ból
nem ré sze sül het nek tá mo ga tás ban.”

(2) Az R. 2.  §-ának (10) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(10) A (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott, a Kor mány ál -
tal egye di dön tés sel meg ítélt tá mo ga tás a kö vet ke zõ ese -
tek ben nyújtható:

a) nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emel ke dõ nagy be -
ru há zá sok hoz, amennyi ben azok el szá mol ha tó költ sé ge i -
nek össze ge leg alább 50 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint -
összeg és az új on nan lé te sí tett mun ka he lyek szá ma leg -
alább 100, il let ve az Észak-Ma gyar or szág, Észak-Al föld,
Dél-Al föld, Kö zép-Du nán túl, Dél-Du nán túl ter ve zé si-sta -
tisz ti kai ré gi ó ban, vagy a Nyu gat-Du nán túl ter ve zé si sta -
tisz ti kai ré gió cell dö möl ki, le te nyei, õriszentpéteri, téti,
vasvári és zalaszentgróti kistérségben legalább 50;

b) be ru há zá sok hoz, amennyi ben azok el szá mol ha tó költ -
sé ge i nek össze ge leg alább 10 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo -
rint összeg és az új on nan lé te sí tett mun ka he lyek  száma leg -
alább 50, il let ve az Észak-Ma gyar or szág, Észak-Al föld,
Dél-Al föld, Kö zép-Du nán túl, Dél-Du nán túl ter ve zé si-sta -
tisz ti kai ré gi ó ban, vagy a Nyu gat-Du nán túl ter ve zé si sta tisz -
ti kai ré gió cell dö möl ki, le te nyei, õri szent pé te ri, téti, vas vá ri
és za la szentg ró ti kis tér ség ben leg alább 25;

c) lo gisz ti kai be ru há zá sok hoz, amennyi ben azok el szá -
mol ha tó költ sé ge i nek össze ge leg alább 10 mil lió eu ró nak
meg fe le lõ fo rint összeg és az új on nan lé te sí tett mun ka he -
lyek szá ma leg alább 10;

d) re gi o ná lis szol gál ta tó köz pon tok lé te sí té sé re irá nyu -
ló be ru há zá sok hoz, ahol az el szá mol ha tó költ ség – azaz az
új on nan fel vett mun ka vál la lók – a szám vi tel rõl  szóló
2000. évi C. tör vény 79.  §-a sze rint el szá mol ha tó, sze mé -
lyi jel le gû rá for dí tá sa i nak elsõ 24 havi össze ge leg alább
10 mil lió eu ró nak meg fe le lõ fo rint összeg és az új on nan lé -
te sí tett mun ka he lyek szá ma leg alább 100, il let ve az
Észak-Ma gyar or szág, Észak-Al föld, Dél-Al föld, Kö -
zép-Du nán túl, Dél-Du nán túl ter ve zé si-sta tisz ti kai ré gi ó -
ban, vagy a Nyu gat-Du nán túl ter ve zé si sta tisz ti kai ré gió
cell dö möl ki, le te nyei, õri szent pé te ri, téti, vas vá ri és za la -
szentg ró ti kis tér ség ben leg alább 50. Új on nan fel vett mun -
ka vál la ló nak mi nõ sül a mun ka he lyek szá má nak net tó nö -
ve ke dé se az érin tett vál lal ko zás ban, a mun ka hely fo gal -
má ba be le ért ve a köl csön vett mun ka erõt a köl csön ve võ -
nél, amennyi ben a köl csön adó a köl csön ve võ be ru há zá sá -
nak meg kez dé sé ig nyi lat ko zik a köl csön ve võ nek, hogy a
köl csön adott mun ka erõ te kin te té ben az Eu ró pai Kö zös sé -
get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze -
rin ti ál la mi tá mo ga tást nem vett és nem is vesz igény be.
Köl csön vett mun ka erõ ese tén sze mé lyi jel le gû rá for dí tás -
ként a köl csön ve võ ál tal a köl csön adó nak fi ze tett meg bí -
zá si díj nak – a köl csön adó nyi lat ko za ta alap ján – a köl -
csön adó ál tal el szá molt sze mé lyi jel le gû rá for dí tá so kat
meg nem ha la dó össze gét kell figye lembe ven ni. Az új on -
nan lét re ho zott mun ka he lye ket a köl csön ve võ öt éven ke -
resz tül kö te les fenn tar ta ni.”
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2.  §

Az R. 10.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(8) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott pénz ügyi és idõ be li üte me zés sze rint, de
leg fel jebb öt költ ség ve té si évre ki ter je dõ en tör tén het. Az
Ámr. 82.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti tá mo ga tá -
sok nál, amennyi ben a be ru há zá si pro jekt meg va ló su lá sa
az öt költ ség ve té si évet meg ha lad ja, tá mo ga tás a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott pénz ügyi és idõ be li üte -
me zés sze rint öt költ ség ve té si évet meg ha la dó an is fo lyó -
sít ha tó, leg fel jebb a be ru há zás ter ve zett be fe je zé sét kö ve tõ 
egy évig.”

3.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it a Kor mány nak a ren de let ha tály ba -
lé pé sét köve tõen ho zott egye di tá mo ga tá si dön té se i re kell
al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um egyes tá -
mo ga tá si prog ram ja i nak rész le tes sza bá lya i ról  szóló
19/2004. (II. 27.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló

a) 127/2004. (XII. 8.) GKM ren de let 1.  §-ának (1) és
(2) be kez dé se,

b) 18/2005. (IV. 8.) GKM ren de let 2.  §-a.

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

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
8/2006. (I. 20.) KE

határozata

egyetemi tanárok kinevezésérõl és „Posztomusz”
egyetemi tanári cím adományozásáról

Az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la pí tott jog kö röm -

ben, te kin tet tel a fel sõ ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXX.
tör vény 17. § (6)–(7) be kez dé se i re

2006. ja nu ár 1. napjával

Bi zó né dr. Sár di Ka ta lint, a Veszp ré mi Egye tem egye te -
mi do cen sét,

dr. Bra de an-Eb in ger Ne lut, a Bu da pes ti Cor vi nus
Egye tem egye te mi do cen sét,

dr. Hof me is ter Ág nest, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Hor váth Mik lóst, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye -
tem re ki ne ve zett egye te mi ta ná rát,

dr. M. Kiss Sán dort, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye -
tem re ki ne ve zett egye te mi ta ná rát,

dr. Me zei Ba lázs Mi hályt, a Páz mány Pé ter Ka to li kus
Egye tem re ki ne ve zett egye te mi ta ná rát,

dr. Pete Pé tert, a Bu da pes ti Cor vi nus Egye tem egye te -
mi do cen sét,

dr. Sá vai Já nost, a Sze ge di Hit tu do má nyi Fõ is ko la fõ is -
ko lai ta ná rát,

dr. Tat tay Le ven tét, a Páz mány Pé ter Ka to li kus Egye -
tem egye te mi do cen sét és

dr. Tu ray Alf ré dot, a Sze ge di Hit tu do má nyi Fõ is ko la fõ -
is ko lai ta ná rát

ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

2006. ja nu ár 1-jé tõl, meg hí vás sal

dr. Dan zin ger, Leif a Kö zép-eu ró pai Egye tem egye te mi
do cen sét,

dr. Ear le, John a Kö zép-eu ró pai Egye tem egye te mi do -
cen sét,

dr. Hu o ransz ki Fe ren cet, a Kö zép-eu ró pai Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Ko cha no wicz, Ja cek a Kö zép-eu ró pai Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Mo ro sa nu, Ghe org he a Kö zép-eu ró pai Egye tem
egye te mi do cen sét,

dr. Pa ga no, Ugo a Kö zép-eu ró pai Egye tem egye te mi
do cen sét és

dr. Zim mer mann, Su san a Kö zép-eu ró pai Egye tem
egye te mi do cen sét

– négy éves idõ tar tam ra –,

2006/6. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 499



dr. Kiss End rét, a Ko do lá nyi Já nos Fõ is ko la ku ta tó pro -
fesszo rát

– öt éves idõ tar tam ra –

ki ne ve zem egye te mi ta nár rá.

„Posz to musz” egye te mi ta ná ri cí met ado má nyo zok a
Kö zép-eu ró pai Egye te men

dr. Tóth Ist ván György egye te mi do cens nek.

Bu da pest, 2005. de cem ber 28.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. ja nu ár 6.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter

KEH ügy szám: V-2/6182/2005.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1005/2006. (I. 20.) Korm.

határozata

a lokális, nagy csapadékok okozta
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos elõrejelzési

és riasztási rendszerrõl

A Kor mány el ren de li, hogy a ve szé lyes idõ já rá si ha tá -
sok kö vet kez té ben elõ ál ló ka taszt ró fa hely ze tek le he tõ ség
sze rin ti meg elõ zé se, a koc ká za tok csök ken té se, az élet- és
va gyon biz ton ság ja ví tá sa cél já ból a lo ká lis, nagy csa pa dé -
kok okoz ta ve szély hely ze tek kel kap cso la tos elõ re jel zé si
és ri asz tá si rend szer mû kö dé sét kezd je meg.

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

Ha tár idõ: 2006. feb ru ár 1.

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

A Kormány
1006/2006. (I. 20.) Korm.

határozata

a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány
 Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány

1. mó do sít ja a Habs burg-ko ri Ku ta tá sok Köz ala pít vány 
(a továb biak ban: Köz ala pít vány) Ala pí tó Ok ira tát, és el fo -
gad ja an nak egy sé ges szerkezetû változatát;

2. fel ha tal maz za az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a Köz ala -
pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván -
tar tás ba vé te le so rán az Ala pí tó ne vé ben el jár jon;

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz -
zé té te lét.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re 
 emel ke dé sét köve tõen azonnal

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

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
1/2006. (I. 20.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel
Köztársaság Kormánya között a kétoldalú

szerzõdések számbavételérõl Varsóban,
2005. június 17-én aláírt Jegyzõkönyv kihirdetésérõl

szóló 2005. évi CLXIX. törvény 2–3. §-a
hatálybalépésérõl

A 2005. évi CLXIX. tör vénnyel a Ma gyar Köz löny
2005. de cem ber 27-i, 170. szá má ban ki hir de tett, a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa ság Kor má -
nya kö zött a két ol da lú szer zõ dé sek szám ba vé te lé rõl Var -
só ban, 2005. jú ni us 17-én alá írt Jegy zõ könyv 3. cik ke sze -
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rint az a ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges bel sõ jogi kö ve tel -
mé nyek tel je sü lé sé rõl szó ló ké sõb bi jegy zék kéz hez vé te -
lé nek nap ján lép ha tály ba.

A Len gyel Köz tár sa ság a Ma gyar Köz tár sa sá got 2005.
szep tem ber 22-én, a Ma gyar Köz tár sa ság a Len gyel Köz -
tár sa sá got 2005. de cem ber 29-én a Jegy zõ könyv 3. cik ke
sze rint írás ban, dip lo má ci ai csa tor ná kon ke resz tül ér te sí -
tet te, hogy a Jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges
bel sõ jogi kö ve tel mé nyek tel je sül tek. Az ér te sí tést a Len -
gyel Köz tár sa ság Nagy kö vet sé ge ugyan azon a na pon kéz -
hez vet te.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 2005. évi
CLXIX. tör vény 4. § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tom, hogy 
a Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Len gyel Köz tár sa -
ság Kor má nya kö zött a két ol da lú szer zõ dé sek szám ba vé -
te lé rõl Var só ban, 2005. jú ni us 17-én alá írt Jegy zõ könyv
ki hir de té sé rõl szó ló 2005. évi CLXIX. tör vény 2–3. §-a
2005. de cem ber 29-én, azaz ket tõ ezer-öt de cem ber hu -
szon ki len ce di kén, ha tály ba lé pett.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
k ö z l e m é n y e

a Kormány 2006. I. félévi munkatervébõl származó
jogalkotási feladatok jegyzékérõl

Elõ ter jesz tés a vi dék po li ti kai cé lok meg va ló sí tá sát szol -
gá ló for rá sok fel hasz ná lá sá nak össze han go lá sá ról  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH TKH

Elõ ter jesz tés az or szá gos és ága za ti szo ci á lis pár be széd
egyes kér dé se i rõl  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: FMM

Elõ ter jesz tés a köz rak tá ro zás ról  szóló 1996. évi
XLVIII. tör vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vény -
javaslatról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi
XLII. tör vény mó do sí tá sá ról ren del ke zõ tör vény -
javaslatról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá -
sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a szak for dí tás ról és a tol má cso lás ról, va la -
mint a Hi te les Szak for dí tói és Ha tó sá gi Tol mács
 Kamaráról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IM

Elõ ter jesz tés az eu ró pai szö vet ke ze tek rõl  szóló tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: IM

Elõ ter jesz tés a bün te tõ el já rás ban foly ta tott köz ve tí tõi
te vé keny ség rõl  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról
 szóló 1949. évi XX. tör vény a ha tá ron túli ma gya rok köz -
jo gi stá tu szá val össze füg gés ben tör té nõ mó do sí tá sá ra vo -
nat ko zó tör vényjavaslatról

Fe le lõs: IM

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. tör vény di gi tá lis mû sor ter jesz tés sel össze -
függõ mó do sí tá sá ról és a di gi tá lis át ál lás át me ne ti sza bá -
lya i ról  szóló tör vényrõl

Fe le lõs: IHM
IM

Elõ ter jesz tés az ENSZ Ég haj lat vál to zá si Ke ret egyez -
mény Ki o tói Jegy zõ köny vé vel kap cso la tos ke ret rend szer
fel ál lí tá sá ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: KvVM
IM

Elõ ter jesz tés a gyü möl csös ül tet vé nyek, va la mint a
gyü möl csös ül tet vé nyek mé re tét el nem érõ, gyümölcs -
fával be te le pí tett te rü le tek össze írá sá ról  szóló tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: KSH
IM

Elõ ter jesz tés a Nem ze ti Vi dék po li ti kai Ta nács ról  szóló
tör vényjavaslatról

Fe le lõs: MeH TKH

Elõ ter jesz tés a ter ve zõ- és szak ér tõ mér nö kök, va la mint
épí té szek szak mai ka ma rá i ról  szóló 1996. évi LVIII. tör -
vény mó do sí tá sá ra vo nat ko zó tör vényjavaslatról

Fe le lõs: RFF TNM
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Elõ ter jesz tés a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá -
ról  szóló 2001. évi XXXIX. tör vény és a me ne dék jog ról
 szóló 1997. évi CXXXIX. tör vény mó do sí tá sá ra és az
 Európai Unió pol gá rai és csa lád tag ja ik ma gyar or szá gi tar -
tóz ko dá sá ról  szóló tör vény meg al ko tá sá ra irá nyu ló tör -
vényjavaslatok egy ide jû tör vénycsomagjáról

Fe le lõs: BM

Elõ ter jesz tés a gyógy sze rek és gyó gyá sza ti se géd esz kö -
zök köz be szer zé sé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló
130/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról
(2004/18/EK)

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés a szer ves ol dó sze rek egyes fes té kek ben,
lak kok ban és jár mû ja ví tó fé nye zé sé re szol gá ló ter mé kek -
ben tör té nõ fel hasz ná lá sa so rán ke let ke zõ il lé kony szer ves
ve gyü le tek ki bo csá tá sa kor lá to zá sá val kap cso la tos kö ve -
tel mé nyek nek való meg fe le lõ ség rész le tes sza bá lya i ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az áruk és a szol gál ta tá sok biz ton sá gos sá -
gá ról és az ez zel kap cso la tos pi ac fel ügye le ti el já rás ról
 szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ICSSZEM

Elõ ter jesz tés a köz be szer zé si el já rá sok ban elekt ro ni ku -
san gya ko rol ha tó el já rá si cse lek mé nyek sza bá lya i ról és az
Elekt ro ni kus Köz be szer zé si Rend szer rõl  szóló 167/2004.
(V. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról (Eu ró pai Par la ment
és a Ta nács 2004/18/EK irány el ve)

Fe le lõs: IHM
IM
MeH

Elõ ter jesz tés az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rõl  szóló 275/2004.
(X. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az üveg ház ha tá sú gáz ki bo csá tá sok kal
kap cso la tos nem zet kö zi együtt mû kö dés sel meg va ló su ló
pro jekt te vé keny sé gek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM
GKM

Elõ ter jesz tés a hul la dék ká vált gép jár mû vek rõl  szóló
267/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az ózdi mar tin sa lak fel hasz ná lá sá val ké -
szült la kó épü le tek tu laj do no sa i nak kár eny hí té sé rõl  szóló
40/2003. (III. 27.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: BM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Köz tár sa ság és az „EFTA tag -
államok” kö zöt ti, va la mint a Ma gyar Köz tár sa ság és a
Nor vég Ki rály ság kö zöt ti, az EGT és a Nor vég Fi nan szí ro -
zá si Me cha niz mu sok tá mo ga tá sok, prog ra mok pénz ügyi
le bo nyo lí tá si, szám vi te li és el len õr zé si rend jé rõl

Fe le lõs: EU TNM

Elõ ter jesz tés a vízi áru fu va ro zás ról  szóló egyes ren de le -
tek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a fel sõ ok ta tás ról  szóló tör vény vég re haj tá -
sá ról

Fe le lõs: OM

Elõ ter jesz tés a ki emelt nem zet gaz da sá gi je len tõ sé gû
be ru há zá sok kal össze füg gõ ha tó sá gi el já rá sok egyes sza -
bá lya i ról  szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: EU TNM
IM

Elõ ter jesz tés az er dõ rõl és az erdõ vé del mé rõl  szóló
1996. évi LIV. tör vény (Evt.) mó do sí tá sá ról  szóló tör -
vényjavaslatról

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a kör nye ze ti alap nyil ván tar tás ról  szóló
kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a kül föl di kul tu rá lis in té ze tek rõl  szóló
11/2000. (II. 8.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: NKÖM
KüM

Elõ ter jesz tés a pénz be li szo ci á lis el lá tá sok el szá mo lá sá -
nak sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ICSSZEM

Elõ ter jesz tés a pénz be li és ter mé szet be ni szo ci á lis el -
látások igény lé sé nek, meg ál la pí tá sá nak és fo lyó sí tá sá nak
rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ICSSZEM

Elõ ter jesz tés az épí tés ügy kö ré be tar to zó te vé keny sé -
gek el lá tá sá hoz szük sé ges nyil ván tar tá sok, adat szol gál ta -
tá sok (adat bá zi sok és in for má ci ós rend sze rek) lé te sí té sé -
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nek és mû kö dé sé nek fel té te le i rõl  szóló 241/1997.
(XII. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no -
ló gi ák kül ke res ke del mi for gal má nak en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Kö zös sé gek Bi zott sá gá nak
2005/2395. sz. jog sér té si el já rá sá ban az ál la mot meg il le tõ
sza va zat el sõbb sé gi rész vény jog in téz mé nyé vel össze füg -
gés ben tett hi va ta los fel szó lí tá sá ra te kin tet tel ki ala kí tan dó
ál lás pont ról

Fe le lõs: IM
PM
EU TNM

Elõ ter jesz tés a köz pon to sí tott köz be szer zé si rend szer -
rõl, va la mint a köz pon ti be szer zõ szer ve zet fel adat- és ha -
tás kö ré rõl  szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról (2004/18/EK irány elv)

Fe le lõs: MeH
IM

Elõ ter jesz tés a mu ze á lis in téz mé nyek lá to ga tó it meg il -
le tõ ked vez mé nyek rõl  szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: NKÖM

Elõ ter jesz tés az épü le tek ener gia fel hasz ná lá sá ról; ener -
gia ta nú sít vány tar tal má ról, ki adá sá ról; a te le pü lés ter ve zé -
si, az épí té sze ti-mû sza ki ter ve zé si és az épí tés ügyi mû sza -
ki szak ér tõi jo go sult ság sza bá lya i ról (2002/91/EK irány -
elv)

Fe le lõs: RFF TNM
GKM

Elõ ter jesz tés a szo ci á lis fog lal koz ta tás en ge dé lye zé sé -
rõl és el len õr zé sé rõl, va la mint a szo ci á lis fog lal koz ta tá si
tá mo ga tás igény lé sé rõl és fel hasz ná lá sa el len õr zé sé rõl
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ICSSZEM

Elõ ter jesz tés az irá nyí tott te rü le ti ki egyen lí té si rend -
szer rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ICSSZEM

Elõ ter jesz tés az or szá gos je len té si és fé rõ hely fi gye lõ
rend szer szá má ra be je len ten dõ ada tok kö ré rõl, va la mint az 
adat köz lés mód já ról és ide jé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: ICSSZEM

Elõ ter jesz tés a mû sza ki tar tal mú jog sza bály ter ve ze tek -
nek az Eu ró pai Bi zott ság gal és az Eu ró pai Unió tagálla -
maival való egyez te té sé rõl  szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm.
ren de let fe lül vizs gá la tá ról

Fe le lõs: IM
GKM
EU TNM

Elõ ter jesz tés a Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó
Rend szer mû kö dé si fel té te le i nek, va la mint az egy sé ges já -
ru lék be val lá si, il let ve -fi ze té si rend szer hez kap cso ló dó an
a fo ga dás, vissza iga zo lás és az azo no sí tás te kin te té ben
csat la ko zá si, adat vé del mi és biz ton sá gi fel té te le i nek és a
kor mány za ti cím tár nak kor mány ren de le ti szin ten tör té nõ
sza bá lyo zá sá ról

Fe le lõs: MeH EKK

Elõ ter jesz tés a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény fel sõ ok ta tás ban tör té nõ vég re -
haj tá sá ról, a fog lal koz ta tás sal össze füg gõ egyes kér dé sek -
rõl

Fe le lõs: OM

Elõ ter jesz tés a Ba la ton nal kap cso la tos egyéb jog sza bá -
lyok és kor mány ha tá ro za tok fe lül vizs gá la tá ról

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés az épí tés ügyi bír ság meg ál la pí tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let el ké szí té sé rõl

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a fej lesz té si tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó
dön té sek el já rás rend jé rõl

Fe le lõs: EU TNM

Elõ ter jesz tés a jo go sult ál lat or vos fel ada ta i ról és ha tás -
kö ré rõl, mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya i ról

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a fel szá mo lás sal meg szûnt szö vet ke ze tek
üz let ré sze se it ért va gyon vesz tés rész le ges meg té rí té sé rõl
 szóló tör vényjavaslatról

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a me gyei (fõ vá ro si) föld mû ve lés ügyi hi -
va tal lé te sí té sé rõl és egyes ha tás kört meg ál la pí tó jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek mó do sí tá sá ról  szóló 1991. évi
VII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a bá nyá szat ról  szóló tör vény vég re haj tá sá -
ról ren del ke zõ 2003/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
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Elõ ter jesz tés a frek ven cia hasz ná la ti jo go sult ság meg -
szer zé sét szol gá ló ár ve rés és pá lyá zat sza bá lya i ról  szóló
11/2003. (I. 30.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IHM

Elõ ter jesz tés a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak
meg ál la pí tá sá ról  szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: IHM

Elõ ter jesz tés a cir ku szi me na zsé ria lé te sí té se és mû köd -
te té se en ge dé lye zé sé nek, va la mint fenn tar tá sá nak rész le -
tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: NKÖM
KvVM
FVM
BM

Elõ ter jesz tés a Nem ze ti Fej lesz té si Terv ope ra tív prog -
ram jai, az EQUAL Kö zös sé gi Kez de mé nye zés prog ram és 
a Ko hé zi ós Alap pro jek tek tá mo ga tá sa i nak fo ga dá sá hoz
kap cso ló dó pénz ügyi le bo nyo lí tá si, szám vi te li és ellen -
õrzési rend sze rek ki ala kí tá sá ról  szóló 360/2004. (XII. 26.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a hall ga tói hi tel rend szer rõl és a Di ák hi tel
Köz pont ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a fa lu si és ag ro tu risz ti kai szol gál ta tó te vé -
keny ség fel té te le i rõl  szóló kor mány ren de let meg al ko tá sá -
ról

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak pénz -
ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend jé nek ki -
ala kí tá sá ról  szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról

Fe le lõs: EU TNM

Elõ ter jesz tés a kö zös sé gi bel ví zi köz le ke dés re vo nat ko -
zó har mo ni zált fo lya mi in for má ci ós szol gál ta tá sok ról

Fe le lõs: GKM

89. Elõ ter jesz tés a pénz for ga lom ról  szóló kor mány ren -
de let rõl (Eu ró pai Par la ment 97/5/EK irány el ve és a Ta nács 
1997. ja nu ár 27-i irány el ve, va la mint az Eu ró pai Par la -
ment és a Ta nács 2002. szep tem ber 23-i 2002/65/EK
irány el ve alap ján)

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a szá mí tó gé pes in gat lan-nyil ván tar tá si
rend szer bõl tör té nõ szol gál ta tás ra vo nat ko zó szol gál ta tá si

szer zõ dés kö te le zõ ele me i rõl  szóló kor mány ren de let meg -
al ko tá sá ról

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés az üz le tek mû kö dé sé rõl és a bel ke res ke -
del mi te vé keny ség foly ta tá sá nak fel té te le i rõl  szóló
4/1997. (I. 22.) Korm. ren de let he lyé be lépõ új ke res ke del -
mi igaz ga tá si kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vá sá rok ról és a pi a cok ról  szóló 35/1995.
(IV. 5.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a ka to nai cél ból üze mel te tett ve szé lyes
ipa ri üze mek és ve szé lyes lé te sít mé nyek ka taszt ró fa vé del -
mi ha tó sá gi fel ada ta i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a zárt cé lú há ló za tok ról  szóló kor mány ren -
de let rõl

Fe le lõs: IHM

Elõ ter jesz tés a ma gyar or szá gi ku ta tás-fej lesz tés és tech -
no ló gi ai in no vá ció ha té kony sá gát elõ se gí tõ de re gu lá ci ó ról

Fe le lõs: OM

Elõ ter jesz tés a ka mat ból szár ma zó jö ve de lem mel össze -
füg gõ adó kö te le zett sé gek tel je sí té sé nek rész le tes el já rá si
sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a vég el szá mo lás szám vi te li fel ada ta i ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a te rü let fej lesz tés sel és a te rü let ren de zés -
sel kap cso la tos in for má ci ós rend szer rõl és a kö te le zõ adat -
köz lés sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl [Ko ráb bi
címe: elõ ter jesz tés a te rü let fej lesz tés sel és a te rü let ren de -
zés sel kap cso la tos in for má ci ós rend szer rõl és a kö te le zõ
adat köz lés rend jé rõl  szóló 112/1997. (VI. 27.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról]

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a te le pü lés ren de zé si és épí té si kö ve tel mé -
nyek rõl  szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a mi nisz té ri u mok és az or szá gos ha tás kö ri
szer vek te rü let fej lesz tés sel és te rü let ren de zés sel kap cso la -
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tos fel ada ta i ról és a mi nisz te rek kö zöt ti fo lya ma tos ko or di -
ná ció szem pont ja i ról

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a Sváj ci Alap pal (sváj ci hoz zá já ru lás az
eu ró pai gaz da sá gi és szo ci á lis ko hé zió lét re jöt té hez) kap -
cso la tos el já rás rend ki dol go zá sá ról

Fe le lõs: EU TNM

Elõ ter jesz tés a fej lesz té si köz szer zõ dé sek rõl

Fe le lõs: EU TNM
IM

Elõ ter jesz tés a me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo -
ga tá sok hoz és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás
egyes kér dé se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymó -
dosításokról  szóló 2003. évi LXXIII. tör vény mó do sí tá sá -
ról

Fe le lõs: FVM
IM

Elõ ter jesz tés a gén tech no ló gi ai te vé keny ség en ge dé lye -
zé si el já rá si rend jé rõl, va la mint az el já rás so rán az Eu ró pai 
Bi zott ság gal való kap cso lat tar tás ról  szóló 132/2004.
(IV. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a szenny vi zek és szenny víz isza pok me zõ -
gaz da sá gi fel hasz ná lá sá nak és ke ze lé sé nek sza bá lya i ról
 szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM
IM

Elõ ter jesz tés a ter mé szet vé del mi õrök re, il let ve õr szol -
gá la tok ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról  szóló 4/2000.
(I. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az ál lam ál tal vál lalt ke zes ség elõ ké szí té -
sé nek és a ke zes ség be vál tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló
151/1996. (X. 1.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: PM

Elõ ter jesz tés a kül föld re uta zás ról  szóló 1998. évi
XII. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló 101/1998. (V. 22.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: BM

Elõ ter jesz tés az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé -
sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004.
(IX. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé -
szet vé del mi ren del te té sû te rü le tek rész le tes föld hasz ná la ti
sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM
FVM

Elõ ter jesz tés a fel szí ni vi zek mi nõ sé ge vé del mé nek sza -
bá lya i ról  szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. ren de let mó do -
sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a vé dett ál lat fa jok vé del mé re, tar tá sá ra,
be mu ta tá sá ra és hasz no sí tá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok ról  szóló 8/1998. (I. 23) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a fe le lõs mû sza ki ve ze tõi te vé keny ség
gya kor lá sá nak sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let el ké -
szí té sé rõl

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a sa já tos épít mény faj ták kö ré be tar to zó
hon vé del mi ka to nai célú épít mé nyek re vo nat ko zó épí tés -
ügyi ha tó sá gi en ge dé lye zé si el já rá sok sza bá lya i ról  szóló
40/2002. (III. 21.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés a mi nõ sí tett adat ke ze lé sé nek rend jé rõl,
va la mint a Nem ze ti Biz ton sá gi Fel ügye let mû kö dé si rend -
jé rõl  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH NBI

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus biz ton ság rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH NBI

Elõ ter jesz tés az ipar biz ton sá gi el len õr zés rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: MeH NBI

Elõ ter jesz tés a di ák iga zol vány ról  szóló 17/2005. (II. 8.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: OM

Elõ ter jesz tés a hall ga tói jut ta tá sok, ked vez mé nyek
igény be vé te lé nek el já rá sá ról és a hall ga tók ál tal fi ze ten dõ
dí jak ról

Fe le lõs: OM
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Elõ ter jesz tés a te rü let fej lesz té si kon cep ci ók és prog ra -
mok, va la mint a te rü let ren de zé si ter vek egyez te té sé nek és
el fo ga dá sá nak rend jé rõl  szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm.
ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a fel nõtt kép zést foly ta tó in téz mé nyek és
fel nõtt kép zé si prog ra mok akk re di tá ci ó já nak sza bá lya i ról
 szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: FMM

Elõ ter jesz tés a nö vény vé del mi bír ság té te les mér té ké rõl 
 szóló kor mány ren de let elõ ké szí té sé rõl

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a re pü lõt erek kör nye ze té ben lé te sí ten dõ
zaj gát ló vé dõ öve ze tek ki je lö lé sé nek, hasz no sí tá sá nak és
meg szün te té sé nek sza bá lya i ról ké szült 176/1997. (X. 11.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a kör nye ze ti zaj és rez gés el le ni vé de lem
sza bá lya i ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés a kör nye ze ti kár el há rí tás sza bá lya i ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: KvVM

Elõ ter jesz tés kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról 
 szóló 2001. évi XXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról  szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. ren de let jog har mo ni zá ci ós célú
mó do sí tá sá ról (2003/86/EK, a 2003/109/EK, 2004/81/EK, 
2004/82/EK irány elv, 2004/38/EK irány elv)

Fe le lõs: BM

Elõ ter jesz tés a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé -
nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi LXVI. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról (2004/38/EK irány elv)

Fe le lõs: BM

Elõ ter jesz tés az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. ren de let jog har mo ni zá ci ós
célú mó do sí tá sá ról (2004/757/IB ke ret ha tá ro zat)

Fe le lõs: BM

Elõ ter jesz tés a me ne kült ügyi el já rás rész le tes sza bá lya i -
ról és a me ne dé ke sek ok má nya i ról  szóló 172/2001.
(IX. 26.) Korm. ren de let jog har mo ni zá ci ós célú módo -
sításáról (2252/2004/EK ren de let és a 2004/83/EK irány -
elv)

Fe le lõs: BM

Elõ ter jesz tés a me ne dék jog ról  szóló 1997. évi CXXXIX.
tör vény ha tá lya alá tar to zó kül föl di ek el lá tá sá ról és tá mo ga -
tá sá ról  szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. ren de let jog har mo ni -
zá ci ós célú mó do sí tá sá ról (2004/83/EK irány elv)

Fe le lõs: BM

Elõ ter jesz tés a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ -
dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi
XCV. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
2006/2004/EK ren de le te alap ján a fo gyasz tó vé de lem rõl
 szóló 1997. évi CLV. tör vény, a Pénz ügyi Szer ve ze tek
 Állami Fel ügye le té rõl  szóló 1999. évi CXXIV. tör vény,
va la mint a rá di ó zás ról és a te le ví zi ó zás ról  szóló 1996. évi
I. tör vény mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: ICSSZEM
IM

Elõ ter jesz tés az egyes kül té ri be ren de zé sek zaj ki bo csá tá si 
kö ve tel mé nye i rõl és meg fe le lõ sé gük ta nú sí tá sá ról  szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. ren de let módosítá sáról

Fe le lõs: KvVM
GKM

Elõ ter jesz tés a MKEH el len õr zé se so rán ki szab ha tó bír -
ság mér té ké nek és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az épí tés ügy kö ré be tar to zó te vé keny sé -
gek el lá tá sá hoz szük sé ges ha tó sá gi nyil ván tar tá sok lé te sí -
té sé nek és mû kö dé sé nek fel té te le i rõl  szóló 241/1997.
(XII. 19.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés az éle tük tõl és sza bad sá guk tól po li ti kai ok -
ból jog ta la nul meg fosz tot tak kár pót lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXII. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben elõ írt, a havi
élet já ra dék ki szá mí tá sá hoz szük sé ges alap összeg nagy sá gá -
nak 2006. évi meg ha tá ro zá sá ról  szóló kor mány ren de let rõl

Fe le lõs: IM

Elõ ter jesz tés az elekt ro ni kus ár lej tés rõl  szóló kor mány -
ren de let rõl

Fe le lõs: IHM
IM
MeH

Elõ ter jesz tés a fog lal koz ta tói nyug el lá tást szol gál ta tó
in téz mé nyek ál tal mû köd te tett fi ók te le pek lét re ho zá sá nak
biz to sí tá sá ról

Fe le lõs: PM
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Elõ ter jesz tés az uta zás szer ve zõ és -köz ve tí tõ te vé keny -
ség rõl  szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí -
tá sá ról

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a ma gán szál lás he lyek ide gen for gal mi célú 
hasz no sí tá sá ról  szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a pol gá ri fel hasz ná lá sú rob ba nó anya gok
for gal ma zá sá ról és fel ügye le té rõl  szóló 191/2002. (IX. 4.)
Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés az uta zá si és uta zás köz ve tí tõ szer zõ dés rõl
 szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: RFF TNM

Elõ ter jesz tés a vas úti köz le ke dé si ha tó ság, il let ve a
 Magyar Vas úti Hi va tal fel ada tá ra, ha tás kö ré re és ille té -
kességére vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti köz le ke dés te rü le tén a kö te le zõ
fe le lõs ség biz to sí tás rész le tes sza bá lya i ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti köz le ke dés biz ton sá gá ra vonat -
kozó rész le tes sza bá lyok ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a vas úti sze mély szál lí tás és a vas úti áru to -
váb bí tás kö ve tel mé nye i rõl, a sze mély szál lí tá si és az áru fu -
va ro zá si szer zõ dés re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok ról

Fe le lõs: GKM

Elõ ter jesz tés a hon vé del mi ága zat tûz vé del mi ha tó sá gi
te vé keny sé gé nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló kor mány ren -
de let rõl

Fe le lõs: HM

Elõ ter jesz tés az ál la mi re pü lé sek cél já ra szol gá ló re pü -
lõt ere ken tör té nõ ide ig le nes ha tár nyi tás egy sze rû sí tett el -
já rá si sza bá lya i ról

Fe le lõs: HM
PM
BM

Elõ ter jesz tés a já ró be teg-el lá tás ke re té ben ren delt
gyógy sze rek, gyó gyá sza ti se géd esz kö zök és gyógy für dõ -
el lá tá sok árá hoz nyúj tott tá mo ga tá sok el szá mo lá sá ról és
fo lyó sí tá sá ról  szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. ren de let
mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: EüM

Elõ ter jesz tés a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõi iga zol vány -
ról  szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let ren del ke zé -
se i nek ak tu a li zá lá sá ról

Fe le lõs: FVM

Elõ ter jesz tés a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si
ked vez mé nyek rõl  szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de -
let mó do sí tá sá ról

Fe le lõs: GKM

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

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
k ö z l e m é n y e

a 2006. február 1-je és február 28-a között
alkalmazható üzemanyagárakról

A sze mé lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény 82. §-ának
(2) be kez dé se fel ha tal maz za az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé -
si Hi va talt arra, hogy az üzem anyag árat ha von ta köz zé te gye.

Ha a ma gán sze mély az üzem anya got a köz le mény ben
sze rep lõ árak sze rint szá mol ja el, nem szük sé ges az üzem -
anyag ról szám lát be sze rez ni.

Ól mo zat lan mo tor ben zi nek:
ESZ-95 ól mo zat lan mo tor ben zin 253 Ft/l
ESZ-98 ól mo zat lan mo tor ben zin 266 Ft/l

Ke ve rék 258 Ft/l

Gáz olaj 259 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
t á j é k o z t a t ó j a

a Magyar Köztársaság területére belépõ külföldi
telephelyû gépjármûvek, valamint a magyar forgalmi

rendszámú gépjármûvel külföldre utazók érvényes
kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésének

igazolásáról

A Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye le te – a Nem -
zeti Iro da tá jé koz ta tá sa alap ján – az aláb bi a kat te szi köz zé:

1. A ma gyar or szá gi te lep he lyû gép jár mû üzem ben tar -
tó ja ál tal a Ma gyar or szá gon a kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tás 
mû ve lé sé re jo go sult biz to sí tó val kö tött kö te le zõ gép jár -
mû-fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés te rü le ti ha tá lya az Eu -
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ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i nak te rü le té re – a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tét is be le ért ve –, va la mint Svájc ra
ter jed ki. Ki ter jed to váb bá a biz to sí tá si szer zõ dés te rü le ti
ha tá lya a nem zet kö zi Zöld kár tya Rend szer azon or szá gai
te rü le té re, ame lyek iro dá já val a Ma gyar Nem ze ti Iro da
két ol da lú meg ál la po dást kö tött.

A Zöld kár tya Rend szer nek az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér -
ség hez tar to zó tag or szá gai:

Auszt ria
Bel gi um
Cip rus
Cseh or szág
Dá nia (és a Fe ro er-szi ge tek)
Észt or szág
Finn or szág
Fran cia or szág (és Mo na co)
Gö rög or szág
Hol lan dia
Iz land
Ír or szág
Len gyel or szág
Lett or szág
Li ech tens te in (kép vi se le tét a Zöld kár tya Rend szer ben

és az Eu ró pai Unió 4. sz. irány elv alap ján lét re jött szer ve -
ze tek ben Svájc lát ja el)

Lit vá nia
Lu xem burg
Ma gyar or szág
Mál ta
Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág (és a Channel-

 szigetek, Gib ral tár és Man szi ge te)
Né met or szág
Nor vé gia
Olasz or szág (és a Va ti kán és San Ma ri no)
Por tu gá lia
Spa nyol or szág
Svéd or szág
Szlo vá kia
Szlo vé nia

A Zöld kár tya Rend szer nek nem az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség hez tar to zó tag or szá gai:

Al bá nia
An dor ra
Be la rusz
Bosz nia-Her ceg ovi na
Bul gá ria
Hor vát or szág
Irán
Iz ra el
Ma ce dó nia (hi va ta los rö vi dí tés sel F.Y.R.O.M.)
Ma rok kó
Mol dá via
Ro má nia
Svájc

Szer bia és Mon te neg ró (ki vé ve Ko szo vó te rü le te, amely 
ENSZ fel ügye let alatt áll)

Tu né zia

Tö rök or szág

Uk raj na

A fen ti or szá gok ban a ma gyar biz to sí tá si fe de zet iga zo -
lá sa a je len tá jé koz ta tó ban le ír tak sze rint tör té nik.

2. A nem zet kö zi gép jár mû for ga lom ban a má sok nak
oko zott ká rok meg té rí té se cél já ból meg kí vánt kö te le zõ
gép jár mû-biz to sí tá si fe de zet meg lé té nek iga zo lá sa a Zöld -
kár tya Rend szer ke re té ben tör té nik. E rend szer hez tar toz -
nak Eu ró pa or szá gai, va la mint Irán, Iz ra el, Ma rok kó,
 Tunézia, de nem tag jai – Be la rusz, Észt or szág, Lett or szág,
Lit vá nia, Mol dá via és Uk raj na ki vé te lé vel – a volt Szov -
jet unió utód ál la mai.

A Zöld kár tya Rend szer hez tar to zó or szá gok gép jár mû -
ve i nek üzem ben tar tói az adott or szág ra ér vé nyes kö te le zõ
gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá suk meg lé tét a Zöld kár tyá val
iga zol ják.

3. A Bel sõ Sza bály zat III. fe je ze té ben fog lalt, „Az iro -
dák kö zöt ti vé lel me zett biz to sí tá si fe de ze ten ala pu ló több -
ol da lú egyez mény” (ko ráb ban Több ol da lú Ga ran cia
Egyez mény vagy Rend szám egyez mény) tag ál la mai az
egyes tag or szá gok ban meg kí vánt kö te le zõ gép jár mû-fe le -
lõs ség biz to sí tá si fe de zet meg lé té nek iga zo lá sá ul – a Zöld -
kár tya he lyet te sí té se ként – köl csö nö sen el fo gad ják az
egyes tag or szá gok ille té kes ha tó sá gai ál tal az adott gép jár -
mû re ki ál lí tott for gal mi rend szá mot és a gép jár mû vön ová -
lis me zõ ben kü lön el he lye zett or szág jel zést.

Az Eu ró pai Unió tag or szá gá ban ki adott azon for gal mi
rend szám táb lák ese té ben, ame lyek a bal ol da lu kon, vagy a
bal fel sõ sa rok ban füg gõ le ges kék me zõ ben a kör ben el he -
lyez ke dõ 12 sár ga csil la got és alat ta a ki adó ál lam jel zé sét
tar tal maz za az Eu ró pai Unió te rü le tén nem kell to váb bi
kü lön or szág jel zés sel el lát ni. Más or szá gok azon ban az
1968. évi Bé csi Köz úti Köz le ke dé si Egyez mé nyen ala pu ló 
bel sõ sza bá lyo zá suk ra te kin tet tel az elõ zõ be kez dés ben
em lí tett kü lön or szág jel zést ezen rend szám táb lák ese té ben 
is meg kö ve te lik.

Az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la ma i ban és az
egyez mény hez csat la ko zott or szá gok ban ki adott for gal mi
rend szám mal, ille tõ leg az or szág jel zés sel el lá tott jár mû -
vek üzem ben tar tói a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le té re tör té -
nõ be lé pé sük kor és az itt tar tóz ko dás tar ta ma alatt biz to sí -
tott nak te kin ten dõk. Ezen gép jár mû vek üzem ben tar tói,
ve ze tõi ún. ha tár biz to sí tá si szer zõ dés kö té sé re nem kö te -
lez he tõk, és ilyen szer zõ dés ve lük – még ké ré sük re sem –
köt he tõ.

A Bel sõ Sza bály zat III. fe je ze té ben fog lalt, „Az iro dák
kö zöt ti vé lel me zett biz to sí tá si fe de ze ten ala pu ló több ol da -
lú egyez mény nek tag jai az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag -
or szá gai (lásd 1. pont), to váb bá An dor ra, Hor vát or szág és
Svájc.
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4. A 3. pont alá nem tar to zó or szá gok ban ál lan dó te lep -
hellyel ren del ke zõ gép jár mû vek ese té ben a gép jár mû
üzem ben tar tó já nak, ve ze tõ jé nek Ma gyar or szág ra tör té nõ
be lé pés kor az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség min den tag ál la -
ma te rü le té re ér vé nyes Zöld kár tyá val kell ren del kez nie,
vagy ma gyar biz to sí tó val ha tár biz to sí tást kell köt nie. Az
ér vé nyes ség nek ki kell ter jed nie az Eu ró pai Gaz da sá gi
Tér ség te rü le tén való tar tóz ko dá sá nak tel jes idõ tar ta má ra.

5. Ma gyar for gal mi rend szám mal és for gal mi en ge -
déllyel el lá tott gép jár mû vel kül föld re tör té nõ uta zás kor a
3. pont ban fel so rolt or szá gok ban, va la mint egy ol da lú
meg ál la po dás alap ján Bosz nia-Her ceg ovi na, Ma ce dó nia,
Ro má nia és Szer bia és Mon te neg ró (ki vé ve az ENSZ fel -
ügye le te alatt álló Ko szo vó te rü le tét) te rü le tén a kö te le zõ
gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si fe de zet meg lé tét a ma gyar
for gal mi rend szám és a gép jár mû vön a rend szám tól el kü -
lö ní tet ten, ová lis me zõ ben lévõ „H” or szág jel ta nú sít ja.

6. A fen ti ek tõl füg get le nül kül föld re uta zás kor min den
eset ben aján lott a Zöld kár tya ki vál tá sa. Kü lö nö sen ja va -
solt a Zöld kár tya ki vál tá sa Bosz nia-Her ce go vi ná ba,
 Görögországba, Ma ce dó ni á ba, Mál tá ra, Olasz or szág ba,
Ro má ni á ba, va la mint Szer bia és Mon te neg ró ba tör té nõ
uta zás kor.

7. Min den eset ben kö te le zõ ki vál ta ni a Zöld kár tyát az
alább fel so rolt or szá gok ba gép jár mû vel tör té nõ uta zás kor:

Al bá nia

Be la rusz

Bul gá ria

Irán

Iz ra el

Mol dá via

Ma rok kó

Tö rök or szág

Tu né zia

Uk raj na

8. A volt Szov jet unió utód ál la mai – Be la rusz, Észt or -
szág, Lett or szág, Lit vá nia, Mol dá via és Uk raj na ki vé te lé -
vel – nem tag jai a nem zet kö zi Zöld kár tya Rend szer nek,
ezért a fel nem so rolt or szá gok ba tör té nõ uta zás kor ezen
or szá gok te rü le té re ér vé nyes Zöld kár tya nem vált ha tó és
ad ha tó ki, mi vel a jog sza bá lyon ala pu ló biz to sí tá si fe de zet
ezen or szá gok ra nem ter jed ki.

9. Azon or szá gok ba tör té nõ uta zás kor, ame lyek nem
ré sze sei a fen tebb rész le te zett meg ál la po dá sok nak, ille tõ -
leg a 7. pont ban fel so rolt or szá gok ese té ben ak kor, ha a
jár mû üzem ben tar tó ja, ve ze tõ je nem ren del ke zik ér vé nyes
Zöld kár tyá val, az il le tõ or szág ba való be lé pés kor, a ha tá -
ron kell az elõ írt kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tá si
szer zõ dést meg köt ni.

10. A Ma gyar or szág te rü le té re be uta zó kül föl di telep -
helyû gép jár mû vek re vo nat ko zó ki zá rá so kat a Bel sõ Sza -
bály zat III. fe je ze té ben fog lalt, „Az iro dák kö zöt ti vé lel -
me zett biz to sí tá si fe de ze ten ala pu ló több ol da lú egyez -
mény” füg ge lé ke, va la mint a két ol da lú egyez mé nyek tar -
tal maz zák. Az egyez mé nyek ben fog lalt ki zá rá sok lis tá ját a 
tá jé koz ta tó mel lék le te ként csa tol juk. Az egyez mé nyek kel
kap cso la tos tá jé koz ta tás el ér he tõ a Ma gyar Biz to sí tók
Szö vet sé ge hon lap ján (www.ma bisz.hu) is, a GKI me nü -
pont alatt.

A Zöld kár tya (nem zet kö zi gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí -
tá si bi zony lat) ki ál lí tá sát an nál a biz to sí tó nál le het igé -
nyel ni, ame lyik az üzem ben tar tó kö te le zõ fe le lõs ség biz to -
sí tá sát ke ze li.

11. A fen ti tárgy ban a Ma gyar Köz löny 2005. ja nu ár
19-i, 7. szá má ban köz zé tett tá jé koz ta tás ér vé nyét vesz ti.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet elnökének
k ö z l e m é n y e

a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó
földterületek értékesítésére irányuló pályázati 

és bírálati szabályzat módosításáról

(egységes szerkezetben)

I. Fejezet

AZ ÉRTÉKESÍTÉSRE IRÁNYULÓ PÁLYÁZATI
ÉS BÍRÁLATI, VALAMINT ÁRVERÉSI SZABÁLYZAT

CÉLJA ÉS HATÁLYA

A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te rü le -
tek ér té ke sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti és bí rá la ti, va la mint
ár ve ré si sza bály zat (a to váb bi ak ban: Sza bály zat) cél ja,
hogy a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi CXVI. tör -
vény (a továb biak ban: az NFA tv.) 15.  §-ában fog lal ta kat
figye lembe véve sza bá lyoz za a föld te rü le tek ér té ke sí té sé -
nek mód ját, az ér té ke sí tés elõ ké szí té sé hez és le bo nyo lí tá -
sá hoz kap cso ló dó fel ada to kat, biz to sít sa az aján lat te võk
szá má ra az ér té ke sí té si fel té te lek ki írá sa során az azonos
és egyenlõ feltételeket, s érvényesítse a nyilvánosság és az
esélyegyenlõség elvét.

A Sza bály zat ha tá lya ki ter jed:
a) a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet re (a továb biak -

ban: NFA),
b) min den ter mé sze tes és jogi sze mély re, va la mint jogi

sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet re (a továb biak -
ban együtt: Sze mély), akit/ame lyet az NFA szer zõ dés ben
meg bíz a pá lyáz ta tás ban tör té nõ köz re mû kö dés sel,
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c) a Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld, volt zárt ker -
ti in gat lan, va la mint azok hasz ná la tá hoz szük sé ges mû ve -
lés alól ki vett te rü let (a to váb bi ak ban: föld te rü let) ér té ke -
sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti és bí rá la ti el já rás ra,

d) a Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó egyéb
mû ve lés alól ki vett te rü le tek ér té ke sí té sé re, amennyi ben
a te rü let nagy sá ga, ér té ke és a fel hasz ná lás cél ja ezt in do -
kol ja,

e) az aján lat te võk re.

II. Fejezet

ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK

1. Az NFA tv. alap ján a Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö -
ré be tar to zó föld te rü le te ket – jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott ki vé te lek kel – nyil vá nos pá lyá zat ke re té ben vagy ár -
ve rés út ján kell ér té ke sí te ni. A nyil vá nos pá lyá zat le bo -
nyo lí tá sa a Sza bály zat III. fe je ze té ben sza bá lyo zott pá -
lyáz ta tás sal tör té nik. Az ár ve rés le bo nyo lí tá sa a IV. fe je zet 
ren del ke zé sei az irány adó ak.

2. A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te -
rü le tek ér té ke sí té sé re irá nyu ló el já rás le foly ta tá sá ra az
NFA el nö ké nek jó vá ha gyá sát köve tõen ke rül het sor.

3. A va gyon hasz no sí tá si terv figye lembe véte lével, az
NFA el nö ke ré szé re ké szí tett, a Nem ze ti Föld alap va gyo ni
kö ré be tar to zó föld te rü le tek ér té ke sí té sé re irá nyu ló el já -
rást kez de mé nye zõ ja vas lat nak és in dok lás nak tar tal maz -
nia kell:

a) az adott föld te rü let, vagy föld te rü let há nyad rész le tes
be mu ta tá sát, az in gat lan-nyil ván tar tá si ada to kat (te le pü -
lés, hely raj zi szám, tér mér ték, AK ér ték) a be nyúj tás idõ -
pont já hoz ké pest ti zen öt nap nál nem ré geb bi tu laj do ni lap
má so la tot, szük ség ese tén föld hasz ná la ti la pot, va la mint
üzem ter ve zett erdõ ese tén er dé sze ti üzem ter vi ki vo na tot,

b) az ér té ke sí tés mód ját (nyil vá nos pá lyá zat vagy egy -
sze rû sí tett el já rás – ár ve rés) az ér té ke sí tést meg ala po zó
szak mai in do ko kat (pl. cél sze rû sé gi, gaz da sá gos sá gi, költ -
ség ve té si vagy egyéb ked ve zõ irá nyú ha tá sok, il let ve eset -
le ges hát rá nyok be mu ta tá sát),

c) mind azo kat a to váb bi té nye ket, ér ve ket és kö rül mé -
nye ket, me lye ket az elõ ter jesz tõ a dön tést ho zók tá jé koz ta -
tá sa ér de ké ben szük sé ges nek tart,

d) a mi ni má lis aján la ti árat,
e) amennyi ben a pá lyáz ta tás tár gyát ké pe zõ föld te rü le -

tek re vo nat ko zik, a te le pü lé si ön kor mány zat rész le tes ren -
de zé si ter vé nek ki vo na tát,

f) az el bí rá lás so rán figye lembe ven ni ja va solt el sõd le -
ges és to váb bi fon tos ér té ke lé si szem pon to kat, azok sú lyo -
zá sát.

III. Fejezet

ÉRTÉKESÍTÉS PÁLYÁZTATÁSSAL

A pályázat formája és fõbb elõ írása

1. A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te -
rü le tek ér té ke sí té sé re vo nat ko zó pá lyá za tot az NFA írja ki
(a továb biak ban: Kiíró).

2. A pá lyáz ta tást nyil vá nos el já rás sal kell le bo nyo lí ta ni.

3. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak fel té te le a pá lyá za ti re -
giszt rá ció, amely díj el le né ben tör té nik. A re giszt rált pá -
lyá zók a re giszt rá ci ós díj meg fi ze té se után, az er rõl  szóló
iga zo lás el le né ben pályázati dokumentációt kapnak.

4. A pá lyá zat el bí rá lá sá nál be kell tar ta ni az össze fér he -
tet len sé gi szabályokat.

4.1. A pá lyá zat el bí rá lá sá ban nem ve het részt az a ter -
mé sze tes sze mély, jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ szer ve zet, il let ve azok kép vi se lõ je, aki
maga az aján la tot benyújtó pályázó, vagy annak

a) kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont],
b) mun ka vi szony alap ján fe let te se vagy al kal ma zott ja,
c) más szer zõ dé ses jog vi szony ke re té ben fog lal koz ta tó -

ja vagy fog lal koz ta tott ja.

4.2. A 4.1. pont ban fog lal ta kat kell al kal maz ni ak kor is,
ha a pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võ tõl bár mely ok nál
fog va nem vár ha tó el az ügy el fo gu lat lan megítélése
(elfogultság).

4.3. A pá lyá zat el bí rá lá sá ban részt ve võ kö te les ha la -
dék ta la nul be je len te ni, ha vele szem ben bár mely, a 4.1. és
a 4.2. pont ban kö rül írt össze fér he tet len sé gi ok áll fenn.

4.4. Eze ket a ren del ke zé se ket a pá lyá za tok el bí rá lá sá -
ban részt vevõ va la mennyi sze mély re meg fele lõen
alkalmazni kell.

4.5. Össze fér he tet len sé gi és el fo gult sá gi kér dés ben az
NFA el nö ke vagy az ál ta la erre fel ha tal ma zott he lyet te se
dönt és je lö li ki a továb biak ban eljáró személyt.

5. A pá lyá zat el bí rá lá sá ba vé le mé nye zé si jog kör rel be
kell von ni a föld te rü let he lye sze rint ille té kes bir tok hasz -
no sí tá si bi zott sá got. A pá lyá zat el bí rá lá sá nak nem aka dá -
lya, hogy az adott te le pü lé sen bir tok hasz no sí tá si bi zott ság
nem ala kult meg, vagy határidõn belül nem nyilatkozott.

A pályázati felhívás és tartalma

6. A pá lyá za ti fel hí vást az NFA el nö ke hagy ja jóvá.

7. A pá lyá za ti fel hí vást, va la mint ben ne az el adás ra ke -
rü lõ föld te rü le tek jegy zé két az NFA szék he lyén az ügy fél -
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for ga lom elõtt nyit va álló he lyi ség ben, in ter ne tes hon lap -
ján, a föld te rü let fek vé se sze rin ti Te rü le ti Iro dá já nak hi va -
ta li he lyi sé gé ben, va la mint a föld te rü let fek vé se sze rin ti
te le pü lé si (fõ vá ros ban a ke rü le ti) ön kor mány zat he lyi sé -
gé ben el he lye zett hir de tõ táb lán leg alább har minc nap ra
hir det mény for má já ban kell köz zé ten ni. Az in ter ne tes
hon la pon való meg je le ní tés kez dõ nap ja meg kell, hogy
egyez zen a ki füg gesz tés kezdõ napjával. A pályázat
meghirdetésének kezdõ idõpontja az önkormányzatnál
történt kifüggesztés napja.

8. A pá lyá za ti fel hí vás ra uta ló köz le ményt, amely a fel -
hí vás sal érin tett föld te rü le tek meg je lö lé sét (te le pü lés,
hely raj zi szám) és a tel jes pá lyá za ti fel hí vás meg te kin té sé -
nek he lyét tar tal maz za, a 7. pont ban elõ írt köz zé té tel idõ -
pont já ig meg kell je len tet ni egy, a föld te rü let/ek fekvése
szerinti megyei napi lapban.

9. A pá lyá za ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell:
a) a Ki író meg ne ve zé sét, szék he lyét,
b) az ér té ke sí ten dõ föld te rü let meg je lö lé sét (a tu laj do ni

lap és a föld hasz ná la ti lap, üzem ter ve zett erdõ ese tén az
érin tett er dõ rész let üzem ter vi ki vo na tá nak ada ta it, il let ve a 
per-, te her- és igény men tes ség bár mi lyen meg lé võ vagy
ter ve zett kor lá to zá sát, így kü lö nö sen a NATURA 2000,
Vá sár he lyi terv általi érintettségét), vagyonkezelõjét,

c) az árat, amely nél ki sebb össze gû aján lat nem te he tõ
(mi ni má lis aján la ti ár),

d) a pá lyá zat el bí rá lá sa so rán a pá lyá za tok rang so ro lá sa -
kor al kal ma zan dó ér té ke lé si szempontokat,

e) az ér té ke sí tés re vo nat ko zó fon to sabb fel té te le ket, a
vé tel ár meg fi ze té sé nek mód já ra, va la mint a pénz ügyi ga -
ran ci ák ra vonatkozó elõ írásokat,

f) az aján la ti biz to sí ték mér té két és be fi ze té sé nek
módját,

g) az aján lat te võ nek a szer zõ dés tel je sí té sét biz to sí tó
mel lék kö te le zett sé ge i nek megjelölését,

h) az aján la ti kö tött ség idõ tar ta mát,
i) a pá lyá za ti aján la tok be nyúj tá sá nak he lyét, mód ját és

ha tár ide jét,
j) a pá lyá za ti aján la tok bon tá sá nak he lyét, mód ját, idõ -

pont ját,
k) a pá lyá zat tal kap cso lat ban to váb bi in for má ci ót szol -

gál ta tó szer ve ze ti egy ség, sze mély ne vét, cí mét, te le fon -
szá mát, to váb bá in for má ci ót a föld te rü let meg te kin té sé nek 
le he tõ sé gé rõl,

l) az arra való uta lást, hogy a pá lyá za ti ki írás je len Pá -
lyá za ti és Bí rá la ti Sza bály zat elõ írásai alap ján történik,

m) az ér té ke sí ten dõ föld te rü let re vo nat ko zó rész le tes
do ku men tá ció, tá jé koz ta tó be szer zé si he lyét és a beszerzés 
feltételeit,

n) azt, hogy a pá lyá zat be nyúj tá sá nak nyel ve ma gyar,
o) eset le ges egyéb in for má ci ó kat, ada to kat (kör nye zet -

vé del mi, mû em lék vé del mi és egyéb jogi kö tött sé gek, elõ -
írások stb.),

p) a pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sá nak idõ pont ját és az
aján lat te võk ér te sí té sé nek módját,

q) a Ki író azon jo gá nak fenn tar tá sát, hogy a nyer tes
aján lat te võ vissza lé pé se ese tén jo go sult a pá lyá zat so ron
kö vet ke zõ he lye zett jé vel szerzõdést kötni,

r) a Ki író azon jo gá nak fenn tar tá sát, hogy a pá lyá za tot a
39. pont fel té te le i nek meg fele lõen ered mény te len nek nyil -
vá nít sa,

s) a Ki író azon jo gá nak fenn tar tá sát, hogy szük ség ese -
tén az aján lat te võ tõl az aján lat lé nye gét nem érin tõ, tech ni -
kai-for mai kér dé sek ben írás ban fel vi lá go sí tást kér jen, an -
nak elõ re bo csá tá sá val, hogy az aján lat te võ ez zel kap cso la -
tos írás be li vá la sza sem mi lyen for má ban nem ered mé -
nyez he ti a pá lyá za ti aján lat ban meg fo gal ma zott fel té te lek
olyan meg vál to zá sát, amely az értékelés során a beérkezett 
ajánlatok sorrendjét módosítaná,

t) a Ki író azon jo gát, hogy a pá lyá za tok fel bon tá sát
köve tõen az aján lat te võ ket hi ány pót lás ra szó lít hat ja fel,

u) an nak rög zí té sét, hogy az aján lat te võ nem igé nyel het
té rí tést a Ki író tól aján la ta ki dol go zá sá ért. A pá lyá zat el ké -
szí té sé vel és a pá lyá za ton való rész vé tel lel kap cso la tos
költ sé gek az aján lat ér vé nyes sé gé tõl, il let ve a pá lyá zat
ered mé nyes sé gé tõl függetlenül az ajánlattevõt ter he lik,

v) a pá lyá za ti aján lat ér vény te len sé gé nek fel té te le it.

10. A pá lyá za ti ki írás ban fel kell hív ni a pá lyá zók fi -
gyel mét a ter mõ föld re vo nat ko zó tu laj don szer zé si kor lá to -
zá sok ra, il let ve azok be tar tá sá nak kö te le zett sé gé re, az elõ -
vá sár lá si jog ra, to váb bá arra, hogy a föld te rü let adás vé te -
lé re kö tött szer zõ dés tar tal má ból köz ér de kû adat nak mi nõ -
sül:

a) a sze mé lyes ada tok kö zül a vevõ neve, lak cí me;
b) a föld te rü let hely raj zi szá ma és a vé tel ár össze ge.

Az ajánlattételi határidõ, a pályázati felhívás
és a pályázati ajánlatok módosítása

11. A Ki író nyil vá nos pá lyá zat ese té ben az aján la tok be -
nyúj tá sá ra vo nat ko zó ha tár idõt nem ha tá roz hat ja meg a
pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mí tott har minc (30)
nap tá ri nap nál rö vi debb idõ tar tam ban. Az aján lat té te li ha -
tár idõ köz hi te les kez dõ idõ pont ja az ön kor mány zat nál tör -
tént ki füg gesz tés nap ja.

12. A Ki író az aján lat té te li ha tár idõt egy al ka lom mal,
leg fel jebb har minc (30) nap tá ri nap pal meg hosszab bít hat -
ja. Ezt a tényt – az in dok meg je lö lé sé vel – a pá lyá za ti fel hí -
vás köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken, az ere de ti be nyúj tá si
ha tár idõ le jár ta elõtt leg alább öt (5) nap pal kö te les hir det -
mény ben meg je len tet ni.

13. A Ki író jo go sult a pá lyá za ti fel hí vá sát az aján lat té te -
li ha tár idõ le jár ta elõtt vissza von ni, er rõl a pá lyá za ti fel hí -
vás köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken az aján lat té te li ha tár -
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idõ le jár ta elõtt öt (5) nap pal kö te les hir det ményt meg je -
len tet ni.

14. A pá lyá za ti fel hí vás vissza vo ná sa ese tén a Ki író kö -
te les a re giszt rá ci ós dí jat a do ku men tá ció el le né ben vissza -
fi zet ni.

Az ajánlati kötöttség

15. Az aján la ti kö tött ség az aján lat té te li ha tár idõ le jár tá -
nak nap já val kezdõdik.

16. Az aján lat te võ kö te les leg alább ki lenc ven (90) na -
pos aján la ti kö tött sé get vállalni.

17. Amennyi ben az aján lat te võ az aján la ti kö tött sé gé -
nek ide je alatt aján la tát vissza von ja, ez zel az ál ta la be fi ze -
tett aján la ti biz to sí té kot elveszíti.

Az ajánlati biztosíték, az ajánlatok benyújtása

18. A pá lyá za ti fel hí vás ban, az el já rás ban való rész vé -
telt aján la ti biz to sí ték meg fi ze té sé hez kell köt ni. Az aján -
la ti biz to sí ték össze gét a Ki író ha tá roz za meg, amely ma xi -
mum az aján la ti ár – ezer fo rint ra ke re kí tett – 10 (tíz) szá -
za lé ka, de legalább 10 000 (tízezer) Ft.

19. A Ki író az aján la ti biz to sí ték után ka ma tot nem fi -
zet, ki vé ve, ha a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott
vissza fi ze té si ha tár idõt el mu laszt ja, mely eset ben a ka mat
mér té ke a Ptk.-ban meg ha tá ro zott min den ko ri ké se del mi
ka mat.

20. A Ki író az aján la ti biz to sí té kot a pá lyá za ti fel hí vás
vissza vo ná sa, az el já rás ered mény te len sé gé nek meg ál la pí -
tá sa, il let ve az aján la tok el bí rá lá sa után a pá lyá za ton ered -
mény te len aján la tot be nyúj tók ré szé re, a dön tés köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt (15) mun ka na pon be lül kö te les át uta lás -
sal vissza fi zet ni.

21. A nyer tes aján lat te võ ese té ben a be fi ze tett aján la ti
biz to sí ték a vé tel ár ba be szá mí tás ra ke rül. Amennyi ben a
szer zõ dés meg kö té se a nyer tes aján lat te võ ér dek kö ré ben
fel me rült ok ból hi ú sul meg, a biz to sí ték össze gét el ve szí ti,
az a Ki írót il le ti meg.

22. Az aján lat te võk aján la ta i kat zárt, fel adó nél kü li bo -
rí ték ban, a pá lyá za ti ki írás ban elõ írt, de leg alább öt pél -
dány ban – amely bõl egy pél dányt min den ol da lon ere de ti
alá írás sal lát tak el, és amely nek bo rí ték já ra rá ír ták, hogy
ere de ti – kö te le sek az aján la tok be nyúj tá sá ra nyit va álló
idõ pon tig és he lyen, az adott pá lyá zat ra uta ló jel zés sel,
sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján be nyúj ta ni.

Az aján lat te võ meg ha tal ma zott ja kö te les köz ok irat tal
vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat tal iga zol ni kép vi -
se le ti jo go sult sá gát, il let ve an nak mér té két.

A Ki író a pá lyá zat be nyúj tá sá ról – a pá lyá zat meg ne ve -
zé sét, az át vé tel he lyét, idõ pont ját (év, hó nap, nap, óra,
perc) tar tal ma zó – át vé te li el is mer vényt ál lít ki.

A pályázati ajánlatok felbontása

23. A pá lyá za ti aján la to kat tar tal ma zó zárt bo rí té ko kat a 
Ki író leg ké sõbb a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jé nek le jár -
tát kö ve tõ mun ka na pon a bí rá ló bi zott ság elõtt bont ja fel és 
ar ról jegy zõ köny vet (a továb biak ban: bon tá si jegy zõ -
könyv) ké szít.

24. A bon tá si jegy zõ könyv nek tar tal maz nia kell az aján -
lat te võk ne vét, la kó he lyét, va la mint az ál ta luk fel kí nált vé -
tel árat, meg fi ze té sé nek mód ját és idõ pont ját. Az aján lat te -
võ az elõb bi ada tok is mer te té sét nem tilt hat ja meg.

25. A bí rá ló bi zott ság a pá lyá za ti aján la tok fel bon tá sát
köve tõen meg ál la pít ja, hogy mely aján la tok ér vény te le -
nek, ja vas la tot tesz a sza bály zat alap ján te en dõ intézke -
désre.

26. A Ki író hi ány pót lást biz to sít hat a pá lyá zat be nyúj tá -
sát köve tõen a pá lyá za ti ki írás ban elõ írt do ku men tá ció for -
mai hi á nyos sá ga i nak pót lá sá ra, amely hi ány pót lás nem
ered mé nyez he ti a pá lyá zat el bí rá lás ra ke rü lõ tar tal mi ele -
me i nek mó do sí tá sát. A hi ány pót lá si le he tõ ség rõl, kö ré rõl
a pá lyá za ti ki írás ban a Ki író ren del ke zik. Hi ány pót lás biz -
to sí tá sa ese tén, ha a Ki író hi ány pót lás kö ré be esõ hi ányt ál -
la pít meg, ak kor hi ány pót lá si fel hí vás ban írás ban ér te sí ti
az érin tett aján lat te võ ket. Az ér te sí tés tar tal maz za a hi ány
pon tos meg ne ve zé sét, és a hi ány pót lás határidejét.

27. A hi á nyos ság pó tol ha tó, ha

a) az aján lat te võ nem csa tol ta ar ról  szóló nyi lat ko za tát,
hogy neki, kö ze li hoz zá tar to zó já nak, il let ve az ér de kelt sé -
gi kö rük be tar to zó gaz da sá gi tár sa ság nak nincs a Ki író val
szem be ni ese dé kes sé vált, le járt tar to zá sa,

b) az aján lat te võ nem nyi lat ko zott, hogy a pá lyá za ti
 felhívásban meg ha tá ro zott ter mõ föld tu laj do ná nak az
aján lat te võ ál tal tör té nõ meg szer zé se nem esik kor lá to zás
alá, to váb bá nem nyi lat ko zott eset le ge sen fenn ál ló elõ vá -
sár lá si jo go sult sá gá ról, vagy nem je löl te meg an nak alap -
ját,

c) az aján lat nem tar tal maz za az aján lat te võ kü lön írá sos 
nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, mi sze rint hoz zá já rul ah -
hoz, hogy a je len Sza bály zat ban fog lal tak sze rint pá lyá za ti 
anya gát a he lyi Bir tok hasz no sí tá si Bi zott ság is meg is mer -
je vé le mé nye zés cél já ból.
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28. Ér vény te len az aján lat, ha
a) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott, il let ve sza -

bály sze rû en meg hosszab bí tott aján lat té te li ha tár idõ le jár ta 
után nyújtották be;

b) olyan aján lat te võ nyúj tot ta be,
– aki nek a Ki író val, vagy jog elõd jé vel szem be ni le járt

tar to zá sa van,
– aki a Nem ze ti Föld alap ba tar to zó ter mõ föld hasz ná la -

tá val kap cso la tos jog sér tõ ma ga tar tá sa  miatt ha tó sá gi fel -
szó lí tást ka pott,

– aki a Ki író val, vagy jog elõd jé vel föld hasz ná lat tal
össze füg gés ben per ben áll;

c) az aján lat te võ a biz to sí té kot nem, vagy nem az elõ ír -
tak nak meg fele lõen bo csá tot ta ren del ke zés re.

A pályázati ajánlatok elbírálása

29. A Ki író az ér vé nyes aján la tok meg is me ré se cél já ból
meg kül di vagy sze mé lye sen kéz be sí ti a pá lyá zat tár gyát
ké pe zõ föld te rü let he lye sze rin ti te le pü lés bir tok hasz no sí -
tá si bi zott ság el nö ké nek az aján la tok má so la ta it vé le mé -
nye zés re. A bir tok hasz no sí tá si bi zott ság el nö ké nek ké ré -
sé re a Ki író biz to sít ja, hogy az aján la to kat a bir tok hasz no -
sí tá si bi zott ság Ki író hi va ta los he lyi sé gé ben meg tár gyal ja. 
Az aján la tok ról to váb bi má so lat nem ké szít he tõ. A meg is -
mert ada tok ra vo nat ko zó an a bir tok hasz no sí tá si bi zott ság
tag ja it ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li. A bir tok hasz no sí -
tá si bi zott ság a vé le mé nyé vel egyidejûleg, de legkésõbb a
véleményezési határidõ lejártát követõ napon köteles az
ajánlatokat dokumentáltan visszaküldeni a Kiírónak.

30. A bir tok hasz no sí tá si bi zott ság az aján la tok kéz hez -
vé te lét kö ve tõ ti zen öt (15) na pon be lül jo go sult a be nyúj -
tott pá lyá za tok kal kap cso lat ban vé le ményt nyil vá ní ta ni. A 
pá lyá za tot csak a bir tok hasz no sí tá si bi zott ság ré szé re nyit -
va álló vé le mé nye zé si ha tár idõ le tel tét köve tõen le het el bí -
rál ni.

31. A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sá ra vo nat ko zó dön tés
elõ ké szí té se ér de ké ben Ki író leg alább há rom ta gú bí rá ló
bi zott sá got hoz lét re. A bí rá ló bi zott ság tag ja it az NFA
szer ve ze ti egy sé ge i nek köz tiszt vi se lõi kö zül az NFA el nö -
ke írás ban ne ve zi ki, a bí rá ló bi zott ság el nö ké nek és tit ká -
rá nak egy ide jû meg ne ve zé sé vel.

32. A pá lyá za ti aján la to kat leg ké sõbb az aján lat té te li
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ har minc (30) na pon be lül el kell
bí rál ni.

33. A Ki író az el bí rá lá si ha tár idõt egy al ka lom mal, leg -
fel jebb har minc (30) nap pal meg hosszab bít hat ja. A mó do -
sí tott ha tár idõ rõl a Ki író kö te les aján lott, tér ti ve vé nyes le -
vél ben tá jé koz tat ni az ér vé nyes pá lyá zat tal ren del ke zõ
aján lat te võ ket.

34. A Ki író jo go sult meg vizs gál ni az aján lat te võk al kal -
mas sá gát a szer zõ dés tel je sí té sé re, és en nek so rán a csa tolt
do ku men tu mok ere de ti sé gét is el len õriz ni.

A pá lyá za ti aján la tok el bí rá lá sa so rán a Ki író írás ban
fel vi lá go sí tást kér het az aján lat te võ tõl az aján lat ban fog -
lal tak pon to sí tá sa ér de ké ben. A Ki író a fel vi lá go sí tás tar -
tal má ról ha la dék ta la nul írás ban ér te sí ti az ér vé nyes pá lyá -
zat tal ren del ke zõ aján lat te võ ket.

35. A Ki író a pá lyá za ti ki írás ban meg ha tá ro zott ér té ke -
lé si szem pon tok alap ján bí rál ja el és rang so rol ja a pá lyá za -
ti aján la to kat.

36. Azo nos aján la tok ese tén elõny ben kell ré sze sí te ni a
ter mõ föld-tu laj don nal, ille tõ leg ha szon bér let tel ren del ke -
zõ, élet hi va tás sze rû en me zõ gaz da sá gi ter me lést foly ta tó
és ek ként nyil ván tar tás ba vett ter mé sze tes sze mé lye ket, il -
let ve azo kat a ter mé sze tes sze mé lye ket, akik gaz da sá gi
tár sa ság kép vi se lõ je ként ezen fel té te lek nek, az ál ta luk
kép vi selt tár sa ság te vé keny sé ge alap ján, egyéb ként meg -
fe lel nek. Ezt köve tõen, amennyi ben szük sé ges a Ki író
dön ti el a pá lyá za tok sor ren di sé gét.

37. A pá lyá zat nyer te se az, aki a pá lyá za ti fel hí vás ban
rög zí tett fel té te lek tel je sí té se mel lett a leg jobb aján la tot
tet te.

38. Ered mény te len a pá lyá za ti el já rás, ha

a) nem ér ke zett pá lyá za ti aján lat,

b) ki zá ró lag ér vény te len aján la tok ér kez tek,

c) egyik aján lat te võ sem tett a pá lyá za ti fel hí vás ban
fog lal tak nak meg fe le lõ aján la tot,

d) a Ki író az el já rás ér vény te le ní té sé rõl dön tött.

39. Ér vény te len a pá lyá za ti el já rás, ha a pá lyá za ti el já rás 
jog sza bályt vagy a je len pá lyá za ti sza bály zat elõ írásait sér -
ti. Ha a pá lyá zat el bí rá lá sa kor az össze fér he tet len sé gi sza -
bá lyo kat meg sér tet ték, a pá lyá za ti el já rás tel jes vagy rész -
le ges ér vény te len sé gé rõl az NFA el nö ke dönt, az adott kö -
rül mé nyek figye lembe véte lével.

Ér vény te len a pá lyá za ti el já rás ak kor is, ha va la me lyik
aján lat te võ az el já rás tisz ta sá gát vagy a töb bi aján lat te võ
ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek ményt kö vet el.

A pá lyá zat ér vény te len sé gé rõl az NFA el nö ke dönt.

Az ér vény te len ség rõl  szóló dön tést a pá lyá za ti ki írás
köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken és mó don, hir det mény
for má já ban kell köz zé ten ni.

40. A pá lyá za tok ér té ke lé sé rõl jegy zõ köny vet (a továb -
biak ban: ér té ke lé si jegy zõ könyv) kell ké szí te ni, amely nek
tartalmaznia kell

a) a be ér ke zett aján la tok szá mát,
b) a be ér ke zett aján la tok rö vid ér té ke lé sét,
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c) a bir tok hasz no sí tá si bi zott ság vé le mé nyét és a bí rá ló
bi zott ság ez zel kap cso la tos állásfoglalását,

d) a leg jobb aján lat ra vo nat ko zó ja vas lat in do ka it,
e) a ki kö tött biz to sí té kok meg fe le lõ sé gé nek szem pont -

ja it,
f) az elõny ben ré sze sí té sen ala pu ló dön tés in do kát,
g) a pá lyá za ti el já rás ered mé nyé nek össze fog la ló ér té -

ke lé sét, az elsõ két hely re ja va solt pá lyá zó megjelölését,
h) egyéb, a bí rá ló bi zott ság ál tal lé nye ges nek tar tott kö -

rül mé nye ket, tényeket.

41. A jegy zõ köny vet a bí rá ló bi zott ság el nö ke, tit ká ra,
il let ve a jegy zõ könyv ké szí tõ je alá írá sá val hitelesíti.

42. Az NFA el nö ke elé ter jesz tett dön té si ja vas lat mel lék -
le tét ké pe zi a hi te le sí tett ér té ke lé si jegy zõ könyv. Amennyi -
ben szük sé ges, az el nök ré szé re be kell mu tat ni a pá lyá za ti
fel hí vást, a rész le tes do ku men tá ci ót, a rész le tes do ku men tá -
ci ót meg vá sár ló sze mé lyek rõl ké szí tett lis tát, va la mint a be -
nyúj tott aján la tok egy-egy ere de ti pél dá nyát is.

A pályázati eljárás eredményének kihirdetése,
közzététele és a szerzõdés megkötése

43. A Ki író a pá lyá zat ered mé nyé rõl a dön tést kö ve tõ ti -
zen öt (15) na pon be lül tá jé koz tat ja az aján lat te võ ket. A
nyer tes aján lat te võ ér te sí té sé ben meg kell je löl ni a szer zõ -
dés alá írá sá nak he lyét és ide jét, va la mint tá jé koz tat ni kell
a pá lyá za ti el já rás elõ vá sár lás sal kap cso la tos jo go sult sá -
gok kal össze füg gõ ren del ke zé se i rõl.

44. A Ki író, az el fo ga dott vé te li aján lat tar tal mát a ki -
füg gesz té si ké re lem mel együtt a föld te rü let he lye sze rint
ille té kes te le pü lés ön kor mány za ta jegyzõjének megküldi.

45. Az elõ vá sár lás ra jo go sul tat a Ki író a jegy zõ tõl ka -
pott ér te sí tés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott tíz (10) na pon be lül 
szó lít ja fel az adás vé te li szer zõ dés alá írá sá ra. Amennyi ben 
a szer zõ dés kö tés re ezen fel szó lí tás kéz hez vé te lét kö ve tõ
tíz (10) na pon be lül az elõ vá sár lás ra jo go sult nak fel ró ha tó
ok ból nem kerül sor, úgy Kiíró a vele kötendõ szerzõdéstõl 
eláll.

46. Több, a Ter mõ föld rõl  szóló 1994. évi LV. tör vény
és a PTK alap ján fenn ál ló, azo nos rang sor ban álló elõ vá -
sár lás ra jo go sult kö zül Ki író az aláb bi sor rend ben és mód -
szer rel vá laszt ja ki, hogy ki vel köt adásvételi szer zõ dést:

a) A nyer tes aján lat te võ.
b) Ér vé nyes aján la tot tett pá lyá zó.
c) Több azo nos fel té te lek kel ren del ke zõ, ér vé nyes

aján la tot tett pá lyá zó kö zül, a föld te rü let he lye sze rin ti te -
le pü lés bir tok hasz no sí tá si bi zott sá ga aján lá sa alap ján az
NFA el nö ke ál tal ki je lölt, érvényes ajánlatot tevõ pályázó.

d) A pá lyá za ton nem in du lók kö zül a sor so lás sal ki vá -
lasz tott.

A sor so lás az NFA hi va ta los he lyi sé gé ben leg alább 3 ta -
gú, az NFA El nö ke ál tal meg ha tal ma zott sor so lá si bi zott -
ság je len lé té ben történik.

47. Az adás vé te li szer zõ dés ér vé nyes sé gi fel té te le a
jegy zõi ki füg gesz tés iga zo lá sa, mely a szer zõ dés el vá -
laszt ha tat lan mellékletét képezi.

48. A Ki író a pá lyá za ti el já rás so rán ké szí tett jegy zõ -
köny ve ket, do ku men tu mo kat kö te les öt (5) évig meg õriz -
ni, to váb bá el len õr zés ese tén az el len õr zést vég zõ szerv,
sze mé lyek ren del ke zé sé re bo csá ta ni. Más har ma dik sze -
mély szá má ra a be te kin tés nem en ge dé lyez he tõ. A Ki író, a
tu do má sá ra ju tott tényt, ada tot, in for má ci ót kö te les bi zal -
ma san ke zel ni, ar ról tá jé koz ta tást har ma dik sze mély nek
jog sza bá lyi fel ha tal ma zás hi á nyá ban nem adhat.

49. Az aján lat te võ a pá lyá zat ered mé nyé rõl  szóló ér te sí -
tés idõ pont já ig kö te les ti tok ban tar ta ni aján la ta tar tal mát,
és a Ki író ál tal a rész le tes do ku men tá ci ó ban vagy bár mely
mó don ren del ke zé sé re bo csá tott min den tényt, informá -
ciót, ada tot kö te les bi zal ma san ke zel ni, ar ról tá jé koz ta tást
har ma dik sze mély nek nem ad hat. Ez a ti la lom nem ter jed
ki a fi nan szí ro zó bank kal való kap cso lat tar tás ra.

50. A Ki író az aján la tok tar tal mát a pá lyá zat le zá rá sá ig
tit ko san ke ze li, tar tal muk ról fel vi lá go sí tást sem kí vül ál -
lók nak, sem a pá lyá za ton részt ve võk nek nem ad. Ez alól
ki vé telt ké pez nek a pá lyá za ti el já rás ke re te in be lül meg tar -
tott, a bir tok hasz no sí tá si bi zott sá gok ré szé re ren del ke zés -
re bo csá tott in for má ci ók.

51. A Ki író az aján la to kat ki zá ró lag el bí rá lás ra hasz nál -
hat ja fel.

A föld te rü let adás vé te lé re kö tött szer zõ dés tar tal má ból
köz ér de kû adat nak mi nõ sül:

a) a sze mé lyes ada tok kö zül a vevõ neve, lak cí me;
b) a föld te rü let hely raj zi szá ma és a vé tel ár össze ge.

IV. Fejezet

ÉRTÉKESÍTÉS ÁRVERÉSSEL

1. Egy sze rû sí tett el já rást (a továb biak ban: ár ve rés) kell
al kal maz ni a 10 ha-t meg nem ha la dó tér mér té kû föld te rü -
le tek ese tén, kü lö nö sen olyan eset ben, ami kor a föld te rü let 
jel le ge  miatt az ér té ke sí té si – a Sza bály zat III. fe je zet ben
fog lal tak sze rin ti – pá lyáz ta tás nak re á lis, ter ve zett költ sé -
gei meghaladnák a földterület értékének összegét.

2. A föld te rü let ér té ke sí té sé re irá nyu ló ár ve rést az NFA 
(a továb biak ban: Ki író) írja ki.

3. A pá lyá za ti el já rá sok ra meg ha tá ro zott elõ írásokat
– kü lö nö sen az ár ve ré si hir det mény tar tal má ra, meg je len -
te té sé re, vissza vo ná sá ra, az ár ve rés ha tár ide jé re, a je lent -

514 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/6. szám



ke zés fel té te le i re, va la mint az össze fér he tet len sé gi sza bá -
lyok ra – ér te lem sze rû en és az aláb bi ki egé szí té sek kel al -
kal maz ni kell az ingatlan árverés keretében történõ
értékesítése során.

4. Az ár ve rés nyil vá nos, ame lyet a Ki író meg bí zá sá ból
részt ve võ ügy véd je len lé té ben kell lebonyolítani.

5. A Ki író az ár ve rés meg kez dé se kor is mer te ti az ár ve -
rés rész le tes feltételeit.

6. Az ár ve rést az ár ve rés nap ja elõtt leg alább 30 nap pal
hir det mény köz zé té te lé vel kell kitûzni.

7. A hir det ményt je len Sza bály zat III. fe je zet 7. és
8. pont já ban fog lal tak sze rint kell köz zé ten ni.

8. A hir det mény ben fel kell tün tet ni
– az ár ve rést Ki író (ár ve rez te tõ) meg ne ve zé sét,
– az ár ve rés he lyét és ide jét,
– az ár ve rés re ke rü lõ föld te rü le te ket, a te le pü lést, a

hely raj zi szá mot, tér mér té ket, AK ér té ket, mû ve lé si ág
meg je lö lé sé vel, ki ki ál tá si áru kat, va la mint a föld te rü let re
vo nat ko zó eset le ges kor lá to zá so kat (pl. elõvásárlási jog,
szolgalmi jog stb.),

– a vé tel ár meg fi ze té sé nek ha tár ide jét és módját,
– az ár ve ré si elõ leg össze gét, amely ma xi mum a ki ki ál -

tá si ár 10%-ának a leg kö ze leb bi ezer fo rint ra ke re kí tett
össze ge és le tét be he lye zé sé nek módját, határidejét,

– az ár ve ré sen tör té nõ rész vé tel fel té te le it,
– az ár ve rés re je lent ke zés he lyét, mód ját és ide jét,
– mind azt, amit az ár ve rés ki író ja egyéb ként szük sé -

ges nek tart.

9. Az ár ve ré sen a Ki író ré szé rõl ki zá ró lag az alább fel -
so rolt sze mé lyek le het nek je len:

– Az NFA el nö ke ál tal ki ne ve zett: le ve ze tõ el nök és a
bí rá ló bi zott ság tagjai.

– A bir tok hasz no sí tá si bi zott ság kép vi se lõ je.
– Az ügy véd.

10. Az ár ve ré sen részt ven ni, és vé te li aján la tot ten ni
sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján le het. A meg ha -
tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán -
ok irat ba kell fog lal ni.

11. Az ár ve ré sen az egyéb fel té te lek nek való meg fe le lés 
ese tén az ve het részt, aki a hir det mény ben meg ha tá ro zott
ár ve ré si elõ le get a hir det mény ben meg je lölt mó don és idõ -
ben le tét be he lyez te.

12. Az in du ló (ki ki ál tá si) árat a Ki író a ren del ke zés re
álló pi a ci in for má ci ók alap ján ha tá roz za meg.

13. Az ár ve ré si el já rás tech ni kai rész le te it a Ki író ha tá -
roz za meg, amit az ár ve ré si hir det mény ben tesz köz zé.

14. Az ár ve rés re tör té nõ je lent ke zés fel té te lei:

– sze mély azo nos ság iga zo lá sa, kép vi se let ese tén köz -
jegy zõ ál tal hi te le sí tett ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû 
ma gán ok irat ba fog lalt meg ha tal ma zás be mu ta tá sa, il let ve
an nak át adá sa;

– az ár ve re zõ írás be li nyi lat ko za ta ar ról, hogy neki, kö -
ze li hoz zá tar to zó já nak, il let ve az ér de kelt sé gi kö rük be tar -
to zó gaz da sá gi tár sa ság nak nincs a Ki író val szem ben fenn -
ál ló fi ze té si kö te le zett sé ge;

– iga zo lás be mu ta tá sa ar ról, hogy az ár ve re zõ az ár ve -
ré si elõ le get a ki tû zött ár ve rés nap ján, az ár ve rés meg kez -
dé sé ig kész pénz ben be fi zet te a Ki író pénz tá rá ba.

15. Min den egyes ár ve ré si té tel re kü lön kell je lent kez ni
és az ár ve ré si elõ le get be fi zet ni.

16. Az ár ve rés meg kez dé se kor az ár ve re zõk kel kö zöl ni
kell az ár ve rés re ke rü lõ föld te rü let becs ér té két (ki ki ál tá si
árát) és fel kell hív ni õket aján la tuk meg té te lé re.

17. Az ár ve rést ad dig kell foly tat ni, amíg az ár ve re zõk
aján la tot tesz nek. Azo nos aján lat té te lé re nincs le he tõ ség.
Ha nincs to vább ár aján lat, a fel aján lott leg ma ga sabb vé tel -
ár há rom szo ri ki ki ál tá sát köve tõen ki kell je len te ni, hogy a
föld te rü le tet a leg ma ga sabb vé tel árat aján ló ár ve re zõ ve -
he ti meg.

18. Az ár ve ré si elõ leg a vé tel ár ba be szá mít. A töb bi le -
te võ nek az ár ve ré si elõ le get az ár ve rés be fe je zé se után, az
ár ve rés nap ján vissza kell fi zet ni, il let ve amennyi ben erre
nincs le he tõ ség, ha la dék ta la nul vissza kell utal ni.

19. Az ár ve ré si elõ leg után a Ki író költ sé get nem szá mít
fel, ka ma tot nem fi zet.

20. Az adás vé te li szer zõ dés meg kö té sé nek elõ fel té te le,
hogy a nyer tes ár ve re zõ az ár ve rés idõ pont já tól szá mí tott
8 nap tá ri na pon be lül vissza von ha tat lan pénz ügyi garan -
ciát ad a Ki író nak az ár ve ré si elõ le gen fe lül a tel jes vé tel ár -
hát ra lék ra. (A Ki író vissza von ha tat lan fi ze té si ga ran ci á -
nak te kin ti a bank ga ran ci át, vagy a vé tel ár hát ra lék köz -
jegy zõ nél, il let ve ügy véd nél tör té nõ le tét be he lye zé sét.)
Amennyi ben az ár ve rés tõl szá mí tott 8 nap tá ri na pon be lül
az ár ve re zõ a Ki író meg je lölt szám lá já ra a tel jes vé tel árat
ki egyen lí tet te, men te sül a vissza von ha tat lan pénz ügyi ga -
ran cia adá sá nak kö te le zett sé ge alól.

21. A Ki író az ár ve rés nyer te sé vel az ár ve rés idõ pont já -
tól szá mí tott 15 nap tá ri na pon be lül szer zõ dést köt. Az ár -
ve rés nyer te se kö te les a tel jes vé tel árat a szer zõ dés sel egy -
ide jû leg ki fi zet ni. Amennyi ben a nyer tes nem fi zet te meg a 
vé tel árat a ki kö tött ha tár idõn be lül, ak kor az ár ve ré sen má -
so dik leg jobb aján lat te võ a nyer tes.
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22. Az ár ve rés rõl jegy zõ köny vet kell ké szí te ni, amely
tar tal maz za

a) az ár ve ré sen részt ve võk ne vét és la kó he lyét, va la -
mint a rész vé tel jog cí mét,

b) az el já rás he lyét és ide jét,
c) az ér té ke sí tés re ke rü lõ föld te rü let in gat lan-nyil ván -

tar tá si ada ta it (te le pü lés, hely raj zi szám, tér mér ték AK ér -
ték),

d) a ki ki ál tá si össze get, to váb bá a ki ki ál tá si összeg
eme lé sé nek mér té két,

e) az ár ve ré sen ki ala kult vég sõ sor ren det,
f) az ár ve rés nyer te sé nek ne vét, azo no sí tó ada ta it, la kó -

he lyét,
g) a részt ve võk eset le ges ké rel mét és ész re vé te lét.
Az ár ve ré si jegy zõ köny vet, az ár ve rést le ve ze tõ el nök

és a bí rá ló bi zott ság tag jai, va la mint az ár ve ré si vevõ is alá -
ír ja.

23. Az ár ve rés si ker te len, ha
– az ár ve re zõk nem tet tek ér vé nyes vé te li aján la tot;
– ha csak a ki ki ál tá si ár alat ti aján la tot tet tek;
– ha az ár ve ré si el já rás tisz ta sá gát vagy az ár ve re zõk

ér de ke it sú lyo san sér tõ cse lek mény  miatt az ár ve rés ér -
vény te le ní té sé rõl kell dön te ni;

– a nyer tes aján lat te võ vissza lé pé se ese té ben, amennyi -
ben az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye zett jé vel tör té nõ
szer zõ dés kö tés re nem ke rül sor. (Vissza lé pés nek mi nõ sül,
ha a nyer tes aján lat te võ a szer zõ dés kö tés re elõ írt ha tár idõ
alatt a szer zõ dést nem köti meg.) Eb ben az eset ben a nyer -
tes ár ve re zõ a be fi ze tett ár ve ré si elõ le get el vesz ti.

24. A Ki író fenn tart ja jo gát arra, hogy az ár ve rést ered -
mény te len nek nyil vá nít sa, amennyi ben az ár ve ré si el já rás
so rán je len ár ve ré si sza bály zat elõ írásai vagy egyéb jog -
sza bá lyi elõ írások sé rül tek.

25. A Ki író fenn tart ja azt a jo gát, hogy a nyer tes ár ve re -
zõ vissza lé pé se ese tén az ár ve rés so ron kö vet ke zõ he lye -
zett jé vel kös sön szer zõ dést.

26. A Ki író fenn tart ja a jo got arra, hogy az ár ve ré si hir -
det ményt az ár ve rés idõ pont ját meg elõ zõ en vissza von ja,
me lyet a hir det mény köz lé sé vel meg egye zõ he lye ken és
mó don hir det mény for má já ban tesz köz zé. Az ár ve ré si hir -
det ményt nem le het az ár ve rés idõpontjának napján
visszavonni.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 10.

Tö mör Lász ló s. k.,
a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szervezet el nöke

A Nem ze ti Föld alap va gyo ni kö ré be tar to zó föld te rü le -
tek ér té ke sí té sé re irá nyu ló pá lyá za ti és bí rá la ti sza bály zat
mó do sí tá sa és egy sé ges szer ke zet ben tör té nõ köz zé té te lé -

rõl szó ló sza bály za tot a 2001. évi CXVI. tör vény 15. § fel -
ha tal ma zá sa alap ján jó vá ha gyom.

Bu da pest, 2006. ja nu ár 17.

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

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 sorszámát teszi közzé:

446351E

418595C

863525D

455440D

455236D

805361B

863933D

862900D

455044D

096795E

827322D

411704C

885764D

525390E

449715B

653792A

975250D

557327F

349199A

370577D

373075C

618585C

158120B

929763B

336694B

724907C

407099D

005638D

346085E

203688F
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105417D

744861E

786769E

781433C

071682E

800991D

800982D

144654E

718533A

109755F

468763C

769480B

483478A

314828F

173993D

018215C

171871E

014509B

398465C

838353E

329136D

568690B

316269E

667827E

690585E

736410E

719463B

419664E

026915B

264416B

090918F

112736C

661084C

671074D

418273D

522686C

995189A

864788D

373303F

174429B

238121D

686126A

799391D

962613B

775413E

956919B

575713C

901470E

289046B

429824C

141350A

291887D

706061D

938846B

028920F

467758C

627397C

294188E

137277E

891873C

080204F

113771E

679134A

839457B

909737E

077175D

567367B

857870B

603320B

381857D

884376E

958783B

010459B

529657A

510860D

103842F

093624F

883704E

202191C

059258F

859615C

817025F

111529B

376955C

626626F

563547D

272238C

901787F

434398E

553679C

150873C

294399C
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509758A

364820D

663142A

275185A

057121E

848082D

608917D

796026B

174161E

203465B

592798F

401341C

841691D

287319C

130271D

896519D

013283A

737280B

749539A

900686D

218025D

511541F

024106E

252812E

227708E

727893C

792152E

629167E

034250E

574060A

836993C

966473B

155335E

439751F

140709E

933804C

827636A

294703C

638913A

062981C

406605F

432049A

181597C

127166E

558800C

617716D

430831D

650614D

564946B

142170D

712985C

958858D

357308E

274207C

035028D

022981E

390921D

714198B

267862F

370716F

319344E

798089E

480773D

818605C

970100B

660819E

744993F

716589F

689822F

570361A

550298A

691974E

276715B

492540C

156796E

176029C

237528B

839443E

778719A

990685D

352679E

019791D

110412C

728401B

908932D

491523D

846621B

829072A

014864E

401828B

033193E

872844D
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533524E

936049E

436976B

091864C

010390E

257836D

165523C

539729E

228548B

956103C

116078A

962087D

334161D

528495A

182504F

173737F

289557E

792731E

983993D

340449D

366503E

366936D

340556D

159056D

813022B

614935D

835682B

461613D

291933D

136673C

760790D

826844F

147050D

519176C

972108D

082418C

460859E

075561F

854109E

681791F

278046D

778339E

779292E

795215E

844219F

736485C

183877C

131867F

779291E

746297E

005745F

746599E

326665F

240253D

861425D

184951E

510999E

795319E

649814C

381385F

408734E

119946D

237592E

093999D

057370A

628725E

445473D

341971B

981534D

398887F

193535F

371010A

820122C

363843F

393351E

842576A

212492F

302094E

301984E

304508A

798687B

113868E

622449C

323240E

307991F

318758C

402280A

760668D

685005C

615906F

863608F

327525B

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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He lyes bí tés:  A Ma gyar Köz löny 2005. évi 108. szá má ban ki hir de tett, egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel mé nye i rõl és a szak mai vizs ga szer -
ve zé sé re jo go sult in téz mé nyek jegy zé ké rõl szó ló 26/2005. (VIII. 5.) TNM ren de let 2. §-ának (5) be kez dé se he lye sen:

,,(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyu kat vesz tik a bel ügy mi nisz ter ha tás kö ré be tar to zó szak ké pe sí té sek meg szer zé sé re irá nyu ló szak mai
vizs ga szer ve zé sé re fel jo go sí tott in téz mé nyek rõl szó ló 30/2003. (VII. 11.) BM ren de let 1. szá mú mel lék le té nek 2., 9., 10., 13., 16., 19., 22., 34., 37., 39., 42. és
47. sor szám sze rin ti so rai, to váb bá a 2. szá mú mel lék le té bõl a 71 5801 01 OKJ szá mú Épí té si mû sza ki el len õr I., az 53 5801 03 OKJ szá mú Épí té si mû sza ki el -
len õr II., a 71 5483 01 OKJ szá mú Fel vo nó- és moz gó lép csõ el len õr, a 34 5483 01 OKJ szá mú Fel vo nó- és moz gó lép csõ kar ban tar tó-sze re lõ, az 54 7899 03
OKJ szá mú In gat lan ke ze lõ, az 52 3439 02 OKJ számú Ingatlanközvetítõ, valamint az 52 7899 03 OKJ számú Társasházkezelõ szakképesítések sorai.”

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2005. évi 167. szá má ban ki hir de tett, a vil la mos ener gia-el lá tás ban al kal ma zott ál ta lá nos rend szer hasz ná la ti dí jak meg ál la pí tá sá ról szó ló 
57/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 113/2005. (XII. 23.) GKM ren de let

– 1. szá mú mel lék let „I. Rend szer irá nyí tá si díj és rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja A) Az el osz tó ré szé re fi ze ten dõ” fe je zet 1. pont já nak 1.1. al pont ja
helyesen a következõ:

„1.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 2,807 Ft/kWh
A rend szer irá nyí tá si díj ré sze ként
(i) át ál lá si díj ként: 1,238 Ft/kWh
(ii) szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si díj elem ként: 0,291 Ft/kWh
(iii) az 5. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra: 1,129 Ft/kWh

ke rült meg ha tá ro zás ra.”
(Kéz irat hi ba)

– 1. szá mú mel lék let „I. Rend szer irá nyí tá si díj és rend szer szin tû szol gál ta tá sok díja B) A rend szer irá nyí tó ré szé re fi ze ten dõ” fe je zet 1. pont já nak 1.1. al -
pont ja helyesen a következõ:

„1.1. Rend szer irá nyí tá si díj: 2,553 Ft/kWh
A rend szer irá nyí tá si díj ré sze ként
(i) át ál lá si díj ként: 1,126 Ft/kWh
(ii) szén ipa ri szer ke zet át ala kí tá si díj elem ként: 0,265 Ft/kWh
(iii) az 5. § (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott cél ra: 1,027 Ft/kWh

ke rült meg ha tá ro zás ra.”
(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2005. évi 169. szám 2. kö te té ben ki hirde tett, az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá -
ga i ról szó ló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let, va la mint a kincs tá ri el szá mo lá sok be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról szó ló
240/2003. (XII. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 319/2005. (XII. 26.) Korm. ren de let ben (a Ma gyar Köz löny 169. szám 2. kö te te 11849. és 11850. ol -
da lon): a 11. szá mú mel lék let ben, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 24. szá mú mel lék le te C) Eu ró pai uni ós tá mo ga tás sal meg va ló su ló prog ra mok hoz kap -
cso ló dó kö te le zett ség vál la lá sok ál lo má nyá nak ala ku lá sa el ne ve zé sû  tábla fej lé cé ben, a 26. osz lo pá ban a „26=11+2” össze füg gés he lye sen: „26=11+20”.

(Nyom da hi ba)
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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.: 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 vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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06.0156 – 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.


