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II. rész JOGSZABÁLYOK

2006/6. szám

és munkavállalók kiválasztása során a miniszter figyelembe veszi a külügyminiszternek az adott állomáshelyre vonatkozó különös feltételeket tartalmazó tájékoztatását.”

A Kormány rendeletei
5. §

A Kormány
11/2006. (I. 20.) Korm.
rendelete
a külföldi kulturális intézetekrõl szóló
11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a külföldi kulturális intézetek mûködtetésével, feladatkörével, finanszírozásával kapcsolatban – a
külföldi kulturális intézetekre vonatkozó nemzetközi szerzõdések figyelembevételével – a következõt rendeli el:
1. §
A külföldi kulturális intézetekrõl szóló 11/2000. (II. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának (1) bekezdése a következõ rendelkezéssel egészül ki:
„Az Intézet általános diplomáciai irányítását a Külügyminisztérium látja el.”

2. §
Az R. 6. §-a (1) bekezdésének harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az Intézet éves munkatervével kapcsolatban az oktatási miniszter egyetértési, a külügyminiszter véleményezési
jogot gyakorol.”

Az R. 12. §-a a következõ (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedésekkel
összefüggõ nemzetközi jogi intézkedések megtételérõl a
külügyminiszter gondoskodik.
(4) Az Intézetek hivatalos elnevezését és típusát a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma honlapján – cím,
telefon- és faxszám, internetes elérhetõség megjelölésével – nyilvánosságra kell hozni.”

6. §
(1) E rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti
a) az R. 1. §-ában a „mellékletben felsorolt” szövegrész
és az R. melléklete,
b) az R. 4. §-ának (2) bekezdése,
c) az R. módosításáról szóló 176/2001. (IX. 26.) Korm.
rendelet, valamint
d) az R. módosításáról szóló 268/2001. (XII. 21.) Korm.
rendelet.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

3. §
Az R. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § Az Intézet vezetõje az igazgató, akit a miniszter
pályázat útján a tartós külszolgálatra kirendelés idõtartamára nevez ki. Az igazgató felett a kinevezési, felmentési
és fegyelmi jogkört az oktatási miniszter véleményének
kikérésével és – amennyiben az Intézet létrehozásáról
nemzetközi szerzõdés rendelkezik, vagy viszonosság alapján jött létre – a külügyminiszter egyetértésével a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az Igazgatóság vezetõje
gyakorolja.”
4. §
Az R. 10. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az Intézet vezetõinek, valamint az Intézetben foglalkoztatott tartós külszolgálatot teljesítõ köztisztviselõk

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 Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 404. §-a (1) bekezdésének h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
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1. §

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 a
következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) Ha mûszaki, biztonsági követelmények
szempontjából egységes rendszer (pl. zártcélú távközlési
hálózat) kialakításának és fenntartásának finanszírozása
több szervezet között oszlik meg, a Kormány által kijelölt
felelõs szervezet – mint egyedüli ajánlatkérõ az e rendelet
szerinti eljárás eredményeként – keretszerzõdéssel gondoskodik a többi szervezet által igénybe vehetõ beszerzésrõl.
(2) A keretszerzõdés tartalmát az érintett szervezetek
megrendeléseik tartalmának megállapításához megismerhetik és kötelesek azt a vonatkozó titokvédelmi jogszabályok szerint kezelni. A Kormány által igénybevételre kötelezett szervezetek a kijelölt ajánlatkérõ részére kötelesek a
keretszerzõdés megkötéséhez szükséges adatokat szolgáltatni.
(3) Az igénybevételre kötelezett intézmények a keretszerzõdés terhére kibocsátott egyoldalú jognyilatkozattal
(a továbbiakban: megrendeléssel) valósíthatják meg beszerzésüket. A megrendelés nem lehet ellentétes a keretszerzõdéssel. Az igénybevételre nem kötelezett, de jogosult szervezetek – az ajánlattevõként szerzõdött fél hozzájárulásától függõen – a keretszerzõdés alapján megrendeléssel élhetnek.
(4) A keretszerzõdés legfeljebb 4 éves határozott idõre
köthetõ. A keretszerzõdésnek tartalmaznia kell:
a) az igénybevételre kötelezettek, illetõleg jogosultak
körét;
b) megkötésének elõzményeit (hivatkozást a lefolytatott beszerzési eljárásra), a beszerzés tárgyát és becsült
mennyiségét;
c) idõbeli hatályát;
d) a beszerzés tárgyára vonatkozó minõségi követelményeket;
e) az ellenszolgáltatás pénzbeli értékét és megfizetésének módját, idejét;
f) arra vonatkozó kikötést, hogy az igénybevevõ a beszerzést, a keretszerzõdés alapján a szolgáltatás(ok) igénybevételérõl szóló megrendeléssel valósítja meg;
g) a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos részletes feltételeket, különösen a teljesítési határidõt;
h) a szerzõdésszegésért való felelõsség szabályait, valamint a szerzõdésszegés jogkövetkezményeit (kötbér);
i) a keretszerzõdéssel és a megrendeléssel kapcsolatos
adatszolgáltatási, adatkezelési kötelezettségeket;
j) a megrendelési formanyomtatványt.”
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2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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 Kormány a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 404. §-a (1) bekezdésének i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján 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. rendeletet (a továbbiakban: R.) a következõk szerint módosítja:
1. §
Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § (1) E fejezet alkalmazásában hirdetmény közzétételén az ajánlatkérõ honlapján történõ közzétételt kell érteni. Az ajánlatkérõ tájékoztató jelleggel a hirdetményt – a
honlapon történõ közzétételt követõen – bármilyen más
fórumon megjelentetheti. Az így közzétett hirdetmény
nem tartalmazhat más adatokat, mint amelyek a honlapon
megjelentek.
(2) A honlapon történõ megjelenés napja egyben a hirdetmény közzétételének napja.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. módosításáról szóló 87/2005.
(V. 5.) Korm. rendelet 7. §-a a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
rendeletei
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 fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
(a továbbiakban: Hszt.) 342. §-a (2) bekezdés b), c), e),
f) pontjában, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló
140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 37/A. §-ának (4) bekezdésében, a
38. §-ának (2) bekezdésében, a 38/A. §-ának (2) bekezdésében, a 45. §-ának (2) bekezdésében, 50. §-ának (2) bekezdésében, 54. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
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 (a továbbiakban: R1.) a következõ hivatkozással és 10. §-sal egészül ki:
„[A Hszt. 100/A. §-ához]
10. § A Belügyminisztérium hivatali szervezeti egységeihez, valamint a belügyminiszter irányításával mûködõ
szervekhez közszolgálati vagy közalkalmazotti munkakörbe berendelt, illetve vezényelt hivatásos állomány illetményét úgy kell megállapítani, hogy az a besorolása szerinti illetményen túl a ténylegesen hivatásos jogviszonyban töltött idõ alapján õt megilletõ szolgálati idõpótlékot is
tartalmazza.”
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[Távolléti díj számítása szempontjából rendszeres illetménypótléknak minõsül:]
„l) szolgálati idõ pótlék;”
(2) Az R1. 19. §-a (1) bekezdésének p) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép, és a következõ r)–s) pontokkal
egészül ki:
[Távolléti díj számítása szempontjából rendszeres illetménypótléknak minõsül:]
„p) veszélyes katasztrófavédelmi és tûzoltó beosztás
pótléka;
r) rendõrségi közterületi pótlék;
s) határõrségi határrendészeti pótlék.”

3. §
Az R1. 49. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A különleges bevetési pótlékra, a díszelgési pótlékra, a nyomozói pótlékra, az ügyeleti pótlékra, a különleges
gépjármûvezetõi pótlékra, a kutyavezetõi pótlékra, a veszélyes tûzoltó beosztás pótlékra, a veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótlékra, az egyéb veszélyességi pótlékra, a rendõrségi közterületi pótlékra, valamint a határõrségi határrendészeti pótlékra vonatkozó szabályokat a
2. számú melléklet tartalmazza.”

4. §
(1) Az R1. 2. számú melléklete I. 1/b. pontjának második gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– REBISZ Bevetési Parancsnokság Támogató Kommandó alegységei,”
(2) Az R1. 2. számú melléklete I. 1/c. pontjának második és harmadik gondolatjeles bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„– REBISZ Bevetési Parancsnokság,
– REBISZ Különleges Szolgálatok Parancsnoksága
Pénzkísérõ Szolgálat,”

5. §

2. §

(1) Az R1. 2. számú melléklete III. pontjának tizennegyedik–tizenhatodik gondolatjeles bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„– helyszínelõ és balesetvizsgáló,
– helyszínelõ,
– körzeti megbízott,”

(1) Az R1. 19. §-ának (1) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:

(2) Az R1. 2. számú mellékletének III. pontja a következõ gondolatjeles bekezdéssel egészül ki:
„– segédtechnikus.”
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6. §

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 (a továbbiakban: R2.) 28. §-ának (1) bekezdése harmadik mondata helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„Egyéb esetben a rendelkezésre álló adatok alapján kell
mérlegelni, hogy a hivatásos állományú magatartása alkalmas lehet-e a Hszt. 56. §-ának (6) bekezdése c) pontjában
meghatározott méltatlansági ok megállapítására.”
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(2) Az R2. 59. §-ának (10) bekezdése szerinti vezetõi
döntések és intézkedések (parancs) az iratkezelési szabályoknak megfelelõen megsemmisítésre kerülnek.
(3) E rendeletnek az illetménypótlékokra vonatkozó
rendelkezéseit 2006. január 1-jétõl kell alkalmazni.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
belügyminiszter

Melléklet
a 4/2006. (I. 20.) BM rendelethez
[2. számú melléklet
a 20/1997. (III. 19.) BM rendelethez

7. §
Az R2. 31. §-ának cc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szolgálati viszony megszüntetésekor]
„cc) eltérõ megállapodás hiányában vonja be a szerv
által kiadott okmányokat (BKV bérlet stb.),”

8. §
(1) Az R2. 56. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hivatásos állományba történõ kinevezéskor meg
kell állapítani a Hszt. 326. § (1) bekezdésében, továbbá a
Hszt. 100/A. §-ában meghatározott szempontból beszámítható szolgálati viszony, illetve szolgálati idõ kezdetét,
és azt a kinevezési okmányban rögzíteni kell.”
(2) Az R2. 56. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szolgálati idõ pótlékra jogosultság kezdetének
megállapításakor a ténylegesen hivatásos állományban
töltött idõket össze kell számítani.”

9. §
Az R1. 2. számú melléklete kiegészül e rendelet mellékletébe foglalt VII/A., valamint IX. és X. pontokkal.

10. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R2. 59. §-ának (10) bekezdése, valamint az R2. 4. számú mellékletének 3. pontja
hatályát veszti.

Illetménypótlékok]
„VII/A. A kormányrendelet 37/A. § (2) bekezdésében
meghatározott veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótlékra jogosító beosztások:
Helyi szerveknél:
A körzeti polgári védelmi parancsnokság (kirendeltség)
hivatásos állománya, a vezetõi besorolásban lévõk kivételével.
Területi szerveknél:
A polgári veszélyhelyzet kezelési, valamint a mentésszervezési osztályok állományából:
– kiemelt fõreferens,
– kiemelt fõelõadó,
– fõelõadó.
Központi szerveknél:
A polgári veszélyhelyzet kezelési, valamint a mentésszervezési fõosztályok állományából:
– kiemelt fõreferens,
– kiemelt fõelõadó,
– fõelõadó.”
„IX. A kormányrendelet 38. §-ában meghatározott
rendõrségi közterületi pótlékra jogosító rendõrségi szolgálati beosztások:
A közrendvédelmi, közlekedésrendészeti tevékenységet ellátó állományból:
Helyi szerveknél (kerületi, városi rendõrkapitányságok):
– osztályvezetõ,
– osztályvezetõ-helyettes,
– alosztályvezetõ,
– alosztályvezetõ-helyettes,
– kiemelt fõreferens,
– csoportvezetõ,
– kiemelt fõelõadó,
– fõelõadó,
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elõadó,
segédelõadó,
szolgálatparancsnok,
õrsparancsnok,
õrsparancsnok-helyettes,
segédelõadó,
járõrvezetõ,
fogdaõr-parancsnok,
fogdaõr,
járõr,
gépjármûvezetõ,
kutyavezetõ,
objektumõr,
kísérõõr,
mozgóõr,
hajóvezetõ,
hajóvizsgáló,
motorcsónak vezetõ.

Területi szerveknél:
– futár,
valamint a Budapesti és Megyei Rendõr-fõkapitányságoknál, továbbá a REBISZ Bevetési Osztálynál, Objektumvédelmi Osztálynál, Terrorelhárító Mûveleti Osztálynál,
Pénzkísérõ Szolgálatnál, Repülõtéri Biztonsági Szolgálat
Közbiztonsági Osztálynál, Szállító Osztálynál, Légi
Rendészeti Parancsnokságnál, Tûzszerész Szolgálatnál,
Állami Futárszolgálatnál, Autópálya Rendõrségnél:
– osztályvezetõ-helyettes,
– alosztályvezetõ,
– alosztályvezetõ-helyettes,
– kiemelt fõreferens,
– kiemelt fõelõadó,
– fõreferens,
– szakreferens,
– fõelõadó,
– elõadó,
– segédelõadó,
– szolgálatparancsnok,
– parancsnok (REBISZ bombaadat),
– csoportvezetõ,
– részlegvezetõ,
– járõrvezetõ,
– járõr,
– szolgálatparancsnok-helyettes,
– vízágyú gépkocsi parancsnok,
– helikopter vezetõ,
– PSZH parancsnok,
– õrparancsnok,
– vízágyú gépkocsi kezelõ,
– PSZH vezetõ,
– PSZH lövész,
– gépjármûvezetõ,
– objektumõr,
– fogdaõr,
– szolgálatvezetõ,
– kísérõõr,

–
–
–
–

2006/6. szám

felszámoló,
mesterlövõ,
kutyavezetõ,
tûzszerész.

Központi szerveknél:
A Köztársasági Õrezred Személyvédelmi Fõosztálynál,
Objektumvédelmi Fõosztálynál, Hírközlési és Biztonságtechnikai Alosztálynál, Forgalmi Alosztálynál:
– osztályvezetõ-helyettes,
– alosztályvezetõ,
– kiemelt fõreferens,
– kiemelt fõelõadó,
– csoportvezetõ,
– fõelõadó,
– fõmérnök,
– õrségparancsnok,
– díszõrség parancsnok,
– díszõrség parancsnok-helyettes,
– koronaõrzõ parancsnok,
– koronaõrzõ parancsnok-helyettes,
– szolgálatparancsnok,
– szolgálatparancsnok-helyettes,
– kiemelt biztonsági fõtiszt,
– kiemelt fõmérnök,
– mérnök,
– biztonsági fõtiszt,
– biztonsági tiszt,
– helyszínbiztosító,
– biztonsági gépkocsivezetõ,
– gépjármûvezetõ,
– tûzszerész,
– díszõr,
– koronaõrzõ,
– parlamenti õr,
– járõrvezetõ,
– járõr,
– lakásbiztosító,
– raktárvezetõ,
– objektumõr,
– technikus.
X. A kormányrendelet 38/A. §-ában meghatározott határõrségi határrendészeti pótlékra jogosító határõrségi
szolgálati beosztások:
Helyi szerveknél (határrendészeti kirendeltségek, határvadász századok, idegenrendészeti központok állományából):
– határrendészeti kirendeltség vezetõ,
– határvadász századparancsnok,
– idegenrendészeti központvezetõ,
– kirendeltségvezetõ-helyettes,
– századparancsnok-helyettes,
– központvezetõ-helyettes,
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osztályvezetõ (határrendészeti kirendeltség),
alosztályvezetõ,
kiemelt fõreferens,
kiemelt fõelõadó,
fõelõadó,
elõadó,
csoportvezetõ,
technikai tiszt,
szakaszparancsnok,
szolgálati csoportvezetõ,
szolgálati részlegvezetõ,
szakértõ,
fõhatárrendész,
határrendész,
fõútlevélkezelõ,
útlevélkezelõ,
járõrvezetõ,
járõr,
segédelõadó,
kutyavezetõ,
hajóvezetõ,
õr.

Területi szerveknél a Határõr Igazgatóságok bevetési
osztályai (a bevetés irányítási alosztály kivételével) állományából:
– alosztályvezetõ,
– csoportvezetõ,
– kiemelt fõreferens,
– kiemelt fõelõadó,
– fõelõadó,
– elõadó,
– szolgálati csoportvezetõ,
– szolgálati részlegvezetõ,
– szakértõ,
– fõhatárrendész,
– határrendész,
– járõrvezetõ,
– járõr,
– segédelõadó,
– kutyavezetõ,
– õr.
Központi szerveknél a bevetési fõosztály állományából:
– alosztályvezetõ,
– kiemelt fõreferens,
– kiemelt fõelõadó,
– fõelõadó,
– elõadó,
– szolgálati csoportvezetõ,
– szolgálati részlegvezetõ,
– szakértõ,
– fõhatárrendész,
– határrendész,
– járõrvezetõ,
– járõr,

–
–
–
–
–
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fõútlevélkezelõ,
útlevélkezelõ,
segédelõadó,
kutyavezetõ,
õr.”

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
4/2006. (I. 20.) FVM
rendelete
az anyakecsketartás támogatásáról
Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi CXIV.
törvény 10. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
E rendelet alkalmazásában
a) agrár „de minimis” rendelet: az EK-Szerzõdés
87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról a mezõgazdasági és halászati ágazatban szóló 1860/2004/EK bizottsági rendelet;
b) állami támogatás: az Európai Közösséget létrehozó
Szerzõdés (a továbbiakban: EK-szerzõdés) 87. cikkének
(1) bekezdése szerinti támogatás;
c) anyakecske: minden olyan, a kecske fajhoz tartozó
nõivarú állat, amely a birtokon tartás utolsó napjáig már
legalább egy ízben ellett, vagy legalább egyéves;
d) birtokon tartás: a gazdaság tenyészetében történõ
állattartás;
e) gazdaság: a mezõgazdasági termelõ által hasznosított minden, a Magyar Köztársaság területén fekvõ, az
Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap
Garancia részlegébõl finanszírozott egységes területalapú
támogatás 2005. évi igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 18/2005. (III. 18.) FVM rendelet alapján
bejelentett mezõgazdasági terület, magyarországi tenyészet, egyéni támogatási jogosultság, valamint kvóta
összessége;
f) kecske ENAR rendelet: a juh- és kecskefajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerérõl szóló 47/2005. (V. 23.) FVM rendelet;
g) kecske ENAR szám: a kecske ENAR rendelet 1. §
3. pontja szerinti azonosítószám;
h) mezõgazdasági bejelentési rendelet: a mezõgazdasági, halászati, erdészeti és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történõ bejelentési rendjérõl szóló 46/2005. (III. 11.) Korm. rendelet;
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i) regisztrációs szám: az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti
agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: nyilvántartási Korm. rendelet)
szerint kapott azonosító szám;
j) regisztrált mezõgazdasági termelõ: az Európai Unió
közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz
kapcsolódó, nemzeti költségvetésbõl nyújtott kiegészítõ
támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeirõl
szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés
d) pontjában meghatározottak szerinti termelõ. Ha a mezõgazdasági termelõ még nem rendelkezik az i) pont szerinti
regisztrációs számmal, akkor a kérelemhez egyidejûleg
csatolni kell a nyilvántartási Korm. rendelet szerinti nyilvántartásba vételi kérelmet is;
k) tenyészet: a kecske ENAR rendelet 1. § 6. pontja szerinti tenyészet;
l) tenyészetkód: a kecske ENAR rendelet 1. § 7. pontja
szerinti azonosító szám.

2. §
(1) E rendelet alapján anyakecske tartásához vissza nem
térítendõ támogatás vehetõ igénybe.
(2) A támogatás igénybevételére az az anyakecskét tartó
regisztrált mezõgazdasági termelõ jogosult, aki
a) a támogatási kérelmében szereplõ állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a kecske ENAR rendelet
szerinti nyilvántartásban, és
b) gondoskodik a szakszerû apaállat-használatról, valamint
c) gondoskodik a tenyészetében tartott állatállomány
kecske ENAR rendelet szerinti tartós jelölésérõl és folyamatos nyilvántartásáról.
(3) A regisztrált mezõgazdasági termelõ a támogatásra
bejelentett állatlétszámnak megfelelõ anyakecske-állományt köteles a kérelem elbírálásáról szóló határozat kézhezvételéig birtokon tartani.
(4) A támogatott anyakecske állományt a regisztrált mezõgazdasági termelõ a kérelem elbírálásáról szóló határozat kézhezvételétõl köteles további száz napon át birtokon tartani.
(5) A támogatás mértéke 1200 Ft/anyakecske, a támogatás országos szinten a 2006. évre vonatkozóan legfeljebb
40 000 egyed után nyújtható. Ezt meghaladó igénylés esetén
a támogatási keret kimerülésérõl és a támogatási kérelmek
befogadásának leállításáról a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter közleményt ad ki, mely alapján az MVH
az ezután benyújtott támogatási kérelmeket elutasítja.
(6) A támogatás regisztrált mezõgazdasági termelõnként, naptári évenként egy alkalommal nyújtható, és
összege nem haladhatja meg egy évre a 250 000 forintot,
de legfeljebb ezer euró lehet.
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(7) Egy anyakecske után a tárgyévben csak egyszer fizethetõ támogatás.

3. §
(1) A támogatási kérelmet az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon e rendelet hatálybalépését követõ
munkanaptól 2006. október 31-ig lehet postai úton benyújtani az MVH Központi Hivatalához.
(2) A támogatási kérelmet kizárólag az MVH által rendszeresített formanyomtatványon lehet visszavonni.
(3) Az MVH a kérelmeket beérkezési sorrendben bírálja el.
(4) Az MVH a támogatási kérelem elbírálásakor a kérelem benyújtása hónapjának elsõ napján érvényes, az Európai Központi Bank által közzétett két tizedesjegy pontossággal meghatározott euró deviza középárfolyamot veszi
figyelembe.
(5) Az MVH a határozat jogerõre emelkedését követõen
az FVM által biztosított forrás terhére intézkedik a támogatás átutalásáról a jogosult részére.
(6) A támogatási kérelem ellenõrzését az MVH – az Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézet által e rendelet
hatálybalépését követõ 15 napon belül rendelkezésére bocsátott – kecske ENAR nyilvántartás alapján, a kecske
ENAR rendelet 9. § szerinti állomány-nyilvántartó és
egyéb igazoló okmányok (számlák, állat-egészségügyi bizonyítványok, szállítólevél) adminisztratív ellenõrzése
alapján végzi el. A helyszíni ellenõrzésének legalább a támogatási kérelmek 10%-ára kell kiterjednie.

4. §
(1) Az e rendelet keretében nyújtott támogatás az agrár
„de minimis” rendelet hatálya alá tartozik.
(2) A mezõgazdasági bejelentési rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti támogatási keretek túllépése esetén az MVH
az igényelt támogatás összegét – az érintett mezõgazdasági termelõnél a túllépés mértékével megegyezõen – csökkenti.
5. §
(1) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról
szóló 2003. évi LXXIII. törvény 15. § (1) bekezdésének
e) pontja szerint a regisztrált mezõgazdasági termelõ jogosulatlanul veszi igénybe a támogatást, ha a 2. § (2)–(3) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) Nem minõsül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, ha állománycsökkenés esetén a hiánypótlás a pót-
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lást szükségessé tévõ esemény bekövetkezése után tíz napon belül az MVH egyidejû értesítése mellett megtörténik.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

6. §
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

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 élelmiszerekrõl szóló 2003. évi LXXXII. törvény
20. §-a (3) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a gazdasági és közlekedési miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendeljük el:
1. §
Az élelmiszerek jelölésérõl szóló 19/2004. (II. 26.)
FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 19. §-ának (4) bekezdése a következõ i) ponttal
egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:)
„i) a Bizottság 2005/63/EK irányelve (2005. október
3.) a 2005/26/EK irányelvet helyesbítõ, 2000/13/EK
irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól ideiglenesen kizárandó élelmiszer-összetevõk és -alapanyagok jegyzékének
megállapításáról.”
2. §
Az R. 4. számú mellékletének II. fejezetében a táblázat
„Hal” összetevõ sora jobb oldali oszlopának elsõ francia
bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
(Az összetevõbõl készült, ideiglenesen nem jelölésköteles anyag)
„– Aromák, vitaminok és karotinoidok hordozóanyagaként használt halenyv”

Ez a rendelet a 2005/26/EK irányelvet helyesbítõ,
2000/13/EK irányelv IIIa. mellékletének hatálya alól
ideiglenesen kizárandó élelmiszer-összetevõk és -alapanyagok jegyzékének megállapításáról szóló, 2005. október 3-i 2005/63/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Gráf József s. k.,

Dr. Vojnik Mária s. k.,

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

egészségügyi minisztériumi
politikai államtitkár

Dr. Göncz Kinga s. k.,
ifjúsági, családügyi, szociális
és esélyegyenlõségi miniszter

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
6/2006. (I. 20.) FVM
rendelete
a halászatról és a horgászatról szóló
1997. évi XLI. törvény végrehajtásának
egyes szabályairól szóló
78/1997. (XI. 4.) FM rendelet módosításáról
A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény (Hhtv.) 56. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:
1. §
A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 78/1997.
(XI. 4.) FM rendelet (a továbbiakban: R.) 28. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A megyei közigazgatási határokon átnyúló halászati vízterület esetén az a halászati hatóság az illetékes,
amelynél a Hhtv. 6. §-a szerinti halászati vízterületté nyilvánítási eljárás megindult.
(3) A halvédelmi és halgazdálkodási bírság kiszabása,
valamint az állami halászjegy vagy horgászjegy visszavonása iránt az eljárás lefolytatására az a halászati hatóság
illetékes, amelynek területén a halászó vagy horgászó lakóhelye (ennek hiányában szálláshelye), illetve a halászatra jogosult székhelye van.”
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2. §

Az R. a következõ 36. §-sal egészül ki:
„36. § Ez a rendelet természetes élõhelyek, illetve a vadon élõ növény- és állatvilág védelmérõl szóló 1992. május 21-i 1992/43/EGK tanácsi irányelv 14–15. cikkének
való megfelelést szolgálja.”

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

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 államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9) és (10) bekezdésében és 49. §-ának o) pontjában, valamint a kis- és középvállalkozásokról, fejlõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény
21. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
– a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket
rendelem el:
1. §
(1) A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.)
2. §-ának (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„(9) Az Ámr. 82. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti
támogatásoknál a támogatás feltételeire – a pályázatra és a
pályázati eljárásra vonatkozó rendelkezések kivételével –
e rendelet rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell azzal, hogy a támogatás feltételeit a pályázati felhívás helyett
a Kormány egyedileg állapítja meg. A 10 millió eurónak
megfelelõ forintösszegnél nagyobb, de 50 millió eurónak
– logisztikai beruházások esetében 20 millió eurónak –
megfelelõ forintösszegnél kisebb elszámolható költségû
beruházások részére kizárólag abban az esetben lehet
egyedi döntés alapján támogatást megítélni, amennyiben a
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döntéshozó megállapítja, hogy azok az Európai Unió
Strukturális Alapjaiból társfinanszírozott pályázatokból
nem részesülhetnek támogatásban.”
(2) Az R. 2. §-ának (10) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(10) A (9) bekezdésben meghatározott, a Kormány által egyedi döntéssel megítélt támogatás a következõ esetekben nyújtható:
a) nemzetgazdasági szempontból kiemelkedõ nagyberuházásokhoz, amennyiben azok elszámolható költségeinek összege legalább 50 millió eurónak megfelelõ forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 100, illetve az Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban, vagy a Nyugat-Dunántúl tervezési statisztikai régió celldömölki, letenyei, õriszentpéteri, téti,
vasvári és zalaszentgróti kistérségben legalább 50;
b) beruházásokhoz, amennyiben azok elszámolható költségeinek összege legalább 10 millió eurónak megfelelõ forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 50, illetve az Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban, vagy a Nyugat-Dunántúl tervezési statisztikai régió celldömölki, letenyei, õriszentpéteri, téti, vasvári
és zalaszentgróti kistérségben legalább 25;
c) logisztikai beruházásokhoz, amennyiben azok elszámolható költségeinek összege legalább 10 millió eurónak
megfelelõ forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 10;
d) regionális szolgáltató központok létesítésére irányuló beruházásokhoz, ahol az elszámolható költség – azaz az
újonnan felvett munkavállalók – a számvitelrõl szóló
2000. évi C. törvény 79. §-a szerint elszámolható, személyi jellegû ráfordításainak elsõ 24 havi összege legalább
10 millió eurónak megfelelõ forintösszeg és az újonnan létesített munkahelyek száma legalább 100, illetve az
Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban, vagy a Nyugat-Dunántúl tervezési statisztikai régió
celldömölki, letenyei, õriszentpéteri, téti, vasvári és zalaszentgróti kistérségben legalább 50. Újonnan felvett munkavállalónak minõsül a munkahelyek számának nettó növekedése az érintett vállalkozásban, a munkahely fogalmába beleértve a kölcsönvett munkaerõt a kölcsönvevõnél, amennyiben a kölcsönadó a kölcsönvevõ beruházásának megkezdéséig nyilatkozik a kölcsönvevõnek, hogy a
kölcsönadott munkaerõ tekintetében az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatást nem vett és nem is vesz igénybe.
Kölcsönvett munkaerõ esetén személyi jellegû ráfordításként a kölcsönvevõ által a kölcsönadónak fizetett megbízási díjnak – a kölcsönadó nyilatkozata alapján – a kölcsönadó által elszámolt személyi jellegû ráfordításokat
meg nem haladó összegét kell figyelembe venni. Az újonnan létrehozott munkahelyeket a kölcsönvevõ öt éven keresztül köteles fenntartani.”
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2. §

Az R. 10. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben
meghatározott pénzügyi és idõbeli ütemezés szerint, de
legfeljebb öt költségvetési évre kiterjedõen történhet. Az
Ámr. 82. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti támogatásoknál, amennyiben a beruházási projekt megvalósulása
az öt költségvetési évet meghaladja, támogatás a támogatási szerzõdésben meghatározott pénzügyi és idõbeli ütemezés szerint öt költségvetési évet meghaladóan is folyósítható, legfeljebb a beruházás tervezett befejezését követõ
egy évig.”
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ben, tekintettel a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX.
törvény 17. § (6)–(7) bekezdéseire

2006. január 1. napjával
Bizóné dr. Sárdi Katalint, a Veszprémi Egyetem egyetemi docensét,
dr. Bradean-Ebinger Nelut, a Budapesti Corvinus
Egyetem egyetemi docensét,
dr. Hofmeister Ágnest, a Budapesti Corvinus Egyetem
egyetemi docensét,
dr. Horváth Miklóst, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre kinevezett egyetemi tanárát,

3. §

dr. M. Kiss Sándort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre kinevezett egyetemi tanárát,

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a Kormánynak a rendelet hatálybalépését követõen hozott egyedi támogatási döntéseire kell
alkalmazni.

dr. Mezei Balázs Mihályt, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemre kinevezett egyetemi tanárát,

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes támogatási programjainak részletes szabályairól szóló
19/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló
a) 127/2004. (XII. 8.) GKM rendelet 1. §-ának (1) és
(2) bekezdése,
b) 18/2005. (IV. 8.) GKM rendelet 2. §-a.
Dr. Kóka János s. k.,

dr. Pete Pétert, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensét,
dr. Sávai Jánost, a Szegedi Hittudományi Fõiskola fõiskolai tanárát,
dr. Tattay Leventét, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyetemi docensét és
dr. Turay Alfrédot, a Szegedi Hittudományi Fõiskola fõiskolai tanárát
kinevezem egyetemi tanárrá.

gazdasági és közlekedési miniszter

2006. január 1-jétõl, meghívással

III. rész HATÁROZATOK

dr. Danzinger, Leif a Közép-európai Egyetem egyetemi
docensét,
dr. Earle, John a Közép-európai Egyetem egyetemi docensét,

A Köztársasági Elnök
határozatai

dr. Huoranszki Ferencet, a Közép-európai Egyetem
egyetemi docensét,
dr. Kochanowicz, Jacek a Közép-európai Egyetem
egyetemi docensét,

A Köztársasági Elnök
8/2006. (I. 20.) KE
határozata
egyetemi tanárok kinevezésérõl és „Posztomusz”
egyetemi tanári cím adományozásáról
Az oktatási miniszter elõterjesztésére, az Alkotmány
30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogköröm-

dr. Morosanu, Gheorghe a Közép-európai Egyetem
egyetemi docensét,
dr. Pagano, Ugo a Közép-európai Egyetem egyetemi
docensét és
dr. Zimmermann, Susan a Közép-európai Egyetem
egyetemi docensét
– négy éves idõtartamra –,
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dr. Kiss Endrét, a Kodolányi János Fõiskola kutatóprofesszorát

A Kormány
1006/2006. (I. 20.) Korm.
határozata

– öt éves idõtartamra –
kinevezem egyetemi tanárrá.

„Posztomusz” egyetemi tanári címet adományozok a
Közép-európai Egyetemen
dr. Tóth István György egyetemi docensnek.
Budapest, 2005. december 28.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

2006/6. szám

a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány
Alapító Okiratának módosításáról
A Kormány
1. módosítja a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány
(a továbbiakban: Közalapítvány) Alapító Okiratát, és elfogadja annak egységes szerkezetû változatát;
2. felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy a Közalapítvány Alapító Okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vétele során az Alapító nevében eljárjon;
Felelõs: oktatási miniszter
Határidõ: azonnal

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. január 6.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

KEH ügyszám: V-2/6182/2005.

3. elrendeli a Közalapítvány módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának – a bírósági nyilvántartásba vételt követõen – a Magyar Közlönyben történõ közzétételét.
Felelõs:

oktatási miniszter
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
Határidõ: a bíróság határozatának jogerõre
emelkedését követõen azonnal
Gyurcsány Ferenc s. k.,

A Kormány határozatai

miniszterelnök

A Kormány
1005/2006. (I. 20.) Korm.
határozata

A külügyminiszter
határozatai

a lokális, nagy csapadékok okozta
veszélyhelyzetekkel kapcsolatos elõrejelzési
és riasztási rendszerrõl
A Kormány elrendeli, hogy a veszélyes idõjárási hatások következtében elõálló katasztrófa helyzetek lehetõség
szerinti megelõzése, a kockázatok csökkentése, az élet- és
vagyonbiztonság javítása céljából a lokális, nagy csapadékok okozta veszélyhelyzetekkel kapcsolatos elõrejelzési
és riasztási rendszer mûködését kezdje meg.
Felelõs:

környezetvédelmi és vízügyi miniszter
belügyminiszter
Határidõ: 2006. február 1.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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. törvénnyel a Magyar Közlöny
2005. december 27-i, 170. számában kihirdetett, a Magyar
Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kétoldalú szerzõdések számbavételérõl Varsóban, 2005. június 17-én aláírt Jegyzõkönyv 3. cikke sze-
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rint az a hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi követelmények teljesülésérõl szóló késõbbi jegyzék kézhezvételének napján lép hatályba.
A Lengyel Köztársaság a Magyar Köztársaságot 2005.
szeptember 22-én, a Magyar Köztársaság a Lengyel Köztársaságot 2005. december 29-én a Jegyzõkönyv 3. cikke
szerint írásban, diplomáciai csatornákon keresztül értesítette, hogy a Jegyzõkönyv hatálybalépéséhez szükséges
belsõ jogi követelmények teljesültek. Az értesítést a Lengyel Köztársaság Nagykövetsége ugyanazon a napon kézhez vette.
A fentiekre tekintettel, összhangban a 2005. évi
CLXIX. törvény 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
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
2005. december 29-én, azaz kettõezer-öt december huszonkilencedikén, hatályba lépett.
Dr. Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter

Elõterjesztés a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosításáról
Felelõs:

VI. rész

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
közleménye
a Kormány 2006. I. félévi munkatervébõl származó
jogalkotási feladatok jegyzékérõl
Elõterjesztés a vidékpolitikai célok megvalósítását szolgáló források felhasználásának összehangolásáról szóló
kormányrendeletrõl
Felelõs: MeH TKH
Elõterjesztés az országos és ágazati szociális párbeszéd
egyes kérdéseirõl szóló törvényjavaslatról
Felelõs: FMM

HM

Elõterjesztés a szakfordításról és a tolmácsolásról, valamint a Hiteles Szakfordítói és Hatósági Tolmács
Kamaráról szóló törvényjavaslatról
Felelõs:

IM

Elõterjesztés az európai szövetkezetekrõl szóló törvényjavaslatról
Felelõs: IM
Elõterjesztés a büntetõeljárásban folytatott közvetítõi
tevékenységrõl szóló törvényjavaslatról
Felelõs:

IM

Elõterjesztés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról
szóló 1949. évi XX. törvény a határon túli magyarok közjogi státuszával összefüggésben történõ módosítására vonatkozó törvényjavaslatról
Felelõs:

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK
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Elõterjesztés az elektronikus hírközlésrõl szóló
2003. évi C. törvény digitális mûsorterjesztéssel összefüggõ módosításáról és a digitális átállás átmeneti szabályairól szóló törvényrõl
Felelõs: IHM
IM
Elõterjesztés az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Kiotói Jegyzõkönyvével kapcsolatos keretrendszer
felállításáról szóló törvényjavaslatról
Felelõs: KvVM
IM
Elõterjesztés a gyümölcsös ültetvények, valamint a
gyümölcsös ültetvények méretét el nem érõ, gyümölcsfával betelepített területek összeírásáról szóló törvényjavaslatról
Felelõs: KSH
IM

Elõterjesztés a közraktározásról szóló 1996. évi
XLVIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatról
Felelõs: GKM

Elõterjesztés a Nemzeti Vidékpolitikai Tanácsról szóló
törvényjavaslatról
Felelõs: MeH TKH

Elõterjesztés a víziközlekedésrõl szóló 2000. évi
XLII. törvény módosításáról rendelkezõ törvényjavaslatról
Felelõs: GKM

Elõterjesztés a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint
építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény módosítására vonatkozó törvényjavaslatról
Felelõs: RFF TNM
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Elõterjesztés a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. törvény és a menedékjogról
szóló 1997. évi CXXXIX. törvény módosítására és az
Európai Unió polgárai és családtagjaik magyarországi tartózkodásáról szóló törvény megalkotására irányuló törvényjavaslatok egyidejû törvénycsomagjáról
Felelõs:

BM

Elõterjesztés a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
(2004/18/EK)
Felelõs:

EüM

Elõterjesztés a szerves oldószerek egyes festékekben,
lakkokban és jármû javító fényezésére szolgáló termékekben történõ felhasználása során keletkezõ illékony szerves
vegyületek kibocsátása korlátozásával kapcsolatos követelményeknek való megfelelõség részletes szabályairól
Felelõs:

ICSSZEM

Elõterjesztés a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól és az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerrõl szóló 167/2004.
(V. 25.) Korm. rendelet módosításáról (Európai Parlament
és a Tanács 2004/18/EK irányelve)
Felelõs:

IHM
IM
MeH

Elõterjesztés az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területekrõl szóló 275/2004.
(X. 8.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

KvVM
GKM

Elõterjesztés a hulladékká vált gépjármûvekrõl szóló
267/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

Elõterjesztés a Magyar Köztársaság és az „EFTA tagállamok” közötti, valamint a Magyar Köztársaság és a
Norvég Királyság közötti, az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok támogatások, programok pénzügyi
lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendjérõl
Felelõs:

EU TNM

Elõterjesztés a vízi árufuvarozásról szóló egyes rendeletek hatályon kívül helyezésérõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

GKM

Elõterjesztés a felsõoktatásról szóló törvény végrehajtásáról
Felelõs:

OM

Elõterjesztés a kiemelt nemzetgazdasági jelentõségû
beruházásokkal összefüggõ hatósági eljárások egyes szabályairól szóló törvényjavaslatról
Felelõs:

EU TNM
IM

Elõterjesztés az erdõrõl és az erdõ védelmérõl szóló
1996. évi LIV. törvény (Evt.) módosításáról szóló törvényjavaslatról
Felelõs: FVM
Elõterjesztés a környezeti alapnyilvántartásról szóló
kormányrendeletrõl
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés a külföldi kulturális intézetekrõl szóló
11/2000. (II. 8.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: NKÖM
KüM

KvVM

Elõterjesztés az üvegházhatású gázkibocsátásokkal
kapcsolatos nemzetközi együttmûködéssel megvalósuló
projekttevékenységekre vonatkozó részletes szabályokról
szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

Elõterjesztés az ózdi martinsalak felhasználásával készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítésérõl szóló
40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: BM

GKM

Elõterjesztés az áruk és a szolgáltatások biztonságosságáról és az ezzel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárásról
szóló 79/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:
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Elõterjesztés a pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: ICSSZEM
Elõterjesztés a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének, megállapításának és folyósításának
részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: ICSSZEM
Elõterjesztés az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges nyilvántartások, adatszolgáltatások (adatbázisok és információs rendszerek) létesítésé-
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nek és mûködésének feltételeirõl szóló 241/1997.
(XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

RFF TNM

Elõterjesztés a kettõs felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezésérõl
szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

GKM

Elõterjesztés az Európai Közösségek Bizottságának
2005/2395. sz. jogsértési eljárásában az államot megilletõ
szavazatelsõbbségi részvény jogintézményével összefüggésben tett hivatalos felszólítására tekintettel kialakítandó
álláspontról
Felelõs:

IM
PM
EU TNM

Elõterjesztés a központosított közbeszerzési rendszerrõl, valamint a központi beszerzõ szervezet feladat- és hatáskörérõl szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet módosításáról (2004/18/EK irányelv)
Felelõs:

MeH
IM

Elõterjesztés a muzeális intézmények látogatóit megilletõ kedvezményekrõl szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm.
rendelet módosításáról
Felelõs:

NKÖM

Elõterjesztés az épületek energiafelhasználásáról; energiatanúsítvány tartalmáról, kiadásáról; a településtervezési, az építészeti-mûszaki tervezési és az építésügyi mûszaki szakértõi jogosultság szabályairól (2002/91/EK irányelv)
Felelõs:

RFF TNM
GKM

Elõterjesztés a szociális foglalkoztatás engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl, valamint a szociális foglalkoztatási
támogatás igénylésérõl és felhasználása ellenõrzésérõl
szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

ICSSZEM

Elõterjesztés az irányított területi kiegyenlítési rendszerrõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

ICSSZEM

Elõterjesztés az országos jelentési és férõhelyfigyelõ
rendszer számára bejelentendõ adatok körérõl, valamint az
adatközlés módjáról és idejérõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

ICSSZEM
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Elõterjesztés a mûszaki tartalmú jogszabálytervezeteknek az Európai Bizottsággal és az Európai Unió tagállamaival való egyeztetésérõl szóló 94/2004. (IV. 27.) Korm.
rendelet felülvizsgálatáról
Felelõs: IM
GKM
EU TNM
Elõterjesztés a Központi Elektronikus Szolgáltató
Rendszer mûködési feltételeinek, valamint az egységes járulékbevallási, illetve -fizetési rendszerhez kapcsolódóan
a fogadás, visszaigazolás és az azonosítás tekintetében
csatlakozási, adatvédelmi és biztonsági feltételeinek és a
kormányzati címtárnak kormányrendeleti szinten történõ
szabályozásáról
Felelõs: MeH EKK
Elõterjesztés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény felsõoktatásban történõ végrehajtásáról, a foglalkoztatással összefüggõ egyes kérdésekrõl
Felelõs: OM
Elõterjesztés a Balatonnal kapcsolatos egyéb jogszabályok és kormányhatározatok felülvizsgálatáról
Felelõs: RFF TNM
Elõterjesztés az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet elkészítésérõl
Felelõs: RFF TNM
Elõterjesztés a fejlesztési támogatásokra vonatkozó
döntések eljárásrendjérõl
Felelõs: EU TNM
Elõterjesztés a jogosult állatorvos feladatairól és hatáskörérõl, mûködésének részletes szabályairól
Felelõs: FVM
Elõterjesztés a felszámolással megszûnt szövetkezetek
üzletrészeseit ért vagyonvesztés részleges megtérítésérõl
szóló törvényjavaslatról
Felelõs: FVM
Elõterjesztés a megyei (fõvárosi) földmûvelésügyi hivatal létesítésérõl és egyes hatáskört megállapító jogszabályi rendelkezések módosításáról szóló 1991. évi
VII. törvény módosításáról
Felelõs: FVM
Elõterjesztés a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról rendelkezõ 2003/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
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Elõterjesztés a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló
11/2003. (I. 30.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: IHM
Elõterjesztés a frekvenciasávok nemzeti felosztásának
megállapításáról szóló 346/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: IHM
Elõterjesztés a cirkuszi menazséria létesítése és mûködtetése engedélyezésének, valamint fenntartásának részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: NKÖM
KvVM
FVM
BM
Elõterjesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés program és
a Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához
kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenõrzési rendszerek kialakításáról szóló 360/2004. (XII. 26.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: PM
Elõterjesztés a hallgatói hitelrendszerrõl és a Diákhitel
Központról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

PM

Elõterjesztés a falusi és agroturisztikai szolgáltató tevékenység feltételeirõl szóló kormányrendelet megalkotásáról
Felelõs: RFF TNM
Elõterjesztés a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: EU TNM
Elõterjesztés a közösségi belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról
Felelõs: GKM
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szerzõdés kötelezõ elemeirõl szóló kormányrendelet megalkotásáról
Felelõs: FVM
Elõterjesztés az üzletek mûködésérõl és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeirõl szóló
4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet helyébe lépõ új kereskedelmi igazgatási kormányrendeletrõl
Felelõs:

GKM

Elõterjesztés a vásárokról és a piacokról szóló 35/1995.
(IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

GKM

Elõterjesztés a katonai célból üzemeltetett veszélyes
ipari üzemek és veszélyes létesítmények katasztrófavédelmi hatósági feladatairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

HM

Elõterjesztés a zártcélú hálózatokról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: IHM
Elõterjesztés a magyarországi kutatás-fejlesztés és technológiai innováció hatékonyságát elõsegítõ deregulációról
Felelõs:

OM

Elõterjesztés a kamatból származó jövedelemmel összefüggõ adókötelezettségek teljesítésének részletes eljárási
szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

PM

Elõterjesztés a végelszámolás számviteli feladatairól
szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

PM

Elõterjesztés a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés szabályairól szóló kormányrendeletrõl [Korábbi
címe: elõterjesztés a területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ
adatközlés rendjérõl szóló 112/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet módosításáról]
Felelõs:

RFF TNM

89. Elõterjesztés a pénzforgalomról szóló kormányrendeletrõl (Európai Parlament 97/5/EK irányelve és a Tanács
1997. január 27-i irányelve, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK
irányelve alapján)
Felelõs: PM

Elõterjesztés a településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: RFF TNM

Elõterjesztés a számítógépes ingatlan-nyilvántartási
rendszerbõl történõ szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási

Elõterjesztés a minisztériumok és az országos hatásköri
szervek területfejlesztéssel és területrendezéssel kapcsola-
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tos feladatairól és a miniszterek közötti folyamatos koordináció szempontjairól
Felelõs:

RFF TNM

Elõterjesztés a Svájci Alappal (svájci hozzájárulás az
európai gazdasági és szociális kohézió létrejöttéhez) kapcsolatos eljárásrend kidolgozásáról
Felelõs:

EU TNM

Elõterjesztés a fejlesztési közszerzõdésekrõl
Felelõs: EU TNM
IM
Elõterjesztés a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény módosításáról
Felelõs:

FVM
IM

Elõterjesztés a géntechnológiai tevékenység engedélyezési eljárási rendjérõl, valamint az eljárás során az Európai
Bizottsággal való kapcsolattartásról szóló 132/2004.
(IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

FVM

Elõterjesztés a szennyvizek és szennyvíziszapok mezõgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

FVM

Elõterjesztés a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi
XCVII. törvény módosításáról
Felelõs: GKM
IM
Elõterjesztés a természetvédelmi õrökre, illetve õrszolgálatokra vonatkozó részletes szabályokról szóló 4/2000.
(I. 21.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

KvVM

Elõterjesztés az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló 264/2004.
(IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés az európai közösségi jelentõségû természetvédelmi rendeltetésû területek részletes földhasználati
szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: KvVM
FVM
Elõterjesztés a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés a védett állatfajok védelmére, tartására,
bemutatására és hasznosítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 8/1998. (I. 23) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés a felelõs mûszaki vezetõi tevékenység
gyakorlásának szabályairól szóló kormányrendelet elkészítésérõl
Felelõs: RFF TNM
Elõterjesztés a sajátos építményfajták körébe tartozó
honvédelmi katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló
40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

Felelõs:

PM

Elõterjesztés a külföldre utazásról szóló 1998. évi
XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

BM

HM

Elõterjesztés a minõsített adat kezelésének rendjérõl,
valamint a Nemzeti Biztonsági Felügyelet mûködési rendjérõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

MeH NBI

Elõterjesztés az elektronikus biztonság részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

MeH NBI

Elõterjesztés az iparbiztonsági ellenõrzés részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs:

Elõterjesztés az állam által vállalt kezesség elõkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjérõl szóló
151/1996. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
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MeH NBI

Elõterjesztés a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs:

OM

Elõterjesztés a hallgatói juttatások, kedvezmények
igénybevételének eljárásáról és a hallgatók által fizetendõ
díjakról
Felelõs:

OM
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Elõterjesztés a területfejlesztési koncepciók és programok, valamint a területrendezési tervek egyeztetésének és
elfogadásának rendjérõl szóló 184/1996. (XII. 11.) Korm.
rendelet módosításáról
Felelõs: RFF TNM

Elõterjesztés a menedékjogról szóló 1997. évi CXXXIX.
törvény hatálya alá tartozó külföldiek ellátásáról és támogatásáról szóló 25/1998. (II. 18.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról (2004/83/EK irányelv)
Felelõs: BM

Elõterjesztés a felnõttképzést folytató intézmények és
felnõttképzési programok akkreditációjának szabályairól
szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: FMM

Elõterjesztés a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény módosításáról
Felelõs: HM

Elõterjesztés a növényvédelmi bírság tételes mértékérõl
szóló kormányrendelet elõkészítésérõl
Felelõs: FVM

Elõterjesztés az Európai Parlament és a Tanács
2006/2004/EK rendelete alapján a fogyasztóvédelemrõl
szóló 1997. évi CLV. törvény, a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletérõl szóló 1999. évi CXXIV. törvény,
valamint a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvény módosításáról
Felelõs: ICSSZEM
IM

Elõterjesztés a repülõterek környezetében létesítendõ
zajgátló védõövezetek kijelölésének, hasznosításának és
megszüntetésének szabályairól készült 176/1997. (X. 11.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a környezeti zaj és rezgés elleni védelem
szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés a környezeti kárelhárítás szabályairól
szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: KvVM
Elõterjesztés külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló 2001. évi XXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú
módosításáról (2003/86/EK, a 2003/109/EK, 2004/81/EK,
2004/82/EK irányelv, 2004/38/EK irányelv)
Felelõs:
BM
Elõterjesztés a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosításáról (2004/38/EK irányelv)
Felelõs:

BM

Elõterjesztés az egyes szabálysértésekrõl szóló
218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet jogharmonizációs
célú módosításáról (2004/757/IB kerethatározat)
Felelõs: BM
Elõterjesztés a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a menedékesek okmányairól szóló 172/2001.
(IX. 26.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról (2252/2004/EK rendelet és a 2004/83/EK irányelv)
Felelõs:

BM

Elõterjesztés az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási
követelményeirõl és megfelelõségük tanúsításáról szóló
140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: KvVM
GKM
Elõterjesztés a MKEH ellenõrzése során kiszabható bírság mértékének és felhasználásának részletes szabályairól
szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: GKM
Elõterjesztés az építésügy körébe tartozó tevékenységek ellátásához szükséges hatósági nyilvántartások létesítésének és mûködésének feltételeirõl szóló 241/1997.
(XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: HM
Elõterjesztés az életüktõl és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról szóló 1992. évi
XXXII. törvény 7. §-ának (1) bekezdésében elõírt, a havi
életjáradék kiszámításához szükséges alapösszeg nagyságának 2006. évi meghatározásáról szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: IM
Elõterjesztés az elektronikus árlejtésrõl szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: IHM
IM
MeH
Elõterjesztés a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató
intézmények által mûködtetett fióktelepek létrehozásának
biztosításáról
Felelõs: PM
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Elõterjesztés az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: RFF TNM

Elõterjesztés a mezõgazdasági õstermelõi igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek aktualizálásáról
Felelõs: FVM

Elõterjesztés a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú
hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: RFF TNM

Elõterjesztés a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekrõl szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM

Elõterjesztés a polgári felhasználású robbanóanyagok
forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.)
Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés az utazási és utazásközvetítõ szerzõdésrõl
szóló 214/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Felelõs: RFF TNM
Elõterjesztés a vasúti közlekedési hatóság, illetve a
Magyar Vasúti Hivatal feladatára, hatáskörére és illetékességére vonatkozó részletes szabályokról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a vasúti közlekedés területén a kötelezõ
felelõsségbiztosítás részletes szabályairól
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a vasúti közlekedés biztonságára vonatkozó részletes szabályokról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a vasúti személyszállítás és a vasúti árutovábbítás követelményeirõl, a személyszállítási és az árufuvarozási szerzõdésre vonatkozó részletes szabályokról
Felelõs: GKM
Elõterjesztés a honvédelmi ágazat tûzvédelmi hatósági
tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendeletrõl
Felelõs: HM
Elõterjesztés az állami repülések céljára szolgáló repülõtereken történõ ideiglenes határnyitás egyszerûsített eljárási szabályairól
Felelõs: HM
PM
BM
Elõterjesztés a járóbeteg-ellátás keretében rendelt
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdõellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és
folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet
módosításáról
Felelõs: EüM

Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

Az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
közleménye
a 2006. február 1-je és február 28-a között
alkalmazható üzemanyagárakról
A személyi jövedelemadóról szóló törvény 82. §-ának
(2) bekezdése felhatalmazza az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalt arra, hogy az üzemanyagárat havonta közzétegye.
Ha a magánszemély az üzemanyagot a közleményben
szereplõ árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Ólmozatlan motorbenzinek:
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin

253 Ft/l
266 Ft/l

Keverék

258 Ft/l

Gázolaj

259 Ft/l

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének
tájékoztatója
a Magyar Köztársaság területére belépõ külföldi
telephelyû gépjármûvek, valamint a magyar forgalmi
rendszámú gépjármûvel külföldre utazók érvényes
kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdésének
igazolásáról
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – a Nemzeti Iroda tájékoztatása alapján – az alábbiakat teszi közzé:
1. A magyarországi telephelyû gépjármû üzembentartója által a Magyarországon a kötelezõ felelõsségbiztosítás
mûvelésére jogosult biztosítóval kötött kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási szerzõdés területi hatálya az Eu-
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rópai Gazdasági Térség tagállamainak területére – a Magyar Köztársaság területét is beleértve –, valamint Svájcra
terjed ki. Kiterjed továbbá a biztosítási szerzõdés területi
hatálya a nemzetközi Zöldkártya Rendszer azon országai
területére, amelyek irodájával a Magyar Nemzeti Iroda
kétoldalú megállapodást kötött.
A Zöldkártya Rendszernek az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai:
Ausztria
Belgium
Ciprus
Csehország
Dánia (és a Feroer-szigetek)
Észtország
Finnország
Franciaország (és Monaco)
Görögország
Hollandia
Izland
Írország
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein (képviseletét a Zöldkártya Rendszerben
és az Európai Unió 4. sz. irányelv alapján létrejött szervezetekben Svájc látja el)
Litvánia
Luxemburg
Magyarország
Málta
Nagy-Britannia és Észak-Írország (és a Channelszigetek, Gibraltár és Man szigete)
Németország
Norvégia
Olaszország (és a Vatikán és San Marino)
Portugália
Spanyolország
Svédország
Szlovákia
Szlovénia
A Zöldkártya Rendszernek nem az Európai Gazdasági
Térséghez tartozó tagországai:
Albánia
Andorra
Belarusz
Bosznia-Hercegovina
Bulgária
Horvátország
Irán
Izrael
Macedónia (hivatalos rövidítéssel F.Y.R.O.M.)
Marokkó
Moldávia
Románia
Svájc
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Szerbia és Montenegró (kivéve Koszovó területe, amely
ENSZ felügyelet alatt áll)
Tunézia
Törökország
Ukrajna
A fenti országokban a magyar biztosítási fedezet igazolása a jelen tájékoztatóban leírtak szerint történik.
2. A nemzetközi gépjármûforgalomban a másoknak
okozott károk megtérítése céljából megkívánt kötelezõ
gépjármû-biztosítási fedezet meglétének igazolása a Zöldkártya Rendszer keretében történik. E rendszerhez tartoznak Európa országai, valamint Irán, Izrael, Marokkó,
Tunézia, de nem tagjai – Belarusz, Észtország, Lettország,
Litvánia, Moldávia és Ukrajna kivételével – a volt Szovjetunió utódállamai.
A Zöldkártya Rendszerhez tartozó országok gépjármûveinek üzembentartói az adott országra érvényes kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosításuk meglétét a Zöldkártyával
igazolják.
3. A Belsõ Szabályzat III. fejezetében foglalt, „Az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény” (korábban Többoldalú Garancia
Egyezmény vagy Rendszámegyezmény) tagállamai az
egyes tagországokban megkívánt kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául – a Zöldkártya helyettesítéseként – kölcsönösen elfogadják az
egyes tagországok illetékes hatóságai által az adott gépjármûre kiállított forgalmi rendszámot és a gépjármûvön ovális mezõben külön elhelyezett országjelzést.
Az Európai Unió tagországában kiadott azon forgalmi
rendszámtáblák esetében, amelyek a bal oldalukon, vagy a
bal felsõ sarokban függõleges kék mezõben a körben elhelyezkedõ 12 sárga csillagot és alatta a kiadó állam jelzését
tartalmazza az Európai Unió területén nem kell további
külön országjelzéssel ellátni. Más országok azonban az
1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezményen alapuló
belsõ szabályozásukra tekintettel az elõzõ bekezdésben
említett külön országjelzést ezen rendszámtáblák esetében
is megkövetelik.
Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban és az
egyezményhez csatlakozott országokban kiadott forgalmi
rendszámmal, illetõleg az országjelzéssel ellátott jármûvek üzembentartói a Magyar Köztársaság területére történõ belépésükkor és az itt tartózkodás tartama alatt biztosítottnak tekintendõk. Ezen gépjármûvek üzembentartói,
vezetõi ún. határbiztosítási szerzõdés kötésére nem kötelezhetõk, és ilyen szerzõdés velük – még kérésükre sem –
köthetõ.
A Belsõ Szabályzat III. fejezetében foglalt, „Az irodák
közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezménynek tagjai az Európai Gazdasági Térség tagországai (lásd 1. pont), továbbá Andorra, Horvátország és
Svájc.
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4. A 3. pont alá nem tartozó országokban állandó telephellyel rendelkezõ gépjármûvek esetében a gépjármû
üzembentartójának, vezetõjének Magyarországra történõ
belépéskor az Európai Gazdasági Térség minden tagállama területére érvényes Zöldkártyával kell rendelkeznie,
vagy magyar biztosítóval határbiztosítást kell kötnie. Az
érvényességnek ki kell terjednie az Európai Gazdasági
Térség területén való tartózkodásának teljes idõtartamára.
5. Magyar forgalmi rendszámmal és forgalmi engedéllyel ellátott gépjármûvel külföldre történõ utazáskor a
3. pontban felsorolt országokban, valamint egyoldalú
megállapodás alapján Bosznia-Hercegovina, Macedónia,
Románia és Szerbia és Montenegró (kivéve az ENSZ felügyelete alatt álló Koszovó területét) területén a kötelezõ
gépjármû-felelõsségbiztosítási fedezet meglétét a magyar
forgalmi rendszám és a gépjármûvön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezõben lévõ „H” országjel tanúsítja.
6. A fentiektõl függetlenül külföldre utazáskor minden
esetben ajánlott a Zöldkártya kiváltása. Különösen javasolt a Zöldkártya kiváltása Bosznia-Hercegovinába,
Görögországba, Macedóniába, Máltára, Olaszországba,
Romániába, valamint Szerbia és Montenegróba történõ
utazáskor.
7. Minden esetben kötelezõ kiváltani a Zöldkártyát az
alább felsorolt országokba gépjármûvel történõ utazáskor:
Albánia
Belarusz
Bulgária
Irán
Izrael
Moldávia
Marokkó
Törökország
Tunézia
Ukrajna
8. A volt Szovjetunió utódállamai – Belarusz, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldávia és Ukrajna kivételével – nem tagjai a nemzetközi Zöldkártya Rendszernek,
ezért a fel nem sorolt országokba történõ utazáskor ezen
országok területére érvényes Zöldkártya nem váltható és
adható ki, mivel a jogszabályon alapuló biztosítási fedezet
ezen országokra nem terjed ki.
9. Azon országokba történõ utazáskor, amelyek nem
részesei a fentebb részletezett megállapodásoknak, illetõleg a 7. pontban felsorolt országok esetében akkor, ha a
jármû üzembentartója, vezetõje nem rendelkezik érvényes
Zöldkártyával, az illetõ országba való belépéskor, a határon kell az elõírt kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítási
szerzõdést megkötni.
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10. A Magyarország területére beutazó külföldi telephelyû gépjármûvekre vonatkozó kizárásokat a Belsõ Szabályzat III. fejezetében foglalt, „Az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény” függeléke, valamint a kétoldalú egyezmények tartalmazzák. Az egyezményekben foglalt kizárások listáját a
tájékoztató mellékleteként csatoljuk. Az egyezményekkel
kapcsolatos tájékoztatás elérhetõ a Magyar Biztosítók
Szövetsége honlapján (www.mabisz.hu) is, a GKI menüpont alatt.
A Zöldkártya (nemzetközi gépjármû-felelõsségbiztosítási bizonylat) kiállítását annál a biztosítónál lehet igényelni, amelyik az üzembentartó kötelezõ felelõsségbiztosítását kezeli.
11. A fenti tárgyban a Magyar Közlöny 2005. január
19-i, 7. számában közzétett tájékoztatás érvényét veszti.

A Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet elnökének
közleménye
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 Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére irányuló pályázati és bírálati, valamint
árverési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja,
hogy a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: az NFA tv.) 15. §-ában foglaltakat
figyelembe véve szabályozza a földterületek értékesítésének módját, az értékesítés elõkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó feladatokat, biztosítsa az ajánlattevõk
számára az értékesítési feltételek kiírása során az azonos
és egyenlõ feltételeket, s érvényesítse a nyilvánosság és az
esélyegyenlõség elvét.
A Szabályzat hatálya kiterjed:
a) a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetre (a továbbiakban: NFA),
b) minden természetes és jogi személyre, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetre (a továbbiakban együtt: Személy), akit/amelyet az NFA szerzõdésben
megbíz a pályáztatásban történõ közremûködéssel,
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c) a Nemzeti Földalapba tartozó termõföld, volt zártkerti ingatlan, valamint azok használatához szükséges mûvelés alól kivett terület (a továbbiakban: földterület) értékesítésére irányuló pályázati és bírálati eljárásra,
d) a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó egyéb
mûvelés alól kivett területek értékesítésére, amennyiben
a terület nagysága, értéke és a felhasználás célja ezt indokolja,
e) az ajánlattevõkre.
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III. Fejezet

ÉRTÉKESÍTÉS PÁLYÁZTATÁSSAL
A pályázat formája és fõbb elõírása
1. A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére vonatkozó pályázatot az NFA írja ki
(a továbbiakban: Kiíró).
2. A pályáztatást nyilvános eljárással kell lebonyolítani.

II. Fejezet
ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK
1. Az NFA tv. alapján a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületeket – jogszabályban meghatározott kivételekkel – nyilvános pályázat keretében vagy árverés útján kell értékesíteni. A nyilvános pályázat lebonyolítása a Szabályzat III. fejezetében szabályozott pályáztatással történik. Az árverés lebonyolítása a IV. fejezet
rendelkezései az irányadóak.
2. A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére irányuló eljárás lefolytatására az
NFA elnökének jóváhagyását követõen kerülhet sor.
3. A vagyonhasznosítási terv figyelembevételével, az
NFA elnöke részére készített, a Nemzeti Földalap vagyoni
körébe tartozó földterületek értékesítésére irányuló eljárást kezdeményezõ javaslatnak és indoklásnak tartalmaznia kell:
a) az adott földterület, vagy földterülethányad részletes
bemutatását, az ingatlan-nyilvántartási adatokat (település, helyrajzi szám, térmérték, AK érték) a benyújtás idõpontjához képest tizenöt napnál nem régebbi tulajdoni lap
másolatot, szükség esetén földhasználati lapot, valamint
üzemtervezett erdõ esetén erdészeti üzemtervi kivonatot,
b) az értékesítés módját (nyilvános pályázat vagy egyszerûsített eljárás – árverés) az értékesítést megalapozó
szakmai indokokat (pl. célszerûségi, gazdaságossági, költségvetési vagy egyéb kedvezõ irányú hatások, illetve esetleges hátrányok bemutatását),
c) mindazokat a további tényeket, érveket és körülményeket, melyeket az elõterjesztõ a döntést hozók tájékoztatása érdekében szükségesnek tart,
d) a minimális ajánlati árat,
e) amennyiben a pályáztatás tárgyát képezõ földterületekre vonatkozik, a települési önkormányzat részletes rendezési tervének kivonatát,
f) az elbírálás során figyelembe venni javasolt elsõdleges és további fontos értékelési szempontokat, azok súlyozását.

3. A pályázat benyújtásának feltétele a pályázati regisztráció, amely díj ellenében történik. A regisztrált pályázók a regisztrációs díj megfizetése után, az errõl szóló
igazolás ellenében pályázati dokumentációt kapnak.
4. A pályázat elbírálásánál be kell tartani az összeférhetetlenségi szabályokat.
4.1. A pályázat elbírálásában nem vehet részt az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkezõ szervezet, illetve azok képviselõje, aki
maga az ajánlatot benyújtó pályázó, vagy annak
a) közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont],
b) munkaviszony alapján felettese vagy alkalmazottja,
c) más szerzõdéses jogviszony keretében foglalkoztatója vagy foglalkoztatottja.
4.2. A 4.1. pontban foglaltakat kell alkalmazni akkor is,
ha a pályázat elbírálásában részt vevõtõl bármely oknál
fogva nem várható el az ügy elfogulatlan megítélése
(elfogultság).
4.3. A pályázat elbírálásában részt vevõ köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben bármely, a 4.1. és
a 4.2. pontban körülírt összeférhetetlenségi ok áll fenn.
4.4. Ezeket a rendelkezéseket a pályázatok elbírálásában részt vevõ valamennyi személyre megfelelõen
alkalmazni kell.
4.5. Összeférhetetlenségi és elfogultsági kérdésben az
NFA elnöke vagy az általa erre felhatalmazott helyettese
dönt és jelöli ki a továbbiakban eljáró személyt.
5. A pályázat elbírálásába véleményezési jogkörrel be
kell vonni a földterület helye szerint illetékes birtokhasznosítási bizottságot. A pályázat elbírálásának nem akadálya, hogy az adott településen birtokhasznosítási bizottság
nem alakult meg, vagy határidõn belül nem nyilatkozott.

A pályázati felhívás és tartalma
6. A pályázati felhívást az NFA elnöke hagyja jóvá.
7. A pályázati felhívást, valamint benne az eladásra kerülõ földterületek jegyzékét az NFA székhelyén az ügyfél-
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forgalom elõtt nyitva álló helyiségben, internetes honlapján, a földterület fekvése szerinti Területi Irodájának hivatali helyiségében, valamint a földterület fekvése szerinti
települési (fõvárosban a kerületi) önkormányzat helyiségében elhelyezett hirdetõtáblán legalább harminc napra
hirdetmény formájában kell közzétenni. Az internetes
honlapon való megjelenítés kezdõ napja meg kell, hogy
egyezzen a kifüggesztés kezdõ napjával. A pályázat
meghirdetésének kezdõ idõpontja az önkormányzatnál
történt kifüggesztés napja.
8. A pályázati felhívásra utaló közleményt, amely a felhívással érintett földterületek megjelölését (település,
helyrajzi szám) és a teljes pályázati felhívás megtekintésének helyét tartalmazza, a 7. pontban elõírt közzététel idõpontjáig meg kell jelentetni egy, a földterület/ek fekvése
szerinti megyei napi lapban.
9. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
a) a Kiíró megnevezését, székhelyét,
b) az értékesítendõ földterület megjelölését (a tulajdoni
lap és a földhasználati lap, üzemtervezett erdõ esetén az
érintett erdõrészlet üzemtervi kivonatának adatait, illetve a
per-, teher- és igénymentesség bármilyen meglévõ vagy
tervezett korlátozását, így különösen a NATURA 2000,
Vásárhelyi terv általi érintettségét), vagyonkezelõjét,
c) az árat, amelynél kisebb összegû ajánlat nem tehetõ
(minimális ajánlati ár),
d) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontokat,
e) az értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételeket, a
vételár megfizetésének módjára, valamint a pénzügyi garanciákra vonatkozó elõírásokat,
f) az ajánlati biztosíték mértékét és befizetésének
módját,
g) az ajánlattevõnek a szerzõdés teljesítését biztosító
mellékkötelezettségeinek megjelölését,
h) az ajánlati kötöttség idõtartamát,
i) a pályázati ajánlatok benyújtásának helyét, módját és
határidejét,
j) a pályázati ajánlatok bontásának helyét, módját, idõpontját,
k) a pályázattal kapcsolatban további információt szolgáltató szervezeti egység, személy nevét, címét, telefonszámát, továbbá információt a földterület megtekintésének
lehetõségérõl,
l) az arra való utalást, hogy a pályázati kiírás jelen Pályázati és Bírálati Szabályzat elõírásai alapján történik,
m) az értékesítendõ földterületre vonatkozó részletes
dokumentáció, tájékoztató beszerzési helyét és a beszerzés
feltételeit,
n) azt, hogy a pályázat benyújtásának nyelve magyar,
o) esetleges egyéb információkat, adatokat (környezetvédelmi, mûemlékvédelmi és egyéb jogi kötöttségek, elõírások stb.),
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p) a pályázati ajánlatok elbírálásának idõpontját és az
ajánlattevõk értesítésének módját,
q) a Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a nyertes
ajánlattevõ visszalépése esetén jogosult a pályázat soron
következõ helyezettjével szerzõdést kötni,
r) a Kiíró azon jogának fenntartását, hogy a pályázatot a
39. pont feltételeinek megfelelõen eredménytelennek nyilvánítsa,
s) a Kiíró azon jogának fenntartását, hogy szükség esetén az ajánlattevõtõl az ajánlat lényegét nem érintõ, technikai-formai kérdésekben írásban felvilágosítást kérjen, annak elõrebocsátásával, hogy az ajánlattevõ ezzel kapcsolatos írásbeli válasza semmilyen formában nem eredményezheti a pályázati ajánlatban megfogalmazott feltételek
olyan megváltozását, amely az értékelés során a beérkezett
ajánlatok sorrendjét módosítaná,
t) a Kiíró azon jogát, hogy a pályázatok felbontását
követõen az ajánlattevõket hiánypótlásra szólíthatja fel,
u) annak rögzítését, hogy az ajánlattevõ nem igényelhet
térítést a Kiírótól ajánlata kidolgozásáért. A pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos
költségek az ajánlat érvényességétõl, illetve a pályázat
eredményességétõl függetlenül az ajánlattevõt terhelik,
v) a pályázati ajánlat érvénytelenségének feltételeit.
10. A pályázati kiírásban fel kell hívni a pályázók figyelmét a termõföldre vonatkozó tulajdonszerzési korlátozásokra, illetve azok betartásának kötelezettségére, az elõvásárlási jogra, továbbá arra, hogy a földterület adásvételére kötött szerzõdés tartalmából közérdekû adatnak minõsül:
a) a személyes adatok közül a vevõ neve, lakcíme;
b) a földterület helyrajzi száma és a vételár összege.

Az ajánlattételi határidõ, a pályázati felhívás
és a pályázati ajánlatok módosítása
11. A Kiíró nyilvános pályázat esetében az ajánlatok benyújtására vonatkozó határidõt nem határozhatja meg a
pályázati felhívás közzétételétõl számított harminc (30)
naptári napnál rövidebb idõtartamban. Az ajánlattételi határidõ közhiteles kezdõidõpontja az önkormányzatnál történt kifüggesztés napja.
12. A Kiíró az ajánlattételi határidõt egy alkalommal,
legfeljebb harminc (30) naptári nappal meghosszabbíthatja. Ezt a tényt – az indok megjelölésével – a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken, az eredeti benyújtási
határidõ lejárta elõtt legalább öt (5) nappal köteles hirdetményben megjelentetni.
13. A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidõ lejárta elõtt visszavonni, errõl a pályázati felhívás közlésével megegyezõ helyeken az ajánlattételi határ-
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idõ lejárta elõtt öt (5) nappal köteles hirdetményt megjelentetni.
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14. A pályázati felhívás visszavonása esetén a Kiíró köteles a regisztrációs díjat a dokumentáció ellenében visszafizetni.

Az ajánlattevõ meghatalmazottja köteles közokirattal
vagy teljes bizonyító erejû magánokirattal igazolni képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét.
A Kiíró a pályázat benyújtásáról – a pályázat megnevezését, az átvétel helyét, idõpontját (év, hónap, nap, óra,
perc) tartalmazó – átvételi elismervényt állít ki.

Az ajánlati kötöttség

A pályázati ajánlatok felbontása

15. Az ajánlati kötöttség az ajánlattételi határidõ lejártának napjával kezdõdik.
16. Az ajánlattevõ köteles legalább kilencven (90) napos ajánlati kötöttséget vállalni.
17. Amennyiben az ajánlattevõ az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, ezzel az általa befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

23. A pályázati ajánlatokat tartalmazó zárt borítékokat a
Kiíró legkésõbb a pályázat benyújtási határidejének lejártát követõ munkanapon a bíráló bizottság elõtt bontja fel és
arról jegyzõkönyvet (a továbbiakban: bontási jegyzõkönyv) készít.
24. A bontási jegyzõkönyvnek tartalmaznia kell az ajánlattevõk nevét, lakóhelyét, valamint az általuk felkínált vételárat, megfizetésének módját és idõpontját. Az ajánlattevõ az elõbbi adatok ismertetését nem tilthatja meg.

Az ajánlati biztosíték, az ajánlatok benyújtása
18. A pályázati felhívásban, az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték megfizetéséhez kell kötni. Az ajánlati biztosíték összegét a Kiíró határozza meg, amely maximum az ajánlati ár – ezer forintra kerekített – 10 (tíz) százaléka, de legalább 10 000 (tízezer) Ft.
19. A Kiíró az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet, kivéve, ha a pályázati felhívásban meghatározott
visszafizetési határidõt elmulasztja, mely esetben a kamat
mértéke a Ptk.-ban meghatározott mindenkori késedelmi
kamat.
20. A Kiíró az ajánlati biztosítékot a pályázati felhívás
visszavonása, az eljárás eredménytelenségének megállapítása, illetve az ajánlatok elbírálása után a pályázaton eredménytelen ajánlatot benyújtók részére, a döntés közzétételét követõ tizenöt (15) munkanapon belül köteles átutalással visszafizetni.
21. A nyertes ajánlattevõ esetében a befizetett ajánlati
biztosíték a vételárba beszámításra kerül. Amennyiben a
szerzõdés megkötése a nyertes ajánlattevõ érdekkörében
felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték összegét elveszíti,
az a Kiírót illeti meg.
22. Az ajánlattevõk ajánlataikat zárt, feladó nélküli borítékban, a pályázati kiírásban elõírt, de legalább öt példányban – amelybõl egy példányt minden oldalon eredeti
aláírással láttak el, és amelynek borítékjára ráírták, hogy
eredeti – kötelesek az ajánlatok benyújtására nyitva álló
idõpontig és helyen, az adott pályázatra utaló jelzéssel,
személyesen vagy meghatalmazott útján benyújtani.

25. A bíráló bizottság a pályázati ajánlatok felbontását
követõen megállapítja, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, javaslatot tesz a szabályzat alapján teendõ intézkedésre.
26. A Kiíró hiánypótlást biztosíthat a pályázat benyújtását követõen a pályázati kiírásban elõírt dokumentáció formai hiányosságainak pótlására, amely hiánypótlás nem
eredményezheti a pályázat elbírálásra kerülõ tartalmi elemeinek módosítását. A hiánypótlási lehetõségrõl, körérõl
a pályázati kiírásban a Kiíró rendelkezik. Hiánypótlás biztosítása esetén, ha a Kiíró hiánypótlás körébe esõ hiányt állapít meg, akkor hiánypótlási felhívásban írásban értesíti
az érintett ajánlattevõket. Az értesítés tartalmazza a hiány
pontos megnevezését, és a hiánypótlás határidejét.
27. A hiányosság pótolható, ha
a) az ajánlattevõ nem csatolta arról szóló nyilatkozatát,
hogy neki, közeli hozzátartozójának, illetve az érdekeltségi körükbe tartozó gazdasági társaságnak nincs a Kiíróval
szembeni esedékessé vált, lejárt tartozása,
b) az ajánlattevõ nem nyilatkozott, hogy a pályázati
felhívásban meghatározott termõföld tulajdonának az
ajánlattevõ által történõ megszerzése nem esik korlátozás
alá, továbbá nem nyilatkozott esetlegesen fennálló elõvásárlási jogosultságáról, vagy nem jelölte meg annak alapját,
c) az ajánlat nem tartalmazza az ajánlattevõ külön írásos
nyilatkozatát arra vonatkozóan, miszerint hozzájárul ahhoz, hogy a jelen Szabályzatban foglaltak szerint pályázati
anyagát a helyi Birtokhasznosítási Bizottság is megismerje véleményezés céljából.
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28. Érvénytelen az ajánlat, ha
a) a pályázati felhívásban meghatározott, illetve szabályszerûen meghosszabbított ajánlattételi határidõ lejárta
után nyújtották be;
b) olyan ajánlattevõ nyújtotta be,
– akinek a Kiíróval, vagy jogelõdjével szembeni lejárt
tartozása van,
– aki a Nemzeti Földalapba tartozó termõföld használatával kapcsolatos jogsértõ magatartása miatt hatósági felszólítást kapott,
– aki a Kiíróval, vagy jogelõdjével földhasználattal
összefüggésben perben áll;
c) az ajánlattevõ a biztosítékot nem, vagy nem az elõírtaknak megfelelõen bocsátotta rendelkezésre.

A pályázati ajánlatok elbírálása

29. A Kiíró az érvényes ajánlatok megismerése céljából
megküldi vagy személyesen kézbesíti a pályázat tárgyát
képezõ földterület helye szerinti település birtokhasznosítási bizottság elnökének az ajánlatok másolatait véleményezésre. A birtokhasznosítási bizottság elnökének kérésére a Kiíró biztosítja, hogy az ajánlatokat a birtokhasznosítási bizottság Kiíró hivatalos helyiségében megtárgyalja.
Az ajánlatokról további másolat nem készíthetõ. A megismert adatokra vonatkozóan a birtokhasznosítási bizottság
tagjait titoktartási kötelezettség terheli. A birtokhasznosítási bizottság a véleményével egyidejûleg, de legkésõbb a
véleményezési határidõ lejártát követõ napon köteles az
ajánlatokat dokumentáltan visszaküldeni a Kiírónak.
30. A birtokhasznosítási bizottság az ajánlatok kézhezvételét követõ tizenöt (15) napon belül jogosult a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban véleményt nyilvánítani. A
pályázatot csak a birtokhasznosítási bizottság részére nyitva álló véleményezési határidõ leteltét követõen lehet elbírálni.
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34. A Kiíró jogosult megvizsgálni az ajánlattevõk alkalmasságát a szerzõdés teljesítésére, és ennek során a csatolt
dokumentumok eredetiségét is ellenõrizni.
A pályázati ajánlatok elbírálása során a Kiíró írásban
felvilágosítást kérhet az ajánlattevõtõl az ajánlatban foglaltak pontosítása érdekében. A Kiíró a felvilágosítás tartalmáról haladéktalanul írásban értesíti az érvényes pályázattal rendelkezõ ajánlattevõket.
35. A Kiíró a pályázati kiírásban meghatározott értékelési szempontok alapján bírálja el és rangsorolja a pályázati ajánlatokat.
36. Azonos ajánlatok esetén elõnyben kell részesíteni a
termõföld-tulajdonnal, illetõleg haszonbérlettel rendelkezõ, élethivatásszerûen mezõgazdasági termelést folytató
és ekként nyilvántartásba vett természetes személyeket, illetve azokat a természetes személyeket, akik gazdasági
társaság képviselõjeként ezen feltételeknek, az általuk
képviselt társaság tevékenysége alapján, egyébként megfelelnek. Ezt követõen, amennyiben szükséges a Kiíró
dönti el a pályázatok sorrendiségét.
37. A pályázat nyertese az, aki a pályázati felhívásban
rögzített feltételek teljesítése mellett a legjobb ajánlatot
tette.
38. Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
a) nem érkezett pályázati ajánlat,
b) kizárólag érvénytelen ajánlatok érkeztek,
c) egyik ajánlattevõ sem tett a pályázati felhívásban
foglaltaknak megfelelõ ajánlatot,
d) a Kiíró az eljárás érvénytelenítésérõl döntött.

32. A pályázati ajánlatokat legkésõbb az ajánlattételi
határidõ lejártát követõ harminc (30) napon belül el kell
bírálni.

39. Érvénytelen a pályázati eljárás, ha a pályázati eljárás
jogszabályt vagy a jelen pályázati szabályzat elõírásait sérti. Ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, a pályázati eljárás teljes vagy részleges érvénytelenségérõl az NFA elnöke dönt, az adott körülmények figyelembevételével.
Érvénytelen a pályázati eljárás akkor is, ha valamelyik
ajánlattevõ az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevõ
érdekeit súlyosan sértõ cselekményt követ el.
A pályázat érvénytelenségérõl az NFA elnöke dönt.
Az érvénytelenségrõl szóló döntést a pályázati kiírás
közlésével megegyezõ helyeken és módon, hirdetmény
formájában kell közzétenni.

33. A Kiíró az elbírálási határidõt egy alkalommal, legfeljebb harminc (30) nappal meghosszabbíthatja. A módosított határidõrõl a Kiíró köteles ajánlott, tértivevényes levélben tájékoztatni az érvényes pályázattal rendelkezõ
ajánlattevõket.

40. A pályázatok értékelésérõl jegyzõkönyvet (a továbbiakban: értékelési jegyzõkönyv) kell készíteni, amelynek
tartalmaznia kell
a) a beérkezett ajánlatok számát,
b) a beérkezett ajánlatok rövid értékelését,

31. A pályázati ajánlatok elbírálására vonatkozó döntés
elõkészítése érdekében Kiíró legalább háromtagú bíráló
bizottságot hoz létre. A bíráló bizottság tagjait az NFA
szervezeti egységeinek köztisztviselõi közül az NFA elnöke írásban nevezi ki, a bíráló bizottság elnökének és titkárának egyidejû megnevezésével.
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c) a birtokhasznosítási bizottság véleményét és a bíráló
bizottság ezzel kapcsolatos állásfoglalását,
d) a legjobb ajánlatra vonatkozó javaslat indokait,
e) a kikötött biztosítékok megfelelõségének szempontjait,
f) az elõnyben részesítésen alapuló döntés indokát,
g) a pályázati eljárás eredményének összefoglaló értékelését, az elsõ két helyre javasolt pályázó megjelölését,
h) egyéb, a bíráló bizottság által lényegesnek tartott körülményeket, tényeket.
41. A jegyzõkönyvet a bíráló bizottság elnöke, titkára,
illetve a jegyzõkönyv készítõje aláírásával hitelesíti.
42. Az NFA elnöke elé terjesztett döntési javaslat mellékletét képezi a hitelesített értékelési jegyzõkönyv. Amennyiben szükséges, az elnök részére be kell mutatni a pályázati
felhívást, a részletes dokumentációt, a részletes dokumentációt megvásárló személyekrõl készített listát, valamint a benyújtott ajánlatok egy-egy eredeti példányát is.

A pályázati eljárás eredményének kihirdetése,
közzététele és a szerzõdés megkötése
43. A Kiíró a pályázat eredményérõl a döntést követõ tizenöt (15) napon belül tájékoztatja az ajánlattevõket. A
nyertes ajánlattevõ értesítésében meg kell jelölni a szerzõdés aláírásának helyét és idejét, valamint tájékoztatni kell
a pályázati eljárás elõvásárlással kapcsolatos jogosultságokkal összefüggõ rendelkezéseirõl.
44. A Kiíró, az elfogadott vételi ajánlat tartalmát a kifüggesztési kérelemmel együtt a földterület helye szerint
illetékes település önkormányzata jegyzõjének megküldi.
45. Az elõvásárlásra jogosultat a Kiíró a jegyzõtõl kapott értesítés kézhezvételétõl számított tíz (10) napon belül
szólítja fel az adásvételi szerzõdés aláírására. Amennyiben
a szerzõdéskötésre ezen felszólítás kézhezvételét követõ
tíz (10) napon belül az elõvásárlásra jogosultnak felróható
okból nem kerül sor, úgy Kiíró a vele kötendõ szerzõdéstõl
eláll.
46. Több, a Termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény
és a PTK alapján fennálló, azonos rangsorban álló elõvásárlásra jogosult közül Kiíró az alábbi sorrendben és módszerrel választja ki, hogy kivel köt adásvételi szerzõdést:
a) A nyertes ajánlattevõ.
b) Érvényes ajánlatot tett pályázó.
c) Több azonos feltételekkel rendelkezõ, érvényes
ajánlatot tett pályázó közül, a földterület helye szerinti település birtokhasznosítási bizottsága ajánlása alapján az
NFA elnöke által kijelölt, érvényes ajánlatot tevõ pályázó.
d) A pályázaton nem indulók közül a sorsolással kiválasztott.
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A sorsolás az NFA hivatalos helyiségében legalább 3 tagú, az NFA Elnöke által meghatalmazott sorsolási bizottság jelenlétében történik.
47. Az adásvételi szerzõdés érvényességi feltétele a
jegyzõi kifüggesztés igazolása, mely a szerzõdés elválaszthatatlan mellékletét képezi.
48. A Kiíró a pályázati eljárás során készített jegyzõkönyveket, dokumentumokat köteles öt (5) évig megõrizni, továbbá ellenõrzés esetén az ellenõrzést végzõ szerv,
személyek rendelkezésére bocsátani. Más harmadik személy számára a betekintés nem engedélyezhetõ. A Kiíró, a
tudomására jutott tényt, adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást harmadik személynek
jogszabályi felhatalmazás hiányában nem adhat.
49. Az ajánlattevõ a pályázat eredményérõl szóló értesítés idõpontjáig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát,
és a Kiíró által a részletes dokumentációban vagy bármely
módon rendelkezésére bocsátott minden tényt, információt, adatot köteles bizalmasan kezelni, arról tájékoztatást
harmadik személynek nem adhat. Ez a tilalom nem terjed
ki a finanszírozó bankkal való kapcsolattartásra.
50. A Kiíró az ajánlatok tartalmát a pályázat lezárásáig
titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást sem kívülállóknak, sem a pályázaton részt vevõknek nem ad. Ez alól
kivételt képeznek a pályázati eljárás keretein belül megtartott, a birtokhasznosítási bizottságok részére rendelkezésre bocsátott információk.
51. A Kiíró az ajánlatokat kizárólag elbírálásra használhatja fel.
A földterület adásvételére kötött szerzõdés tartalmából
közérdekû adatnak minõsül:
a) a személyes adatok közül a vevõ neve, lakcíme;
b) a földterület helyrajzi száma és a vételár összege.

IV. Fejezet
ÉRTÉKESÍTÉS ÁRVERÉSSEL
1. Egyszerûsített eljárást (a továbbiakban: árverés) kell
alkalmazni a 10 ha-t meg nem haladó térmértékû földterületek esetén, különösen olyan esetben, amikor a földterület
jellege miatt az értékesítési – a Szabályzat III. fejezetben
foglaltak szerinti – pályáztatásnak reális, tervezett költségei meghaladnák a földterület értékének összegét.
2. A földterület értékesítésére irányuló árverést az NFA
(a továbbiakban: Kiíró) írja ki.
3. A pályázati eljárásokra meghatározott elõírásokat
– különösen az árverési hirdetmény tartalmára, megjelentetésére, visszavonására, az árverés határidejére, a jelent-
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kezés feltételeire, valamint az összeférhetetlenségi szabályokra – értelemszerûen és az alábbi kiegészítésekkel alkalmazni kell az ingatlan árverés keretében történõ
értékesítése során.
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6. Az árverést az árverés napja elõtt legalább 30 nappal
hirdetmény közzétételével kell kitûzni.

14. Az árverésre történõ jelentkezés feltételei:
– személyazonosság igazolása, képviselet esetén közjegyzõ által hitelesített okiratba vagy teljes bizonyító erejû
magánokiratba foglalt meghatalmazás bemutatása, illetve
annak átadása;
– az árverezõ írásbeli nyilatkozata arról, hogy neki, közeli hozzátartozójának, illetve az érdekeltségi körükbe tartozó gazdasági társaságnak nincs a Kiíróval szemben fennálló fizetési kötelezettsége;
– igazolás bemutatása arról, hogy az árverezõ az árverési elõleget a kitûzött árverés napján, az árverés megkezdéséig készpénzben befizette a Kiíró pénztárába.

7. A hirdetményt jelen Szabályzat III. fejezet 7. és
8. pontjában foglaltak szerint kell közzétenni.

15. Minden egyes árverési tételre külön kell jelentkezni
és az árverési elõleget befizetni.

4. Az árverés nyilvános, amelyet a Kiíró megbízásából
részt vevõ ügyvéd jelenlétében kell lebonyolítani.
5. A Kiíró az árverés megkezdésekor ismerteti az árverés részletes feltételeit.

8. A hirdetményben fel kell tüntetni
– az árverést Kiíró (árvereztetõ) megnevezését,
– az árverés helyét és idejét,
– az árverésre kerülõ földterületeket, a települést, a
helyrajzi számot, térmértéket, AK értéket, mûvelési ág
megjelölésével, kikiáltási árukat, valamint a földterületre
vonatkozó esetleges korlátozásokat (pl. elõvásárlási jog,
szolgalmi jog stb.),
– a vételár megfizetésének határidejét és módját,
– az árverési elõleg összegét, amely maximum a kikiáltási ár 10%-ának a legközelebbi ezer forintra kerekített
összege és letétbe helyezésének módját, határidejét,
– az árverésen történõ részvétel feltételeit,
– az árverésre jelentkezés helyét, módját és idejét,
– mindazt, amit az árverés kiírója egyébként szükségesnek tart.
9. Az árverésen a Kiíró részérõl kizárólag az alább felsorolt személyek lehetnek jelen:
– Az NFA elnöke által kinevezett: levezetõ elnök és a
bírálóbizottság tagjai.
– A birtokhasznosítási bizottság képviselõje.
– Az ügyvéd.
10. Az árverésen részt venni, és vételi ajánlatot tenni
személyesen vagy meghatalmazott útján lehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.
11. Az árverésen az egyéb feltételeknek való megfelelés
esetén az vehet részt, aki a hirdetményben meghatározott
árverési elõleget a hirdetményben megjelölt módon és idõben letétbe helyezte.
12. Az induló (kikiáltási) árat a Kiíró a rendelkezésre
álló piaci információk alapján határozza meg.
13. Az árverési eljárás technikai részleteit a Kiíró határozza meg, amit az árverési hirdetményben tesz közzé.

16. Az árverés megkezdésekor az árverezõkkel közölni
kell az árverésre kerülõ földterület becsértékét (kikiáltási
árát) és fel kell hívni õket ajánlatuk megtételére.
17. Az árverést addig kell folytatni, amíg az árverezõk
ajánlatot tesznek. Azonos ajánlat tételére nincs lehetõség.
Ha nincs tovább árajánlat, a felajánlott legmagasabb vételár háromszori kikiáltását követõen ki kell jelenteni, hogy a
földterületet a legmagasabb vételárat ajánló árverezõ veheti meg.
18. Az árverési elõleg a vételárba beszámít. A többi letevõnek az árverési elõleget az árverés befejezése után, az
árverés napján vissza kell fizetni, illetve amennyiben erre
nincs lehetõség, haladéktalanul vissza kell utalni.
19. Az árverési elõleg után a Kiíró költséget nem számít
fel, kamatot nem fizet.
20. Az adásvételi szerzõdés megkötésének elõfeltétele,
hogy a nyertes árverezõ az árverés idõpontjától számított
8 naptári napon belül visszavonhatatlan pénzügyi garanciát ad a Kiírónak az árverési elõlegen felül a teljes vételárhátralékra. (A Kiíró visszavonhatatlan fizetési garanciának tekinti a bankgaranciát, vagy a vételárhátralék közjegyzõnél, illetve ügyvédnél történõ letétbe helyezését.)
Amennyiben az árveréstõl számított 8 naptári napon belül
az árverezõ a Kiíró megjelölt számlájára a teljes vételárat
kiegyenlítette, mentesül a visszavonhatatlan pénzügyi garancia adásának kötelezettsége alól.
21. A Kiíró az árverés nyertesével az árverés idõpontjától számított 15 naptári napon belül szerzõdést köt. Az árverés nyertese köteles a teljes vételárat a szerzõdéssel egyidejûleg kifizetni. Amennyiben a nyertes nem fizette meg a
vételárat a kikötött határidõn belül, akkor az árverésen második legjobb ajánlattevõ a nyertes.
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22. Az árverésrõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amely
tartalmazza
a) az árverésen részt vevõk nevét és lakóhelyét, valamint a részvétel jogcímét,
b) az eljárás helyét és idejét,
c) az értékesítésre kerülõ földterület ingatlan-nyilvántartási adatait (település, helyrajzi szám, térmérték AK érték),
d) a kikiáltási összeget, továbbá a kikiáltási összeg
emelésének mértékét,
e) az árverésen kialakult végsõ sorrendet,
f) az árverés nyertesének nevét, azonosító adatait, lakóhelyét,
g) a résztvevõk esetleges kérelmét és észrevételét.
Az árverési jegyzõkönyvet, az árverést levezetõ elnök
és a bírálóbizottság tagjai, valamint az árverési vevõ is aláírja.
23. Az árverés sikertelen, ha
– az árverezõk nem tettek érvényes vételi ajánlatot;
– ha csak a kikiáltási ár alatti ajánlatot tettek;
– ha az árverési eljárás tisztaságát vagy az árverezõk
érdekeit súlyosan sértõ cselekmény miatt az árverés érvénytelenítésérõl kell dönteni;
– a nyertes ajánlattevõ visszalépése esetében, amennyiben az árverés soron következõ helyezettjével történõ
szerzõdéskötésre nem kerül sor. (Visszalépésnek minõsül,
ha a nyertes ajánlattevõ a szerzõdéskötésre elõírt határidõ
alatt a szerzõdést nem köti meg.) Ebben az esetben a nyertes árverezõ a befizetett árverési elõleget elveszti.
24. A Kiíró fenntartja jogát arra, hogy az árverést eredménytelennek nyilvánítsa, amennyiben az árverési eljárás
során jelen árverési szabályzat elõírásai vagy egyéb jogszabályi elõírások sérültek.
25. A Kiíró fenntartja azt a jogát, hogy a nyertes árverezõ visszalépése esetén az árverés soron következõ helyezettjével kössön szerzõdést.
26. A Kiíró fenntartja a jogot arra, hogy az árverési hirdetményt az árverés idõpontját megelõzõen visszavonja,
melyet a hirdetmény közlésével megegyezõ helyeken és
módon hirdetmény formájában tesz közzé. Az árverési hirdetményt nem lehet az árverés idõpontjának napján
visszavonni.
Budapest, 2006. január 10.
Tömör László s. k.,
a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet elnöke

A Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó földterületek értékesítésére irányuló pályázati és bírálati szabályzat
módosítása és egységes szerkezetben történõ közzétételé-
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rõl szóló szabályzatot a 2001. évi CXVI. törvény 15. § felhatalmazása alapján jóváhagyom.
Budapest, 2006. január 17.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken
kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek 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

517
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
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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

519
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
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2005. évi 108. számában kihirdetett, egyes szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeirõl és a szakmai vizsga szervezésére jogosult intézmények jegyzékérõl szóló 26/2005. (VIII. 5.) TNM rendelet 2. §-ának (5) bekezdése helyesen:
,,(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályukat vesztik a belügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai
vizsga szervezésére feljogosított intézményekrõl szóló 30/2003. (VII. 11.) BM rendelet 1. számú mellékletének 2., 9., 10., 13., 16., 19., 22., 34., 37., 39., 42. és
47. sorszám szerinti sorai, továbbá a 2. számú mellékletébõl a 71 5801 01 OKJ számú Építési mûszaki ellenõr I., az 53 5801 03 OKJ számú Építési mûszaki ellenõr II., a 71 5483 01 OKJ számú Felvonó- és mozgólépcsõ ellenõr, a 34 5483 01 OKJ számú Felvonó- és mozgólépcsõ karbantartó-szerelõ, az 54 7899 03
OKJ számú Ingatlankezelõ, az 52 3439 02 OKJ számú Ingatlanközvetítõ, valamint az 52 7899 03 OKJ számú Társasházkezelõ szakképesítések sorai.”
(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 2005. évi 167. számában kihirdetett, a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló
57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 113/2005. (XII. 23.) GKM rendelet
– 1. számú melléklet „I. Rendszerirányítási díj és rendszerszintû szolgáltatások díja A) Az elosztó részére fizetendõ” fejezet 1. pontjának 1.1. alpontja
helyesen a következõ:
„1.1. Rendszerirányítási díj:
2,807 Ft/kWh
A rendszerirányítási díj részeként
(i) átállási díjként:
1,238 Ft/kWh
(ii) szénipari szerkezetátalakítási díjelemként:
0,291 Ft/kWh
(iii) az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra:
1,129 Ft/kWh
került meghatározásra.”
(Kézirathiba)
– 1. számú melléklet „I. Rendszerirányítási díj és rendszerszintû szolgáltatások díja B) A rendszerirányító részére fizetendõ” fejezet 1. pontjának 1.1. alpontja helyesen a következõ:
„1.1. Rendszerirányítási díj:
2,553 Ft/kWh
A rendszerirányítási díj részeként
(i) átállási díjként:
1,126 Ft/kWh
(ii) szénipari szerkezetátalakítási díjelemként:
0,265 Ft/kWh
(iii) az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra:
1,027 Ft/kWh
került meghatározásra.”
(Kézirathiba)

A Magyar Közlöny 2005. évi 169. szám 2. kötetében kihirdetett, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 319/2005. (XII. 26.) Korm. rendeletben (a Magyar Közlöny 169. szám 2. kötete 11849. és 11850. oldalon): a 11. számú mellékletben, a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 24. számú melléklete C) Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása elnevezésû tábla fejlécében, a 26. oszlopában a „26=11+2” összefüggés helyesen: „26=11+20”.
(Nyomdahiba)
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