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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
71/2006. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes rendelkezéseinek

végrehajtásáról

A Kor mány a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség -
rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény (a továb biak ban: Hvt.)
37.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban, 41.  §-ának (8) be -
kez dé sé ben, 44.  §-ában, 50.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
53.  §-ának (4) be kez dé sé ben, 55.  §-ának (5) be kez dé sé -
ben, va la mint a 207.  §-a (1) be kez dé sé nek c)–e) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel a Hvt. 50.  §-a
(1) be kez dé sé nek c), g)–h) pontjára – a következõket
rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.  §

Ez a ren de let ha tá roz za meg:
a) a gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tá sok igény be vé te lé -

nek és a kár ta la ní tá si el já rás nak a rész le tes szabályait,
b) a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek fel ada tát és

ha tás kö rét,
c) a mi nisz te rek hon vé del mi igaz ga tá si fel ada ta it, a mi -

nisz té ri u mok és or szá gos ha tás kö rû szer vek hon vé del mi
te vé keny sé gé nek összehangolását,

d) a Hon vé del mi Ta nács és a Kor mány spe ci á lis mû kö -
dé sé nek fel té te le it,

e) a cent rá lis alá ren delt sé gû te rü le ti és he lyi vé del mi
igaz ga tá si szer vek hon vé del mi feladatait,

f) a had ki egé szí tõ pa rancs nok sá gok ille té kességi te rü -
le tét.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) igény be vé tel: a hon vé del mi ér dek ki elé gí té sé nek

olyan mód ja, amely sze rint az in gat lan vagy ingó do log
(tech ni kai esz köz) bir tok bavé te le, a szol gál ta tás tel je sí té se 
igény be vé te li eljárás alapján történik,

b) igény be ve võ: a Ma gyar Hon véd ség (a továb biak ban: 
Hon véd ség), a rend vé del mi szer vek és a Hvt. 43.  §-ában
meg ha tá ro zott hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek,

c) szol gál ta tás ra kö te le zett: a Hvt. 5.  §-a (3) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott jogi sze mé lyek és jogi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ szer ve ze tek, ame lye ket a hon vé de lem
fel ada ta i nak vég re haj tá sa ér de ké ben – jog sza bály vagy az
igény be vé te li ha tó ság egye di dön té se alap ján – gaz da sá gi
és anya gi szol gál ta tás tel je sí té sé re vagy a szol gál ta tás
igény be vé te lé nek tû ré sé re, va la mely te vé keny ség tõl való
tar tóz ko dás ra, a szol gál ta tás igény be vé te lé hez szük sé ges
elõ ké szü le ti te vé keny ség re, az igény be vé tel ter ve zé sé hez
szük sé ges ada tok köz lé sé re köteleznek,

d) üze mi szol gál ta tás: köz szük ség le tet ki elé gí tõ alap -
ve tõ szol gál ta tá so kat fo lya ma to san biz to sí tó köz üzem
szol gál ta tá sa,

e) vé del mi igaz ga tás: a köz igaz ga tás ré szét ké pe zõ fel -
adat- és szer ve ze ti rend szer. Az ál lam komp lex vé del mi
fel ada ta i nak meg va ló sí tá sá ra lét re ho zott, va la mint e fel -
adat ra ki je lölt köz igaz ga tá si szer vek ál tal vég zett vég re -
haj tó, ren del ke zõ te vé keny ség, amely ma gá ban fog lal ja az
Al kot mány ban sza bá lyo zott mi nõ sí tett idõ sza kok ra és az
azo kat ki vált ha tó hely ze tek re tör té nõ fel ké szü lést, to váb -
bá az em lí tett idõ sza kok és hely ze tek hon vé del mi, pol gá ri
vé del mi, ka taszt ró fa vé del mi, vé de lem gaz da sá gi, la kos -
ság-el lá tá si fel ada ta i nak ter ve zé sé re, szer ve zé sé re, a fel -
ada tok vég re haj tá sá ra irá nyu ló ál la mi te vé keny sé gek
összességét.

II. Fejezet

A GAZDASÁGI ÉS AZ ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI

Az igénybevétel általános szabályai

3.  §

(1) Amennyi ben az igény be vé te li ha tó sá gi jog kört mi -
nisz ter gya ko rol ja, és az igény be ve võ a Hon véd ség vagy
rend vé del mi szerv, a szol gál ta tás igény lé sé re a Hon véd sé -
get, il let ve a rend vé del mi szer vet irá nyí tó mi nisz ter jo go -
sult.

(2) Az (1) be kez dés alá nem tar to zó ese tek ben a szol gál -
ta tás igény lé sé re a Hon véd ség ki je lölt egy ség- vagy an nál
ma ga sabb szin tû pa rancs no ka, a rend vé del mi szer vek re -
gionális, me gyei, fõ vá ro si szin tû ve ze tõ je, il let ve a bün te -
tés-vég re haj tás ese té ben a bün te tés-vég re haj tá si in té zet,
in téz mény pa rancs no ka, igaz ga tó ja jo go sult.
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4.  §

A szol gál ta tás tel je sí té sé re a szol gál ta tás tu laj do no sa,
bir to ko sa, il let ve az az zal ren del kez ni jo go sult kötelez -
hetõ.

5.  §

Az igény be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat tal szol gál ta tás ra
kö te le zett kö te les a szol gál ta tás tel je sí té sét be fo lyá so ló
min den vál to zást, tényt az igény be vé telt el ren de lõ ha tó -
ság nál haladéktalanul bejelenteni.

6.  §

(1) A szol gál ta tást az igény be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat -
ban meg ál la pí tott he lyen és idõ pont ban vagy a ha tá ro zat
át adá sa kor ha la dék ta la nul teljesíteni kell.

(2) Az igény be vé te li ha tó ság a szol gál ta tás idõ be ni tel -
je sí té se ér de ké ben a szol gál ta tás tár gyá nak leg fel jebb
30 na pos ké szen lét ben tar tá sát ren del he ti el (ké szen lét ben
tar tá si ha tá ro zat). Ilyen kor a szol gál ta tás tény le ges tel je sí -
té sét külön határozatban kell elrendelni.

7.  §

(1) A szol gál ta tás tár gyá nak át adá sa kor, át vé te le kor, il -
let ve a szol gál ta tás tel je sí té se kor jegy zõ köny vet kell fel -
ven ni. A jegy zõ könyv ben rög zí te ni kell a szol gál ta tás ra
kö te le zett ne vét, il let ve szék he lyét (te lep he lyét, fi ók te le -
pét), az igény be vé telt el ren de lõ ha tó ság meg ne ve zé sét, az
igény be ve võ ada ta it, a szol gál ta tás tár gyát, tel je sí té sé nek
he lyét, ide jét, az igény be vé telt el ren de lõ ha tá ro zat szá mát, 
har ma dik sze mély nek a szol gál ta tás tár gyá ra vo nat ko zó
eset le ges jo gát, to váb bá min den olyan tényt vagy ada tot,
ame lyet bár me lyik fél a kár ta la ní tás szem pont já ból lé nye -
ges nek tart.

(2) Ingó vagy in gat lan do log át adá sa ese tén a jegy zõ -
könyv ben rög zí te ni kell az azok azo no sí tá sá ra al kal mas
ada to kat, pon tos vagy be csült ér té kü ket, ál la po tu kat, a
célra való alkalmasságukat.

(3) A jegy zõ köny vet a jegy zõ könyv ve ze tõ, a szol gál ta -
tás ra kö te le zett vagy kép vi se lõ je és a szol gál ta tás át ve võ je
írja alá. Az alá írás meg ta ga dá sa ese tén e tényt és en nek
okát a jegy zõ könyv ben két tanú jelenlétében rögzíteni
kell.

(4) A jegy zõ könyv egy-egy pél dá nyát át kell adni vagy
meg kell kül de ni az igény be ve võ nek, a szol gál ta tás ra kö -
te le zett nek vagy kép vi se lõ jé nek, az igény be vé te li ha tó -
ság nak és a jegy zõ könyv ben meg ne ve zett más olyan sze -
mély nek, aki nek a szol gál ta tás tel je sí té se jogát vagy jogos
érdekét érinti.

8.  §

Ha a szol gál ta tás el len ér té ke meg ál la pít ha tó, azt a jegy -
zõ könyv ben rög zí te ni kell.

9.  §

Üze mi szol gál ta tás ese tén, vagy ha a szol gál ta tás el len -
ér té ke meg ál la pít ha tó, a szol gál ta tás el len ér té két idõ sza -
kon ként utó lag, il le tõ leg an nak át vé te lé vel egyidejûleg ki
kell fizetni.

10.  §

(1) A szol gál ta tá si kö te le zett ség meg szû nik, ha
a) a szol gál ta tás tel je sí té sét el ren de lõ ha tá ro zat ki adá -

sá nak in do ka megszûnt,
b) a tel je sí tés meg kez dé se után olyan kö rül mény me -

rült fel, amely nek alap ján szol gál ta tás tel je sí té sét el ren de -
lõ ha tá ro zat ho za tal kizárt lett volna,

c) a szol gál ta tás tel je sí té sét el ren de lõ ha tá ro zat ban
meg je lölt ha tár idõ lejárt.

(2) Az igény be ve võ az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban
meg ha tá ro zott kö rül mé nyek rõl való tu do más szer zést, il -
let ve a c) pont já ban em lí tett ha tár idõ le jár tát kö ve tõ 8 na -
pon be lül kö te les a szol gál ta tás tár gyát a szol gál ta tás ra
kötelezettnek visszaadni.

(3) Ha az igény be ve võ nek tu do má sa van ar ról, hogy a
szol gál ta tás ra kö te le zett a szol gál ta tás tár gyá nak vissza vé -
te lé re már nem jo go sult, a szol gál ta tás tár gyát az igény be -
vé te li ha tó ság ren del ke zé sé re kell bo csá ta nia. Az igény be -
vé te li ha tó ság a szol gál ta tás tár gyát az át vé tel re jo go sult
személynek a jogosultság megállapítása után kiadja.

(4) A szol gál ta tá si kö te le zett ség meg szû né se kor vagy a
szol gál ta tás tár gyá nak vissza adá sa kor jegy zõ köny vet kell
fel ven ni a 7.  § szerinti tartalommal.

11.  §

A szö vet sé gi kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben a va -
gyo ni szol gál ta tá sok el ren de lé se so rán a be fo ga dó nem ze ti 
tá mo ga tás ra vo nat ko zó vagy a tech ni kai meg ál la po dás ra
megkötött szabályok szerint kell eljárni.

Ingatlanok és szolgáltatások nyilvántartása

12.  §

A hon vé del mi fel ada tok meg va ló su lá sá hoz szük sé ges,
az 1. mel lék let alap ján az in gat la nok ról – be le ért ve azok
inf ra struk tu rá lis szol gál ta tá sa it is – és szol gál ta tá sok ról az
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in gat lan fek vé se, il let ve a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he -
lye (te lep he lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes jegy zõ, va la -
mint az ál ta la át adott ada tok alapján a hadkiegészítõ
parancsnokság nyilvántartást vezet.

13.  §

(1) Az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott in gat la nok, szol -
gál ta tá sok ada ta it a 14.  §-ban egy sze ri adat szol gál ta tás ra
kö te le zet tek az adat köz lést el ren de lõ ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott ha tár idõn be lül, a 15.  § (6) be kez dé sé ben rend sze -
res adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek éven te ja nu ár 31-ig a
2. mel lék let sze rin ti for ma nyom tat vá nyon je len tik be a
jegy zõ nek. Az egy sze ri adat szol gál ta tás ra kö te le zett nek
az adat köz lést a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság hoz is tel je -
sí te ni kell.

(2) In gat lan ról, szol gál ta tás ról a 2. mel lék let ben sze rep -
lõ ada tok tart ha tók nyilván.

(3) Ha az elõ zõ évi je len tés óta az ada tok ban vál to zás
nem tör tént, a je len tés nek csak e tényt kell tar tal maz nia.

(4) A be je len tés alap ján a jegy zõ pon to sít ja a nyil ván -
tar tást és a je len tést éven te már ci us 1-jéig meg kül di a had -
ki egé szí tõ parancsnokságnak.

A megyei közgyûlés elnöke, fõvárosban a fõpolgármester
igénybevételi hatáskörébe tartozó ingatlanok, ingók 

és szolgáltatások igénybevételi célú kijelölésének,
igénybevételének eljárási szabályai

14.  §

Az igény be vé tel ter ve zé se ér de ké ben – a had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság ja vas la ta alap ján – a me gyei köz gyû lés el -
nö ke, fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter ha tá ro za tá ban a szol -
gál ta tás ra kö te le zett ré szé re a Hvt. 34.  §-a (1) be kez dé sé -
nek d) pont ja alap ján egy sze ri adat szol gál ta tá si kö te le zett -
sé get ír hat elõ. A ha tá ro za tot a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság ké szí ti elõ.

15.  §

(1) Az igény be ve võ az in gat lan, szol gál ta tás igény be vé -
te li célú ki je lö lé sé re vo nat ko zó ké rel mét az igé nyelt in gat -
lan fek vé se vagy az igény be ve võ szék he lye sze rint ille té -
kes me gyei, fõ vá ro si had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ -
jé hez nyújt ja be. Az igény be ve võ ak kor kez de mé nyez he ti
az in gat lan, szol gál ta tás igény be vé te li célú ki je lö lé sét, ha
an nak meg szer zé se pol gá ri jogi szer zõ dés alap ján nem le -
het sé ges. A ké re lem tar tal maz za az igény be vé tel cél ját,
vár ha tó idõ tar ta mát, to váb bá az igény be ven ni kí vánt in -
gat lan nagy sá gát, il let ve szol gál ta tás tar tal mát (jellegét).

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a nyil ván tar tá sa
alap ján ki vá laszt ja a ké re lem nek meg fe le lõ in gat la no kat,
szol gál ta tá so kat. Ha a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság szék -
he lye sze rin ti me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ille té -
kességi te rü le tén a ké re lem nek meg fe le lõ in gat lan, szol -
gál ta tás igény be vé tel re nem je löl he tõ ki, a had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság en nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 5 na pon
be lül az igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lés ér de ké ben má sik
had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got ke res meg, és er rõl tá jé -
koz tat ja az igénybevevõt.

(3) Az igény be vé te li ha tó ság – a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ja vas la ta alap ján – a be je len té sek va ló di sá gá nak
el len õr zé sé re hely szí ni el len õr zést ren del het el. A hely szí -
ni el len õr zés le foly ta tá sá ra meg bí zó le vél alap ján a had ki -
egé szí tõ pa rancs nok sá gon szolgálatot teljesítõ katona is
felhatalmazható.

(4) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az igény be ve võ nyi -
lat ko za ta alap ján a szük sé ges in gat la nok és szol gál ta tá sok
igény be ve võ ré szé re tör té nõ ki je lö lé sé re vo nat ko zó ha tá -
ro za ti ja vas la tát az in gat lan fek vé se, szol gál ta tás ese tén a
szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) 
sze rint ille té kes megyei, fõvárosi védelmi bizottság elé
terjeszti.

(5) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ha tá ro za tá ban
ki je lö li az igény nek meg fe le lõ in gat la no kat, szol gál ta tá so -
kat. A dön tés rõl a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je
út ján tá jé koz tat ja az igény be ve võt, az in gat lan fek vé se, il -
let ve a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he lye,
 fióktelepe) sze rint ille té kes pol gár mes tert, az in gat lan, a
szolgáltatás tulajdonosát, birtokosát, azzal rendelkezni
jogosultat.

(6) A me gyei köz gyû lés el nö ke, fõ vá ros ban a fõ pol gár -
mes ter az igény be vé tel re ki je lölt in gat lan, szol gál ta tás tu -
laj do no sát, bir to ko sát, az az zal ren del kez ni jo go sul tat a
Hvt. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján a ki je lö lés
idõ tar ta má ra rend sze res adat szol gál ta tás ra kö te le zi. A
határozatot a hadkiegészítõ parancsnokság készíti elõ.

16.  §

(1) Ha a 15.  § (6) be kez dé sé ben rend sze res adat szol gál -
ta tás ra kö te le zett a ki je lölt in gat lant, szol gál ta tást idõ köz -
ben el ide ge ní tet te, vagy az zal más ok  miatt már nem ren -
del ke zik, er rõl 8 na pon be lül az in gat lan fek vé se, szol gál -
ta tás ese tén a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he -
lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok sá got az er rõl  szóló ok ira tok má so la tá nak meg kül dé sé -
vel együtt ér te sí ti.

(2) Az igény be ve võ tá jé koz tat ja az igény be vé tel re ki je -
lölt in gat lan fek vé se, szol gál ta tás ese tén a szol gál ta tás ra
kö te le zett szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) sze rint ille té -
kes had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got, ha a hon vé del mi fel -
ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben a ré szé re ki je lölt in gat lan,
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szolgáltatás igénybevételére a továb biak ban nincs
szükség.

(3) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság – a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság ja vas la tá ra – a rend sze res adat szol -
gál ta tás ra kö te le zett ér te sí té se, il let ve az igény be ve võ tá jé -
koz ta tá sa alap ján meg szün te ti az in gat lan, szol gál ta tás
igény be vé te li célú ki je lö lé sét, és er rõl tá jé koz tat ja mind -
azo kat, aki ket a ki je lö lés rõl tá jé koz ta tott.

17.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az igény be vé tel re ki je -
lölt in gat lan nal, szol gál ta tás sal kap cso la tos rend sze res
adat szol gál ta tás ról – az ada tok ban be kö vet ke zett, igény -
be vé telt be fo lyá so ló vál to zás ese tén – az ada tok meg kül -
dé sé vel éven te április 30-ig tájékoztatja az igénybevevõt.

18.  §

(1) Az igény be ve võ igény be vé tel re vo nat ko zó ké rel me
alap ján az in gat lan, il let ve szol gál ta tás igény be vé te lét el -
ren de lõ köz igaz ga tá si dön tést az in gat lan fek vé se, szol gál -
ta tás ese tén a szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he -
lye, fi ók te le pe) sze rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ké szí ti elõ.

(2) A ha tá ro zat öt pél dány ban ké szül, mely nek egy-egy
pél dá nyát a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ -
pol gár mes ter meg kül di a me gyei, fõ vá ro si had ki egé szí tõ
pa rancs nok ság nak, va la mint a had ki egé szí tõ pa rancs nok
út ján az igény be ve võ nek, az in gat lan fek vé se, il let ve a
szol gál ta tás ra kö te le zett szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) 
sze rint ille té kes pol gár mes ter nek, va la mint a szol gál ta tás -
ra kö te le zett nek.

19.  §

Ingó dol gok gaz da sá gi és anya gi szol gál ta tás ke re té ben
tör té nõ igény be vé te le kor a 14–18.  §-ban meg ha tá ro zott el -
já rást kell meg fele lõen alkalmazni.

A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges
technikai esz kö zök nyil ván tar tá sá nak, igény be vé te li célú

ki je lö lé sé nek és igény be vé te lé nek eljárási szabályai

20.  §

(1) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges, a szol gál ta tás ra kö te le zet tek tech ni kai eszkö -
zeinek – így kü lö nö sen gé pek, köz úti jár mû vek, vas úti,
 vízi és légi szál lí tá sok ra igény be ve he tõ tech ni kai esz kö -

zök, azok tar to zé kai és pót al kat ré szei – és az ez zel kap cso -
la tos szol gál ta tá sok nyil ván tar tá sa, igény be ve võ ré szé re
tör té nõ igény be vé te li célú ki je lö lé se, va la mint igény be vé -
te lé nek el ren de lé se a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság fel ada -
ta. A be je len té si kö te le zett ség alá esõ tech ni kai esz kö zö ket 
a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je a tech ni kai
esz köz igény be vé te lé nek ter ve zé se ér de ké ben ha tá ro za tá -
ban a szol gál ta tás ra kö te le zett ré szé re a Hvt. 34.  §-a (1) be -
kez dé sé nek d) pont ja alap ján egy sze ri adatszolgáltatási
kötelezettséget írhat elõ.

21.  §

(1) A 20.  § (2) be kez dé sé ben egy sze ri adat szol gál ta tás ra 
kö te le zet tek az adat köz lést el ren de lõ ha tá ro zat ban meg ál -
la pí tott ha tár idõn be lül, a 23.  § (3) be kez dé sé ben rend sze -
res adat szol gál ta tás ra kö te le zet tek éven te a ja nu ár 1-jei
hely zet nek meg fele lõen már ci us 1-jé ig tesz nek be je len tést 
a tu laj do nuk ban, bir to kuk ban lévõ, a 3. mel lék let sze rint
be je len tés re kö te le zett tech ni kai esz kö zök rõl.

(2) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges tech ni kai esz kö zök re vo nat ko zó be je len tést a
4., 5., 6., 7., 8., 9. mel lék let ben sze rep lõ nyom tat vá nyo kon
az adat szol gál ta tó szék he lye (te lep he lye, fi ók te le pe) sze -
rint ille té kes had ki egé szí tõ pa rancs nok ság hoz kell tel je sí -
te ni.

(3) Szük ség ese tén az ada tok pon to sí tá sát a had ki egé -
szí tõ pa rancs nok ság év köz ben is kez de mé nyez he ti.

(4) Ha az ada tok ban a ko ráb bi je len tés óta vál to zás nem
tör tént, a je len tés ben csak ezt kell közölni.

22.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a gaz da ság fel ké szí té si
rend szer be be vont ter ve zõ szer vek ré szé re a be je len tett
tech ni kai esz kö zök rõl a hon vé del mi és a be fo ga dó nem ze ti 
tá mo ga tá si fel ada tok ter ve zé sé hez ada tot szol gál tat.

23.  §

(1) Az igény be ve võ a tech ni kai esz köz igény be vé te li
célú ki je lö lé sé re vo nat ko zó ké rel mét a szék he lye sze rint
ille té kes me gyei, fõ vá ro si had ki egé szí tõ pa rancs nok ság
ve ze tõ jé hez nyújt ja be. Az igény be ve võ ak kor kez de mé -
nyez he ti a tech ni kai esz köz igény be vé te li célú ki je lö lé sét,
ha an nak meg szer zé se pol gá ri jogi szer zõ dés alap ján nem
le het sé ges. A ké re lem nek tar tal maz nia kell az igény be vé -
tel cél ját, vár ha tó idõ tar ta mát, to váb bá az igény be ven ni
kí vánt tech ni kai esz köz meg ne ve zé sét.
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(2) A Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek ré szé re
szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket a had ki egé szí tõ pa rancs -
nok ság ve ze tõ je je lö li ki. Ha a had ki egé szí tõ pa rancs nok -
ság ille té kességi te rü le tén a ké re lem nek meg fe le lõ tech ni -
kai esz köz igény be vé tel re nem je löl he tõ ki, a had ki egé szí -
tõ pa rancs nok ság en nek meg ál la pí tá sá tól szá mí tott 5 na -
pon be lül az igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lés ér de ké ben
má sik had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got ke res meg, és er rõl
tá jé koz tat ja az igény be ve võt.

(3) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je a tech ni kai
esz köz ki je lö lé sé rõl  szóló ha tá ro zat ban an nak tu laj do no -
sát, bir to ko sát a Hvt. 35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján a ki je lö lés idõ tar ta má ra rend sze res adat szol gál ta -
tás ra kö te le zi.

(4) A tech ni kai esz köz igény be vé tel re tör té nõ ki je lö lé -
sé rõl a had ki egé szí tõ pa rancs nok ság tá jé koz tat ja az
igénybevevõt.

24.  §

(1) Ha a 23.  § (3) be kez dé sé ben rend sze res adat szol gál -
ta tás ra kö te le zett az igény be vé tel re ki je lölt tech ni kai esz -
közt idõ köz ben el ide ge ní tet te, a for ga lom ból ki von ta,
vagy az zal más ok  miatt már nem ren del ke zik, er rõl 8 na -
pon be lül a rend sze res adat szol gál ta tá si kö te le zett sé get el -
ren de lõ had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got az er rõl  szóló ok -
ira tok má so la tá nak meg kül dé sé vel együtt ér te sí ti.

(2) Az igény be ve võ tá jé koz tat ja a tech ni kai esz közt
igény be vé tel re ki je lö lõ had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got, ha 
hon vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben a ré szé re ki je -
lölt tech ni kai esz köz igény be vé te lé re a továb biak ban
nincs szükség.

(3) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság a rend sze res adat -
szol gál ta tás ra kö te le zett ér te sí té se, il le tõ leg az igény be ve -
võ nyi lat ko za ta alap ján meg szün te ti a tech ni kai esz köz
igény be vé te li célú ki je lö lé sét, és er rõl tá jé koz tat ja
mindazokat, akiket a kijelölésrõl tájékoztatott.

25.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság az igény be vé tel re ki je -
lölt tech ni kai esz köz zel kap cso la tos rend sze res adat szol -
gál ta tás ról – az ada tok ban be kö vet ke zett, igény be vé telt
be fo lyá so ló vál to zás ese tén – az ada tok meg kül dé sé vel
éven te április 30-ig tájékoztatja az igénybevevõt.

26.  §

A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ je az igény be ve -
võ igény be vé tel re vo nat ko zó ké rel me alap ján a szol gál ta -
tás ra kö te le zet tet a tech ni kai esz köz elõ ál lí tá sá ra és át adá -

sá ra, vagy a tech ni kai esz köz zel tör té nõ fu va ro zá si, il le tõ -
leg sze mély szál lí tá si szolgáltatás teljesítésére kötelezi.

27.  §

A tech ni kai esz köz elõ ál lí tá sá nak és át adá sá nak el ren -
de lé se ese tén a tech ni kai esz közt a 10. mel lék let ben meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek sze rint kell a ren del te tés nek
meg fe le lõ, hasz ná lat ra al kal mas ál la pot ban, a rend sze re sí -
tett tar to zé kok kal együtt át ad ni. A szol gál ta tás ra kö te le zett 
a kész le té ben lévõ tar ta lék al kat ré szek nek az át adás ra ke -
rü lõ esz kö zök kel ará nyos ré szét kö te les az igény be ve võ -
nek át ad ni.

28.  §

Az át adás cél já ból elõ ál lí tott tech ni kai esz közt, tar to zé -
ka it és a tar ta lék al kat ré sze ket az elõ ál lí tás he lyén az
igény be ve võ ál tal lét re ho zott bi zott ság ve szi át. A bi zott -
ság a tech ni kai esz köz ál la po tá val, hasz nál ha tó sá gá val,
fel sze re lé sé vel kap cso la tos meg ál la pí tá sa it, a fel fe dett hi -
bá kat, ron gá ló dá so kat és hi á nyo kat jegy zõ könyv ben rög -
zí ti. A bizottság tagjai és a szolgáltatásra kötelezett a
jegyzõkönyvet aláírják.

III. Fejezet

A KÁRTALANÍTÁSI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI

29.  §

(1) A szol gál ta tást igény lõt vagy az ál ta la ki je lölt, a
szol gál ta tás át vé te lé re jo go sult szer vet a szol gál ta tás tel je -
sí té se  miatt fel me rült va gyo ni hát rá nyért – a Hvt.-ben
meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – kár ta la ní tá si kö te le -
zett ség ter he li.

(2) Kár ta la ní tást a jo go sult ké rel mé re kell meg ál la pí ta -
ni. A szol gál ta tás tel je sí té sé re kö te le zõ ha tá ro zat ban a
szol gál ta tás ra kö te le zet tet er rõl tá jé koz tat ni kell.

(3) A ké rel met a szol gál ta tást el ren de lõ igény be vé te li
ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni.

(4) A kár ta la ní tás irán ti igényt a kár ke let ke zé sé tõl szá -
mí tott 60 na pos el évü lé si ha tár idõn be lül le het ér vé nye sí -
te ni.

(5) A kár ta la ní tá si igény el évü lé sé re egye bek ben a Pol -
gá ri Tör vény könyv nek a kár té rí tés el évü lé sé re vo nat ko zó
sza bá lyai az irány adók.
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30.  §

A kár ta la ní tá si el já rás le foly ta tá sa so rán az igény be vé -
te li ha tó ság egyez ség lét re ho zá sát kí sé re li meg a fe lek kö -
zött. Fél nek az igény jo go sult és a kár ta la ní tás meg fi ze té sé -
re köteles szerv tekintendõ.

31.  §

(1) Az igény be vé te li ha tó ság a kár ta la ní tás össze gé nek
meg ál la pí tá sá nál figye lembe veszi:

a) szol gál ta tás ese tén a gaz da sá gi for ga lom ban lévõ ha -
son ló szol gál ta tá sért járó szo ká sos díjat,

b) szol gál ta tás tár gya hasz ná la tá nak át en ge dé se ese tén
a hasz ná lat so rán be kö vet ke zett ér ték csök ke nés mértékét,

c) ingó és in gat lan do log ál la gá ban oko zott kár nál a do -
log szak sze rû hely re ál lí tá sá nak, ki ja ví tá sá nak költségét,

d) a szol gál ta tás tár gyá nak el vesz té se vagy meg sem mi -
sü lé se ese tén az át vé tel idõ pont já ban meg lé võ forgalmi
értékét,

e) a szol gál ta tás tel je sí té se  miatt el ma radt va gyo ni
elõnyt,

f) a szol gál ta tás el len ér té ke ként a kár ta la ní tá si ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ig ki fi ze tett összeget.

(2) A kár ta la ní tást pénz ben kell meg ál la pí ta ni és meg fi -
zet ni.

32.  §

A kár ta la ní tás meg fi ze té sé re kö te le zett a jog erõs ha tá ro -
zat vagy bí ró sá gi íté let kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon 
be lül kö te les a kár ta la ní tá si összeget kifizetni.

IV. Fejezet

A HONVÉDELEMBEN KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEK
FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE

Általános feladatok

33.  §

A hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szerv a hon vé del mi
fel ada tok vég re haj tá sá hoz szük sé ges sze mé lyi és tár gyi
fel té te lek biztosítása érdekében:

a) el ké szí ti a Kor mány, az ille té kes mi nisz ter, va la mint
a me gyei, a fõ vá ro si, a he lyi vé del mi bi zott ság, il let ve a
hon vé del mi fel ada tot el lá tó pol gár mes ter ren del ke zé se
szerinti intézkedési tervet,

b) ki ala kít ja a hon vé del mi fel ada tok el lá tá sá ra al kal -
mas szer ve ze ti és mû kö dé si rendet,

c) vég re hajt ja a ré szé re meg ha tá ro zott, a NATO Vál -
ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban álló nem ze ti in téz -

ke dé se ket, rend sza bá lyo kat, va la mint tá jé koz tat ja az
elrendelõt azok eredményérõl,

d) mun ka cso por to kat hoz lét re a hon vé del mi fel ada tai
tel je sí té sé re,

e) részt vesz a hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za -
ti, te rü le ti fel adat terv ében meg ha tá ro zott gyakorlatokon,

f) mû köd te ti a ré szé re meg ha tá ro zott ese mény fi gye lõ-
és jel zõ rend szer (mo ni tor ing) elemeit,

g) vég zi a meg ha gyás sal kap cso la tos fel ada to kat,
h) rend sze re sen gya ko rol tat ja a hon vé del mi fel ada tok

vég re haj tá sát, ve ze tõ ál lo má nya részt vesz a hon vé del mi
fel ada tok el lá tá sá hoz nél kü löz he tet len is me re tek el sa já tí -
tá sá hoz szükséges képzéseken, felkészítéseken,

i) meg õr zi a ré szé re át adott hon vé del mi ren del te té sû
esz kö zö ket, be ren de zé se ket, ingó és in gat lan dol go kat,
ren del te tés sze rû hasz ná lat tal gon dos ko dik az ál lag meg õr -
zé sük rõl, üzembiztonságukról,

j) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket – a Hvt.
44.  §-ára, 56.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ra fi gye lem -
mel – ré szé re jog sza bály, va la mint az irá nyí tá sá ért fe le lõs
igaz ga tá si szerv vezetõje meghatároz.

A jegyzõ és az építésügyi hatóság honvédelmi feladatai

34.  §

A had kö te le zett ség fenn ál lá sá nak idõ sza ká ban a Hvt.
22.  §-a (4) be kez dé sé nek c)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott
kö rül mé nyek fenn ál lá sát a had kö te les kérelmére a jegyzõ
igazolja.

35.  §

(1) A ka to nai lég ügyi ha tó ság ré szé re min den év no -
vem ber 30-ig a ren del ke zés re álló nyil ván tar tá sok és ira -
tok ada tai alap ján, il let ve ezek hi á nyá ban az épít mé nyek
be csült ma gas sá gá nak ala pul vé te lé vel jegyzéket küldenek

a) a 11. mel lék let ben meg ha tá ro zott te le pü lé sek el sõ fo -
kú épí tés ügyi ha tó sá gai – a (2) be kez dés sze rin ti épít mé -
nyek ki vé te lé vel – az ille té kességi te rü le tü kön ta lál ha tó
azon épít mé nyek rõl, ame lyek nek leg ma ga sabb pont ja
meg ha lad ja a ren de zett te rep szint fe let ti 25 mé te res ma -
gas sá got;

b) a 11. mel lék let ben nem sze rep lõ te le pü lé sek el sõ fo -
kú épí tés ügyi ha tó sá gai – a (2) be kez dés sze rin ti épít mé -
nyek ki vé te lé vel – az ille té kességi te rü le tü kön ta lál ha tó
azon épít mé nyek rõl, ame lyek nek leg ma ga sabb pont ja
meg ha lad ja a ren de zett te rep szint fe let ti 50 mé te res ma -
gas sá got.

(2) A sa já tos épít mény faj ták ról, to váb bá az egye di mû -
em lé ki vé de lem alatt álló épít mé nyek rõl a rá juk vo nat ko zó 
kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott, elsõfokú épí tés -
ügyi ha tó sá gi jog kört gya kor ló szer vek – az (1) be kez dés
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sze rin ti jegy zék meg kül dé sé vel – szol gál tat nak adatot a
katonai légügyi hatóság részére.

(3) A jegy zék nek tar tal maz nia kell a kö vet ke zõ ada -
tokat:

a) az (1) és (2) be kez dés sze rin ti épít mé nyek
aa) meg ne ve zé sét (la kó épü let, to rony, ké mény stb.),
ab) ren de zett te rep szint fe let ti re la tív ma gas sá gát;
b) a föld rész let hely raj zi szá mát;
c) a te rü let Bal ti-ten ger szint fe let ti ma gas sá gát;
d) a te le pü lés bel te rü le tén el he lyez ke dõ épít mé nyek

ese té ben azok pontos címét.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ada tok kö zül a jegy zék nek
csak azo kat kell tar tal maz nia, ame lyek a ren del ke zés re
álló nyil ván tar tá sok és ira tok alap ján meg ál la pít ha tók,
vagy ame lyek rõl az adat szol gál ta tó nak tu do má sa van. A
(3) be kez dés ab) al pont já ban meg ha tá ro zott adat be csült
ér té két kö zöl ni kell. Az adat szol gál ta tó nem fe lel a be csült
ér ték pon tos sá gá ért.

(5) Ha az ada tok ban a ko ráb bi be je len tés óta vál to zás
nem tör tént, ak kor a jegy zék ben csak en nek té nyét kell kö -
zöl ni.

(6) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tó az
épít mény meg szû né sét kö ve tõ 30 na pon be lül írás ban ér te -
sí ti a ka to nai lég ügyi ha tó sá got.

(7) Az (1) és (2) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tó kö te -
les se gít sé get nyúj ta ni a Hon vé del mi Mi nisz té ri um, il let ve 
a Hon véd ség ál tal meg bí zott föld mé rõk ré szé re az épít mé -
nyek adott te le pü lé sen tör té nõ azo no sí tá sá hoz.

36.  §

(1) A föld rész let tu laj do no sa (hasz ná ló ja), va la mint a
35.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti épít mény tu laj do no sa
(hasz ná ló ja) együtt mû kö dik az épí tés ügyi ha tó ság gal an -
nak ér de ké ben, hogy a jegy zék a tény le ges vi szo nyok nak
meg fe le lõ, pon tos ada to kat tar tal maz za.

(2) Ha a ka to nai lég ügyi ha tó ság ré szé re szol gál ta tott
ada tok a ko ráb ban szol gál ta tott ada tok hoz ké pest el tér nek, 
a 35.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, ille té kes
adat szol gál ta tó szerv az adat pon to sí tás ban együttmû -
ködik.

37.  §

Az adat szol gál ta tás sal kap cso la tos fel ada tok költ sé ge it
a ka to nai lég ügyi ha tó ság – szám la el le né ben – az adat -
szol gál ta tó nak 15 na pon be lül meg té rí ti. A té rí tés a jegy -
zék ben egy te rep tárgy ra szol gál ta tott ada tok szá ma sze rint
tör té nik. Ada ton ként 100 Ft össze gû té rí tés jár.

A honvédelemben közremûködõ szervek sorozással
kapcsolatos feladatai

38.  §

(1) A had kö te le zett ség fenn ál lá sá nak idõ sza ká ban a
had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ve ze tõ jé nek tá jé koz ta tá sa
alap ján

a) a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár -
mes ter,

b) a had kö te les be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes
köz sé gi, vá ro si, me gyei jogú vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti
polgármester,

c) a me gyei (bu da pes ti) rend õrfõkapitány és a had kö te -
les be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes he lyi rend õri
szerv vezetõje,

d) a so ro zás ra ki je lölt or vo so kat, pszi cho ló gu so kat
fog lal koz ta tó, il let ve a so ro zás sal kap cso la tos szak or vo si,
pszi cho ló gi ai vizs gá la tok vég re haj tá sá ban érin tett egész -
ség ügyi in téz mé nyek ve ze tõi

köz re mû köd nek a had kö te le sek so ro zá sá ban, a fel té te lek
biz to sí tá sá ban.

(2) A tá jé koz ta tó tar tal maz za mind azo kat a fel ada to kat,
ame lyek tel je sí té sé ben az érin tett szerv nek kell köz re mû -
köd nie, il let ve azo kat a té nye ket, ame lyek rõl tu do más sal
kell bír nia.

V. Fejezet

A MINISZTÉRIUMOK ÉS ORSZÁGOS HATÁSKÖRÛ
SZERVEK HONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

Az irányítás és vezetés rendje

39.  §

(1) A Kor mány a nem ze ti és a szö vet sé gi kö te le zett ség -
bõl ere dõ hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ra sa já tos irá -
nyí tá si és ve ze té si rend szert mû köd tet.

(2) Az irá nyí tá si és ve ze té si rend szer ré szei
a) a hon vé de lem köz pon ti irá nyí tá sát vég zõ szer vek, a

mi nisz té ri u mok és az or szá gos ha tás kö rû szer vek,

b) a te rü le ti és he lyi vé del mi igaz ga tá si szer vek,
c) a hon vé del mi fel ké szü lés egyes fel ada ta i nak el lá tá -

sá ban részt ve võk,

d) a Kor mány ál tal ál lan dó vagy ide ig le nes jel leg gel
lét re ho zott tes tü le tek.

(3) A (2) be kez dés ben fel so rolt szer vek nél a hon vé de -
lem mel fog lal ko zó sa já tos szer ve ze tet kell lét re hoz ni.
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40.  §

A Hvt. 50.  §-a (1) be kez dé sé nek c), g)–i) pont já ban, va -
la mint az 52.  §-a (1) be kez dé sé nek b), c) és e) pont já ban
meg ha tá ro zott dön té sek szak mai elõ ké szí té sé nek és vég -
re haj tá sá nak ko or di ná ci ó ját a hon vé del mi igaz ga tás kor -
mány za ti, szak mai fel ada ta it el lá tó Hon vé del mi Minisz -
térium Vé del mi Hivatal (a továb biak ban: HM Védelmi
Hivatal) végzi.

41.  §

(1) A HM Vé del mi Hi va tal a hon vé del mi mi nisz ter irá -
nyí tá sa alatt álló, ön ál ló jogi sze mé lyi sé gû, köz pon ti hi va -
tal ként mû kö dõ köz igaz ga tá si szerv, amely el lát ja a jog -
sza bá lyok ban és az ál la mi irá nyí tás egyéb jogi esz kö ze i -
ben meg ha tá ro zott honvédelmi igazgatási feladatokat.

(2) A HM Vé del mi Hi va tal rész le tes fel ada ta it, ha tás kö -
rét és szer ve ze tét a hon vé del mi mi nisz ter ala pí tó ok irat ban 
határozza meg.

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés

42.  §

(1) A Pol gá ri Ve szély hely ze ti Ter ve zés a hon vé del mi
fel ké szí tés fel adat rend szer ében vég zett ter ve zõ te vé keny -
ség a kor mány zás fo lya ma tos biz to sí tá sa, a la kos ság és az
anya gi ja vak vé del me, a gaz da ság mû kö dõ ké pes sé gé nek
fenn tar tá sa, a Hon véd ség és a rend vé del mi szer vek, va la -
mint a szö vet sé gi mû ve le tek pol gá ri tá mo ga tá sa, to váb bá a 
pol gá ri hatóságok katonai erõkkel és eszközökkel történõ
segítése érdekében.

(2) A Kor mány irá nyít ja a Pol gá ri Ve szély hely ze ti Ter -
ve zés sel össze füg gõ nem ze ti fel ada tok végrehajtását.

43.  §

A NATO Fel sõ szin tû Pol gá ri Ve szély hely zet Ter ve zé si
Bi zott ság és szer vei mun ká já ban a Kor mány az ille té kes
(ki je lölt) mi nisz te rek út ján képviselteti magát.

Az ország területének hadmûveleti elõkészítése

44.  §

(1) Az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té se a
hon vé del mi fel ké szí tés része.

(2) Az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té se át -
fog ja mind azo kat a fel ada to kat, rend sza bá lyo kat, ame lyek
biz to sít ják az ál lam za var ta lan mû kö dé sé hez, az or szág

hon vé del mé hez, a szö vet ség esi fel ada tok vég re haj tá sá hoz
szük sé ges fel té te le ket a védõ erõk és esz kö zök el he lye zé -
se, mobilizálása, a mûveletek végrehajtása érdekében.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti biz ton sá gi ér de ke it
ér vé nye sí te ni kell a te rü let- és a te le pü lés ren de zé si el vek
meg ha tá ro zá sa kor, az inf ra struk tu rá lis fejlesztési tervek
kialakításakor.

A honvédelmi miniszter, a miniszterek és az országos
hatáskörû szervek vezetõinek honvédelmi igazgatási

feladatai

45.  §

A hon vé del mi mi nisz ter
a) a ha zai esz köz- és anyag fej lesz té sek ter ve zé sé hez

igé nye ket és ada to kat szol gál tat az érin tett mi nisz te rek
szá má ra, to váb bá együtt mû kö dik ve lük a kor mány za ti ha -
di ipa ri fej lesz té sek irá nyí tá sá ban és vég re haj tá sá ban, va la -
mint biz to sít ja a ha zai ter me lõ és fej lesz tõ in téz mé nyek
be szál lí tá sok ban való rész vé te li le he tõ sé gét (ver seny tár -
gya lás stb.),

b) a nem zet gaz da ság mi nõ sí tett idõ sza ki ter ve zé sé hez
ada tot szol gál tat a gaz da ság fel ké szí té si rend szer be be vont
tervezõ szervek számára,

c) a mi nõ ség- (meg fe le lõ ség-) ta nú sí tás ról és az akk re -
di tá lás ról  szóló jog sza bá lyok kal össz hang ban meg ha tá -
roz za a Hon véd ség mi nõ ség ügyi in téz mény rend sze ré re és
an nak mû kö dé sé re vonatkozó követelményeket,

d) együtt mû kö dik a Ma gyar Szab vány ügyi Tes tü let tel
és az ér de kelt mi nisz te rek kel a ka to nai szab vá nyo sí tás fõ
irá nya i nak meg ha tá ro zá sá ban, a szab vá nyok kidolgozá -
sában.

46.  §

(1) A mi nisz ter
a) gon dos ko dik a vé del mi ter ve zés tár ca szin tû rend sze -

ré nek ki ala kí tá sá ról és mûködtetésérõl,
b) vég zi a be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás fel adat- és ha -

tás kö ré be tar to zó feladatait,
c) a kor mány za ti dön tés nek meg fele lõen ága za ti ha tás -

kö ré ben ki ala kít ja a nem zet gaz da sá gi erõ for rá sok – nem -
ze ti, szö vet sé gi kö te le zett ség bõl ere dõ – vé del mi célú elõ -
ké szí té sé nek, tar ta lé ko lá sá nak fel té te le it, rend jét, ága za ti
ter ve zõ szerv ként közremûködik a gazdaságfelkészítés
rendszerében,

d) vég zi az or szág te rü le té nek had mû ve le ti elõ ké szí té -
sé bõl a tár cá ra há ru ló feladatokat,

e) elõ ké szí ti a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó rend kí vü li in -
téz ke dé sek jog sza bály ter ve ze te it,

f) ki ala kít ja a hon vé del mi fel ké szü lés tár ca szin tû irá -
nyí tá si, szer ve ze ti, mû kö dé si rend sze rét és rend jét, gon -
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dos ko dik a tech ni kai fel té te lek rõl, a tár ca irá nyí tá si, ve ze -
té si fel té te le i nek elõ ké szí té sé rõl,

g) fel adat- és ha tás kö ré ben köz re mû kö dik a cent rá lis
alá ren delt sé gû köz igaz ga tá si és a he lyi vé del mi igaz ga tá si
szer vek fel ügye le té nek vég re haj tá sá ban,

h) nem ze ti és nem zet kö zi gya kor la to kon való rész vé tel
ter ve zé sé vel, vég re haj tá sá val köz re mû kö dik az ága za ti
hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sa gya kor lá sá ban,

i) be szá mol a tárgy évet meg elõ zõ év ága za ti hon vé del -
mi fel ada ta i nak vég re haj tá sá ról, il let ve köz re mû kö dik a
hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za ti fel adat terv ének
össze ál lí tá sá ban,

j) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket jog sza bály
vagy kor mány ha tá ro zat ré szé re meghatároz,

k) vég zi a meg ha gyás sal kap cso la tos fel ada to kat.

(2) A mi nisz ter – fel adat kör ében – a hon vé del mi fel ada -
tok vég re haj tá sát szol gá ló ága za ti in téz ke dé si ter vek el ké -
szí té sét, vég re haj tá sát ír hat ja elõ, vagy más mó don gon -
dos ko dik a ha tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel ada tok
meg va ló su lá sá ról.

(3) A mi nisz té ri u mok, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az
or szá gos ha tás kö rû szer vek hon vé de lem mel fog lal ko zó
szer ve ze ti egy sé ge a hon vé del mi fel ké szí tés ága za ti fel -
ada ta i nak vég re haj tá sá ra so rán köz re mû kö dik a kor mány -
za ti dön té sek szak mai meg ala po zá sá ban, a mi nisz ter ha -
tás kö ré be tar to zó hon vé del mi fel ada tok elõ ké szí té sé ben,
vég re haj tá sá ban, ko or di ná ci ó já ban, bá zi sul szol gál a kü -
lön jog sza bály alap ján meg ala kí tás ra ke rü lõ mun ka cso -
port mû köd te té sé hez, il let ve együtt mû kö dik a tár ca ügye -
le ti-ké szen lé ti szol gá la tá val, szak te rü le tét érin tõ kér dé -
sek ben össze kö tõ sze re pet tölt be a nem ze ti, a NATO, az
Eu ró pai Unió vé del mi szer ve ze ti rend sze rei kö zött.

47.  §

Az or szá gos ha tás kö rû szerv ve ze tõ je te kin te té ben a
46.  §-ban fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

VI. Fejezet

A HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI,
VALAMINT A HONVÉDELMI TANÁCS 

ÉS A KORMÁNY SPECIÁLIS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI

A költségvetés tervezése

48.  §

A mi nisz ter a hon vé del mi fel ada tok fo lya ma tos el lá tá -
sá ra ren delt költ sé ge ket el kü lö ní tet ten, az ál lam ház tar tás -
ról  szóló tör vény és a vég re haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok

sze rint, más fel ada tok elõ irány za ta i tól el kü lö nít ve, ön ál ló
cí men, al cí men, jog cím cso por ton ter ve zi.

49.  §

(1) A Hvt. 50.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint, az
érin tett mi nisz te rek ja vas la ta alap ján:

a) a vé del mi fel ké szí tés cí men

1. a több mi nisz té ri u mot, il le tõ leg or szá gos ha tás kö rû
szer vet érin tõ ki emelt hon vé del mi fel adat hoz szük sé ges
költ sé ge ket a vé del mi fel ké szí tés kor mány za ti fel ada tai
köz pon ti ki adá sai al cí men,

2. az or szág Al kot mány ban sza bá lyo zott mi nõ sí tett
idõ sza kok ban tör té nõ ve ze té si fel té te le i nek biz to sí tá sá -
hoz, a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, a NATO Vál -
ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban álló nem ze ti in téz -
ke dé si rend szer mû kö dé sé hez szük sé ges költ sé ge ket a
Hon vé del mi Ta nács és a Kor mány spe ci á lis mû kö dé si fel -
té te lei al cí men a Pénz ügy mi nisz té ri um fe je ze té ben,

b) a K–600 hír rend szer mû köd te té se költ sé ge it az azo -
nos el ne ve zé sû cí men az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi -
nisz té ri um fe je ze té ben

kell ter vez ni.

(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont ja i ban meg ha tá ro zott
költ ség ve té si elõ irány za tok fel adat sze rin ti el osz tá sá ról a
hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za ti fel adat ter ve ren -
del ke zik.

A NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló
nemzeti rendszabályok és intézkedések elõkészítésének 

és alkalmazásának szabályai

50.  §

(1) A NATO Vál ság re a gá lá si Rend szer rel össz hang ban
álló nem ze ti rend sza bá lyok és in téz ke dé sek ön ál ló an, il -
let ve a be ve ze tett rend kí vü li in téz ke dé sek kel össz hang ban 
al kal maz ha tók.

(2) A szö vet sé gi kö te le zett ség re vo nat ko zó kor mány za -
ti dön tés ben meg ha tá ro zott ága za ti fel ada tok vég re haj tá -
sá nak rész le tes sza bá lya it és a vég re haj tást biz to sí tó in téz -
ke dé si ter ve ket a kü lön kor mány ha tá ro zat ban ki je lölt ille -
té kes mi nisz ter a töb bi mi nisz ter rel együtt mû köd ve ké szí ti 
elõ.

(3) A ki je lölt ille té kes mi nisz ter a ter ve ze te ket a Kor -
mány elé ter jesz ti, és azo kat az el fo ga dást köve tõen meg -
kül di a vég re haj tá sért fe le lõs szer vek nek.
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VII. Fejezet

A TERÜLETI ÉS A HELYI IGAZGATÁS

A megyei, fõvárosi védelmi bizottság

51.  §

(1) A me gyei köz gyû lés el nö két, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes tert mint a vé del mi bi zott ság el nö két, a Hvt.
55.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tás kö ré nek
el lá tá sá ban a vé del mi bi zott ság ja vas lat te võ, dön tés-elõ -
ké szí tõ jog kör rel se gí ti, il let ve köz re mû kö dik a dön té sek
vég re haj tá sá nak me gyei, fõ vá ro si szin tû irá nyí tá sá ban.

(2) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság a ha tás kö ré be
utalt anya gi esz kö zök kel a rész ben ön ál ló an gaz dál ko dó
költ ség ve té si szer vek re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint gaz -
dál ko dik, amely nek pénz ügyi-gaz da sá gi ügy in té zé sét a
me gyei ön kor mány za ti hi va tal, a fõ vá ros ban a fõ vá ro si
köz gyû lés hi va ta la (fõ pol gár mes te ri hi va tal) végzi.

52.  §

(1) A hon vé del mi mi nisz ter – a HM Vé del mi Hi va tal
köz re mû kö dé sé vel – a hon vé del mi irá nyí tás jog kö ré ben, a
bel ügy mi nisz ter – a Bel ügy mi nisz té ri um Vé del mi Hi va tal
(a továb biak ban: BM Vé del mi Hi va tal) köz re mû kö dé sé -
vel – a ka taszt ró fa vé del mi irá nyí tás jog kö ré ben fel ügye le -
tet gya ko rol a cent rá lis alá ren delt sé gû köz igaz ga tá si szer -
vek, a me gyei és a fõ vá ro si vé del mi bi zott ság fe lett. A hon -
vé del mi mi nisz ter vagy a bel ügy mi nisz ter meg vál toz tat ja,
il le tõ leg meg sem mi sí ti a jog sza bály sér tõ határozatot.

(2) A he lyi vé del mi bi zott sá gok fe lett a fel ügye le tet a
me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság gyakorolja.

53.  §

A Kor mány a hon vé del mi fel ké szí tés éves kor mány za ti
fel adat terv ében meg ha tá roz za a hon vé del mi fel ada tok
vég re haj tá sa el len õr zé sé nek rend jét és ki je lö li az el len õr -
zés sel érin tett szer ve ze te ket. A hon vé del mi fel ada tok
meg va ló sí tá sá ra lét re ho zott, ki je lölt cent rá lis alá ren delt sé -
gû köz igaz ga tá si, a te rü le ti és he lyi vé del mi igaz ga tá si
szer vek nél az el len õr zés so rán vizs gál ni és ér té kel ni kell
kü lö nö sen:

a) a hon vé del mi ér de kû szer ve ze ti és mû kö dé si rendet,
b) a hon vé del mi fel ké szí tés in téz ke dé si terv rend sze rét,
c) a nem zet gaz da ság erõ for rá sai vé del mi célú fel ké szí -

té sé nek tervezését,
d) a hon vé del mi fel ké szí tés tár gyá ban ho zott dön té sek

jog sze rû sé gét,
e) a ve ze té si fel té te lek meg lé tét,

f) a ha tá lyos ti tok vé del mi és ügy vi te li sza bá lyo zók elõ -
írásainak ér vé nye sü lé sét,

g) a hon vé del mi fel ké szü lés te rén vég zett idõ sza ki
munkát.

54.  §

(1) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ke a vé -
del mi bi zott ság tit ká rá nak a Hon véd ség vagy a rend vé del -
mi szer vek hi va tá sos ál lo má nyá ból ve zé nyelt tisz tet (fõ -
tisztet), il let ve a ké pe sí té si kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ,
köz szol gá la ti jogviszonyban álló személyt nevezhet ki.

(2) A vé del mi bi zott ság tit ká rá nak ki ne ve zé sé hez, fel -
men té sé hez a hon vé del mi mi nisz ter és a bel ügy mi nisz ter
vagy az adott rend vé del mi szer vet irá nyí tó mi nisz ter elõ -
ze tes hozzájárulása szükséges.

55.  §

(1) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ülé se i re ta -
nács ko zá si jog gal meg kell hívni:

a) a HM Vé del mi Hi va tal ve ze tõ jét,
b) a BM Vé del mi Hi va tal ve ze tõ jét,
c) gaz da ság fel ké szí té si tár gyú na pi rend ese tén a Gaz -

da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um képviselõjét,
d) a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ille té kességi

te rü le tén mû kö dõ, a Hvt. 55.  §-a (4) be kez dé sé ben nem
em lí tett rend vé del mi szer vek megyei vezetõit,

e) a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ké nek he -
lyet te sí té sé re ki je lölt al el nö köt, il let ve fõ pol gár mes ter-he -
lyet test,

f) a Bel ügy mi nisz té ri um Be ván dor lá si és Ál lam pol gár -
sá gi Hi va tal te rü le ti leg ille té kes vezetõjét,

g) a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság el nö ké nek
dön té sé tõl füg gõ en azon hon vé de lem ben köz re mû kö dõ
szerv ve ze tõ jét, amely nek fel adat- és ha tás kö rét a me gyei,
fõ vá ro si vé del mi bi zott ság na pi rend jén sze rep lõ, vagy na -
pi ren den kí vül meg vi tat ni kí vánt kér dés érin ti,

h) a Hon véd Ve zér kar fõ nö ke ál tal a me gyei, fõ vá ro si
vé del mi bi zott ság gal együtt mû kö dés re ki je lölt ka to nai
szer ve zet parancsnokát,
vagy az ál ta luk ki je lölt kép vi se lõt.

(2) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság dön té se alap -
ján, az ille té kességi te rü le tén mû kö dõ hon vé del mi igaz ga -
tá si és a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ szer vek kö te le sek a 
me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ra há ru ló hon vé del mi
fel ada tok vég re haj tá sá ban köz re mû köd ni.

(3) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság ille té kességi
te rü le tén mû kö dõ, több azo nos ha tás kö rû rend vé del mi
szerv kö zül a hon vé del mi fel ada tok ko or di ná lá sá ért fe le -
lõs szer vet az or szá gos parancsnok (vezetõ) jelöli ki.
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56.  §

(1) A Kor mány, il let ve a szak irá nyí tá sért fe le lõs mi nisz -
ter, ille té kességi te rü le tén a me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi -
zott ság ha tá roz za meg a hon vé de lem ben köz re mû kö dõ
szer vek ál tal ké szí ten dõ ter ve ket és azok tar tal mi kö ve tel -
mé nye it.

(2) A me gyei, fõ vá ro si vé del mi bi zott ság a köz igaz ga tá -
si irá nyí tá si jog kö ré ben meg ha tá roz za

a) a hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ban köz re mû -
kö dõk ki ér te sí té sé nek (ri asz tá sá nak, ké szen lé te fo ko zá sá -
nak), va la mint az in for má ci ók to váb bí tá sá nak kö ve tel mé -
nye it,

b) a pol gár mes te ri hi va tal köz tiszt vi se lõ i bõl, il let ve a
te le pü lés pol gá ra i ból álló ide ig le nes mun ka cso port
(a továb biak ban: mun ka cso port) szer ve ze tét és mû kö dé si
rend jét, a mun ka cso port ál tal ve ze tett nyil ván tar tá so kat és
más ira to kat,

c) a pol gár mes te rek, a jegy zõk és a mun ka cso port ba
be osz tot tak hon vé del mi fel ké szí té sé nek el mé le ti és gya -
kor la ti kö ve tel mé nye it,

d) a pol gár mes te ri hi va ta lok nál a 24 órás ügye le ti szol -
gá lat el lá tá sá nak kö ve tel mé nye it,

e) a pol gár mes te rek, a jegy zõk, va la mint a te rü le ti hon -
vé del mi fel ada tok ban köz re mû kö dõ, a Hvt. 42. és
43.  §-ában meg ha tá ro zott szer vek ve ze tõi tar tóz ko dá si he -
lyé nek be je len té sé vel és nyil ván tar tá sá val kap cso la tos fel -
ada to kat,

f) a hon vé del mi cél ból igény be vé tel re ki je lölt pol gá ri
gép jár mû vek moz gá sá nak kor lá to zá sá ra, va la mint az in -
gat la nok és egyéb szol gál ta tá sok át adá sá nak elõ ké szí té sé -
re vo nat ko zó kö ve tel mé nye ket.

A helyi védelmi bizottság

57.  §

(1) A he lyi vé del mi bi zott ság a rész ben ön ál ló an gaz dál -
ko dó költ ség ve té si szerv re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
gaz dál ko dik, amely nek pénz ügyi-gaz da sá gi fel ada ta it a
he lyi vé del mi bi zott ság szék he lye sze rin ti me gyei jogú vá -
ros, vá ros, il let ve fõ vá ro si ke rü let kép vi se lõ-tes tü le té nek
hi va ta la lát ja el.

(2) A he lyi vé del mi bi zott ság a költ ség ve té si tá mo ga tást 
ki zá ró lag a hon vé del mi kör zet szá má ra meg ha tá ro zott
hon vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ra for dít hat ja.

VIII. Fejezet

A HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁGOK
ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE

58.  §

(1) A had ki egé szí tõ pa rancs nok ság ille té kességi terü -
lete a szék he lye sze rin ti me gye (fõ vá ros) köz igaz ga tá si
területe.

(2) A ren de let al kal ma zá sa so rán a had ki egé szí tõ pa -
rancs nok sá gon a po ten ci á lis had kö te les, il let ve had kö te les 
utol só be je len tett la kó he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá -
ro si) had ki egé szí tõ pa rancs nok sá got kell ér te ni.

IX. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatálybalépés

59.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 2. hó nap 1. nap ján
lép ha tály ba.

Átmeneti rendelkezések

60.  §

(1) A szol gál ta tás ra kö te le zett e Korm. ren de let alap ján
elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek 2008. ja nu ár
1-jé tõl elekt ro ni kus úton is eleget tehet.

(2) A hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény vég -
re haj tá sá ra ki adott 178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de let
alap ján hon vé del mi cél ból igény be vé tel re ki je lölt in gat la -
no kat, szol gál ta tá so kat, tech ni kai esz kö zö ket 2006. ok tó -
ber 31-ig – az igény be ve võ igény be vé te li célú nyi lat ko za -
ta alap ján – e Korm. ren de let sza bá lyai sze rint is mé tel ten
ki kell je löl ni. Ha az igény be ve võ nyi lat ko za ta sze rint a
hon vé del mi fel ada ta i nak el lá tá sa ér de ké ben ki je lölt in gat -
lan, szol gál ta tás tech ni kai esz köz igény be vé te lé re már
nincs szük ség, a ki je lö lést meg kell szüntetni, és errõl
tájékoztatni kell mindazokat, akiket a kijelölésrõl tájé -
koztattak.

Módosuló rendelkezések

61.  §

(1) Az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 38.  §-ának a) pont já ban a „pa -
rancs” szó he lyé be a „ha tá ro zat” szó lép.

(2) A ha tár át lé pés sel járó csa pat moz gá sok en ge dé lye zé -
sé nek kor mány za ti fel ada ta i ról  szóló 190/2000. (XI. 14.)
Korm. rendelet

a) 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a ma gyar és a kül föl di
fegy ve res erõk ha tár át lé pé sé vel [a hon vé de lem rõl  szóló
1993. évi CX. tör vény 259/A.  § d) pont ja]” szö veg rész he -
lyé be „a Ma gyar Hon véd ség és a kül föl di fegy ve res erõk
ál lam ha tár át lé pé sé vel [a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
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Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 204.  § c) pont -
ja]” szö veg rész,

b) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban „a ma gyar
fegy ve res erõk” szö veg rész he lyé be „a Ma gyar Hon véd -
ség” szö veg rész, d) pont já ban „a ma gyar fegy ve res erõ”
szö veg rész he lyé be „a Ma gyar Hon véd ség” szö veg rész
lép.

(3) A ba la to ni víz part-re ha bi li tá ci ós sza bá lyo zás kö ve -
tel mé nye i rõl  szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. ren de let
19.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a hon vé de lem rõl  szóló
1993. évi CX. tör vény 8.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont já ra
és vég re haj tá sá ról  szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de -
let 3.  §-ának (3) be kez dé se ren del ke zé sé re” szö veg rész he -
lyé be „a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 50.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já -
ra” szö veg rész lép.

(4) A pos ta ve szé lyez te tett sé gi és mi nõ sí tett idõ sza ki
fel ké szí té sé nek rend sze ré rõl, fel ada ta i ról, mû kö dé si fel té -
te le i rõl  szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. ren de let a kö vet -
ke zõk sze rint mó do sul:

a) 1.  §-a a) pont já ban „a Hvt. 66.  §-ában” szö veg rész
he lyé be „a Hvt. 43.  §-ában” szö veg rész lép,

b) 2.  §-ának 1. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„1. Be fo ga dó nem ze ti tá mo ga tás: a Hvt. 204.  §-a
(1) be kez dé sé nek j) pont já ban meg ha tá ro zott támogatás.”

c) 2.  §-a 4. pont já nak b) al pont já ban „a Hvt.
15.  §-ában” szö veg rész he lyé be „a Hvt. 55.  §-ában” szö -
veg rész, c) al pont já ban „a Hvt. 17.  §-ában” szö veg rész he -
lyé be „a Hvt. 57.  §-ában” szö veg rész lép,

d) 2.  §-a 4. pont já nak d) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Vé del mi igaz ga tá si szer vek:]
„d) a Ma gyar Hon véd ség és a Hvt. 8.  §-a (4) be kez dé sé -

ben meg ha tá ro zott rend vé del mi szer vek.”
e) 2.  §-a 5. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés

lép:
„5. Vé del mi igaz ga tás: a hon vé de lem rõl és a Ma gyar

Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény egyes ren del -
ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm.
ren de let 2.  §-ának e) pont já ban meghatározott fogalom.”

f) 5.  §-ának c) pont já ban „és a vég re haj tá sá ról  szóló
178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de let ben” szö veg rész he -
lyé be „Vhr.-ben” szö veg rész lép,

g) 15.  §-ának h) pont já ban „a Hvt. IX. fe je ze te” szö -
veg rész he lyé be „a Hvt. har ma dik ré sze” szö veg rész lép.

Hatályukat vesztõ rendelkezések

62.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti:

a) a hon vé de lem rõl  szóló 1993. évi CX. tör vény vég re -
haj tá sá ra ki adott 178/1993. (XII. 27.) Korm. ren de let és az
azt mó do sí tó 200/1997. (XI. 14.) Korm. ren de let, a
275/2001. (XII. 21.) Korm. ren de let, va la mint a 227/2004.
(VII. 29.) Korm. rendelet,

b) a ka to nai szab vá nyo sí tás sa já tos sza bá lya i ról  szóló
63/1996. (V. 3.) Korm. ren de let 10.  §-a,

c) a vi zek kár té te lei el le ni vé de ke zés sza bá lya i ról  szóló 
232/1996. (XII. 26.) Korm. ren de let 21.  §-ának
(2) bekezdése,

d) a mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len -
õr zõ és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 141/1999.
(IX. 3.) Korm. rendelet,

e) a zárt cé lú táv köz lõ há ló za tok ról  szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. ren de let 26.  §-ának (2) be kez dé se,

f) a hon vé del met érin tõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 1998. évi LXXXIX. tör vény vég re haj tá sá hoz kap -
cso ló dó kor mány ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 52/1999.
(III. 31.) Korm. ren de let 5.  §-a (1) be kez dé sé nek második
mondata,

g) a vé del mi stra té gi ai és biz ton ság po li ti kai ha tás kö rök 
gya kor lá sá val kap cso la tos egyes kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról, il le tõ leg ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló
167/1999. (XI. 19.) Korm. ren de let 1.  §-át meg elõ zõ al cí -
me, 1.  §-a, valamint 4.  §-ának (2) és (3) bekezdése,

h) az egyes sza bály sér té sek rõl  szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. ren de let 153.  §-a (3) be kez dé sé nek
21. gon do lat je les bekezdése,

i) az ön kén tes had erõ re tör té nõ át té rés sel össze füg gés -
ben egyes kor mány ren de le tek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, 
il le tõ leg mó do sí tá sá ról  szóló 28/2005. (II. 15.) Korm. ren -
de let 7.  §-a (2) be kez dé sé nek a)–e) és g)–m) pontja,

j) a nem zet gaz da ság vé del mi fel ké szí té se ter ve zé si
rend szer be ve ze té sé rõl, pénz ügyi for rá sa i ról  szóló
2158/1995. (V. 29.) Korm. határozat.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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1. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Jegyzék
a bejelentésre kötelezett ingatlanok és szolgáltatások

körérõl

A) Ingatlanok

a) Funk ció sze rint:
köz ok ta tá si in téz mény,
iro da épü let,
fel sõ ok ta tá si kol lé gi um,
szál lo da (ho tel, mo tel, pan zió),
sza bad idõ köz pont,
fo lya ma to san vagy idõ sza ko san üze me lõ kem ping,
ven dég ház,
mû ve lõ dé si ház,
kö zös sé gi ház,
sport te lep,
meg lé võ, ki épí tett óvó hely,
hû tõ ház,
lo gisz ti kai bá zis,
rak tár (a tá rol ha tó anyag faj tá já nak fel tün te té sé vel),
gép ko csi tá ro ló hely (te lep hely),
mély ga rázs,
tech ni kai esz köz ja ví tó mû hely (szer viz és kar ban tar -
tó is),
gép jár mû mo só,
üzem anyag töl tõ ál lo más,
ki kö tõ,
vas úti ra ko dó.

b) Alap te rü let: (m2)
c) He lyi sé gek szá ma: (db)
d) Fek te té si le he tõ ség: fõ (a be fo ga dó ké pes ség pon to -

san meg je löl ve)
e) Te rü le ti el he lyez ke dé se:

la kott te le pü lé sen be lül,
la kott te le pü lés hez kö zel (leg fel jebb 2 km),
la kott te rü le ten kí vül (több mint 2 km).

f) Fû tés faj tá ja:
táv hõ,
elekt ro mos ener gia,
gáz fû té sû,
szi lárd fû tõ anyag,
tü ze lõ olaj,
fû tés nél kül.

g) In gat lan meg kö ze lít he tõ sé ge:
köz út,
vas út,
vízi út,
légi út.

B) Szolgáltatások

I. Mo sa tás, vegy tisz tí tás: kg/nap

II. Ét kez te té si el lá tás:
– kony ha, me le gí tõ kony ha (fõ/nap),

– ét kez de (fõ/nap),
– sü tö dei ka pa ci tás (kg/nap).

III. Elekt ro mos be ren de zés ja ví tá sa:
– kis ja ví tás, hi ba el há rí tás,
– kö zép ja ví tás,
– nagy ja ví tás,
– elekt ro mos al kat rész gyár tás,
– elekt ro mos be ren de zés gyár tá sa,
– ja ví tás és gyár tás.

IV. Köz úti gép jár mû ja ví tá sa:
– kis ja ví tás, hi ba el há rí tás,
– kö zép ja ví tás,
– nagy ja ví tás,
– al kat rész gyár tás,
– gép jár mû-rész egy ség össze sze re lé se,
– gép jár mû gyár tá sa.

V. Jár mû mo sás:
– nyi tott rend sze rû mosó,
– zárt rend sze rû mosó.

VI. Für de té si, kom mu ná lis le he tõ sé gek:
– zu hany zó tál cás (fé rõ hely),
– mos dó (fé rõ hely),
– mel lék he lyi sé gek szá ma (WC, pi szo ár).

2. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

....................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

..................................................................................
Polgármesteri Hivatal

Tárgy: Az in gat la nok és anya gi szol gál ta tá sok be je len -
té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont -
ja/35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az
igény be ve he tõ in gat la nok ról és anya gi szol gál ta tá si le he -
tõ sé gek rõl egy sze ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kötele -
zettségemnek ele get te szek.

Kelt: ................................. .........

P. H.

..........................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban
fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám

Az in gat lan vagy anya gi szol gál ta tás Az in gat lan, anya gi szol gál ta tás le he tõ sé gei

Meg-
jegy zésmeg ne-

ve zé se

pos tai
címe,

 te le fon-, 
te le fax -
szá ma

tu laj do nos, bir to kos (ren del kez ni
 jo go sult) meg ne ve zé se, címe, 

te le fon-,te le fax szá ma

el he lye zés el lá tás egyéb szol gál ta tás

alap-
te rü let
(m2)

he lyi-
sé gek 
szá ma
(db)

fek te té si
le he tõ ség 

(fõ)

te rü le ti
el he lyez -
ke dé se

fû té si
mód

fõ zés
(adag)

ét kez-
te tés (fõ)

für de-
té si,

kom mu-
ná lis 

le he tõ-
sé gek

gép-
jár mû- 
ja ví tás

jár mû-
mo sás

mo sa -
tás/vegy -
tisz tí tás
(kg/nap)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Meg jegy zés:
1. A nyom tat vány fej ré szét (5–15. fo lyó szá mok) az in gat la nok, szol gál ta tá sok le he tõ sé ge i nek meg fele lõen kell el ké -

szí te ni (mó do sí ta ni) az 1. mel lék let ben felsoroltaknak meg fele lõen.
2. Az in gat la no kat, szol gál ta tá si le he tõ sé ge ket cí mük sze rint, kü lön-kü lön kell feltüntetni.
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3. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Jegyzék
a bejelentésre kötelezett technikai eszközökrõl

A) Gép jár mû vek:

– sze mély gép ko csi (5 éves nél nem idõ sebb és 1400 cm3

vagy an nál na gyobb hen ger ûr tar tal mú),
– au tó busz, mik ro busz,
– te her gép ko csi,
– kü lön le ges fel épít mé nyû gép ko csi,
– von ta tó te her gép ko csi,
– nyer ges jár mû sze rel vény (von ta tó és a hoz zá tar to zó

fél pót ko csi, ha te her- vagy kon té ner szál lí tás ra al kal mas),
– üzem anyag-szál lí tó, töl tõ gép ko csi (nyer ges sze rel -

vény), ha mért adag ki adás ra al kal mas,
– víz- (tej-, sör- stb.) szál lí tó tar tály gép ko csi (sze rel -

vény) a mér ge zõ anyag szál lí tó gép ko csi ki vé te lé vel,
– da rus gép ko csi,
– mû hely (kar ban tar tó, szer viz) gép ko csi,
– ak ku mu lá tor töl tõ gép ko csi,
– ce ment szál lí tó gép ko csi,
– szip pan tó gép jár mû vagy sze rel vény,
– be ton ke ve rõ-szál lí tó gép ko csi (mi xer),
– bi tu men lo cso ló gép ko csi,
– kom bi nált ho mok- és só szó ró gép ko csi,
– lo cso ló gép ko csi,
– to ló lét rás, eme lõ ko sa ras gép ko csi,
– mo tor ke rék pár (250 cm3 fe let ti hen ger ûr tar ta lom),
– me zõ gaz da sá gi von ta tó, trak tor (40 kW-nál na gyobb

tel je sít mé nyû),
– te her gép ko csi hoz kap csol ha tó köz úti pót ko csi,
– me zõ gaz da sá gi (trak tor hoz kap csol ha tó) pót ko csi,
– ne héz gép szál lí tó (tra i ler),
– lakó gép ko csi,
– lakó pót ko csi,

– gra nu lá tum szál lí tó gép jár mû vagy sze rel vény,
– ut cai por szí vó gép ko csi,
– sep rõ gép ko csi.

B) Mû sza ki mun ka gé pek:

1. Föld mun ka gé pek:
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas föld to ló, bul dó zer,
– ön já ró vagy von tat ha tó lá dás föld gya lu,
– ön já ró vagy von tat ha tó útp ro fi lo zó,
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas kot ró, ex ka vá tor,
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas áro ká só (ro tá ci ós, ve der -

lán cos),
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas föld fú ró,
– gu mi ke re kû vagy lánc tal pas ta laj szag ga tó,
– acél ke re kes vib rá ci ós vagy gu mi ke re kû út hen ger,
– mo to ros dön gö lõ,
– ön já ró vagy szál lít ha tó mo to ros cö löp ve rõ,
– vib rá ci ós cö löp ve rõ.

2. Anyag moz ga tó mun ka gé pek:
– hom lok- és for gó ra ko dó,
– kon té ner ra ko dó gép,
– elekt ro mos vagy rob ba nó mo to ros eme lõ vil lás és

szál lí tó tar gon ca,
– fa rönk ra ko dó gép,
– ön já ró vagy szál lít ha tó szál lí tó sza lag,
– rönk szál lí tó után fu tó.

3. Fa fel dol go zó mun ka gé pek:
– ön já ró vagy von tat ha tó ke ret fû rész (gat ter),
– ön já ró vagy von tat ha tó sza lag fû rész,
– ön já ró vagy von tat ha tó kör fû rész,
– hid ra u li kus fa nyí ró.

4. Épí tõ-, út kar ban tar tó gé pek és esz kö zök:
– be ton-, il let ve asz falt út épí tõ gép sor,
– ön já ró fo lyé kony-be ton át eme lõ daru,
– bi tu men ke ve rõ-me le gí tõ után fu tó,



– ön já ró vagy von tat ha tó, 60 t fe let ti tel je sít mé nyû
csör lõ,

– hó ma ró,
– hó e ke.

5. Gép cso por tok:
– 2 kW fe let ti tel je sít mé nyû, ön já ró vagy von tat ha tó

áram fej lesz tõ aggregátor,
– ön já ró vagy von tat ha tó lég sû rí tõ (komp resszor), lég -

szer szám mal,
– szál lít ha tó vagy von tat ha tó üzem anyag-szi vattyú,
– szál lít ha tó vagy von tat ha tó fo lya dék- (víz) szi vattyú.

C) Üzem anyag edény zet:

– 200 li te res acél hor dó,
– szál lít ha tó (emel he tõ) tar tály 2 m3-ig,
– szál lít ha tó (emel he tõ) tar tály, 2,1 m3 -tõl 10 m3-ig,
– nem be á sott tar tály 10 m3 fe lett,
– von tat ha tó üzem anyag után fu tó (1 ten ge lyes, tér fo -

gatmeg je lö lés sel),
– elekt ro mos meg haj tá sú üzem anyag kút (rak tá ron,

nem fel sze rel ve),
– kézi meg haj tá sú üzem anyag kút (rak tá ron, nem fel -

sze rel ve).

D) Kon té ne rek:

– 5-10-15-20 lá bas szál lí tó kon té ne rek,
– la kó kon té ne rek,
– kony ha kon té ne rek,
– tár gya ló-kon té ne rek,
– tar tály kon té ne rek,
– WC-kon té ne rek.

E) Vas úti esz kö zök:

1. Vas úti gör dü lõ anyag:
– Di e sel-moz dony,
– vil la mos moz dony,
– sze mély ko csi,
– se be sült szál lí tás ra be ren dez he tõ sze mély ko csi,
– há ló ko csi,
– egyéb (ét ke zõ, pos ta, poggyász stb.) ko csi,
– fe dett ko csi,
– nyi tott ko csi,
– nyi tott põ ré sít he tõ ko csi,
– põre ko csi,
– üzem anyag-szál lí tó ko csi,
– egyéb (szesz, víz stb. szál lí tá sá ra al kal mas) tar tály ko csi,
– hû tõ ko csi,
– fû tõ ko csi (üzem mód sze rint),
– mo tor ko csi,
– sze mély- vagy te her szál lí tás ra al kal mas vá gány ko csi,
– ha di hasz ná lat ra elõ ké szít he tõ gõz moz dony.

2. Vas úti mun ka gé pek:
– ágya zat ren de zõ gép (gép lánc),
– sín meg mun ká ló gé pek (sín he gesz tõ, sín kö szö rû, sín -

fû rész stb.),

– vá gány me zõ-fek te tõ gép lánc mun ka gé pei és esz kö zei,
– alá ve rõ gé pek,
– vas úti da ruk (gõz, dí zel),
– vas úti fel épít mény épí tõ kis gé pek.

F) Vízi jár mû vek:

– sze mély szál lí tó hajó (sze mély ha jó, át ke lõ ha jó, ví zi -
busz, ka ta ma rán stb.),

– szár nyas ha jó,
– ön já ró uszály,
– von ta tó ha jó,
– to ló ha jó,
– uszály,
– TS uszály,
– komp (ön já ró és von ta tott),
– jég tö rõ hajó,
– mû hely ha jó,
– la kó ha jó,
– úszó da ru.

G) Légi jár mû vek:

– re pü lõ gé pek,
– he li kop te rek,
– re pü lõ gép elõ ké szí tõ és ki szol gá ló esz kö zök,
– re pü lés gya kor ló be ren de zé sek.

4. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

....................................................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A gép jár mû vek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont -
ja/35.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az
igény be ve he tõ gép jár mû ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze -
ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gem nek ele get 
te szek.

Kelt: .............................................................

P. H.

.................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban
fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám
A gép jár mû neme 

(köz úti vagy te rep já ró
te her gépko csi stb.)

Gyárt má nya, 
tí pu sa, gyár tá si

éve
Mennyi sé ge

Te her bí rá sa 
(ton na), 

szál lít ha tó 
sze mé lyek szá ma

A haj tó anyag 
faj tá ja

A ko csi szek rény
rak fe lü le té nek

mi lyen sé ge
Meg jegy zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ki töl té si út mu ta tó:
1. A sze mély gép ko csik kö zött kü lön kell meg je löl ni a mik ro busz, fur gon jel le gû és a ve gyes hasz ná la tú gépkocsikat.
2. Az au tó busz nál fel kell tün tet ni, ha csuk lós.
3. A te her gép ko csi ese té ben meg kell je löl ni a rak fe lü let mi lyen sé gét (pl. fix vagy bil le nõs, kon té ner ra ko dó-szál lí tó,

hát só eme lõ fal lal, il let ve ön ra ko dó da ru val el lá tott), az ol dal fal-ma ga sí tó, pony va, pony va tar tó ív meg lé tét és azt, ha a
gyári vonóhorog átszerelésre került.

4. A bil le nõ rak fe lü le tû gép ko csi nál meg kell je gyez ni a rak fe lü let mi lyen sé gét (sza bá lyos tég la test vagy
szabálytalan).

5. A zárt fel épít mé nyû gép ko csi ese tén a fel épít mény ren del te té sét je löl ni kell (pl. ke nyér szál lí tó, hû tõ-, mû hely- stb.
gépkocsi).

6. A pót ko csi ese té ben meg kell je gyez ni, hogy azt me lyik gép ko csi von tat ja.
7. A 6. osz lop ban, a haj tó anyag faj tá já nál a kö vet ke zõ rö vi dí té se ket kell al kal maz ni: ben zin = B, gáz olaj = D, gáz üze -

mû = G, elektromos = E.
8. Azo nos nemû, gyárt má nyú, tí pu sú gép jár mû vek ese té ben, ame lyek nek a 6. és 7. ro vat sze rin ti ada tai is meg egyez -

nek, a je len tést egy té tel ben kell meg ten ni, de a for gal mi rend szá mot kü lön-kü lön kell feltüntetni.
9. A be je len tés nek a tech ni kai esz kö zö kön kí vül tar tal maz nia kell a be je len tõ pos tai cí mét, te le fon-, il let ve te le fax-

szá ma it és a tech ni kai esz kö zök elõ ál lí tá sá val, át adá sá val kap cso la tos meg jegy zé se ket (problémákat, kiegészítéseket).
10. Ha a be je len tõ nem a szol gál ta tás sal kap cso la tos fe le lõs sze mély (ügy in té zõ), ak kor a fe le lõs sze mély (ügy in té zõ)

be osz tá sát, te le fon-, il let ve te le fax szá mát is fel kell tüntetni.

5. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

..............................................................................

a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

..................................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A mû sza ki mun ka gé pek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az igény be ve he tõ mû sza ki mun ka gép ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze -
ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kötelezettségemnek eleget teszek.

Kelt: ...................................................

P. H.

......................................................................

a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám

A mun ka -
gép neme 
(dön gö lõ, 

cö löp-
ve rõ, 

bul dó zer
stb.)

Gyárt má -
nya, tí pu -

sa, 
gyár tá si

éve

db szá ma

Mun ka -
vég zõ

tel je sít -
mény

(LE, kW
stb.)

Haj tó -
anyag
neme

Ön súly
(kg)

Szál lí tá si se bes ség
(km/h)

Hely vál toz ta tás
szol gá ló mo tor

Fu tó mû 
meg ne ve -

zé se

Be épí tett 
mo to rok 
db szá ma

Meg jegy -
zés

földúton mû úton
haj tó -
anyag
neme

fo gyasz -
tás (óra

vagy km)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Meg jegy zés:
Ha a mû sza ki mun ka gép ön ál ló hely vál toz ta tás ra nem ké pes, a „Meg jegy zés” ro vat ban meg kell ha tá roz ni azt a jár mû -

vet (te her gép ko csit, tra i lert stb.), amellyel szál lí ta ni le het, il let ve, ha az adat szol gál ta tó ilyen nel nem ren del ke zik, azt is
fel kell tün tet ni! A 6. és 10. osz lop ban a haj tó anyag faj tá já nál a következõ rövidítéseket kell alkalmazni:

ben zin = B, gáz olaj = D, gáz üze mû = G, elekt ro mos = E.
A 12. osz lop ban a fu tó mû meg ne ve zé sé nél a kö vet ke zõ rö vi dí té se ket kell alkalmazni:
gu mi ke re kes = G, lánc tal pas = L.
A be je len tés nek a tech ni kai esz kö zö kön kí vül tar tal maz nia kell a be je len tõ és az ügy in té zõ pos ta cí mét, te le fon-, il let -

ve te le faxszá ma it és a tech ni kai esz kö zök elõ ál lí tá sá val, át adá sá val kap cso la tos meg jegy zé se ket (problémákat,
kiegészítéseket).

6. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

...............................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

.......................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: Üzem anyag-edény zet be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, az igény be ve he tõ üzem anyag-edény zet ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze -
ri/rend sze res* adat szol gál ta tá si kötelezettségemnek eleget teszek.

Kelt: ..................................

P. H.

.......................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

Sor szám Meg ne ve zés
Mé ret vagy 
tel je sít mény

db A tá ro lás he lye

Kü lön le ges 
be jegy zés 

(a Hon véd ség 
töl ti ki)

Meg jegy zés

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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7. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

..................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

...................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A vas úti gör dü lõ anya gok és mun ka gé pek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, igény be ve he tõ vas úti ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze ri/rend sze res* adat -
szol gál ta tá si kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: .......................................................................

P. H.

.......................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.

Sor szám

Esz köz 
meg ne ve zé se
(moz dony, 

vas úti ko csi, vas úti 
mun ka gép stb.)

Gyárt má nya,
tí pu sa, 

gyár tás éve

Mennyi sé ge
(db kész let)

A haj tó anyag
neme

A ten ge lyek
szá ma

En ge dé lye zett 
se bes ség

Tel je sít-
mé nye, te her -

bí rá sa,
 be fo ga dó 
ké pes sé ge

Ke ze lõk 
szá ma (fõ)

Meg jegy zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Meg jegy zés: A moz do nyo kat és a vas úti ko csi kat so ro zat jel sze rint kell fel so rol ni.

8. melléklet  a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

.................................................................................
a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

......................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A ha jó ál lo mány be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, igény be ve he tõ ha jó ál lo mány ra vo nat ko zó egy sze ri/rend sze res* adat szol -
gál ta tá si kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: ...................................................

P. H.

......................................................................
a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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Sor szám

A hajó 
jel le ge 

(sze mély-
szál lí tó, 
von ta tó,
uszály
stb.)

Az üzem -
ben tar tás 
he lye (fo -

lyam, 
vá ros, 
ki kö tõ
stb.)

Gyárt-
má nya,
tí pu sa

Te her-
bí rás

(ton na
vagy

szál lí tott 
sze mé -
lyek 

szá ma)

Tel je sít-
mé nye 
(vo nó -

erõ) kW

Ki szol-
gá ló 

sze mé -
lyek 

szá ma

Komp ra vo nat ko zó an

Meg jegy -
zés

haj tó -
anyag
neme

hossza
(m)

szé les-
sé ge 
(m)

rak fe lü-
le te 
(m2)

te her-
bí rá sa (t)

gép tel je -
sít mé nye 

(kW)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

9. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

.................................................................................

a be je len tõ (tu laj do nos, bir to kos) meg ne ve zé se

......................................................

Hadkiegészítõ Parancsnokság

Tárgy: A légi jár mû vek be je len té se.

A hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény 34.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja/35.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján el ren delt, igény be ve he tõ légi jár mû vek re vo nat ko zó egy sze ri/rend sze res* adat szol -
gál ta tá si kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: ...................................................................

P. H.

.....................................................................

a be je len tést tel je sí tõ ol vas ha tó alá írá sa

Sor szám
Gyárt má nya, 

tí pu sa
Mennyi sé ge

Lajst rom szá ma 
(azo no sí tó ja)

Haj tó anyag 
(ke ro zin, ben zin,

gáz olaj)

Szál lít ha tó 
sze mé lyek szá ma

Az esz köz 
üze mel tetõje

Meg jegy zés

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

* Az igény be vé te li ha tó ság adat szol gál ta tás ra kö te le zõ ha tá ro za tá ban fog lal tak sze rint a meg fe le lõ rész alá hú zan dó.
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10. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A honvédelmi célra átadásra kerülõ technikai
eszközökre vonatkozó követelmények

A) A gép jár mû vek re vo nat ko zó an:

1. Ren del te tés sze rint hasz nál ha tó, a min den ko ri ér vé -
nyes for ga lom ba he lye zé si és for ga lom ban tar tá si sza bá -
lyok nak meg fe le lõ, üzem ké pes állapotban legyenek.

2. Az üzem anyag tar tá lyo kat és pót tar tá lyo kat, to váb bá
– ha tar to zék ként rend sze re sí tet ték – a tar ta lék üzem -
anyag kan ná kat az üze mel te tés hez elõ írt üzem anyag gal
tele kell tölteni.

3. Az ak ku mu lá tor te gye le he tõ vé a több szö ri (is mé -
telt) indítást.

4. A gép ko csik kal együtt tar to zék ként kell át ad ni:
a) a pót ke re ket;
b) a gyá ri fel sze re lé si jegy zék sze rin ti szer szám za tot;
c) az át adott jár mû vek kel ará nyo san azo kat a tar ta lék

al kat ré sze ket, va la mint ja ví tás hoz és kar ban tar tás hoz
szük sé ges anya go kat, ame lye ket a szol gál ta tás ra kö te le -
zett az át adás idõpontjában készletében tart;

d) a jár mû ha tó sá gi igény be vé te li és üze mel te té si
okiratait.

5. A gép ko csi kat – ha a szol gál ta tás ra kö te le zett az zal
ren del ke zik – el kell lát ni pony vá val, ol dal fal-ma ga sí tó -
val, hó lánc cal és vontatórúddal.

6. A kü lön le ges gép jár mû ve ket a ren del te tés sze rû
hasz ná lat hoz szük sé ges fel sze re lé sek kel együtt kell
átadni.

7. A hû tõ gép ko csi nak meg kell fe lel nie a hi gi é ni kus
szál lí tá si és tá ro lá si elõ írásoknak. A gép ko csi val együtt
– ha az zal a szol gál ta tás ra kö te le zett ren del ke zik – tar to -
zék ként át kell adni a hús akasz tó horgokat és a húsládákat.

8. A ter mosz gép ko csi nak olyan bel sõ bo rí tás sal kell
ren del kez nie, hogy az le he tõ vé te gye a vegy sze res fer tõt -
le ní tést, il let ve le mo sást.

9. A víz szál lí tó gép ko csi nak meg kell fe lel nie az ivó víz 
szál lí tá sá hoz és rö vid ide ig tar tó tá ro lá sá hoz szük sé ges fel -
té te lek nek, a sör-, bor- és tej szál lí tó gép ko csit pe dig üres,
fer tõt le ní tett ál la pot ban kell át ad ni. A gép ko csi hoz – ha
az zal a szol gál ta tás ra kö te le zett ren del ke zik – tar to zék ként 
át kell adni a kézi vagy mo to ros szi vattyút és a szük sé ges
szí vó-nyo mó kész le tet.

10. A ke nyér szál lí tó gép jár mû nek al kal mas nak kell
len nie a ke nyér hi gi é ni kus szál lí tá sá ra és tá ro lá sá ra, biz to -
sí ta nia kell a fa gyás tól való meg óvást és – meg fe le lõ szel -
lõ zõ meg ol dás sal – a me leg ke nyér tá ro lá sát. A gép jár mû
tar to zé ka ként át kell adni a pol co kat, lá dá kat és ko sa ra kat.

11. A te rep já ró te her gép jár mû vek nek össz ke rék-meg -
haj tá sú nak kell len nie.

12. A pót ko csik a gé pes ko csik hoz az elõ írásoknak
meg fele lõen sza bá lyo san csat la koz tat ha tók legyenek.

B) A mun ka gé pek re vo nat ko zó an:

1. A ren del te té sük sze rint meg fe le lõ üzem ké pes ál la -
pot ban legyenek.

2. Az üzem anyag tar tá lyo kat és pót tar tá lyo kat, to váb bá
– ha tar to zék ként rend sze re sí tet ték – a tar ta lék üzem -
anyag kan ná kat az üze mel te tés hez elõ írt üzem anyag gal
tele kell tölteni.

3. Az ön ál ló erõ for rás sal ren del ke zõ gé pek ak ku mu lá -
to ra te gye le he tõ vé a több szö ri (is mé telt) üzembe
helyezést.

4. A mû sza ki mun ka gé pek kel együtt tar to zék ként kell
átadni:

a) a pót ke re ket (a gu mi ke re ke sek hez),
b) a gyá ri lag rend sze re sí tett szer szám za tot,
c) az át adott mun ka gé pek kel ará nyo san azo kat az al -

kat ré sze ket, va la mint ja ví tás hoz és kar ban tar tás hoz szük -
sé ges anya go kat, ame lye ket a szol gál ta tás ra kö te le zett az
át adás idõpontjában készletében tart,

d) a mun ka gé pek igény be vé te li és üze mel te té si ok má -
nya it.

5. Ren del kez ze nek a gép hez tar to zó összes mun ka szer -
vek kel, tar to zé kok kal és ki se gí tõ gépekkel.

C) A ha jó kat és az úszó mû ve ket el kell lát ni:

a) az üze mel te tés hez szük sé ges – a lel tár ban fel so rolt –
ál ló- és fo gyó esz kö zök kel;

b) a ha jó- és gé pé sze ti be ren de zé sek re vo nat ko zó ér vé -
nyes okmányokkal;

c) az elõ írt tûz ol tó, men tõ- és egész ség ügyi fel sze re lé -
sek kel.

D) Légi jár mû vek re vo nat ko zó an:

1. A légi jár mû az ér vé nyes üze mel te té si ok má nyok ba
elõ ír tak nak meg fele lõen le gyen üzem ké pes ál la pot ban. Az 
elõ zõ re pü lés után fel tárt meg hi bá so dá sok legyenek
kijavítva.

2. Az át adás idõ pont já ig ese dé kes idõ sza kos, re pü lé si
esz kö zök höz év sza kok hoz kö tött ápo lá sok, mû sza ki mun -
kák legyenek végrehajtva.

3. A légi jár mû vek kel együtt át kell adni
a) az ápo lás hoz, egy sze rû ja ví tá sok hoz szük sé ges

rend sze re sí tett szer szám kész le tet;
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b) az ál ló he lyen tör té nõ rög zí tés hez, ta ka rás hoz szük -
sé ges eszközöket;

c) a rend sze re sí tett ej tõ er nyõ ket és nyi tó mû sze re ket;
d) a légi jár mû tel jes mû sza ki és üze mel te té si ok má -

nya it.

4. A légi jár mû ren del kez zen min den tech ni kai fel sze -
re lés sel, ami a hon vé del mi fel adat vég re haj tá sá hoz
szükséges:

a) ve gyi men te sí tõ esz kö zök;
b) te her rög zí tõ fel sze re lés;
c) eü. fel sze re lés.

11. melléklet 
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Állami repülések céljára szolgáló repülõterek
védõterületén belül elhelyezkedõ települések

A) Kecskeméti repülõtér

Bal ló szög
Hel vé cia
He té nyegy há za
Ka da fal va
Ka to na te lep
Kecs ke mét
Ke rek egy há za
Ko csér
Kun szál lás
La jos mi zse
La ki te lek
Mén te lek
Nagy kõ rös
Nyár lõ rinc
Szent ki rály
Tal fá ja
Ti sza al pár
Ti sza ug
Ti sza új fa lu
Vá ros föld

B) Pápai repülõtér

Ad ász te vel
Ba kony gye pes
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony pö lös ke
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Béb
Bé kás

Bo don hely
Bor sos gyõr
Cseh bá nya
Csik vánd
Csót
Dáka
Döb rön te
Egyed
Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Gyar mat
Gyö mö re
Ihar kút
Ho mok bö dö ge
Ka jár péc
Ke me nes hõ gyész
Két tor nyú lak
Kis lõd
Kup
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma gyar po lány
Ma lom sok
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Mó ri chi da
Na gya csád
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Né met kút
Nó ráp
Nyá rád
Pápa
Pá pa de recs ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Rá ba por dány
Rá ba szen tand rás
Rá ba szent mi hály
So bor
Sze re cseny
Ta ká csi
Ta pol ca fõ
Tét
Ugod
Va nyo la
Vár ke szõ
Va szar
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C) Szolnoki repülõtér

Abony
Bal la te lep
Jász ka ra je nõ
Ken gyel
Kõ rös te tét len
Mart fû
Rá kó czi fal va
Rá kó czi új fa lu
Sza jol
Szol nok
Ti sza te nyõ
Ti sza föld vár
Ti sza je nõ
Ti sza püs pö ki
Ti sza vár kony
Tó szeg
Tö rök szent mik lós
Ve zseny
Zagy va ré kas

D) Taszári repülõtér

Al só he tény
An docs
At ta la
Ba kó ca
Ba ra nya je nõ
Báté
Bonnya
Bõ szén fa
Büs sü
Cse bény
Cser én fa
Cso ma
Dom bó vár
Ecseny
Fel sõ mo cso lád
Fonó
Gá los fa
Göd re
Göd re ke resz túr
Göd re szent már ton
Göl le
Haj más
He tes
Igal

Já gó nak
Juta
Ka pos fü red
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos pu la
Ka pos vár
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka zsok
Ker cse li get
Kis bár apá ti
Kis gya lán
Kis haj más
La jos pusz ta
Lá pa fõ
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Mind szent go dis ta
Mos dós
Nagy ber ki
Nak
Orci
Pa ta lom
Po lány
Rác eg res
Rák si
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mogy asza ló 
So mogy gesz ti
So mogy szil
Sza ba di
Szágy
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Ta szár
To po nár
Tor más
Tör öcs ke
Vár da
Zi mány
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál
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A Kormány
72/2006. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a végelszámolás számviteli feladatairól

A Kor mány a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C. tör vény
(a továb biak ban: szám vi te li tör vény) 178.  §-a (1) be kez dé -
sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket rendeli el:

A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya arra a szám vi te li tör vény ha tá lya
alá tar to zó gaz dál ko dó ra ter jed ki, amely nél a cég nyil vá -
nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról
 szóló 2006. évi V. tör vény (a to váb bi ak ban: Ctv.)
94.  §-ának (1) és (2) be kez dé se alap ján vég el szá mo lás nak
van he lye.

(2) A szám vi te li tör vény ha tá lya alá nem tar to zó, il let ve
cég nek nem mi nõ sü lõ szer ve zet vég el szá mo lá sa ese tén a
ren de let elõ írásainak meg fe le lõ al kal ma zá sát jogszabály
elõírhatja.

A végelszámolás idõszaka

2.  §

(1) A vég el szá mo lás idõ sza ka a vég el szá mo lás nak a
Ctv.-ben meg ha tá ro zott kez dõ idõ pont já tól a vég el szá mo -
lás be fe je zé se idõ pont já ig, il let ve – a gaz dál ko dó tör lé sét
köve tõen – a va gyon nak a tu laj do no sok részére történõ
kiadásáig terjed.

(2) A vég el szá mo lás idõ sza ka alatt a gaz dál ko dó ra a
szám vi te li tör vény, il let ve a szám vi te li tör vény fel ha tal -
ma zá sa alap ján ki adott, az adott gaz dál ko dó ra vo nat ko zó
sa já tos könyv ve ze té si és be szá mo ló ké szí té si sza bá lyo kat
tar tal ma zó kor mány ren de let (a továb biak ban: vo nat ko zó
szám vi te li kor mány ren de let) elõ írásait a Ctv.-ben és e ren -
de let ben elõ ír tak figyelembevéte lével kell al kal maz ni. A
szám vi te li tör vénynek, il let ve a vo nat ko zó szám vi te li kor -
mány ren de let nek a Ctv.-vel és e rendelettel nem érintett
elõ írásai a végelszámolás idõszaka alatt is alkalmazandók.

(3) A vég el szá mo lás idõ sza ka alatt a gaz dál ko dó úgy
kö te les ve zet ni ana li ti kus és fõ köny vi nyil ván tar tá sa it,
hogy azok al kal ma sak le gye nek:

a) a Ctv. 107.  §-a sze rin ti kor ri gált vég el szá mo lá si nyi -
tó mérleg,

b) a szám vi te li tör vény 11.  §-ának (12) be kez dé se sze -
rin ti üz le ti éven ként ké szí ten dõ szám vi te li beszámoló,

c) a szám vi te li ada tok ra épü lõ adó be val lá sok,

d) a vég el szá mo lás be fe je zé se kor a pi a ci ér té ken tör té -
nõ ér té ke lés, va la mint a va gyon fel osz tá si javaslat
alá tá masz tá sá ra.

Számviteli feladatok a végelszámolás megindításakor

3.  §

(1) A vég el szá mo lás ra ke rü lõ gaz dál ko dó ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ je a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ
nap pal – mint mér leg for du ló nap pal – a szám vi te li tör vény
11.  §-ának (10) be kez dé se sze rin ti üz le ti év rõl a gaz dál ko -
dó te vé keny sé gét le zá ró be szá mo lót ké szít a szám vi te li
tör vénynek, il let ve a vo nat ko zó szám vi te li kor mány ren de -
let nek az adott gazdálkodóra vonatkozó elõ írásai szerint.

(2) A te vé keny sé get le zá ró be szá mo lót a vég el szá mo lás
kez dõ idõ pont já tól szá mí tott 45 na pon be lül kell el ké szí te -
ni és a jó vá ha gyás ra jo go sult tes tü let tel el fo gad tat ni, azt
– kö te le zõ könyv vizs gá lat ese tén – a füg get len könyv vizs -
gá lói je len tés sel együtt leg ké sõbb a 45. na pon a vég el szá -
mo ló ré szé re át kell adni.

(3) A te vé keny sé get le zá ró be szá mo ló val egy ide jû leg
üz le ti je len tést nem kell készíteni.

(4) A te vé keny sé get le zá ró be szá mo lót – kö te le zõ
könyv vizs gá lat ese tén – a füg get len könyv vizs gá lói je len -
tés sel együtt, va la mint az adó zott ered mény fel hasz ná lá sá -
ra vo nat ko zó ha tá ro za tot a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont -
já tól szá mí tott 45 na pon be lül a szám vi te li tör vény
153–154/B.  §-ai, il let ve a vo nat ko zó szám vi te li kor mány -
ren de let elõ írásai szerint letétbe kell helyezni és közzé kell 
tenni.

Számviteli feladatok a végelszámolás idõszaka alatt

4.  §

(1) A vég el szá mo ló a 3.  § sze rin ti te vé keny sé get le zá ró
be szá mo ló mér le ge (az azt alá tá masz tó lel tár) alap ján vég -
el szá mo lá si nyi tó mér le get (nyitó leltárt) készít.

(2) A vég el szá mo lás alatt álló gaz dál ko dó könyv vi te li
nyil ván tar tá sa it a vég el szá mo lá si nyi tó mér leg (nyi tó lel -
tár) ada tai alap ján nyit ja meg, az esz kö zök és azok for rá sai
vál to zá sát érin tõ gaz da sá gi ese mé nye ket a szám vi te li tör -
vény, il let ve a vo nat ko zó szám vi te li kor mány ren de let
könyv ve ze tés re, bi zony la to lás ra vo nat ko zó elõ írásai sze -
rint szá mol ja el.

(3) A vég el szá mo ló a Ctv. 107.  §-a alap ján a vég el szá -
mo lá si nyi tó mér leg (nyi tó lel tár) ada ta it a hi te le zõk igény -
be je len té se, va la mint a va gyo ni hely zet fel mé ré se alap ján
– szük ség sze rint – kor ri gál ja. En nek so rán dönt het a vég -
el szá mo lá si nyi tó mér leg ben (nyi tó lel tár ban) nem sze rep -
lõ kö ve te lé sek, il let ve kö te le zett sé gek fel vé te lé rõl, to váb -
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bá ér ték he lyes bí tés és ér té ke lé si tar ta lék, idõ be li el ha tá ro -
lás, ér ték vesz tés, ter ven fe lü li ér ték csök ke nés, céltartalék
elszámolásáról, a korábban ilyen címen elszámolt
összegek módosításáról.

(4) A vég el szá mo ló a (3) be kez dés sze rin ti el té ré sek rõl
(kor rek ci ók ról) té te les (esz köz ön kén ti-for rá son kén ti rész -
le te zés ben) jegy zé ket ké szít, és az ál ta la meg ál la pí tott el -
té ré sek kel – azok nak a szám vi te li tör vény, il let ve a vo nat -
ko zó szám vi te li kor mány ren de let sze rin ti el szá mo lá sá val
– mó do sít ja az (1) bekezdés szerinti végelszámolási nyitó
mérleg adatait.

(5) A vég el szá mo ló ál tal ké szí tett kor ri gált vég el szá mo -
lá si nyitó mérleg

a) elsõ osz lo pa az (1) be kez dés sze rin ti vég el szá mo lá si
nyi tó mér leg adatait,

b) má so dik osz lo pa a (4) be kez dés sze rin ti el té ré se ket,

c) har ma dik osz lo pa pe dig az elsõ és má so dik osz lop
össze vont adatát

tar tal maz za.

(6) A kor ri gált vég el szá mo lá si nyi tó mér leg ben a (4) be -
kez dés sze rin ti el té ré sek együt tes adó zás elõt ti ered ményt
érintõ összegébõl

a) a mér leg sze rin ti ered mény sor ba kell be ál lí ta ni a
szá mí tott (kal ku lált) tár sa sá gi adó val csök ken tett részt,
míg

b) a szá mí tott (kal ku lált) tár sa sá gi adó össze gét a kö te -
le zett sé gek kö zött kell kimutatni.

(7) A (4) be kez dés sze rin ti el té ré sek kel a (2) be kez dés
sze rint meg nyi tott könyv vi te li nyil ván tar tá sok ada ta it kell
mó do sí ta ni, a mó do sí tá so kat az ér ték he lyes bí tés és az ér té -
ke lé si tar ta lék össze gét érin tõ té te lek ki vé te lé vel a meg fe -
le lõ ered mény szám lá val szem ben kell el szá mol ni. A kor ri -
gált vég el szá mo lá si nyi tó mér leg készítésekor a könyv -
viteli nyilvántartásokat nem szabad lezárni.

(8) A vég el szá mo ló nak a kor ri gált vég el szá mo lá si nyi tó 
mér le get a vég el szá mo lá si nyi tó mér leg el ké szí té sét köve -
tõen – a hi te le zõk igény be je len té sé re nyit va álló ha tár idõ
figye lembe véte lével – leg fel jebb 75 na pon be lül kell el ké -
szí te nie és azt a gaz dál ko dó leg fõbb szer ve elé ter jesz te -
nie. A kor ri gált vég el szá mo lá si nyi tó mér leg a vég el szá -
mo ló dön té sé nek meg fe le lõ ér té ken tar tal maz za a vég el -
szá mo lás ra át vett gaz dál ko dó esz kö ze it és kötelezettsé -
geit, a vég el szá mo lás kez dõ idõ pont já ban meg lé võ va -
gyonát.

5.  §

(1) A vég el szá mo lás idõ sza ka alatt a vég el szá mo ló a
szám vi te li tör vény 11. §-ának (12) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott üz le ti éven ként a gaz dál ko dó ra elõ írt szám vi te li
be szá mo lót kö te les ké szí te ni a szám vi te li tör vény, il let ve a 
vo nat ko zó szám vi te li kor mány ren de let mér leg-for du ló na -

pon ha tá lyos elõ írásai sze rint, an nak feltüntetésével, hogy
a gazdálkodó végelszámolás alatt áll.

(2) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás elsõ üz le ti évé rõl
olyan szám vi te li be szá mo lót kö te les ké szí te ni, amelynek

a) mér le ge kü lön-kü lön osz lop ban tar tal maz za a vég el -
szá mo lá si nyi tó mér leg ada ta it, il let ve kor rek ció ese tén a
4.  § (5) be kez dé se sze rin ti kor ri gált vég el szá mo lá si nyi tó
mér leg ada ta it, valamint az üzleti év záró adatait;

b) ered mény-ki mu ta tá sa az elõ zõ üz le ti év ada tai mel -
lett kü lön-kü lön osz lop ban tar tal maz za a 4.  § (4) be kez dé -
se sze rin ti el té ré sek ered mény re gya ko rolt ha tá sát, a tárgy -
évi te vé keny ség be vé te le it, költ sé ge it, rá for dí tá sa it, va la -
mint ezek össze vont adatait (a tárgyévi üzleti év adatait).

(3) A vég el szá mo lás idõ sza ka alatt ké szí tett szám vi te li
be szá mo ló mér le gé ben és ered mény-ki mu ta tá sá ban a
szám vi te li tör vény 3.  §-a (3) be kez dé sé nek 3. pont já ban
meg ha tá ro zott je len tõs össze gû hi bák kal össze füg gõ, az
elõ zõ üz le ti év vel (évek kel) kap cso la tos módosításokat
külön oszlopban kell bemutatni.

(4) A vég el szá mo lás idõ sza ka alatt ké szí tett szám vi te li
be szá mo ló val egy ide jû leg üz le ti je len tést nem kell
készíteni.

(5) A vég el szá mo lás idõ sza ka alatt a könyv vizs gá lat te -
kin te té ben a szám vi te li tör vény, il let ve a vo nat ko zó szám -
vi te li kor mány ren de let elõ írásait kell megfele lõen
alkalmazni.

(6) A vég el szá mo lás idõ sza ka alatt ké szí tett (a jó vá ha -
gyás ra jo go sult tes tü let ál tal el fo ga dott) szám vi te li be szá -
mo lót – kö te le zõ könyv vizs gá lat ese tén a könyv vizs gá lói
zá ra dé kot vagy a zá ra dék meg adá sá nak el uta sí tá sát is tar -
tal ma zó füg get len könyv vizs gá lói je len tés sel együtt – a
vég el szá mo lá si idõ szak üz le ti éve mér leg-for du ló nap ját
kö ve tõ 150 na pon be lül kell a szám vi te li tör vény
153–154/B.  §-ai, il let ve a vo nat ko zó szám vi te li kor mány -
ren de let elõ írásai sze rint le tét be he lyez ni és köz zé ten ni.

(7) A vi ta tott hi te le zõi igé nyek fe de ze té re, to váb bá a jö -
võ ben fel me rü lõ sza va tos sá gi, jót ál lá si, kár té rí té si kö te le -
zett sé gek ren de zé sé re kép zett le kö tött tar ta lé kot el kü lö ní -
tet ten kell nyil ván tar ta ni.

(8) Amennyi ben a vég el szá mo ló a Ctv. 99.  §-ának (5),
il let ve (6) be kez dé se alap ján a cég va gyo ná hoz tõ ke-hoz -
zá já ru lás tel je sí té sé re kö te les, a vég el szá mo ló ál tal tel je sí -
tett tõ ke-hoz zá já ru lást a sa ját tõ ké be (az ered mény tar ta -
lék ba) kell he lyez ni.

6.  §

(1) Amennyi ben a vég el szá mo lás alatt álló gaz dál ko dó
leg fõbb szer ve a vég el szá mo lás meg szün te té sé rõl és a gaz -
dál ko dó mû kö dé sé nek to vább foly ta tá sá ról dönt, ak kor a
vég el szá mo lás meg szün te té sé nek idõ pont já ról is dön te nie
kell. A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás meg szün te té sé nek
idõ pont já val – mint mér leg-for du ló nap pal – kö te les a
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szám vi te li tör vény 11.  §-ának (12) be kez dé se sze rin ti üz -
le ti év rõl az 5.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti szám vi te li be -
szá mo lót el ké szí te ni, kö te le zõ könyv vizs gá lat ese tén azt
könyv vizs gá ló val el len õriz tet ni, és a jó vá ha gyás ra jo go -
sult tes tü let nek elõ ter jesz te ni.

(2) Amennyi ben a vég el szá mo ló kez de mé nye zé sé re a
gaz dál ko dó fel szá mo lá sát ren de lik el, a vég el szá mo ló a
fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ nap pal – mint
mér leg-for du ló nap pal – kö te les a szám vi te li tör vény
11.  §-ának (12) be kez dé se sze rin ti üz le ti év rõl az 5.  § (1) és 
(2) be kez dé se sze rin ti szám vi te li be szá mo lót el ké szí te ni, a
fel szá mo lás szám vi te li fel ada ta i ról  szóló kor mány ren de let 
elõ írásainak figye lembe véte lével, kö te le zõ könyv vizs gá -
lat ese tén azt könyv vizs gá ló val el len õriz tet ni. Az így el ké -
szült szám vi te li be szá mo lót nem kell a jó vá ha gyás ra jo go -
sult tes tü let nek el fo gad nia.

(3) Az (1), il let ve a (2) be kez dés sze rin ti – a vég el szá -
mo lást le zá ró – szám vi te li be szá mo lót a vég el szá mo ló a
vég el szá mo lás meg szün te té sé nek idõ pont ját – mint mér -
leg-for du ló na pot – kö ve tõ 150 na pon, il let ve a fel szá mo lás 
kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ na pot – mint mér leg-for du ló -
na pot – kö ve tõ 45 na pon be lül a szám vi te li tör vény
153–154/B.  §-ai, il let ve a vo nat ko zó szám vi te li kor mány -
ren de let elõ írásai sze rint kö te les le tét be he lyez ni és köz zé -
ten ni.

(4) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás meg szün te té sé nek
idõ pont já val, il let ve a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg -
elõ zõ nap pal kö te les a könyv vi te li nyil ván tar tá so kat le zár -
ni, azo kat a gaz dál ko dó ki je lölt tiszt ség vi se lõ jé nek, il let ve 
a fel szá mo ló nak az (1), il let ve a (2) be kez dés sze rin ti
szám vi te li be szá mo ló val együtt átadni.

(5) A te vé keny sé gét, mû kö dé sét to vább foly ta tó gaz dál -
ko dó a vég el szá mo ló tól át vett szám vi te li be szá mo ló mér -
le ge (az azt alá tá masz tó lel tár) alap ján nyit ja meg könyv -
viteli nyil ván tar tá sa it.

Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor

7.  §

(1) A vég el szá mo ló a vég el szá mo lás be fe je zé se kor az
ál ta la meg ha tá ro zott nap pal – mint mérleg-fordulónap -
pal – a vég el szá mo lás idõ sza ka utol só üz le ti évé rõl, a vég -
el szá mo lás idõ sza kát le zá ró, az 5.  § (1) és (2) be kez dé se
sze rin ti szám vi te li be szá mo lót kö te les ké szí te ni a
(2)–(5) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével, kö te -
le zõ könyv vizs gá lat ese tén azt könyv vizs gá ló val el len -
õriz tet ni, és a jó vá ha gyás ra jo go sult tes tü let nek elõ ter jesz -
te ni.

(2) Amennyi ben a vég el szá mo lás be fe je zé se kor a vég -
el szá mo lás alatt álló gaz dál ko dó könyv vi te li nyil ván tar tá -
sa i ban a fo rint ban lévõ pénz esz kö zön kí vül egyéb esz kö -

zök, a for rá sok kö zött kö te le zett sé gek is sze re pel nek, a
vég el szá mo ló a Ctv. 111.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
alap ján kö te les azo kat té te le sen pi a ci ér té ken ér té kel ni, a
pi a ci ér ték és a könyv sze rin ti ér ték kö zöt ti, az esz kö zök és 
a kö te le zett sé gek át ér té ke lé sé bõl adó dó kü lön bö ze tet pe -
dig a rend kí vü li rá for dí tá sok, il let ve a rend kí vü li be vé te lek 
kö zött – a könyv vi te li szám lák zá rá sa elõtt – elszámolni.

(3) Amennyi ben a vég el szá mo lás be fe je zé se kor a vég -
el szá mo lás alatt álló gaz dál ko dó esz kö zei kö zött olyan
esz kö zök is van nak, ame lyek után az ál ta lá nos for gal mi
adó ról  szóló tör vény sze rint a tu laj do no sok nak tör té nõ
esz köz-ki adás kor ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té si kö te le -
zett ség ke let ke zik, ak kor a fi ze ten dõ ál ta lá nos for gal mi
adót a kö te le zett sé gek közé be kell ál lí ta ni a rend kí vü li rá -
for dí tá sok kal szem ben, il let ve, ha az a tulajdonosokra
áthárítható, a tulajdonosokkal szembeni követelésként.

(4) A vég el szá mo ló dí ját, to váb bá – amennyi ben a vég -
el szá mo lás be fe je zé sé ig azo kat nem szá mol ták el – a vég -
el szá mo lás költ sé ge it, az irat anyag õr zé sé nek a költ sé ge it
és a gaz dál ko dó meg szû né sé vel kap cso la to san fel me rü lõ
egyéb költ sé ge ket, rá for dí tá so kat (ide ért ve az adó fi ze té si
kö te le zett sé ge ket is) a kö te le zett sé gek közé kell be ál lí ta ni
a meg fe le lõ költ sé gek kel, rá for dí tá sok kal szem ben. A
vég el szá mo lás be fe je zé sé ig el nem szá molt, a va gyon ki -
adá sá ig – a ki adan dó esz kö zök höz kap cso ló dó an – fel me -
rü lõ be vé te le ket a meg fe le lõ be vé te lek kö zött a kö ve te lé -
sek kel szem ben kell figye lembe ven ni.

(5) A (2) be kez dés sze rin ti pi a ci ér té ken tör té nõ ér té ke -
lés (át ér té ke lés), va la mint a (3) és (4) be kez dés sze rin ti té -
te lek el szá mo lá sa után el ké szí tett mér leg ben az esz kö zök,
il let ve a kö te le zett sé gek pi a ci ér té ken sze re pel nek, a pi a ci
ér té ken tör té nõ ér té ke lés nek, va la mint a (3) és (4) be kez -
dés sze rin ti el szá mo lá sok nak az ered mény re gya ko rolt ha -
tá sát az ered mény-ki mu ta tás adó zás elõt ti ered mé nye fog -
lal ja magában.

(6) Az (1) be kez dés sze rint szám vi te li be szá mo lót a gaz -
dál ko dó tör lé sé re irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sá val egy ide -
jû leg, de leg ké sõbb a be szá mo ló mér leg-for du ló nap ját
 követõ 150 na pon be lül a szám vi te li tör vény
153–154/B.  §-ai, il let ve a vo nat ko zó szám vi te li kor mány -
ren de let elõ írásai sze rint le tét be kell he lyez ni és köz zé kell 
ten ni. A szám vi te li be szá mo ló és az azt alá tá masz tó lel tár
alap ján va gyon fel osz tá si ja vas la tot kell ké szí te ni.

(7) A va gyon fel osz tá si ja vas lat ba az (1) be kez dés sze -
rin ti szám vi te li be szá mo ló mér le gé ben ki mu ta tott esz kö -
zö ket a kö vet ke zõk sze rint – el kü lö nít ve – kell be ál lí ta ni:

a) a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott va gyo ni esz kö zök;

b) a szám vi te li be szá mo ló mér le gé ben ki mu ta tott kö te -
le zett sé gek (ide ért ve a le kö tött tar ta lék ként ki mu ta tott kö -
te le zett sé ge ket is) ren de zé sé re szol gá ló esz kö zök;

c) a tu laj do no sok ré szé re ki adan dó esz kö zök.
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A vagyon kiadása

8.  §

(1) A 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti szám vi te li be szá mo ló,
va la mint a 7.  § (6) és (7) be kez dé se sze rin ti va gyon fel osz -
tá si ja vas lat el fo ga dá sa kor a vég el szá mo lás alatt álló gaz -
dál ko dó leg fõbb szer ve dönt a fel osz tott va gyon ki adá sá -
ról.

(2) A vég el szá mo ló a va gyon ki adá sát ak kor kezd he ti
meg a Ctv. 112.  §-ának (3) be kez dé se sze rint, ha a gaz dál -
ko dó tör lé sé re vo nat ko zó vég zést a Cég bí ró ság meg hoz ta.

(3) A vég el szá mo ló a va gyo ni esz kö zök ki adá sa, a
szám vi te li be szá mo ló mér le gé ben sze rep lõ kö te le zett sé -
gek ren de zé se elõtt kö te les a könyv vi te li nyil ván tar tá so kat 
meg nyit ni, a va gyo ni esz kö zök ki adá sát, a kö te le zett sé gek
ren de zé sét a szám vi te li tör vény elõ írásai sze rint bi zony la -
tol ni, a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni.

(4) A vég el szá mo lás e ren de let al kal ma zá sá ban ak kor
te kint he tõ be fe je zett nek, ha a va gyo ni esz kö zök ki adá sa, a
kö te le zett sé gek ren de zé se meg tör tént, ha a könyv vi te li
nyil ván tar tá sok értékadatokat nem tartalmaznak.

Egyszerûsített végelszámolás, illetve
kényszer-végelszámolás

9.  §

(1) Egy sze rû sí tett vég el szá mo lás ese tén az 1–4.  §-ok -
ban, az 5.  § (1)–(5) be kez dé sé ben, to váb bá a 6–8.  §-ok ban
fog lal ta kat kell ér te lem sze rû en alkalmazni.

(2) Kény szer-vég el szá mo lás ese tén az 1–5.  §-ok ban, a
6.  § (2)–(4) be kez dé sé ben, to váb bá a 7. és 8.  §-ok ban fog -
lal ta kat kell ér te lem sze rû en alkalmazni.

Záró rendelkezések

10.  §

(1) Ez a ren de let 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen meg in dí tott
vég el szá mo lás nál kell alkalmazni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti:

a) a fel szá mo lás és a vég el szá mo lás szám vi te li fel ada -
ta i ról  szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let 1.  §-a be -
ve ze tõ szö ve gé nek „és a vég el szá mo lás ról” szö veg ré sze,
1.  §-ának b) pont ja, 2.  §-a (1) be kez dé sé nek „ , a vég el szá -
mo lás” szö veg ré sze, 2.  §-ának (3) be kez dé se, 14–17.  §-a,
va la mint a 14.  §-a elõtti „Végelszámolás” címe,

b) a szám vi te li tör vény sze rin ti egyes egyéb szer ve ze -
tek be szá mo ló-ké szí té si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -

nek sa já tos sá ga i ról  szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. ren -
de let mó do sí tá sá ról  szóló 237/2003. (XII. 17.) Korm. ren -
de let 16.  §-ának (2) bekezdése.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel szá -
mo lás és a vég el szá mo lás szám vi te li fel ada ta i ról  szóló
225/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let be ve ze tõ ré szé ben
„a csõd el já rás ról, a fel szá mo lá si el já rás ról és a vég el szá -
mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény” el ne ve -
zé se he lyé be „a csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si eljárásról
 szóló 1991. évi XLIX. tör vény” elnevezés lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a fel szá -
mo lás és a vég el szá mo lás szám vi te li fel ada ta i ról  szóló
225/2000. (XII. 19.) Korm. ren de let címe „A fel szá mo lás
szám vi te li fel ada ta i ról  szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm.
rendelet”-re változik.

11.  §

A ren de let ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lévõ vég el -
szá mo lás nál a 2006. jú li us 1-jé ig ha tá lyos ren del ke zé se ket 
kell alkalmazni.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány
73/2006. (IV. 3.) Korm.

rendelete

az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési
tevékenységének ellátásáról

An nak ér de ké ben, hogy Ma gyar or szág szak ér tõi ak tí van
részt ve hes se nek az Eu ró pai Uni ó val csat la ko zá si szer zõ -
dést alá írt or szá gok ban, va la mint az Eu ró pai Unió ál tal ked -
vez mé nye zett nek je lölt or szá gok ban a kö zös sé gi vív má -
nyok át vé te le és al kal ma zá sa ér de ké ben fel ál lí tan dó in téz -
mény rend szer ki ala kí tá sá ban, to váb bá az ed di gi ta pasz ta la -
tok át adá sá ban, a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed az iker in téz mé nyi prog -
ra mok le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ köz igaz ga tá si, igaz ság -
szol gál ta tá si, va la mint akk re di tált szer vek re, és ter mé sze -
tes sze mé lyek re.
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(2) A jog sza bály al kal ma zá sá ban akk re di tált szerv az az
in téz mény, amely nek „akk re di tált szerv” stá tu szát az
 Európai Unió Iker in téz mé nyi Ko or di ná ló Egy sé ge hi va ta -
lo san el is mer te.

2.  §

(1) Az iker in téz mé nyi prog ram az Eu ró pai Unió
1998-ban lét re ho zott in téz mény fej lesz té si prog ram ja,
mely nek cél ja a kö zös sé gi vív má nyok át vé te lé nek, al kal -
ma zá sá nak elõ se gí té se a ked vez mé nye zett ál la mok köz -
igaz ga tá si rend sze ré nek fej lesz té sén ke resz tül.

(2) A ked vez mé nye zett ál la mok kö rét – az Eu ró pai Unió 
dön té se alap ján – jog sza bály ban kell meghatározni.

Pályázásra jogosult intézmények

3.  §

(1) A köz igaz ga tá si szer vek, az igaz ság szol gál ta tás
szer vei, va la mint az akk re di tált szer vek jo go sul tak pá lyáz -
ni az iker in téz mé nyi, il let ve a rö vid távú iker in téz mé nyi
projektek megvalósítására.

(2) Akk re di tált szerv le het min den olyan in téz mény,
amely nek te vé keny sé ge köz vet le nül kap cso ló dik köz igaz -
ga tá si szer vek hez és az igaz ság szol gál ta tás szer ve i hez, to -
váb bá meg fe lel a (3) be kez dés ben foglalt feltételeknek.

(3) Akk re di tált szerv az le het, amely leg alább az aláb bi
fel té te lek nek meg fe lel:

a) al kal ma zot tai ré vén ren del ke zik a kö zös sé gi vív má -
nyok egy bi zo nyos te rü le té vel kap cso la tos, meg fe le lõ
szintû szaktudással;

b) nonpro fit szer ve zet;
c) több sé gi ál la mi tu laj don ban áll;
d) kor mány za ti szerv fel ügye le te alá tar to zik; va la mint
e) a pro jekt-ki vi te le zés hez ele gen dõ lét szá mú, a szerv -

vel mun ka vég zés re irá nyu ló, tar tós jog vi szonnyal ren del -
ke zõ al kal ma zot ti állománnyal bír.

4.  §

(1) Az akk re di tált szerv-stá tusz meg szer zé se irán ti
szán dé ká ról a stá tuszt ké rel me zõ kö te les a nem ze ti meg bí -
zot tat – írás ban – ér te sí te ni. A nem ze ti meg bí zott a ké re -
lem be nyúj tá sá hoz szük sé ges for ma nyom tat ványt elekt ro -
ni kus úton to váb bít ja a stá tuszt ké rel me zõ szerv iker in téz -
mé nyi fe le lõ sé nek.

(2) A ki töl tött ké rel met, a stá tuszt ké rel me zõ elekt ro ni -
kus for má ban és írás ban egy aránt meg kül di a nem ze ti
meg bí zott ré szé re, aki azt to váb bít ja a stá tusz meg adá sá ról 

vagy az el uta sí tás ról dön tést hozó Iker in téz mé nyi
 Koordináló Egy ség nek.

(3) A stá tuszt ké rel me zõ írás ban nyi lat ko zik ar ról, hogy
a ké re lem ben sze rep lõ in for má ci ók hi te le sek, és a va ló ság -
nak meg fe lel nek.

(4) Az Iker in téz mé nyi Ko or di ná ló Egy ség hi va ta los
dön té sé rõl a nem ze ti meg bí zott – írás ban – ér te sí ti a stá -
tuszt ké rel me zõ szer vet. A po zi tív dön tést köve tõen a stá -
tuszt ké rel me zõ szerv fel ke rül a hi va ta los Akk re di tált
Szer vek Lis tá já ra. A stá tusz ha tá ro zat lan idõ re szól.

(5) Az ada tok meg vál to zá sa kor, de kü lö nö sen amennyi -
ben a 3.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek az
Akk re di tált Szer vek Lis tá já ra tör té nõ fel vé telt köve tõen
be kö vet ke zett vál to zás  miatt a pá lyá zás ra jo go sult in téz -
mény te kin te té ben már nem tel je sül nek, a pá lyá zás ra jo go -
sult in téz mény kö te les a nem ze ti meg bí zot tat er rõl ha la -
dék ta la nul – írás ban – ér te sí te ni. A nem ze ti meg bí zott ez -
után kon zul tál az akk re di tált szerv man dá tu má nak fenn tar -
tá sá ról vagy an nak meg vo ná sá ról dön tést hozó Iker in téz -
mé nyi Ko or di ná ló Egységgel.

(6) Ha a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény a pro jekt-meg -
va ló sí tás sza ka sza fo lya mán vesz ti el akk re di tált szerv-
 státuszát, a stá tusz el vesz té sét köve tõen fel me rült költ sé -
ge ket az Eu ró pai Bi zott ság nem té rí ti meg.

(7) Az Iker in téz mé nyi Ko or di ná ló Egy ség ál tal vég zett,
az akk re di tált szer ve ket érin tõ, rend sze res fe lül vizs gá la tok 
so rán a pá lyá zás ra jo go sult in téz mény kö te les – a nem ze ti
meg bí zott ré szé re – a kért in for má ci ó kat írás ban ren del ke -
zés re bo csá ta ni.

(8) Az akk re di tált szerv-stá tuszt ké rel me zõ ki zá ró lag a
stá tusz meg szer zé sét köve tõen nyújt hat be ér vé nye sen pá -
lyá za tot iker in téz mé nyi, il let ve rö vid távú iker in téz mé nyi
fel hí vás ra.

A pályázási formák és az intézmények közötti szerzõdések

5.  §

(1) A pá lyá zás ra jo go sult in téz mé nyek a ked vez mé nye -
zett in téz mé nyek ál tal ki írt iker in téz mé nyi, va la mint rö vid
távú iker in téz mé nyi pro jekt fel hí vá sok ra pályázhatnak.

(2) A pá lyá zás ra jo go sult in téz mé nyek az iker in téz mé -
nyi prog ram ban kül dõ fél ként az aláb bi ak sze rint vehetnek 
részt:

a) iker in téz mé nyi fel hí vás ra vagy ön ál ló an, vagy kö zö -
sen ma gyar in téz mé nyek kel, vagy – nem zet kö zi konzor -
cium ke re té ben – kül föl di in téz mé nyek kel pályázhatnak;

b) rö vid távú iker in téz mé nyi fel hí vá sok ra ki zá ró lag ön -
ál ló an pá lyáz hat nak.
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6.  §

Ön ál ló pá lyá zás so rán a pá lyá zás, a szer zõ dés kö tés, va -
la mint a ké sõb bi pro jekt-meg va ló sí tás tel jes egé szé ben a
pá lyá zás ra jo go sult intézmény feladata.

7.  §

Ma gyar in téz mé nyek kö zös pá lyá zá sa so rán írás be li
meg ál la po dás ban kell sza bá lyoz ni a rész vé tel so rán fel me -
rü lõ fel ada tok part ne rek köz ti meg osz lá sát, va la mint meg -
je löl ni azt az in téz ményt, amely hi va ta los pá lyá zó ként – a
nem zet kö zi kon zor ci um ve ze tõ jé hez ha son ló an – fe le lõs a
pá lyá zá sért, a szer zõ dés kö té sért és a pro jekt-meg va ló sí tá -
sért. A meg ál la po dást alá író töb bi in téz mény hi va ta lo san a 
9.  §-ban foglalt szakértõ-kölcsönzés útján vesz részt a
programban.

8.  §

(1) Nem zet kö zi kon zor ci um ve ze tõ je ként a pá lyá zás ra
jo go sult in téz mény irá nyít ja a pá lyá zás, a szer zõ dés kö tés
és a pro jekt-meg va ló sí tás fo lya ma tát. A pá lyá zás ra jo go -
sult in téz mény mint a kon zor ci um ve ze tõ je gon dos ko dik a
hosszú távú iker in téz mé nyi szak ér tõ ki je lö lé sé rõl, il let ve
el vég zi a pro jekt pénz ügyi le bo nyo lí tá sát. A kon zor ci um -
ban részt ve võ in téz mé nyek kö zöt ti ha tás kö rö ket kon zor -
ci u mi egyez mény meg kö té sé vel szabályozzák.

(2) Nem zet kö zi kon zor ci um ju ni or part ne re ként a pá -
lyá zás ra jo go sult in téz mény részt vesz a pá lyá za ti anyag
el ké szí té sé ben, azon ban a pá lyá za ti fel hí vás ál tal meg ha -
tá ro zott cé lok nak csak bi zo nyos ré szét va ló sít ja meg, így
kü lö nö sen rö vid vagy kö zép tá vú szak ér tõ ket de le gál.

9.  §

Iker in téz mé nyi és rö vid távú iker in téz mé nyi pro jek tek -
ben a mi ni má lis rész vé te li for ma a szak ér tõ-de le gá lás. A
pá lyá zás ra jo go sult in téz mény eb ben az eset ben nem vesz
részt a pá lyá za tí rás sza ka szá ban, ezért nem te kint he tõ
 pályázónak, ha nem ki zá ró lag rö vid távú szak ér tõk
delegálásával vesz részt a projekt-megvalósításban.

A köz igaz ga tá si szerv, az igaz ság szol gál ta tás szer vei,
va la mint az akk re di tált szer vek jo go sul tak pá lyá za tot be -
nyúj ta ni, és – erre irá nyu ló ked ve zõ dön tés ese tén – részt
ven ni az Eu ró pai Unió iker in téz mé nyi pro jekt je i nek meg -
va ló sí tá sá ban.

10.  §

Az iker in téz mé nyi pro jekt szer zõ dé se i re az Eu ró pai
Unió Iker in téz mé nyi Ké zi köny vé nek és mel lék le te i nek
elõ írásai az irány adó ak. A nyer tes pá lyá zó és a ked vez mé -

nye zett kö zött lét re jö võ iker in téz mé nyi szer zõ dés ér vé -
nyes sé gi fel té te le az Iker in téz mé nyi Ko or di ná ló Egy ség
jó vá ha gyá sa.

Hatályba léptetõ és felhatalmazó rendelkezések

11.  §

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

(2) Fel ha tal ma zást kap az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca
nél kü li mi nisz ter, hogy ren de let ben ál la pít sa meg az iker -
in téz mé nyi prog ram és pro jekt jei le bo nyo lí tá sá nak – a pá -
lyá zá si for mák meg ha tá ro zá sá nak, a pá lyá za ti anya gok
tar tal má nak, a pá lyá zás le bo nyo lí tá sá nak, va la mint a szer -
zõ dé sek meg kö té sé nek és a projektek megvalósításának –
részletes szabályait.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány
74/2006. (IV. 3.) Korm.

rendelete

a 2006. évi új fejlesztési célú pályázati felhívások
közzétételének és egyedi fejlesztési támogatási
döntések meghozatalának egyes szabályairól

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 103.  § c) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel az 50.  §-ának
(18) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a következõket rendeli el:

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – a
köz pon ti költ ség ve tés bõl, el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok -
ból fi nan szí ro zan dó új fej lesz té si célú pá lyá za ti fel hí vá -
sok ra, pá lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá mo ga tá sok ra és 
az ezek kel kap cso la tos elõ ze tes egyetértési, hozzájárulási
eljárásokra terjed ki.

(2) E ren de let ha tá lya nem ter jed ki
a) azon pá lyá za ti fel hí vá sok ra, pá lyá za ti fel hí vá son kí -

vü li egye di tá mo ga tá sok ra, me lyek fi nan szí ro zá sa rész ben
vagy egész ben eu ró pai uni ós for rás ból tör té nik;

b) a Mun ka erõ pi a ci Alap ból fi nan szí ro zan dó pá lyá za ti
fel hí vá sok ra, pá lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá mo ga tá -
sok ra.
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(3) E ren de let 3–11.  §-ai ban fog lal tak tól el té rõ en a Ma -
gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005.
évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
I–VI., VIII., XXX. és a XXXIII. fe je ze tek fel ügye le tét el -
lá tó szer vek ve ze tõi sa ját ha tás kör ben dön te nek új fej lesz -
té si célú pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé rõl, pá lyá za ti fel hí -
vá son kí vü li egye di tá mo ga tás meg íté lé sé rõl.

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) fej lesz tés: az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl

 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 2.  § 30. pont já -
ban meg ha tá ro zott fej lesz tés;

b) új pá lyá za ti fel hí vás: e kor mány ren de let ha tály ba lé -
pé se után köz zé tett pá lyá za ti fel hí vás.

3.  §

(1) Olyan új fej lesz té si célú pá lyá za ti fel hí vást köz zé -
ten ni, amely ke re té ben ki fi ze ten dõ tá mo ga tá sok tel jes
össze ge az 500 mil lió fo rin tot meg ha lad ja – a (3) be kez -
dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –, csak a tá mo ga tás for rá sá ul
szol gá ló költ ség ve té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je, az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter
és a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér té sé vel, an nak hi á -
nyá ban a Kor mány elõ ze tes hoz zá já ru lá sa után lehet.

(2) Olyan pá lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá mo ga tást
meg ítél ni, amely nek össze ge a 150 mil lió fo rin tot meg ha -
lad ja – a (3) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel –, csak a tá -
mo ga tás for rá sá ul szol gá ló költ ség ve té si fe je zet fel ügye le -
tét el lá tó szerv ve ze tõ je, az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca
nél kü li mi nisz ter és a pénz ügy mi nisz ter elõ ze tes egyet ér -
té sé vel, an nak hi á nyá ban a Kor mány elõ ze tes hoz zá já ru lá -
sa után lehet.

(3) Nem kell a tá mo ga tás for rá sá ul szol gá ló költ ség ve -
té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je, az eu ró pai
ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter és a pénz ügy mi -
nisz ter elõ ze tes egyet ér té sét kér ni azon fej lesz té si célú pá -
lyá za ti fel hí vá sok, pá lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá -
mo ga tá sok ese té ben, ame lyek össze gét és cím zett jét tör -
vény vagy kor mány ren de let ha tá roz za meg.

4.  §

A 3.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti elõ ze tes egyet ér tés,
il let ve hoz zá já ru lás be szer zé sé nek kö te le zett sé ge mind -
azon új pá lyá za ti fel hí vá sok ra, il let ve egye di tá mo ga tá si
ja vas la tok ra is ki ter jed, me lyek csak rész ben szol gál nak
fej lesz té si cé lo kat.

5.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ér ték az adott 
pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott cé lok meg va ló sí tá sá -
nak tá mo ga tá sá ra szánt elõirányzat keretösszege.

(2) A 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ér ték a pá -
lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá mo ga tá si ja vas lat ke re té -
ben nyúj tan dó, az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ -
dés 87. cik ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá -
sok kal kap cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si
tér kép rõl  szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerint
meghatározott támogatástartalom összege.

6.  §

(1) A 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ér té ket meg
nem ha la dó pá lyá za ti fel hí vás ese tén a tá mo ga tás for rá sá ul 
szol gá ló költ ség ve té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je – a ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé se i vel össz -
hang ban – sa ját ha tás kör ben dönt az új fejlesztési célú
pályázati felhívás közzétételérõl.

(2) A 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ér té ket meg
nem ha la dó pá lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá mo ga tá si
ja vas lat ese tén a tá mo ga tás for rá sá ul szol gá ló költ ség ve té -
si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je – a ha tá lyos
jog sza bá lyok ren del ke zé se i vel össz hang ban – sa ját ha tás -
kör ben dönt a pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatás 
megítélésérõl.

7.  §

(1) A 3–4.  §-ok sze rin ti fej lesz té si célú pá lyá za ti fel hí -
vás köz zé té te lét, il let ve pá lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di
tá mo ga tá si dön tés meg ho za ta lát meg elõ zõ en a 3.  § (1) és
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott egyet ér tés meg adá sát a
tá mo ga tás for rá sá ul szol gá ló költ ség ve té si fe je zet fel ügye -
le tét el lá tó szerv ve ze tõ je írás ban kez de mé nye zi az eu ró -
pai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszternél és a
pénzügyminiszternél.

(2) Amennyi ben az eu ró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél -
kü li mi nisz ter, il let ve a pénz ügy mi nisz ter nem ért egyet a
3–4.  §-ok sze rin ti fej lesz té si célú pá lyá za ti fel hí vás köz zé -
té te lé vel, il let ve pá lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá mo -
ga tá si dön tés meg ho za ta lá val, vagy az (1) be kez dés sze -
rin ti írás be li kez de mé nye zés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 na pon be lül nem nyi lat ko zik, úgy a tá mo ga tás for rá sá ul
szol gá ló költ ség ve té si fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve -
ze tõ je – amennyi ben a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lét, pá -
lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá mo ga tá si dön tést to -
vább ra is szük sé ges nek tart ja – kö te les hoz zá já ru lás cél já -
ból elõ ze tesen be je len te ni a Kor mány nak a 3–4.  §-ok sze -
rin ti új fej lesz té si célú pá lyá za ti fel hí vás ter ve ze tét, il let ve
pá lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di támogatási javaslatot.
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8.  §

A 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti elõ ze tes be je len té si kö te le -
zett sé get a Kor mány ügy rend jé rõl  szóló 1088/1994.
(IX. 20.) Korm. ha tá ro zat ban fog lalt elõ ter jesz tésre elõ írt
ren del ke zé sek nek meg fele lõen kell meg ten ni.

9.  §

(1) A 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti elõ ze tes be je len tés nek
a) meg kell fe lel ni a Kor mány ügy rend jé rõl  szóló

1088/1994. (IX. 20.) Korm. ha tá ro zat ban az elõ ter jesz tés
tar tal mi fel té te le i nek;

b) tar tal maz nia kell, hogy a ki íran dó pá lyá za ti fel hí vás -
ban, pá lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá mo ga tá si ja vas -
lat ban sze rep lõ tá mo ga tá si cél lal azo nos, vagy ha son ló cé -
lok a be je len tés idõ pont já ban ér vé nyes, il let ve a be je len tés 
idõ pont já tól szá mí tott 12 hó na pon be lül vár ha tó an meg -
hir de ten dõ, il let ve meg ho zan dó, rész ben eu ró pai uni ós
for rás ból fi nan szí ro zott pá lyá za ti fel hí vás vagy egye di
dön tés alap ján ré sze sül nek-e tá mo ga tás ban;

c) tar tal maz nia kell a 10.  § sze rin ti kö te le zett sé gek tel -
je sí té sé nek iga zo lá sát.

(2) Az új fej lesz té si célú pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé -
rõl  szóló elõ ze tes be je len tés nek – az (1) be kez dés ben meg -
ha tá ro zot ta kon túl – tar tal maz nia kell a pá lyá za ti fel hí vás
ter ve ze tét.

10.  §

A 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti elõ ze tes be je len tés elõtt be
kell sze rez ni min den olyan – jog sza bály ál tal elõ írt – jó vá -
ha gyást, nyi lat ko za tot, vé le ményt, ame lyek szük sé ge sek
az új fej lesz té si célú pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé hez, pá -
lyá za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá mo ga tás meg íté lé sé hez,
kü lö nö sen

a) az Eu ró pai Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés 87. cik -
ké nek (1) be kez dé se sze rin ti ál la mi tá mo ga tá sok kal kap -
cso la tos el já rás ról és a re gi o ná lis tá mo ga tá si tér kép rõl
 szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. ren de let ál tal elõ írt ese tek -
ben, az ott meg ha tá ro zot tak sze rint a pénz ügy mi nisz ter tá -
mo ga tást jó vá ha gyó vé le mé nyét, ál lás fog la lá sát, tá jé koz -
ta tá sát;

b) az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let ál tal elõ írt ese tek ben,
az ott meg ha tá ro zot tak sze rint a Ma gyar Ál lam kincs tár
egyet ér té sét.

11.  §

A 7.  § (2) be kez dé se sze rin ti elõ ze tes be je len tés idõ -
pont já tól szá mí tott 30 na pon be lül a Kor mány ha tá ro zat -
ban dönt a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé re, il let ve a pá lyá -

za ti fel hí vá son kí vü li egye di tá mo ga tá si ja vas lat ra vo nat -
ko zó elõ ze tes hozzájárulásának megadásáról.

12.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba 
és 2006. de cem ber 31-én ha tá lyát veszti.

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

A Kormány
75/2006. (IV. 3.) Korm.

rendelete

az Országos Közoktatási Értékelési 
és Vizsgaközpontról  szóló 

105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 88.  §-ának (1) be kez dé sé ben, to váb bá a 
köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
95/A.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

Az Or szá gos Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont -
ról  szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Ren de let) 2.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
rendelkezés lép:

[A mi nisz ter a Vizs ga köz pont irá nyí tá sát a fõ igaz ga tón
ke resz tül lát ja el. Irá nyí tá si jogkörében]

„b) ki ne ve zi és fel men ti a Vizs ga köz pont fõ igaz ga tó ját,
to váb bá gya ko rol ja a fõ igaz ga tó val szem ben az egyéb
mun kál ta tói jo go kat, va la mint el len õr zi és be szá mol tat ja a
fõ igaz ga tót; ki ne ve zi és fel men ti a gaz da sá gi fõ igaz ga -
tó-he lyet test; meg bíz za az OKÉV Nyelv vizs gáz ta tá si
Akk re di tá ci ós Központ vezetõjét és visszavonja a
megbízását;”

2.  §

(1) A Ren de let 6.  §-ának ab) al pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint elkészítteti]

„ab) a köz pon ti vizs ga kö ve tel mé nyek re épü lõ vizs ga -
tár gyak emelt szin tû szó be li té te le it, és át ad ja azo kat a tan -
tár gyi bi zott ság el nö ké nek;”
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(2) A Ren de let 6.  §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A Vizs ga köz pont a Kt. 95/A.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében]

„h) elõ ké szí ti és szer ve zi a kö zép fo kú be is ko lá zás köz -
pon ti írás be li fel vé te li vizsgáit;”

3.  §

A Ren de let a kö vet ke zõ 8/A.  §-sal egé szül ki:
„8/A.  § A Vizs ga köz pont a 8.  §-ban meg ha tá ro zott fel -

ada ta i nak el lá tá sá hoz – a ré gió köz ok ta tás-fej lesz té si stra -
té gi á já nak el ké szí té sé re, a ré gi ót érin tõ in téz ke dé sek,
prog ra mok, pro jek tek és tá mo ga tá si pá lyá za tok össze han -
go lá sá ra, a ré gió köz ok ta tás-fej lesz té sét szol gá ló pénz ügyi 
for rá sok ha té kony fel hasz ná lá sá nak se gí té sé re – ré gi ón -
ként re gi o ná lis köz ok ta tá si egyez te tõ fó ru mot mû köd tet. A 
re gi o ná lis köz ok ta tá si egyez te tõ fó rum mun ká já ban – kép -
vi se lõ ik út ján, kü lön dí ja zás nél kül – köz re mû köd het nek
azok a szer ve ze tek, ame lyek a Kt. 88.  §-ának (1) be kez dé -
se sze rint részt vesz nek a fõ vá ro si, me gyei fej lesz té si terv
el ké szí té sé ben.”

4.  §

A Ren de let 9.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:
[A Vizs ga köz pont]
„g) el lát ja a nyelv vizs gáz ta tás sal kap cso la tos kü lön

jog sza bály ban meg ha tá ro zott feladatait.”

5.  §

(1) E ren de let 2006. áp ri lis 15-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
veszti

a) a Ren de let 2.  §-ának h) pont já nak „va la mint irat ke -
ze lé si sza bály za tát.” szö veg ré sze,

b) a Ren de let 6.  §-ának d) pont ja,
c) a Ren de let 7.  §-ának a) pont ja.

6.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ide gen -
nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert nyelv vizs gáz ta tás
rend jé rõl és a nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok ról szó ló
71/1998. (IV. 8.) Korm. ren de let (a továb biak ban: Korm.
ren de let) 3.  §-ának (8) be kez dé sé ben „a Pro fesszo rok
Háza Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont (a továb -
biak ban: PH Köz pont)” szö veg rész he lyé be „az Or szá gos
Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont Nyelv vizs gáz ta -
tá si Akk re di tá ci ós Köz pont (a továb biak ban: OKÉV
Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont)” szö veg rész,
a 3.  §-ának (8) be kez dé sé ben, 3.  §-ának (10) be kez dé sé -

ben, 4.  §-ának (2)–(6) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, 5.  §-ának (7) be kez dé sé ben, 6.  §-ának (3)–(4) be -
kez dé sé ben, 7.  §-ának (1)–(5) be kez dé sé ben, 11.  §-ának
(3) be kez dé sé ben, 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a
PH Köz pont” ki fe je zés he lyé be „az OKÉV Nyelv vizs gáz -
ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont” ki fe je zés, a 3.  §-ának
(10) be kez dé sé ben „a PH Köz pont nak” szö veg rész he lyé -
be „az OKÉV Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont -
nak” szö veg rész, a 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a PH
Köz pont hoz” szö veg rész he lyé be „az OKÉV Nyelv vizs -
gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont hoz” szö veg rész lép, va -
la mint 5.  § (3) be kez dé sé bõl ha tá lyát vesz ti a „meg sza kí tás 
nélkül” szövegrész.

7.  §

Az érett sé gi vizs ga vizs ga sza bály za tá nak ki adá sá ról
 szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. ren de let 29.  §-ának
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A sza bály ta lan ság gal össze füg gés ben ho zott dön -
tést, an nak in do ka it, va la mint a dön tés el le ni jog or vos la ti
le he tõ sé get ha tá ro zat ba kell fog lal ni.”

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

A Kormány
76/2006. (IV. 3.) Korm.

rendelete

veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet 
során teendõ intézkedésekrõl

1.  §

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -
cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kat. tv.) 7.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ál la pí tott jog kö ré -
ben – a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 2.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti – ár ví zi ve -
szély hely ze tet hir det ki 2006. áp ri lis 3-án 15.00 órá tól a
Duna fo lyó Ko má rom–Tass sza ka szá ra, va la mint az Ipoly
fo lyó Ipoly töl gyes és tor ko lat kö zöt ti sza ka szá ra és a fo -
lyó sza ka szok mel lett lévõ te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü -
le té re.

2.  §

(1) Az 1.  §-ban jel zett idõ pont tól, az ott meg je lölt te rü -
le ten – a hon vé de lem rõl  szóló 2004. évi CV. tör vény
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(a továb biak ban: Hvt.) 149.  §-ának (3) be kez dé se a) pont ja 
alap ján – a Kor mány a Hvt. 159.  §-ában, 165., 168.,
169.  §-ai ban, 172.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 173.  §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben, (3) be kez dé se a)–c) pont já ban,
(4) és (5) be kez dé sé ben, 186. és 195.  §-ában sze rep lõ – e
ren de let mel lék le té ben fel so rolt – ren del ke zé sek be ve ze té -
sét ren de li el.

(2) A ve szély hely zet el há rí tá sá ba – a Kat. tv. 8.  §-ának
b) pont ja alap ján – a Ma gyar Hon véd ség, a Ha tár õr ség és a
rend vé del mi szer vek be von ha tók.

(3) A Kor mány a ve szély hely zet nek meg fele lõen az
aláb bi vé del mi sza ka szo kon ren de li el a rend kí vü li ké -
szült sé get:

a) a Duna fo lyó Ko má rom–Tass sza ka szá ra;
b) az Ipoly fo lyó Ipoly töl gyes és tor ko lat kö zöt ti sza ka -

szá ra.

3.  §

(1) A kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a rend kí -
vü li ár víz vé de ke zés sel össze füg gõ fel ada ta it a reá vo nat -
ko zó jog sza bá lyok sze rint lát ja el. A vé de ke zé si mun ka bi -
zott ság a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ban
mû kö dik. Te vé keny sé gé ért a kör nye zet vé del mi és víz ügyi
mi nisz ter a fe le lõs.

(2) Az e ren de let ben sze rep lõ ve szély hely zet el há rí tá sá -
val kap cso la tos kor mány za ti kom mu ni ká ci ós te vé keny sé -
get a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter – a Mi nisz ter -
el nö ki Hi va tal ille té kes szer ve ze ti egységével együtt -
mûködve – hangolja össze.

(3) A Kor mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság – az érin tett
mi nisz te rek be vo ná sá val – 2006. áp ri lis 30-ig je len tést ké -
szít az ár víz vé de ke zés sel össze füg gõ költ sé gek rõl.

(4) Az ár víz vé de ke zé si költ sé gek tel jes körû fel mé ré sé ig
a ve szély hely zet el há rí tá sá hoz szük sé ges költ sé gek fe de ze -
tét a Kor mány biz to sít ja. Az át cso por to sí tott össze gek bõl a
vé de ke zés ben részt vevõ víz ügyi szer ve ze tek ré szé re a kör -
nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a vé de ke zés hez el en -
ged he tet le nül szük sé ges költ sé ge ket át utal hat ja.

4.  §

(1) A Kor mány e ren de le ti úton be ve ze tett in téz ke dé se i -
rõl – a Kat. tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján –
az Or szág gyû lést ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja.

(2) A Kor mány a 2.  § (2) be kez dé se alap ján tett in téz ke -
dé se i rõl – a Kat. tv. 8.  §-a alap ján – a köz tár sa sá gi el nö köt
2006. áp ri lis 15-ig tá jé koz tat ja.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 3-án 15 óra kor lép ha -
tályba.

(2) A Kor mány – a Kat. tv. 7.  §-ának (3) be kez dé se alap -
ján – e ren de let köz szol gá la ti mû sor szó rók út ján tör té nõ
rend kí vü li ki hir de té sét ren de li el.

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

Melléklet
a 76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Hvt. 159.  § (1) A pol gár mes ter és a jegy zõ ha tás kö ré be
tar to zó ál lam igaz ga tá si fel ada tot ren de let is meg ál la pít hat.

(2) A te le pü lé si ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le té nek,
il le tõ leg a fõ vá ro si, me gyei köz gyû lés nek a fel adat- és ha -
tás kö rét – a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló tör vény 10.  §-a 
(1) be kez dé sé nek k) pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel – a
pol gár mes ter gya ko rol ja.

(3) A pol gár mes ter és a jegy zõ a hon vé del mi igaz ga tá si,
va la mint a rend kí vü li in téz ke dé sek bõl adó dó fel ada ta it a
me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol gár mes ter
uta sí tá sai sze rint lát ja el.

Hvt. 165.  § (1) A köz úti, vas úti, vízi és légi jár mû vek
for gal ma a nap meg ha tá ro zott tar ta má ra, il le tõ leg meg ha -
tá ro zott te rü le té re (út vo nal ra) kor lá toz ha tó, il let ve az or -
szág egész te rü le tén vagy meg ha tá ro zott ré szén ide ig le ne -
sen meg tilt ha tó.

(2) A me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes ter a vé del mi és a la kos sá gi el lá tá si ér de kek re te -
kin tet tel – a bel ügy mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az
ille té kes ága za ti mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val – az (1) be kez -
dés alap ján meg ál la pí tott kor lá to zás tól, il le tõ leg ti la lom tól 
el té rõ en ren del kez het.

Hvt. 168.  § (1) El ren del he tõ, hogy az or szág meg ha tá ro -
zott te rü le tét a la kos ság nak a szük sé ges idõ tar tam ra el kell
hagy nia (ki te le pí tés), egy ben ki je löl he tõ a la kos ság új
tartózkodási helye.

(2) A la kos ság el szál lí tá sá ról a pol gár mes ter gondos -
kodik.

Hvt. 169.  § El ren del he tõ
a) az or szág meg ha tá ro zott te rü le tén való tar tóz ko dás

kor lá to zá sa, il let ve en ge dély hez kötése,
b) hogy az or szág meg ha tá ro zott te rü le té re utaz ni, azon 

át utaz ni vagy on nan ki utaz ni csak en ge déllyel sza bad.

Hvt. 172.  § (1) El ren del he tõ a fo lya ma tos pol gá ri vé del -
mi szol gá lat ellátása.

Hvt. 173.  § (1) A ve szé lyez te tett te rü le tek rõl – a meg -
elõ zõ pol gá ri vé del mi in téz ke dés ke re té ben – a hon vé del -
mi, nem zet gaz da sá gi és más szem pont ból fon tos va gyon -
tár gyak el szál lí tá sát biz ton ság ba he lye zé sük vé gett el le het 
ren del ni (ki ürí tés).

(2) A vissza ma ra dó la kos ság és a to vább ter me lõ üze -
mek szük ség le te i nek ki elé gí té sé re biz to sí ta ni kell a meg -
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fe le lõ vissza ma ra dó kész le tet (ál lat ál lo mányt), egész ség -
ügyi anya go kat és ter me lé si kész le te ket. A vissza ma ra dó
kész le tek nagy sá gát a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter in téz ke dé sé nek meg fele lõen a pol -
gár mes ter ha tá roz za meg.

(3) A va gyon tár gyak el szál lí tá sát:
a) pol gá ri vé del mi in dok ból a bel ügy mi nisz ter,
b) egyéb fon tos ok ból az ille té kes ága za ti mi nisz ter,
c) a köz pon ti irá nyí tó szer vek kel való össze köt te tés

meg sza ka dá sa ese tén a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá -
ros ban a fõpolgármester
ren del he ti el.

(4) A be fo ga dá si te rü le te ket és az el szál lí tá si irá nyo kat
(út vo na la kat) a (3) be kez dés ben meg je lölt el ren de lõ
határozza meg.

(5) A va gyon tár gyak el szál lí tá sá val, il le tõ leg biz ton ság -
ba he lye zé sé vel kap cso la tos mun ká hoz szük sé ges mun ka -
erõ a hon vé del mi mun ka kö te le zett ség alapján vehetõ
igénybe.

Hvt. 186.  § (1) Ren de let ben az ál lam ház tar tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyok tól el té rõ ren del ke zé sek állapíthatók meg.

(2) Ren de let alap ján a költ ség ve té si fe je ze tek kö zött át -
cso por to sí tás hajt ha tó vég re, egyes ki adá si elõ irány za tok
fel füg geszt he tõk, a költ ség ve té si tör vény ben nem sze rep lõ 
ki adá sok tel je sít he tõk és rend kí vü li fizetési kötelezettség
írható elõ.

Hvt. 195.  § (1) Az élet- és va gyon men tés ér de ké ben el -
ren del he tõ a men tés re al kal mas bár mely jár mû, mû sza ki és 
föld mun ka gép igénybevétele.

(2) Ha lasz tást nem tûrõ eset ben az igény be vé telt ha tá ro -
zat tal el ren del he ti a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter, a pol gár mes ter vagy az ille té kes ka -
to nai szervezet parancsnoka.

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A külügyminiszter
3/2006. (IV. 3.) KüM

rendelete

a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásának,

ellenõrzésének szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a 24.  §-ának (9)–(10) be -
kez dé se i ben fog lal tak ra és az ál lam ház tar tás mû kö dé si
rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let

(a továb biak ban: Ámr.) elõ írásaira – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a Ma gyar Köz tár sa ság 2006.
évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény XVIII.
Kül ügy mi nisz té ri um (a továb biak ban: mi nisz té ri um) fe je -
ze ti ke ze lé sû elõirányzatai közül:

a) NATO Bé ke part ner ség 5. cím, 3. al cím,
b) Kül ügyi Se gé lye zés 5. cím, 7. al cím,
c) Ala pít vá nyok tá mo ga tá sa 5. cím, 12. al cím,
d) Ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sa 5. cím, 14. al cím,
e) Kül ügyi kom mu ni ká ció 5. cím, 15. al cím,
f) Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dés (a továb -

biakban: NEFE) 5. cím, 22. alcím,
g) Ke let és Dél-ke let Eu ró pai kor mány za ti stra té gia

vég re haj tá sa 5. cím, 35. alcím
elõ irány za tok ra (a továb biak ban: elõ irány zat).

2.  §

(1) Az elõ irány za tok for rá sa a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény -
ben (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény) jó vá ha gyott
elõ irány zat.

(2) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Kbt.),
va la mint az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ leg
alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ,
vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke dést igény lõ be szer zé -
sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
ren de let ren del ke zé se i nek meg fele lõen, az elõ irány za tok -
ból tá mo ga tás nyúj tá sa – a 10.  §-ban meg ha tá ro zott jog cí -
men nyúj tott tá mo ga tá sok ki vé te lé vel – pá lyá za ti rend szer
ke re té ben tör té nik.

(3) Az egyes elõ irány za tok ból fe dez he tõk – az elõ irány -
zat éves össze gé nek leg fel jebb 9%-áig – az elõ irány zat
mû köd te té sé vel, ke ze lé sé vel, fel hasz ná lá sá val, szer zõ dé -
sek elõ ké szí té sé vel, nyil ván tar tá sá nak tár gyi fel té te le i vel
és el len õr zé sé vel kap cso la tos költ sé gek is. Az elõ irány zat
mû köd te té sé vel kap cso la tos költ ség ként az elõ irány zat
ter hé re el szá mol ha tó a Ma gyar Ál lam kincs tár egyes szol -
gál ta tá sa i ért a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal fi ze ten dõ keze -
lési költ ség.

(4) Je len ren de let al kal ma zá sá ban a sa ját for rás a tá mo -
ga tan dó te vé keny ség meg va ló sí tá sá hoz a pá lyá zó ál tal
biz to sí tott for rás. Nem te kint he tõ sa ját for rás nak az ál lam -
ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott tá mo ga tás, ki vé ve az ál -
lam ház tar tás al rend sze re i be tar to zó pá lyá zó költ ség ve té si
szerv nek, il let ve ezen költ ség ve té si szerv fel ügye le ti szer -
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vé nek költ ség ve té sé ben az adott cél ra elõ irány zott össze -
get. A sa ját for rás leg ki sebb össze gét vagy mér té két a pá -
lyá za ti fel hí vás ha tá roz za meg.

(5) E ren de let al kal ma zá sá ban ci vil szer ve zet nek mi nõ -
sül nek azon tár sa dal mi szer ve ze tek (ki vé ve a pár to kat, a
mun ka adói és mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szer ve ket, a
biz to sí tó egye sü le te ket, va la mint az egy há za kat), va la mint 
azon ala pít vá nyok, ame lye ket a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa
elõtt leg alább két év vel nyil ván tar tás ba vett, és az alap sza -
bá lyuk nak, ala pí tó ok ira tuk nak meg fe le lõ te vé keny sé get
tény le ge sen folytatták.

3.  §

(1) A pá lyá za ti rend szer ese té ben a pá lyá za ti fel hí vást a
mi nisz té ri um a Ma gyar Köz löny ben és leg alább egy or szá -
gos na pi lap ban, va la mint a mi nisz té ri um in ter ne tes hon -
lap ján (www.ku lugy mi nisz te ri um.hu) teszi közzé.

(2) A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell:
a) a pá lyá zó cég ne vét (ne vét), szék he lyét (cí mét), te le -

fon- és te le fax szá mát, va la mint elekt ro ni kus elérhetõ -
ségét,

b) a pá lyá zó adó szá mát (adó azo no sí tó je lét),
c) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt jog cí mek alap ján

igé nyel he tõ tá mo ga tás ból meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé -
keny sé gek, fel ada tok részletes ismertetését,

d) a meg va ló sí tás hoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét, a
rész le te zett költ ség ve té si ter vet (eb ben kü lön sze re pel tet ni 
kell az áfa össze gét és a saját forrás mértékét),

e) a meg va ló sí tás és fi nan szí ro zás idõ be ni üte me zé sét,
f) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb ada to -

kat.

(3) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a) ere de ti ben a pá lyá zó 30 nap nál nem ré geb bi cég ki -

vo na tát vagy iga zo lást a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vételrõl,
b) a köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írá si cím pél dányt,
c) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té -

zet 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá já nak
vezetésérõl, fizetõképességérõl,

d) a pá lyá zó lé te sí tõ ok ira tá ról ké szí tett egy sze rû
másolatot,

e) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az adó ha tó ság tól ar -
ról, hogy köz tar to zás sal nem rendelkezik,

f) a pá lyá zó cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tát
1. a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku -

men tá ci ók tel jes kö rû sé gé rõl, va ló di sá gá ról és hi -
te les sé gé rõl,

2. Eu ró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men
tar to zá sa a pá lyá zó nak nincs, vagy arra az ille té kes 
adó ha tó ság fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze -
té si ha lasz tás) en ge dé lye zett,

3. ar ról, hogy az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná -
sá ra vagy vissza igény lé sé re jo go sult-e,

4. hoz zá já ru lá sá ról, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem -
mel kí sé ré se cél já ból az adó szá mát (adó azo no sí tó
je lét), tár sa da lom biz to sí tá si azo no sí tó je lét, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a Kincs tár, il -
let ve a mi nisz té ri um fel hasz nál ja a le járt köz tar to -
zá sok tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke -
zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez,

5. ar ról, hogy nem áll vég el szá mo lás alatt, il let ve el -
le ne csõd-, fel szá mo lá si el já rás nincs fo lya mat ban,

6. an nak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ked -
vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás tár -
gya, a tá mo ga tás össze ge nyil vá nos ság ra hoz ha tó,

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

8. ar ról, hogy a meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé keny ség, 
fel adat vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton részt
vett-e, il let ve mi lyen más ál la mi és egyéb tá mo ga -
tást vesz igény be,

9. ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá -
mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak a mi -
nisz té ri um, va la mint jog sza bály ban meg ha tá ro zott 
szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz zá já rul,

g) pá lyá zói nyi lat ko za tot a sa ját for rás meg lé té rõl, va -
la mint a sa ját for rás meg lé té nek 5.  § (1) be kez dés sze rin ti
igazolását,

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

(4) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro -
zott idõn be lül kell be nyúj ta ni, ami 30 nap nál rö vi debb
nem le het. Az ered mény rõl a dön tés tõl szá mí tott 15 mun -
ka na pon be lül írás ban kell ér te sí te ni a pá lyá zót. A nyer tes
pá lyá zók szá má ra egy ide jû leg a szer zõ dés meg kö té sé re
meg fe le lõ ha tár idõt kell meg ál la pí ta ni, mely ha tár idõ ig a
tá mo ga tá si döntésre az ajánlati kötöttség szabályait kell
alkalmazni.

(5) A pá lyá za to kat az egyes elõ irány za tok hoz kap cso ló -
dó an a mi nisz ter ál tal lét re ho zott mun ka bi zott ság bí rál ja
el, s a mun ka bi zott ság ja vas la ta alap ján a kö te le zett ség vál -
la lás ra fel ha tal ma zott hoz za meg a dön tést. Tá mo ga tás a
pá lyá zó ál tal igé nyelt összeg nél ki sebb összeg ben is nyújt -
ha tó.

(6) A mi nisz té ri um a pá lyá zat nyer te sé nek meg ne ve zé -
sét, a pá lyá zat tal el nyert tá mo ga tás össze gét, a tá mo ga tás
tár gyát a mi nisz té ri um in ter ne tes hon lap ján te szi köz zé.

4.  §

(1) A mi nisz té ri um ki zá ró lag a nyer tes pá lyá zó val
(a továb biak ban: ked vez mé nye zett) – a tá mo ga tás igény -
be vé te lé rõl, fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl, fo lyó sí tá sá nak
üte me zé sé rõl, ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak el len õr -
zé sé rõl és el szá mo lá sá ról, va la mint a szer zõ dés sze gés jog -
kö vet kez mé nye i rõl, az el ál lás jo gá ról – szer zõ dés ben ál la -
po dik meg.
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(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zet tel – a ked vez mé -
nye zett mu lasz tá sá ból – az ér te sí tés ben meg je lölt ha tár -
idõ ig nem jön lét re a tá mo ga tá si szer zõ dés, a tá mo ga tá si
dön tés ha tá lyát vesz ti.

(3) A szer zõ dés ben meg kell ha tá roz ni azo kat a fel té te -
le ket, me lyek nem tel je sí té se a tá mo ga tás csök ken té sét,
fel füg gesz té sét vagy vissza vo ná sát ered mé nye zi. A szer -
zõ dés ben az el ál lás jo gát ki kell köt ni, ha a ked vez mé nye -
zett

a) a tá mo ga tá si szer zõ dés ben rög zí tett idõ be li üte me -
zés elsõ ha tár ide jé tõl szá mí tott há rom hó na pon be lül a
szer zõ dés tel je sí té se a ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó ok -
ból nem kez dõ dik meg, il let ve a ked vez mé nye zett a tá mo -
ga tás igény be vé te lét nem kez de mé nye zi, és késedelmét
ezen idõ alatt írásban sem menti ki;

b) ha hi telt ér dem lõ en be bi zo nyo so dik, hogy a ked vez -
mé nye zett az igény lés, il let ve a pá lyá zat szak mai, pénz -
ügyi tar tal mát ér dem ben be fo lyá so ló va lót lan, ha mis ada -
tot szol gál ta tott az igény lés, il let ve a pá lyá zat be nyúj tá sa -
kor;

c) amennyi ben a tá mo ga tott prog ram, pro jekt meg hi ú -
su lá sát vagy tar tós aka dá lyoz ta tá sát elõ idé zõ kö rül mény a
ked vez mé nye zett nek fel ró ha tó okból következett be;

d) ha az aláb bi ak ban elõ írt be je len té si kö te le zett sé gek
bár me lyi ke egy hó na pon túli ké se del met szenved:

da) amennyi ben a tá mo ga tott prog ram, pro jekt meg va -
ló sí tá sa meg hi ú sul, tar tós aka dály ba üt kö zik, vagy a szer -
zõ dés ben fog lalt üte me zés hez ké pest késedelmet szenved,

db) amennyi ben a tá mo ga tott prog ram, pro jekt meg va -
ló sí tá sa a ked vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból meg -
hi ú sul vagy tar tós akadályba ütközik,

dc) a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sa vé gett,
amennyi ben a ked vez mé nye zett adó le vo ná si jo go sult sá -
gá ban vál to zás kö vet ke zik be. A tá mo ga tás ban – a vál to -
zás be je len té sé ig – igény be vett áfa össze get a tá mo ga tá si
szer zõ dés mó do sí tá sa kor rög zí tett mó don a ked vez mé nye -
zett kö te les vissza fi zet ni.

e) ha a 3.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott nyi lat ko -
za tok bár me lyi két vissza von ja.

(4) Amennyi ben a tá mo ga tott pro jekt, prog ram a ked -
vez mé nye zett nek fel nem ró ha tó ok ból meg hi ú sul vagy
tar tós aka dály ba üt kö zik a (3) be kez dés db) pont ja sze rin ti
je len té si kö te le zett ség tel je sí té se mel lett az igény be nem
vett tá mo ga tás ról le kell mon da ni.

(5) A tá mo ga tá si összeg vagy an nak rész le tei fo lyó sí tá -
sá ra, ér vé nyes és ha tá lyos szer zõ dés alap ján, utó la gos el -
szá mo lás sal, a tá mo ga tott te vé keny ség tel jes vagy rész le -
ges meg va ló su lá sát köve tõen ke rül sor, a tar tal mi je len tés
és a pénz ügyi do ku men tá ció el fo ga dá sa után, írás be li le hí -
vás alap ján.

(6) A ked vez mé nye zett ké rel mé re rend kí vül in do kolt
esetben:

a) pá lyá za ti fel hí vás ilyen irá nyú ren del ke zé se ese tén,
az el nyert tá mo ga tás leg fel jebb 25%-áig – a 12.  § (3) be -

kez dé sé ben fog lalt el té rés sel – utó la gos el szá mo lás sal elõ -
leg fo lyó sít ha tó,

b) nem pro fit ori en tált szer ve zet ese tén a 300 000 Ft-ot
meg nem ha la dó tá mo ga tá si összeg – a 15.  § (6) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott el té rés sel – a tel je sí tést meg -
elõ zõ en, utó la gos el szá mo lás sal egy összeg ben folyósít -
ható.

(7) Elõ leg igény be vé te le ese tén a tá mo ga tás fenn ma ra -
dó ré sze csak ak kor fo lyó sít ha tó, ha a ked vez mé nye zett a
sa ját for rás üte me zé se sze rin ti össze gét iga zol tan fel hasz -
nál ta, és el szá molt az elõ leg gel.

(8) A ked vez mé nye zett kö te les a szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott pénz ügyi do ku men tá ci ót ké szí te ni a tá mo ga tás
össze gé nek fel hasz ná lá sá ról, amely nek tar tal maz nia kell
töb bek kö zött:

a) össze sí tõ ki mu ta tást a szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ
költ ség ve tés ben sze rep lõ költ sé gek re vetítve,

b) költ ség té te lek sze rin ti bon tás ban a szám la ki bo csá -
tó já nak ne vét, a szám la sor szá mát, a szám la tar tal mát (ki fi -
ze tés jog cí mét), a szám la kel tét és a tel je sí tés idõ pont ját, az 
áfa a la pot, az áfa tar tal mat és a brut tó össze get, va la mint át -
uta lás ese té ben át uta lás sal tel je sí tett szám la má so lat mel -
lett a bank szám la ter he lé sé rõl  szóló ban ki iga zo lást vagy
ki vo na tot (meg je löl ve a vo nat ko zó té telt), kész pén zes
kifizetés esetében a készpénzfelvétel tényét tartalmazó
külön kimutatást,

c) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló szám la(ák) má so -
la tát (az áfa tar tal mú szám lák ese té ben fel kell tün tet ni a
szám la nettó ér té két),

d) a sa ját for rás és/vagy társ fi nan szí ro zás do ku men tu -
ma i nak má so la tát (meg ál la po dás, határozat),

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

f) bér költ ség el szá mo lá sa ese tén a pon tos tá mo ga tá si
összeg meg ha tá ro zá sát.

(9) A ked vez mé nye zett kö te les tar tal mi je len tést ké szí -
te ni a 3.  § (2) be kez dés c) pont já ban meg je lölt te vé keny sé -
gek, fel ada tok tel je sí té sé rõl, eredményérõl.

5.  §

(1) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
sa ját for rás sal nem ren del ke zik, ki vé ve, ha az igé nyelt tá -
mo ga tás össze ge a – a 15.  § (4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott el té rés sel – a 300 000 fo rin tot nem ha lad ja meg. A sa -
ját for rás meg lé té rõl és ar ról, hogy a sa ját for rás mi lyen
for má ban áll ren del ke zés re a ké rel me zõ nek nyi lat koz nia
kell. A sa ját for rás össze gét bank szám la ki vo nat tal, szer zõ -
dés sel vagy hi tel ígér vén nyel, he lyi önkormányzat pályá -
zónál a testületi határozattal is igazolni kell.

(2) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
az igé nyé ben va lót lan vagy meg té vesz tõ ada to kat szol gál -
ta tott, a ko ráb ban kö tött bár mely szer zõ dés ben fog lalt fel -
té te le ket meg szeg te, csõd-, fel szá mo lá si, il let ve vég el szá -
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mo lá si el já rás alatt áll, vagy az ál lam ház tar tás bármely
alrendszerével szemben tartozása van.

(3) Nem fo lyó sít ha tó a tá mo ga tás an nak a ked vez mé -
nye zett nek, aki vel szem ben a szer zõ dés meg kö té sét köve -
tõen fel szá mo lá si, vég el szá mo lá si el já rás vagy csõd el já rás 
in dul, vagy a tá mo ga tást a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
cél tól eltérõen használta vagy használja fel.

6.  §

(1) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gét ki zá ró lag
ak kor hasz nál hat ja fel az egyes költ sé gek után járó áfa ki -
fi ze té sé re, amennyi ben a tá mo ga tás sal fe de zett te vé keny -
sé gé vel kap cso lat ban áfa le vo ná sá ra vagy an nak vissza -
igény lé sé re nem jo go sult.

(2) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gét köz tar to -
zás tör lesz té sé re, vagy más jel le gû adó ki fi ze té sé re nem
használhatja fel.

(3) A tá mo ga tá si össze get a ked vez mé nye zett nem hasz -
nál hat ja fel a meg bí zá si dí jak kal vagy ho no rá ri u mok kal
kap cso lat ban fel me rü lõ más adók vagy já ru lé kok ki fi ze té -
sé re.

(4) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si összeg bõl fi nan -
szí ro zott be szer zé se it a Kbt.-ben fog lal tak sze rint kö te les
megvalósítani.

7.  §

(1) A szer zõ dés sze rû tel je sí tés mel lett fel nem hasz nált
tá mo ga tás ma rad vá nyát a tá mo ga tás ban ré sze sült ked vez -
mé nye zett a tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tott te vé -
keny ség meg va ló sí tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon
be lül kö te les vissza utal ni. Szer zõ dés sze gés ese tén a mi -
nisz té ri um a tá mo ga tás fel té te le i rõl kö tött szer zõ dés ben a
tá mo ga tá si összeg vissza fi ze té sén túl me nõ en ka mat, il let -
ve köt bér meg fi ze té sét is elõ ír hat ja.

(2) Amennyi ben a ked vez mé nye zett – neki fel nem ró -
ha tó ok ból – a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it csak
rész ben, de szám sze rû en meg ál la pí tott kö te le zett sé gek
ese tén leg alább 75%-ot meg ha la dó arány ban tel je sí ti, az
igény be nem vett tá mo ga tás an nak zá ro lá sá val, tör lé sé vel
vissza vo nás ra ke rül. Ha a ked vez mé nye zett neki fel ró ha tó
ok ból nem tel je sí ti a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé ge it,
az igény be vett tá mo ga tás egé szét vagy ará nyos ré szét a
(3) be kez dés sze rin ti ka mat tal nö velt összeg gel kell
vissza fi zet nie.

(3) A ka mat a tá mo ga tás nak a (2) be kez dés alap ján tör -
té nõ vissza vo ná sa, il let ve a szer zõ dés tõl való el ál lás idõ -
pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alapkamat kétszerese.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott szank ci ók mel lett
a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek dön té sé vel a 
ked vez mé nye zett meg ha tá ro zott idõ re – de leg fel jebb öt

évre – ki zár ha tó az érin tett elõ irány za tok tá mo ga tá si rend -
sze ré bõl, ha az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott feltételek közül 
legalább egy bekövetkezik:

a) a szer zõ dés ben rög zí tett kö te le zett ség, il let ve rész -
kö te le zett ség tel je sí té se a szer zõ dés ben fog lalt ha tár idõ re
egy ál ta lán nem, vagy csak rész ben – szám sze rû en meg ál -
la pí tott kö te le zett sé gek ese tén 75%-ot el nem érõ arány -
ban – valósul meg,

b) a ked vez mé nye zett az el fo ga dott cél tól el té rõ fel ada -
tot va ló sít meg,

c) a ked vez mé nye zett e ren de let 4.  § (3) be kez dés
da) pont já ban meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett sé gé -
nek az ott elõ írt ha tár idõ ig nem tett ele get.

(5) A (2) be kez dés alap ján vissza vont tá mo ga tás és a
szer zõ dés tõl való el ál lás ese tén al kal ma zott ka mat meg fi -
ze té sé re irá nyu ló kö ve te lés ér vé nye sí té se azon na li be sze -
dé si meg bí zás al kal ma zá sá val tör té nik, és an nak a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott elõ irány zat nak a ja vá ra
kell tel je sí te ni, ame lyet az elõ irány zat ról  szóló sza bá lyo -
zás sze rint a tá mo ga tás fo lyó sí tá sa ter helt.

(6) Az elõ irány zat ke ze lõ je jo go sult pá lyá za ti rend sze -
ré ben to váb bi szank ci ó kat meg ha tá roz ni, és a szer zõ dé ses
kö te le zett sé gek nem tel je sí té se ese tén azt ér vé nye sí te ni.

NATO Békepartnerség

8.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a NATO te vé keny sé gé nek erõ -
sí té sét, ré gi ónk sta bi li tá sá nak és biz ton sá gá nak elõ se gí té -
sét, az EAPC/PfP tag or szá gok kal való kap cso lat tar tást
szol gá ló, az aláb bi ak ban fel so rolt fel ada tok tá mo ga tá sa és
fi nan szí ro zá sa:

a) az Észak-at lan ti Ta nács, a NATO kül ügy mi nisz te ri
és part ner ta lál ko zók, NATO össze kö tõ nagy kö vet sé gi fel -
ada tok, va la mint a NA TO-csúcs ta lál ko zók dön té se i hez
kap cso ló dó ren dez vé nyek, il let ve te vé keny sé gek,

b) ma gyar or szá gi bé ke part ner sé gi ren dez vé nyek meg -
szer ve zé se, bé ke part ner sé gi fel ada tok el lá tá sá val össze -
füg gõ személyi juttatások,

c) kül föl di bé ke part ner sé gi ren dez vé nye ken, biz ton -
ság po li ti kai sze mi ná ri u mo kon való rész vé tel, a te vé keny -
ség lo gisz ti kai és te le kom mu ni ká ci ós biztosítása,

d) EAPC (Eu ro-at lan ti Part ner sé gi Ta nács) ren dez vé -
nye in tör té nõ részvétel,

e) EAPC, PfP (Part ner ség a Bé ké ért) tag or szá gok kal
két ol da lú ren dez vé nyek, kon zul tá ci ók,

f) ré gi ónk sta bi li tá sát, föld ré szünk biz ton sá gát szol gá ló 
ren dez vé nyek, konzultációk,

g) a ter ro riz mus el le ni fel lé pést se gí tõ ren dez vé nyek,
kon zul tá ci ók,

h) ta nul má nyok ké szí té se.
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(2) Az elõ irány zat ból az (1) be kez dés a), b), e), f), g) és
h) pont ja i ban meg ha tá ro zott fel ada tok ra – kü lön pá lyá za ti
fel hí vás nél kül – a 2.  § (3)–(4) be kez dé se i ben, a 3.  §
(2)–(3) be kez dé se i ben, a 4.  § (1), (3), (4)–(9) be kez dé se i -
ben és az 5–7.  §-ok ban fog lal tak nak meg fele lõen nyújt -
ható tá mo ga tás.

(3) A pá lyá za tot a Kül ügy mi nisz té ri um Biz ton ság po li ti -
kai és Non-pro li fe rá ci ós Fõ osz tá lyá ra kell be nyúj ta ni.

(4) Az elõ irány zat ból kell fe dez ni a 2.  § (3) be kez dé sé -
ben fog lal ta kon kí vül az elõ irány zat egyes sze mé lyi fel té -
te le i vel kap cso la tos költ sé ge ket is.

(5) Az elõ irány zat ter hé re – a 8.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – a tá mo ga tás nyúj tá sa pá lyá za ti
rend szer ben tör té nik; az elõ irány zat cél já val össz hang ban
álló be szer zé sek a Kbt.-ben, il let ve az ál lam tit kot vagy
szol gá la ti tit kot, il le tõ leg alap ve tõ biz ton sá gi, nem zet biz -
ton sá gi ér de ket érin tõ vagy kü lön le ges biz ton sá gi in téz ke -
dést igény lõ be szer zé sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló
143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint
tör tén nek.

Külügyi Segélyezés

9.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja az ENSZ Alap ok má nyá ban rög -
zí tett alap el vek kel és az EU tag ság gal össz hang ban, sür -
gõs sé gi jel leg gel – kü lö nö sen ter mé sze ti csa pá sok, fegy -
ve res konf lik tu sok, il let ve struk tu rá lis hu ma ni tá ri us vál -
ság okoz ta ká rok, szen ve dé sek enyhítésére – humanitárius
segítség nyújtása.

(2) Az elõ irány zat ból a 2–7.  §-ok ban fog lal tak nak meg -
fele lõen, a je len §-ban fog lalt el té ré sek kel nyújt ha tó tá mo -
ga tás. A pá lyá za tok be nyúj tá sá nak ha tár ide jét a mi nisz té -
ri um úgy ha tá roz za meg, hogy ele gen dõ idõ tar tam áll jon
ren del ke zés re – a pá lyá zók egyen lõ eséllyel történõ –
megfelelõ ajánlattételéhez.

(3) A nyer tes pá lyá zók szá má ra az el nyert tá mo ga tást a
mi nisz té ri um a ve lük kö tött tá mo ga tá si szer zõ dés mind két
fél ál tal tör tént alá írá sát kö ve tõ 15 na pon be lül át utal ja. A
tá mo ga tott te vé keny ség meg va ló su lá sát kö ve tõ 30 na pon
be lül a pá lyá zó kö te les benyújtani a pénzügyi és tartalmi
beszámolót.

(4) Az elõ irány zat ból le het fi nan szí roz ni az el nyert pá -
lyá za tok ese té ben a se gé lyek kel köz vet le nül össze füg gõ
költ sé ge ket, például be szer zés, cso ma go lás, szál lí tás,
szak ér tõi költ sé gek (a to váb bi ak ban együtt: já ru lé kos költ -
sé gek).

(5) A já ru lé kos költ sé gek mér té ké nek meg ha tá ro zá sa a
tá mo ga tá si összeg hez mér ten min den eset ben a ka taszt ró fa 
szín he lyé nek is me re té ben ke rül meg ha tá ro zás ra a tá mo ga -

tá si szer zõ dés ben, an nak mér té ke azon ban nem le het több
az el nyert tá mo ga tás 10%-ánál.

(6) A se gély szál lít má nyok össze ál lí tá sa so rán a köz be -
szer zé sek re vo nat ko zó ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek 
figye lembe véte lével kell el jár ni. A se gély szál lít má nyok
össze ál lí tá sát és a ren del te té si hely re tör té nõ el jut ta tást va -
la mely hu ma ni tá ri us ci vil szer ve zet, nem zet kö zi hu ma ni -
tá ri us szer ve zet és/vagy a Ma gyar Vö rös ke reszt vé gez he ti, 
il le tõ leg más gaz dál ko dó szer ve zet ki zá ró lag non pro fit te -
vé keny sé ge részeként.

(7) A kül ügy mi nisz ter éven te a NEFE Tár ca kö zi Bi zott -
ság nak  szóló be szá mo ló ré sze ként tesz je len tést a Kor -
mány nak a Kül ügyi Se gé lye zés fel hasz ná lá sá ról.

Alapítványok támogatása

10.  §

Az elõ irány zat cél ja

a) vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás nyúj tá sa az aláb bi
pon tok ban sze rep lõ ala pít vá nyok mû kö dé si költ sé ge i hez
az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott fel ada tok meg való -
sítása érdekében:

aa) Te le ki Lász ló Ala pít vány,

ab) De mok rá cia Köz pont Köz ala pít vány,

ac) Eu ró pai Össze ha son lí tó Ki sebb ség ku ta tá sok Köz -
ala pít vány;

b) vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás nyúj tá sa a Ma -
gyar–ro mán Gozs du Köz ala pít vány szá má ra épü let vá sár -
lás cél já ra, va la mint a köz ala pít vány mû kö dé si költ sé ge i -
hez az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott fel ada tok meg va ló -
sí tá sa ér de ké ben.

11.  §

(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a 10.  §-ban fel so rolt ala pít -
vá nyok kal (a továb biak ban: ala pít vá nyok) kö tött tá mo ga -
tá si szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zot tak sze rint, utó la gos el -
szá mo lá si kö te le zett ség gel 12 havi egyen lõ rész let ben tör -
té nik, a 10.  § ab) és b) pont já ban megnevezett
alapítványok kivételével.

(2) A mi nisz té ri um az egyes ala pít vá nyok kal a tá mo ga -
tás igény be vé te lé rõl, fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl, fo lyó -
sí tá sá nak üte me zé sé rõl, ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak 
el len õr zé sé rõl és el szá mo lá sá ról, va la mint a szer zõ dés sze -
gés jog kö vet kez mé nye i rõl, az el ál lás jo gá ról szer zõ dés ben 
ál la po dik meg.

(3) Az ala pít vá nyok az éves te vé keny sé gük rõl ké szült
be szá mo lót leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us 30-ig
kö te le sek a mi nisz té ri um nak meg kül de ni.
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Civil szervezetek támogatása

12.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás
nyúj tá sa az at lan ti gon do lat meg is mer te té sét és el ter jesz té -
sét cé lul tûzõ nem kor mány za ti szer vek mû kö dé si költ sé -
ge i hez.

(2) Az elõ irány zat ból tá mo ga tás – pá lyá za ti rend szer -
ben – ki zá ró lag nem pro fit ori en tált ci vil szer ve ze tek ré szé -
re, mû kö dé si költ ség hez való hoz zá já ru lás ként nyújt ha tó.

(3) A tá mo ga tás leg fel jebb 50%-a a pá lyá zó ké rel mé re
elõ leg ként fo lyó sít ha tó az zal, hogy a má so dik rész let ki fi -
ze té sé re csak az elõ leg gel – szám lák alap ján – tör té nõ el -
szá mo lást köve tõen ke rül het sor.

(4) A ked vez mé nye zett éves mû kö dé si költ sé gé nek tel -
jes össze gé re tá mo ga tás nem nyújt ha tó, az éves mû kö dé si
költ ség pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott há nya dát sa -
ját for rás ból kell biz to sí ta ni.

(5) Az egy ked vez mé nye zett nek nyújt ha tó tá mo ga tás
össze gé nek a ked vez mé nye zett tel je sít mé nyé vel ará nyos -
nak kell len nie, de an nak össze ge a 13 000 000 fo rin tot
nem ha lad hat ja meg.

(6) A ked vez mé nye zet tek az éves te vé keny sé gük rõl ké -
szült be szá mo lót leg ké sõbb a tárgy évet kö ve tõ év jú ni us
30. nap já ig kö te le sek a mi nisz té ri um nak meg kül de ni.

Külügyi Kommunikáció

13.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja
a) Ma gyar or szág kül föl di meg íté lé sé nek ja ví tá sa, kü lö -

nös te kin tet tel a ma gyar kul tú ra, tu do mány és tör té ne lem
ér té ke i nek, je les sze mé lyi sé ge i nek és ese mé nye i nek be -
mu ta tá sá ra, va la mint Ma gyar or szág eu ro-at lan ti te vé keny -
sé gé nek, sze rep vál la lá sá nak meg is mer te té se;

b) a tár sa da lom kül po li ti ka és dip lo má cia irán ti ér dek -
lõ dé sé nek erõ sí té se, az az zal kap cso la tos is me re te i nek
 bõvítése, Ma gyar or szág kül po li ti kai sze rep vál la lá sá nak
meg ismertetése, a ci vil szer ve ze tek kül po li ti kai ér de ke ink
ér vé nye sí té sé be tör té nõ ak tí vabb be vo ná sát cél zó te vé -
keny sé gek elõ se gí té se;

c) a kor mány za ti ci vil stra té gia meg va ló sí tá sá nak elõ -
se gí té se a kül kap cso la tok te rén, a kül po li ti kai kor mány zat
és a ha zai, va la mint a ha tá ron túli ci vil szfé ra kö zöt ti kap -
cso la tok erõ sí té sét és bõ ví té sét cél zó te vé keny sé gek tá mo -
ga tá sa;

d) tu do má nyos ku ta tá sok, kon fe ren ci ák tá mo ga tá sa;
e) NA TO-nak az eu ró pai és a glo bá lis biz ton ság po li ti -

ka ala kí tá sá ban ját szott sze re pé vel kap cso la tos is me re tek
szé les körû ter jesz té se, Ma gyar or szág NA TO-tag sá gá nak
tár sa dal mi tá mo ga tott sá gá nak nö ve lé se.

(2) Az elõ irány zat ból cél ja i nak meg fele lõen, az aláb bi
jog cí me ken fo lyó sít ha tó tá mo ga tás, il let ve va ló sít ha tó
meg be szer zés:

a) kül föl di tá jé koz ta tást szol gá ló ide gen és ese ten ként
ma gyar nyel vû la pok, köny vek, al bu mok, fo lyó ira tok rek -
lám-, PR és is me ret ter jesz tõ ki ad vá nyok meg je len te té se,
be szer zé se, tematikus kiállítások szervezése,

b) a NATO te vé keny sé gé rõl  szóló ren dez vé nyek szer -
ve zé se, ki ad vá nyok, cik kek meg je len te té se,

c) a nem zet kö zi biz ton ság po li ti kai hely zet ala ku lá sá -
nak a NATO te vé keny sé gé re és ha zánk kül- és biz ton ság -
po li ti ká já ra gya ko rolt ha tá sát elem zõ ren dez vé nyek szer -
ve zé se, ki ad vá nyok meg je len te té se a pá lyá za ti fel hí vás ban 
meg ha tá ro zott té mák alap ján,

d) fo tók, fil mek és vi deo anya gok, elekt ro ni kus in for má -
ció hor do zók (szoft ver, CD, DVD, CD-ROM) ké szí té se,

e) kép zés, ta nul má nyi ver seny szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa,
f) egyéb ren dez vény-, kon fe ren cia-, ki ál lí tás-, il let ve

ese mény szer ve zés,
g) mar ke ting te vé keny ség,
h) szak for dí tá sok, ide gen nyel vû lek to rá lás, szak ér tõi

dí jak, egyéb szak szol gál ta tá sok nyúj tá sa,
i) nyom dai elõ ké szí tés, nyom ta tás,
j) a ha zai és a ha tá ron túli ci vil tár sa da lom kül po li ti ka

irán ti ér dek lõ dé sé nek fo ko zá sát elõ se gí tõ anya gok, il let ve
programok készítése,

k) egyéb, a la kos ság vagy a kül föl di part ne rek tá jé koz ta tá -
sát cél zó kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gek meg va ló sí tá sa.

14.  §

Az elõ irány zat ból tá mo ga tás nyúj tá sa – a 13.  § (1) be -
kez dés c) és d) pont já ban fog lalt cél ki vé te lé vel – pá lyá za ti 
rend szer ben tör té nik; az elõ irány zat cél já val össz hang ban
álló be szer zé sek a Kbt.-ben fog lal tak sze rint tör tén nek.

15.  §

(1) 13.  § (1) be kez dés c) és d) pont já ban fog lalt cél ra kü -
lön pá lyá za ti ki írás nél kül – a (2)–(6) be kez dé sek ben fog -
lalt el té ré sek kel – a 2.  § (3)–(4) be kez dé se i ben, a 3.  §
(2)–(3) be kez dé se i ben, a 4.  § (1), (3), (4)–(9) be kez dé se i -
ben, és az 5–7.  §-ok ban fog lal tak nak meg fele lõen nyújt ha -
tó tá mo ga tás.

(2) A 13.  § (1) be kez dés c) pont já ban fog lalt cél ra pá lyá -
za tot a mi nisz té ri um Po li ti kai Ál lam tit ká ra Tit kár sá gá ra
kell be nyúj ta ni.

(3) 13.  § (1) be kez dés d) pont já ban fog lalt cél ra pá lyá za -
tot a mi nisz té ri um Köz igaz ga tá si Ál lam tit ká ra Tit kár sá gá -
ra kell be nyúj ta ni.

(4) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó ré szé re, aki
a 2.  § (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott sa ját for rás sal nem
ren del ke zik, ki vé ve, ha az igé nyelt tá mo ga tás össze ge az
500 000 fo rin tot nem ha lad ja meg.
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(5) Tá mo ga tás a pá lyá zó ál tal igé nyelt összeg nél ki sebb
összeg ben is nyújt ha tó.

(6) A pá lyá zó ké rel mé re, rend kí vül in do kolt eset ben a
mi nisz té ri um dön té se alapján

a) az el nyert tá mo ga tás leg fel jebb 25%-áig elõ leg fo -
lyó sít ha tó,

b) nem pro fit ori en tált szer ve zet ese tén az 500 000 Ft-ot
meg nem ha la dó tá mo ga tá si összeg a tel je sí tést megelõ zõen
– utó la gos el szá mo lás sal – egy összeg ben fo lyó sít ha tó.

Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés

16.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a ke vés bé fej lett or szá gok meg -
se gí té se, és tár sa dal mi-gaz da sá gi elõ re ha la dá suk tá mo ga -
tá sa a nem zet kö zi fej lesz té si együtt mû kö dé si prog ra mo -
kon ke resz tül, össz hang ban az ENSZ, az OECD és az EU
fej lesz té si po li ti ká já val.

(2) Az elõ irány zat ter hé re az aláb bi jog cí me ken tel je sít -
he tõ kifizetés:

a) tech ni kai együtt mû kö dés,
b) pro jekt tí pu sú együtt mû kö dés,
c) NEFE tár sa dal mi tá mo ga tott sá gát elõ se gí tõ tá jé koz -

ta tá si te vé keny ség,
d) egyéb tá mo ga tá si jel le gû te vé keny ség.

(3) Az elõ irány zat ból tá mo ga tan dó part ner or szá gok kö -
rét és a szek to rá lis (ága za ti) pri o ri tá so kat a Nem zet kö zi
Fej lesz té si Együtt mû kö dé si Tár ca kö zi Bi zott ság (a továb -
biak ban: Tár ca kö zi Bi zott ság) ha tá roz za meg, az elõ irány -
zat felhasználásáról pedig a miniszter dönt.

(4) A mi nisz té ri um szük ség ese tén nem zet kö zi, il let ve
mi nisz te ri szin tû ál ta lá nos ke ret meg ál la po dás meg kö té sét
kez de mé nye zi a part ner or szá gok erre ki je lölt szer ve i nél. A 
konk rét pá lyá za ti pro jekt meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges fo -
ga dó nyi lat ko zat be szer zé sé rõl a pá lyá zó nak kell gon dos -
kod nia.

(5) A mi nisz ter (3) be kez dés sze rin ti dön té sét köve tõen
a mi nisz té ri um pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé.

(6) A pá lyá zat ér vé nyes sé gé nek fel té te le, hogy a pá lyá -
zó a pá lyá za ti fel hí vás ban meg hir de tett pro jekt re elõ irány -
zott összeg leg alább 10%-ának meg fe le lõ sa ját for rást is
biz to sít son, a pá lyá za ti fel hí vás en nél ma ga sabb mér té kû
sa ját for rást is elõ ír hat. A tá mo ga tá sok el bí rá lá sá nak szem -
pont ja it, a nyer tes pá lyá zók kal kö ten dõ szer zõ dé sek fel té -
te le it a pá lyá za ti fel hí vá sok tar tal maz zák.

(7) A jog cím cso port ból – a (2) be kez dés a) pont já ban
meg ha tá ro zott jog cí men tör té nõ ki fi ze té se ket ki vé ve – ci -
vil szer ve ze tek és gaz da sá gi tár sa sá gok vo nat ko zá sá ban
vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás pá lyá za ti rend szer ben
nyújt ha tó; az elõ irány zat cél já val össz hang ban álló be szer -
zé sek a Kbt.-ben fog lal tak sze rint tör tén nek.

(8) A NEFE prog ra mok meg va ló su lá sát a mi nisz té ri um
fo lya ma to san el len õr zi.

(9) A jog cím cso port fel hasz ná lá sá ról a mi nisz té ri um
éven te tá jé koz ta tást ad a Tár sa dal mi Ta nács adó Tes tü let -
nek, s a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár hó utol só nap já ig je -
len tést ké szít a Tár ca kö zi Bi zott ság nak mind az elõ irány -
zat fel hasz ná lá sá ról, mind a projektek megvalósulásáról.

Kelet- és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia
végrehajtása

17.  §

(1) Az elõ irány zat cél ja a Ke let- és Dél-ke let Eu ró pai ré -
gió sta bi li tá sát, a de mok ra ti kus át ala ku lást, il let ve a de -
mok rá cia erõ sí té sét szol gá ló kor mány za ti és ön kor mány -
za ti szin tû ha tá ron át nyú ló együtt mû kö dés – így kü lö nö sen 
a sze ge di és nyír egy há zi kez de mé nye zé sek/fo lya mat – tá -
mo ga tá sa.

(2) Az elõ irány zat ból a cél já val össz hang ban álló jog cí -
me ken, kü lön pá lyá za ti ki írás nél kül a 2.  § (3)–(4) be kez -
dé se i ben, a 3.  § (2)–(3) be kez dé se i ben, a 4.  § (1), (3),
(4)–(9) be kez dé se i ben és az 5–7.  §-ok ban fog lal tak nak
meg fele lõen nyújt ha tó tá mo ga tás.

(3) A pá lyá za ti ké rel met a mi nisz té ri um EU Kül- és Biz -
ton ság po li ti kai Fõ osz tá lyá ra kell be nyúj ta ni.

(4) Az elõ irány zat cél já val össz hang ban álló be szer zé -
sek a Kbt.-ben fog lal tak sze rint tör tén nek.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott jog cí me ken tá mo -
ga tás ban ré sze sü lõ ha tá ron túli sze mély, szer ve zet, gaz da -
sá gi tár sa ság – a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok -
nak nyúj tott tá mo ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról  szóló
233/2005. (X. 19.) Korm. ren de let 1.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja alap ján – adat szol gál ta tás ra kö te les a Ha tá ron
Túli Ma gya rok Hi va ta la ál tal ke zelt Nyil ván tar tá si Rend -
szer ré szé re. Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség rõl a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben ren del kez ni kell.

(2) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, egy ide jû leg a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél az
egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak
sza bá lya i ról  szóló 3/2005. (IV. 13.) KüM ren de let ha tá lyát 
vesz ti.

(3) Az e ren de let ál tal nem sza bá lyo zott fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány za tok kö zül
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a) a Tu ris ta köl csö nök elõ irány zat fel hasz ná lá si sza bá -
lya it a kon zu li vé de lem rész le tes sza bá lya i ról  szóló
17/2001. (XI. 15.) KüM ren de let,

b) a ha tá ron túli ma gya rok prog ram ja i nak tá mo ga tá sát
cé lul tûzõ elõ irány za tok fel hasz ná lá si sza bá lya it a Kül -
ügy mi nisz té ri um fe je zet nél a ha tá ron túli ma gya rok prog -
ram ja i nak tá mo ga tá sá val kap cso la tos fe je ze ti ke ze lé sû
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak, el len õr zé sé nek sza bá lya i -
ról  szóló KüM ren de let
ál la pít ja meg.

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

Az ok ta tá si mi nisz ter
14/2006. (IV. 3.) OM

ren de le te

a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik
évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának

igénylésérõl, folyósításáról és elszámolásának
rendjérõl

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény (a továb biak ban: költ ség ve té si
tör vény) 5. szá mú mel lék le té nek 27. pont ja alap ján – fi -
gye lem mel a költ ség ve té si tör vény 12. § (1) be kez dé sé re,
va la mint a 30. § (1) be kez dé sé re – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1. §

A tá mo ga tást a he lyi ön kor mány za tok, a köz ok ta tá si
fel ada tot el lá tó nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói és a
köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek (a továb biak ban együtt: fenn tar tó) igé nyel he tik 
a fenn tar tá suk ban lévõ szak is ko lák ban és szak kö zép is ko -
lák ban a 2006/2007. tan év szep tem ber–de cem ber hó nap -
ja i ra a ki len ce dik év fo lya mon fo lyó gya kor la ti ok ta tás tá -
mo ga tá sá ra.

2. §

(1) A tá mo ga tás ki zá ró lag a ki len ce dik év fo lya mon fo -
lyó gya kor la ti ok ta tás ma xi mum 12 fõs cso port bon tá sa
után ve he tõ igény be.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt tá mo ga tás csak a nap pa li
ok ta tás mun ka rend je sze rint ta nu lók után igé nyel he tõ.

3. §

(1) A tá mo ga tás igény lé sé nek alap ja a 2006. szep tem ber 
1-jén ki len ce dik év fo lya mon ta nu lók be csült lét szá ma, a
ter ve zett cso por tok lét szá ma és a ter ve zett heti gya kor la ti
ok ta tá si órák szá ma.

(2) Az igény be je len té sek alap ján ki szá mí tott tá mo ga tást 
kap a fenn tar tó a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX.
tör vény 27. §-a sze rint a szak is ko lák ki len ce dik év fo lya -
mán a pá lya ori en tá ció és a gya kor la ti ok ta tás, a szak kö -
zép is ko lák ki len ce dik év fo lya mán a pe da gó gi ai prog ram -
juk ban meg ha tá ro zott szak ma cso por tos ala po zó ok ta tás
gya kor la ti ré szé nek ma xi mum 12 fõs cso port ban tör té nõ
ok ta tá sá hoz.

(3) A ki len ce dik év fo lya mon a cso port bon tás fi nan szí -
ro zá sá ra az a fenn tar tó kap hat tá mo ga tást, amely nek in téz -
mé nyé ben a 2006/2007. tan év ben a ki len ce dik év fo lya mos

a) szak is ko lai ta nu lók leg alább heti négy órá ban gya -
kor la ti ok ta tás ban vesz nek részt,

b) szak kö zép is ko lai ta nu lók leg alább heti négy óra
gya kor la ti ok ta tás ban vesz nek részt, és az in téz mény pe da -
gó gi ai prog ram ja tar tal maz za, hogy a ki len ce dik év fo lya -
mon fo lyó gya kor la ti ok ta tást ho gyan és mi lyen mér ték ben 
szá mít ják be a szak kép zé si év fo lya mo kon.

(4) Öt ven szá za lék kal ma ga sabb tá mo ga tást kap a szak -
is ko la ki len ce dik év fo lya mán a cso port bon tás fi nan szí ro -
zá sá ra a fenn tar tó ak kor, ha leg alább 6 órá ban fo lyik a gya -
kor la ti ok ta tás.

4. §

(1) A tá mo ga tás igény lé sét a he lyi ön kor mány za tok az
ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 64/B. § (3) be kez dé se alap ján, a
nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói a köz ok ta tás ról  szóló
1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ
20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let 13. § (1) be kez dé se alap -
ján a Ma gyar Ál lam kincs tár te rü le ti leg ille té kes Igaz ga tó -
sá ga i hoz, a fõ vá ros ban, il let ve Pest me gyé ben a Bu da pest
és Pest Me gyei Re gi o ná lis Igaz ga tó ság hoz (a továb biak -
ban: MÁK) nyújt hat ják be.

(2) A tá mo ga tás össze gé nek igény lé sé hez szük sé ges
ada to kat az ön kor mány za tok e ren de let 1. szá mú mel lék le -
te sze rin ti ki len ce dik év fo lya mos lét szám- és cso port fenn -
tar tói össze sí tõ adat la pon össze sí tik, és az igény lést tar tal -
ma zó adat la po kat 2006. jú ni us 30-áig két pél dány ban
nyújt ják be a MÁK ré szé re pa pír ala pon és elekt ro ni kus
for má ban.

(3) Az ön kor mány za tok fenn tar tá sá ban lévõ ok ta tá si in -
téz mé nyek össze sí tett tá mo ga tá si igé nye it a MÁK 2006.
jú li us 15-éig kül di meg az Ok ta tá si Mi nisz té ri um ré szé re e
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ren de let 2. szá mú mel lék le tét ké pe zõ me gyei össze sí tõ la -
po kon pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban. Az Ok ta tá si
Mi nisz té ri um az ada tok fe lül vizs gá la ta után a Bel ügy mi -
nisz té ri um ré szé re 2006. szep tem ber 1-jé ig a tá mo ga tá si
összeg fel tün te té sé vel az ön kor mány za ton ként meg ha tá ro -
zott ada to kat utal vá nyo zás cél já ból meg kül di.

(4) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról a költ ség ve té si tör vény
5. mel lék le té nek 27. pont já ban sze rep lõ for rás ter hé re a
Bel ügy mi nisz té ri um utal vá nyo zá sa alap ján a MÁK ha -
von ta in téz ke dik ha von ta egyen lõ rész le tek ben 2006.
szep tem ber–ok tó ber–no vem ber–de cem ber hó na pok ban,
net tó fi nan szí ro zás ke re té ben.

5. §

(1) E ren de let al kal ma zá sá ban a nem ál la mi in téz mé -
nyek fenn tar tói alatt a költ ség ve té si tör vény 30. § (1) be -
kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé sé ben meg ha tá ro zott
fenn tar tó kat kell ér te ni.

(2) A köz pon ti költ ség ve té si szer vek ál tal fenn tar tott
köz ok ta tá si in téz mé nyek a tá mo ga tá so kat a fenn tar tó tól
igé nyel he tik.

6. §

(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a köz ok ta tá si fel ada tot el lá -
tó nem ál la mi in téz mé nyek fenn tar tói ese té ben a fenn tar tó
szék he lye sze rint ille té kes MÁK-on ke resz tül oly mó don
tör té nik, hogy a tá mo ga tás össze gé nek igény lé sé hez szük -
sé ges ada to kat az in téz mény fenn tar tók e ren de let 1. szá mú 
mel lék le te sze rin ti fenn tar tói össze sí tõ adat la pon össze sí -
tik. Az igény lést tar tal ma zó adat la po kat 2006. jú ni us
30-áig két pél dány ban nyújt ják be az ille té kes MÁK ré szé -
re pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban.

(2) A nem ál la mi in téz mény fenn tar tók (1) be kez dés sze -
rint össze sí tett tá mo ga tá si igé nye it a MÁK Igaz ga tó sá gok
2006. jú li us 15-éig kül dik meg az Ok ta tá si Mi nisz té ri um
ré szé re e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze rin ti me gyei
össze sí tõ la po kon pa pír ala pon és elekt ro ni kus for má ban
oly mó don, hogy az össze sí tõ la pon az ön kor mány za tok
he lyett a nem ál la mi in téz mény fenn tar tó kat tün te tik fel.
Az Ok ta tá si Mi nisz té ri um az ada tok fe lül vizs gá la ta után a
szük sé ges elõ irány za tot a költ ség ve té si tör vény XX. fe je -
zet 11/4/9–1 for rás (nem ön kor mány za ti fenn tar tá sú köz -
ok ta tá si in téz mé nyek köz pon ti elõ irány za ta) ter hé re a
MÁK ré szé re a nor ma tí va ki uta lá sá hoz szük sé ges ke ret tel
együtt biz to sít ja.

(3) A köz pon ti költ ség ve té si szerv ként mû kö dõ fel sõ ok -
ta tá si in téz mény tá mo ga tá si igé nyét a (2) be kez dés ben
sza bá lyo zott el já rás sze rint az Ok ta tá si Mi nisz té ri um hoz
nyújt ja be. A tá mo ga tást az Ok ta tá si Mi nisz té ri um köz vet -
le nül – pót elõ irány zat ként – biz to sít ja az érin tett fel sõ ok -
ta tá si in téz mé nyek ré szé re a költ ség ve té si tör vény XX. fe -

je zet 11/2/17–1 for rás (gya kor ló is ko lák nor ma tív tá mo ga -
tá sa) ter hé re.

7. §

(1) A 4. § (2) be kez dé sé ben, va la mint a 6. § (1) be kez dé -
sé ben fog lalt tá mo ga tá si igé nyek be nyúj tá si ha tár ide jé nek
el mu lasz tá sa ese tén a mu lasz tás tól szá mí tott öt na pon be -
lül iga zo lá si ké re lem be nyúj tá sá nak van he lye.

(2) A MÁK, il le tõ leg az Ok ta tá si Mi nisz té ri um Alap ke -
ze lõ Igaz ga tó sá ga a fenn tar tók szá má ra – az ál lam ház tar -
tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
ren de let 52/B. §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg -
fe le lõ en – a tá mo ga tá si igé nyek kel kap cso la tos hi ány pót -
lás be nyúj tá sá ra és az igé nyek eset le ges mó do sí tá sá ra
nyolc na pos ha tár idõt ír elõ.

(3) A 3. §-ban meg ha tá ro zott cso port bon tás után igény -
be ve he tõ tá mo ga tás mér té két az ok ta tá si mi nisz ter 2006.
au gusz tus 1-jé ig köz le mény ben te szi köz zé.

8. §

(1) A tá mo ga tá so kat 2006. de cem ber 31-éig le het fel -
hasz nál ni.

(2) A tá mo ga tás ról a tény le ges lét szám ada tok, a cso por -
tok lét szá ma és a heti gya kor la ti ok ta tá si órák szá ma alap -
ján a tá mo ga tot tak a 2006. évi költ ség ve tés rõl  szóló be szá -
mo ló juk ban szá mol nak el. A tény le ges nél ma ga sabb be -
csült ada tok ból ere dõ tá mo ga tá si kü lön bö zet jo go su lat la -
nul igény be vett tá mo ga tás nak mi nõ sül.

(3) A he lyi ön kor mány za tok és a köz pon ti költ ség ve té si
szerv ként mû kö dõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a tá mo ga tás
fel hasz ná lás ról leg ké sõbb 2006. de cem ber 31-ei for du ló -
nap pal a min den ko ri zár szám adás ke re té ben és rend je sze -
rint kö te le sek el szá mol ni. A ki mu ta tott ada tok va ló di sá gát
az egyes ön kor mány za tok nál, il let ve in téz mé nyek nél
szak mai do ku men tá ci ó val, az el szá mo lást meg ala po zó
köny ve lé si rend szer ki ala kí tá sá val kell alá tá masz ta ni.

(4) A tá mo ga tá sok el szá mo lá sa a nem ál la mi in téz mé -
nyek ese tén a fenn tar tók 2006. évi tá mo ga tá sa i ról tör té nõ
el szá mo lá sa ke re té ben, a kö tött fel hasz ná lá sú tá mo ga tá sok 
el szá mo lá sa it tar tal ma zó ûr la pon tör té nik. Az itt ki mu ta -
tott ada tok va ló di sá gát az egyes fenn tar tók nál, il let ve in -
téz mé nyek nél a ta nu lói azo no sí tók fel tün te té sé vel és a ta -
nu ló cso por tok azo no sí tá sá ra al kal mas szak mai do ku men -
tá ci ó val kell alá tá masz ta ni.

(5) Ha a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét a fenn tar tó
ön kor mány zat jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem a
meg je lölt fel adat ra hasz nál ta fel, il let ve a jog sza bály ban
rög zí tett arányt meg ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény -
be, vagy a tá mo ga tás igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál -
ta tott, kö te les az Áht. 64/B. § (1) és (2) be kez dé sé ben fog -
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lal tak nak meg fe le lõ en el jár ni. A fenn tar tó ön kor mány zat
év köz ben a MÁK-on ke resz tül a Bel ügy mi nisz té ri um nál
le mond hat a jog ta la nul igény be vett összeg rõl, mely eset -
ben a már ki utalt összeg vissza vo nás ra ke rül a kö vet ke zõ
havi (de még tárgy évi) net tó sí tás ban, és a le mon dás nak
meg fe le lõ en mó do sí tás ra ke rül az elõ irány zat. Év végi el -
szá mo lás ese tén be fi ze tés sel tör té nik a több let igény be vé -
tel el szá mo lá sa.

(6) Ha a tá mo ga tást vagy an nak egy ré szét a nem ál la mi
fenn tar tó jo go su lat la nul vet te igény be, azt nem a meg je lölt 
fel adat ra hasz nál ta fel, il let ve a jog sza bály ban rög zí tett
arányt meg ha la dó mér té kû tá mo ga tást vett igény be, vagy a 
tá mo ga tás igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, a

köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény vég re haj tá -
sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.) Korm. ren de let nek a
nem ál la mi in téz mény fenn tar tók ál la mi hoz zá já ru lá sá nak
és tá mo ga tá sá nak el szá mo lá sá ra, el len õr zé sé re vo nat ko zó
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

9. §

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

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter
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1. számú melléklet a 14/2006. (IV. 3.) OM rendelethez

A kilencedik évfolyamon folyó gyakorlati oktatás csoportbontásának fenntartói összesítõ adatlapja

Az in téz mény fenn tar tó neve:

Me gye meg ne ve zé se:

KSH kód:

Sor szám

A köz ok ta tá si in téz mény

Szak is ko la Szak kö zép is ko la

a ki len ce dik év fo lya mos ta nu lók 
szá ma (fõ)

ma xi mum 12 fõs cso por tok 
szá ma (db)

a ki len ce dik 
év fo lya mos ta nu lók 

szá ma (fõ)

ma xi mum 12 fõs
cso por tok szá ma

(db) a be szá mí tás 
alap ja (szö ve ge sen) 
és mér té ke (%-ban)

neve OM azo no sí tó ja
gya kor lat 

heti 4-5 órá ban

gya kor lat 
heti 6 órá ban 

vagy an nál töb ben

gya kor lat 
heti 4-5 órá ban

gya kor lat 
heti 6 órá ban

 vagy an nál töb ben

gya kor lat leg alább
heti 4 órá ban

gya kor lat leg alább
heti 4 órá ban

Össze sen:

Kelt: ........................, 2006. ..........................

.................................
fenn tar tó alá írá sa

P. H.

A KSH kó dot csak ön kor mány za ti igény lõk ese tén kell ki töl te ni.



2. számú melléklet a 14/2006. (IV. 3.) OM rendelethez

Költ ség ve té si év: 2006

Me gye:         

Összesítõ lap a fenntartók által igényelt központosított elõirányzatokról 
a 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 27. pontja alapján

No.

Fenn tar tó

Ktv. 5. mell. 27. pont

Tá mo ga tás össze sen
(Ft)

szak is ko la ki len ce dik év fo lyam
szak kö zép is ko la 

ki len ce dik év fo lyam

heti 4-5 gya kor la ti óra,
ma xi mum 12 fõs 

cso port bon tás

heti 6 vagy an nál több
gya kor la ti óra, ma xi mum 

12 fõs cso port bon tás

heti leg alább 
4 gya kor la ti óra,

 ma xi mum 12 fõs 
cso port bon tás

KSH kód ja neve

ta nu lók
szá ma (fõ)

Ft
ta nu lók

szá ma (fõ)
Ft

ta nu lók
szá ma (fõ)

Ft (2+4+6)

1 2 3 4 5 6 7

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Össze sen:

Kelt: ...................., 2006. ......................................

P. H.

...................................................
Ma gyar Ál lam kincs tár 
Te rü le ti Igaz ga tó ság 

igaz ga tó ja

A táb lá za tot az igény lés tí pu sá nak meg fe le lõ en, ér te lem sze rû en kell ki töl te ni.
A KSH kó dot csak ön kor mány za ti igény lõk ese tén kell ki töl te ni.
Nem le ges elõ leg igény lés ese tén az át hú zott, alá írt táb lá za tot kell meg kül de ni.
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Az oktatási miniszter
15/2006. (IV. 3.) OM

rendelete

az alap- és mesterképzési szakok
képzési és kimeneti követelményeirõl*

A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény
153.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – a Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia, a Fõ is ko lai
Fõ igaz ga tói Kon fe ren cia és a Mû vé sze ti Egye te mek Rek -
to ri Szé ke egyet ér té sé vel – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A fel sõ ok ta tás ban meg sze rez he tõ vég zett sé gi szin te ket
le író ál ta lá nos (nem szak spe ci fi kus) jel lem zõ ket (kom pe -
ten ci á kat) e ren de let 1. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg.

2.  §

A fel sõ ok ta tá si alap kép zé si sza kok kép zé si és ki me ne ti
kö ve tel mé nye it e ren de let 2. szá mú mel lék le te ha tá roz za
meg.

3.  §

A fel sõ ok ta tá si mes ter kép zé si sza kok kép zé si és ki me -
ne ti kö ve tel mé nye it – ta ná ri szak kép zett sé get adó mes ter -
kép zé si szak (a továb biak ban: ta ná ri szak) ki vé te lé vel –
e ren de let 3. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg.

4.  §

(1) A ta ná ri szak ál ta lá nos kép zé si és ki me ne ti kö ve tel -
mé nye it e ren de let 4. szá mú mel lék le te ha tá roz za meg.

(2) A ta ná ri sza kon meg sze rez he tõ ta ná ri szak kép zett sé -
gek jegy zé két a fel sõ ok ta tá si alap- és mes ter kép zés rõl, va -
la mint a szak in dí tá si el já rás rend jé rõl  szóló 289/2005.
(XII. 22.) Korm. ren de let (a továb biak ban: kor mány ren de -
let) 3. szá mú mel lék le te tar tal maz za.

(3) A ta ná ri szak ra tör té nõ be lé pés fel té te le i re a kor -
mány ren de let 12.  §-ának (5) be kez dé se az irány adó. Az et -
tõl el té rõ egye di sza bá lyo kat a fel sõ ok ta tá si in téz mény ta -
nul má nyi és vizs ga sza bály za tá ban ha tá roz za meg.

* A ren de let mel lék le tek kel tel jes szö ve gét a Ma gyar Köz löny 2006. évi
36. szá má nak II. kö te te tar tal maz za, me lyet az elõ fizetõk  kérésre meg kap nak
(telefon : 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím: 1394 Bu da -
pest 62, Pf. 357).

(4) A ta ná ri szak há rom ele mé rõl, azok kre di tér té ké rõl,
va la mint az elsõ és má so dik ta ná ri szak kép zett ség meg -
szer zé sé re irá nyu ló szak te rü le ti mo du lok fel vé te lé nek ál -
ta lá nos ke re te i rõl a kor mány ren de let 12–13.  §-ai ren del -
kez nek.

5.  §

E ren de let 2–4. szá mú mel lék le te i ben meg ha tá ro zott
alap- és mes ter kép zé si sza ko kon az el sa já tí tan dó szak mai
kom pe ten ci ák ré szét ké pe zi a szak nak meg fe le lõ in for ma -
ti kai írás tu dás (sze mé lyi szá mí tó gép, ope rá ci ós rend szer,
szö veg szer kesz tõ, táb lá zat ke ze lõ, in ter net és az elekt ro ni -
kus le ve le zés hasz ná la tá val kap cso la tos is me re tek), to váb -
bá az egész ség fej lesz té si alap is me re tek, me lyek ma guk -
ban fog lal ják a kör nye zet-, bal eset- és fo gyasz tó vé de lem
alap is me re te it is.

6.  §

Az e ren de let tel meg ha tá ro zott kép zé si és ki me ne ti kö -
ve tel mé nye ket kell al kal maz ni a tel jes ide jû és rész idõs,
va la mint a táv ok ta tás ként szer ve zett alap- és mes ter kép -
zés ben is.

7.  §

(1) E ren de let 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az e ren de let ben fog lalt ide gen nyel vi kö ve tel mé -
nye ket, va la mint a gya kor lat igé nyes alap kép zé si sza ko kon 
az össze füg gõ szak mai gya kor lat kö ve tel mé nyét a 2006.
szep tem ber 1-jé tõl ta nul má nya i kat meg kez dõ hall ga tók ra
kell elõ ször al kal maz ni.

(3) Az egyes ta ná ri szak kép zett sé ge ken a kép zés ab ban
az eset ben in dít ha tó, amennyi ben e ren de let 4. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott ta ná ri szak kép zé si és ki me ne ti
kö ve tel mé nyei ki egész ül nek az egy vagy két ta ná ri szak -
kép zett ség meg szer zé sé re irá nyu ló szak te rü le ti mo dul
meg vá lasz tá sá nak elõ fel té te le i vel, szük ség sze rint az elsõ
és má so dik ta ná ri szak kép zett ség tár sí tá sá nak sa já tos sza -
bá lya i val, va la mint az adott ta ná ri szak kép zett ség meg -
szer zé sé re irá nyu ló szak te rü le ti mo dul nak a ta ná ri szak ál -
ta lá nos kép zé si és ki me ne ti kö ve tel mé nye i tõl el té rõ sa já -
tos kö ve tel mé nye i vel.

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,
ok ta tá si mi nisz ter
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A tárca nélküli miniszter,
a gazdasági és közlekedési miniszter,

valamint
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

3/2006. (IV. 3.) TNM–GKM–KvVM
együttes rendelete

az építõipari kivitelezési, valamint a felelõs mûszaki
vezetõi tevékenység gyakorlásának részletes szakmai

szabályairól és az építési naplóról  szóló 
51/2000. (VIII. 9.) FVM–GM–KöViM

együttes rendelet módosításáról

Az épí tett kör nye zet ala kí tá sá ról és vé del mé rõl  szóló
1997. évi LXXVIII. tör vény 62.  §-a (2) be kez dé sé nek
d) pont já ban, va la mint (4) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal -
ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az épí tõ ipa ri ki vi te le zé si, va la mint a fe le lõs mû sza ki
ve ze tõi te vé keny ség gya kor lá sá nak rész le tes szak mai sza -
bá lya i ról és az épí té si nap ló ról  szóló 51/2000. (VIII. 9.)
FVM–GM–Kö ViM együt tes ren de let 1. szá mú mel lék le te
II. pont já nak 6–8. al pont já ban az „ille té kes Te rü le ti Mû -
sza ki Biz ton sá gi Fel ügye let” he lyé be „Ma gyar Ke res ke -
del mi En ge dé lye zé si Hi va tal te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi
fel ügye lõ sé ge”, a „Mû sza ki Biz ton sá gi Fõ fel ügye let” he -
lyé be pe dig a „Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi va -
tal fõ igaz ga tó ja” ki fe je zés lép.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ ötö dik na pon lép ha -
tály ba.

Dr. Kol ber Ist ván s. k., Dr. Kóka Já nos s. k.,
re gi o ná lis fej lesz té sért gaz da sá gi és köz le ke dé si

és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs mi nisz ter
tár ca nél kü li mi nisz ter

Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
kör nye zet vé del mi és víz ügyi 

mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

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

A Köztársasági Elnök
47/2006. (IV. 3.) KE

határozata

altábornagyi elõléptetésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004.
évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja és a Ma -
gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to -
ná i nak jog ál lá sá ról szó ló 2001. évi XCV. tör vény 40. §
(2) be kez dé se alap ján, szol gá la ti nyug ál lo mány ba he lye -
zé sé vel egy ide jû leg dr. Hol ló Jó zsef ve zér õr na gyot 2006.
áp ri lis 1-jei ha tállyal al tá bor naggyá elõ lép te tem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 6.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 14.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0534/2006.

A Köztársasági Elnök
48/2006. (IV. 3.) KE

határozata

vezérõrnagyi elõléptetésrõl

A hon vé del mi mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, 
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a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 2004.
évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján,
Ma da rász Ká roly mk. dan dár tá bor no kot, az MK Ka to nai
Fel de rí tõ Hi va tal fõ igaz ga tó mû ve le ti he lyet te sét, 2006.
március 30-ai hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 15.

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

El len jegy zem:

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0673/2006.

A Köztársasági Elnök
49/2006. (IV. 3.) KE

határozata

vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján, 2006. már ci us 31-én dr. Hol ló
 József ve zér õr nagy szol gá la ti vi szo nyát meg szün te tem és
2006. áp ri lis 1-jei hatállyal nyugállományba helyezem.

Bu da pest, 2006. feb ru ár 6.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. feb ru ár 14.

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/0533/2006.

A Köztársasági Elnök
50/2006. (IV. 3.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz -
tosított jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar
 Honvédségrõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be -
kezdésének b) pont ja alap ján, 2006. szep tem ber 8-án
Hajna l Ist ván dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát meg -
szün te tem és 2006. szep tem ber 9-ei ha tállyal nyugál -
lományba he lye zem.

Bu da pest, 2006. már ci us 16.

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

El len jegy zem:

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1168/2006.

A Köztársasági Elnök
51/2006. (IV. 3.) KE

határozata

dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban biz to -
sí tott jog kö röm ben, a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon -
véd ség rõl szó ló 2004. évi CV. tör vény 49. § (2) be kez dé -
sé nek b) pont ja alap ján, 2006. jú li us 3-án Ko vács Ist ván
dan dár tá bor nok szol gá la ti vi szo nyát meg szün te tem és
2006. jú li us 4-ei hatállyal nyugállományba helyezem.

Bu da pest, 2006. már ci us 16.

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

El len jegy zem:

Ju hász Fe renc s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1167/2006.
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A Köztársasági Elnök
52/2006. (IV. 3.) KE

határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati
viszonyának megszüntetésérõl

Az igaz ság ügy-mi nisz ter elõ ter jesz té sé re Var ga
 Valéria bün te tés-vég re haj tá si dan dár tá bor nok szol gá la ti
vi szo nyát az Al kot mány 30/A. § (1) be kez dé sé nek
m) pont já ban biz to sí tott jog kö röm ben, a fegy ve res szer vek 
hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról szó -
ló 1996. évi XLIII. tör vény (a to váb bi ak ban: Hszt.) 56. §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja és (3) be kez dé se alap ján 2006.
szep tem ber 15-ei ha tállyal fel men tés sel meg szün te tem.

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 13.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy-mi nisz ter

KEH ügy szám: V-5/1120/2006.

A Köztársasági Elnök
53/2006. (IV. 3.) KE

határozata

rektori megbízás alóli felmentésrõl

Az ok ta tá si mi nisz ter elõ ter jesz té sé re, az Al kot mány
30/A. § (1) be kez dés i) pont já ban meg ál la pí tott jog kö röm -
ben, te kin tet tel a fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. 
tör vény 100. § a) pont já ra

a Szín ház- és Film mû vé sze ti Egye te men

Szé kely Gá bor egye te mi ta nár, rek tort – le mon dá sá ra
való te kin tet tel – rek to ri meg bí zá sa alól 2006. áp ri lis 1-jei
ha tállyal

fel men tem.

Bu da pest, 2006. már ci us 23.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. már ci us 28.

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

KEH ügy szám: V-2/1448/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1030/2006. (IV. 3.) Korm.

határozata

a vállalkozói „körbetartozások” kezelésére vonatkozó
kormányzati lépésekrõl

A Kor mány a vál lal ko zói kör be tar to zá sok prob lé ma kö -
ré nek ér té ke lé se alap ján, fi gye lem mel a szak mai szer ve ze -
tek – így az Épí té si Vál lal ko zók Or szá gos Szakszövetsé -
ge – kez de mé nye zé se i re, a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. fel hív ja az igaz ság ügy-mi nisz tert, hogy vizs gál ja
meg a köz be szer zé sek rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör -
vénynek a vál lal ko zói kör be tar to zá sok mér sék lé sét szol -
gá ló mó do sí tá sa le he tõ sé gét;

Fe le lõs: igaz ság ügy-mi nisz ter
 az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: 2006. áp ri lis 30. a fe lül vizs gá lat ra
2006. má jus 31. a tör vénymódosítás 
 elõ ké szí té sé re

2. szük sé ges nek tart ja, hogy a köz be szer zés ke re té ben
el nyert meg bí zá sok, va la mint az eu ró pai uni ós társ fi nan -
szí ro zás sal bo nyo lí tott pá lyá za tok ese té ben a net tó
100 mil lió fo rin tot meg ha la dó, tel je sí tett ki fi ze té sek ked -
vez mé nye zett je it és a ki fi ze tés idõ pont ját az aján lat ké rõ -
jé nek, il let ve a pá lyá zat ki író já nak kö te le zõ le gyen nyil vá -
nos ság ra hoz ni. Az erre irá nyu ló jog sza bály-mó do sí tá so -
kat elõ kell ké szí te ni;

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
 az érin tett mi nisz te rek be vo ná sá val

Ha tár idõ: azon nal (a jog sza bály elõ ké szí té sé re)
2006. má jus 31., il let ve fo lya ma tos 
 (az adat szol gál ta tás be in dí tá sá ra)

3. fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, va la -
mint a pénz ügy mi nisz tert: a mik ro-, kis- és kö zép vál lal ko -
zá sok fak tor ál ási koc ká za tá nak mér sék lé se és a vevõ ol da -
li biz ton ság nö ve lé se ér de ké ben in téz ked je nek, hogy

3.1. a Hi tel ga ran cia Zrt. biz to sít son leg fel jebb 40 mil -
liárd fo rin tos fak tor ál ási ga ran cia ke re tet, el sõ sor ban az
épí tõ ipa ri és ke res ke del mi fõ te vé keny sé get foly ta tó vál lal -
ko zá sok ré szé re;

3.2. a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Zrt. sa ját koc ká za -
tá ra hoz zon lét re 50 mil li árd fo rin tos nagy ság ren dû szál lí -
tói hi tel biz to sí tá si ke re tet;
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3.3. a Ma gyar Ex port hi tel Biz to sí tó Zrt. az EU rö vid
 lejáratú hi tel biz to sí tá sok ra vo nat ko zó köz le mé nye alap ján 
ki dol go zan dó új „Biz ton ság” köt vé nyét az ex port koc ká za -
to kon túl az EK Szer zõ dés 87. cikk (1) be kez dé sé nek ha tá -
lya alá nem tar to zó mó don a bel föl di ve võ koc ká za tok ke -
ze lé sé re is ki ter jessze és ez ál tal le fed je a kis- és kö zép vál -
lal ko zá sok koc ká za ta it;

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: a 3.1–3.2. al pont ese té ben 2006. áp ri lis 30.

a 3.3. al pont ese té ben a szük sé ges 

 jog sza bály-mó do sí tá so kat köve tõen

 azon nal

4. fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
a Lánc híd Fak tor ing Prog ram a mik ro- és kis vál lal ko zá -
sok nak nyúj tott 3%-os díj tá mo ga tás mel lett – 30 mil li árd
fo rin tos ke ret tel – mó do sí tott tá mo ga tá si fel té te lek kel és
hi tel ga ran ci á val – el sõ sor ban az épí tõ ipa ri és ke res ke del -
mi fõ te vé keny sé get foly ta tó kis- és kö ze pes vál lal ko zá sok
ré szé re – ke rül jön meg hir de tés re.

Fe le lõs: gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
Ha tár idõ: 2006. áp ri lis 30.

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

A Kormány

1031/2006. (IV. 3.) Korm.

határozata

az árvízi védekezéssel kapcsolatos többletköltségek
biztosításáról

A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott 
jog kö ré ben a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar -
ta lé ká ból – a mel lék let sze rint – 996 mil lió fo rint át cso por -
to sí tá sát ren de li el.

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

Ha tár idõ: azon nal

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let az 1031/2006. (IV. 3.) Korm. ha tá ro zat hoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*

a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2006.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té rium

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

256501 34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás

1 Mû kö dé si költ ség ve tés

1 Sze mé lyi jut ta tá sok 494,0

2 Mun ka adó kat ter he lõ já ru lé kok 175,3

3 Do lo gi ki adá sok 326,7

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tar ta lé kok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tar ta lék a –996,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

BEVÉTELEK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

TÁMOGATÁSOK A mó do sí tás
jog cí me

Mó do sí tás
(+/–)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um

10 Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

2 Ága za ti cél elõ irány za tok

256501 34 Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás 996,0

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Fog lal koz ta tot tak lét szá ma (fõ) — idõ szak ra

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû 

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa
(mó do sí tás +/—)

Össze sen I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 996,0 996,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/–) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.
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IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

2/2006. PJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak jog egy sé -
gi ta ná csa a Leg fel sõbb Bí ró ság Gfv.XI. ta ná csa ál tal in dít vá -
nyo zott jog egy sé gi el já rás ban meg hoz ta a követ kezõ

jogegységi határozatot:

A par ko lá si díj, va la mint pót díj kö tel mi pénz kö ve te lés,
amely nek meg fi ze té sé re a par ko lá si szol gál ta tást igény be
ve võ szer zõ dõ fél, va gyis a gép jár mû vet tény le ge sen hasz -
ná ló sze mély kö te les.

Az üzem ben tar tói mi nõ ség ma gá ban fog lal ja a gép jár -
mû tény le ges hasz ná la tát is, ezért vé le lem szól amel lett,
hogy a gép jár mû vet a par ko lás kor az üzem ben tar tó hasz -
nál ta. Az üzem ben tar tó ezt a vé lel met csak az zal tud ja
meg dön te ni, ha – a gép jár mû vet tény le ge sen hasz ná ló sze -
mély és a hasz ná lat jog cí mé nek a meg je lö lé sé vel – két sé -
get ki zá ró mó don bi zo nyít ja, hogy a gép jár mû vet a par ko -
lá si szol gál ta tás igény be vé te le kor nem õ hasz nál ta.

Amennyi ben jog sza bály (pl. ön kor mány za ti ren de let) a
hely szí nen meg nem fi ze tett par ko lá si díj (pót díj)  miatt a
gép jár mû tu laj do no sá nak (üzem ben tar tó já nak) fe le lõs sé -
gét ál la pít ja meg, a gép jár mû tu laj do no sa (üzem ben tar tó -
ja) a fe le lõs ség alól nem ment he ti ki ma gát az zal, hogy a
gép jár mû vet a par ko lá si szol gál ta tás igény be vé te le kor
nem õ hasz nál ta.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Gfv.XI. ta ná csa a bí ró sá gok szer -
ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény
(Bszi.) 29.  § (1) be kez dés b) pont ja alap ján jog egy sé gi el -
já rás le foly ta tá sát és jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lát

kez de mé nyez te az zal az in dok kal, hogy jog kér dés ben el
kí ván tér ni a Leg fel sõbb Bí ró ság egy má sik ítél ke zõ ta ná -
csá nak Pfv.IX.20.540/2004. szá mon meg ho zott ha tá ro za -
tá tól (köz zét éve: BH.2005/5/172. és EBH 2004/1/1028.).
Ez zel egy ide jû leg a Bszi. 29.  §-ának (2) be kez dé se
 alapján a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ig a
Gfv.XI.30.283/2005. szám alatt fo lya mat ban levõ fe lül -
vizs gá la ti el já rást fel füg gesz tet te.

Az elvi ha tá ro zat ként is köz zé tett íté le té ben a Leg fel -
sõbb Bí ró ság a Ptk. 99.  §-ára, va la mint a köz úti köz le ke dé -
si szol gál ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá -
ról  szóló 89/1988. (XII. 20.) MT ren de let (a továb biak ban:
MT r.) 25.  §-ának (1) be kez dé sé re ala pí tot tan úgy fog lalt
ál lást, hogy a gép jár mû üzem ben tar tó ja fe lel a jár mû ve
jog sze rû hasz ná la tá ért, en nek ke re té ben a sze mély gép ko -
csit bér lõ ál tal ki nem fi ze tett par ko lá si dí jért (pót dí jért).

A fel füg gesz tett fe lül vizs gá la ti el já rás alap já ul szol gá ló
ügy ben egy par ko lá si tár sa ság ér vé nye sí tet te meg nem fi -
ze tett par ko lá si dí jak (pót dí jak) irán ti igé nyét egy gép jár -
mû vek bér be adá sá val üz let sze rû en fog lal ko zó jogi sze -
méllyel szem ben. A ke re se tet el uta sí tó elsõ fokú íté le tet
hely ben ha gyó jog erõs íté le té ben a má sod fo kú bí ró ság úgy 
fog lalt ál lást, hogy ha a tény le ges hasz ná ló a par ko lás so -
rán fel me rü lõ dí jat nem fi ze ti meg, erre a gép ko csi üzem -
ben tar tó ja kö te les, mert vé le lem szól amel lett, hogy a gép -
ko csi tény le ges hasz ná ló ja az üzem ben tar tó volt. Ez a vé -
le lem azon ban meg dönt he tõ és mi u tán az al pe res, mint a
gép jár mû vek üzem ben tar tó ja meg je löl te és iga zol ta, hogy
az adott idõ pon tok ban az adott gép jár mû ve ket tõle kik bé -
rel ték, így nem volt aka dá lya an nak, hogy a fel pe res az
igé nyét köz vet le nül a gép jár mû vek tény le ges hasz ná ló i val 
szem ben ér vé nye sít hes se. A fel pe res a jog erõs dön tés el le -
ni fe lül vizs gá la ti ké rel mét az elvi ha tá ro zat ban ki fej tett
jogi ál lás pont ra ala pí tot ta. Az e jogi ál lás pont tól el tér ni kí -
vá nó Gfv.XI. ta nács sze rint az ál ta la kez de mé nye zett jog -
egy sé gi el já rás ban el dön ten dõ jog kér dés az, hogy: „a Ptk.
99.  §-a, il let ve a 89/1988. (XII. 20.) MT r. 25.  § (1) be kez -
dé se ér tel mez he tõ-e ak ként, hogy az a gép ko csit bér lõ ál tal 
ki nem fi ze tett par ko lá si dí jért, pót dí jért fe le lõs sé get ál la -
pít meg az üzem ben tar tó tu laj do nos ter hé re, ha igen, ez mi -
lyen jel le gû fe le lõs ség, mö göt tes (sor tar tó ke ze si) vagy
egye tem le ges fe le lõs ség”.

II.

A jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos ülé sén a leg fõbb
ügyész – kép vi se lõ je út ján – a kö vet ke zõ ál lás pon tot fej -
tet te ki. A par ko lá si díj meg fi ze té sé ért a szer zõ dõ fél a fe -
le lõs, ki vé ve, ha jog sza bály ból más nem kö vet ke zik. Az
MT r. 25.  §-a azon ban nem te kint he tõ ilyen jog sza bály nak, 
mert az csak ki zá ró lag a köz úti köz le ke dé si szol gál ta tá -
sok kal kap cso la tos sza bály ként ér tel mez he tõ.
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III.

Mi u tán a jog egy sé gi el já rást kez de mé nye zõ ta nács az
EBH 2004/1/1028. szá mon köz zé tett elvi ha tá ro zat ban ki -
fej tet tek tõl kí ván jog kér dés ben el tér ni, az el sõ ként vizs gá -
lan dó kér dés az, hogy az elvi ha tá ro zat jogi ál lás pont ja
helyt ál ló-e, va gyis a tu laj do nos (üzem ben tar tó) fe le lõs sé -
ge a meg nem fi ze tett par ko lá si dí ja kért ala pít ha tó-e a Ptk.
99.  §-ára, il let ve az MT r. 25.  § (1) be kez dé sé re.

1. A Ptk. 99.  §-a ér tel mé ben a tu laj do nos jo go sult a dol -
got hasz nál ni és do log ból fo lyó hasz no kat szed ni, vi se li a
do log gal járó ter he ket és a do log ba be ál lott azt a kárt,
amely nek a meg té rí té sé re sen kit sem le het kö te lez ni.
Tekint hetõ-e azon ban a meg nem fi ze tett par ko lá si díj a
gép ko csi val, mint do log gal járó te her nek? Amint arra a
Leg fel sõbb Bí ró ság 2/2005. KPJE szá mú jog egy sé gi ha tá -
ro za ta in do ko lá sá ban már rá mu ta tott, a gép jár mû fi ze tõ
vá ra ko zó he lyen való par ko lá sa a he lyi ön kor mány zat ál tal
nyúj tott és a par ko ló hely üze mel te tõ je ál tal gya ko rolt köz -
szol gál ta tás igény be vé te lét je len ti. A par ko lás té nyé vel,
mint a Ptk. 216.  § (1) be kez dés sze rin ti rá uta ló ma ga tar tás -
sal a par ko ló hely hasz ná la tá ra vo nat ko zó szer zõ dé ses jog -
vi szony jön lét re a par ko ló hely üze mel te tõ je és a gép jár -
mû vel tény le ge sen vá ra ko zó sze mély kö zött, aki a gép jár -
mû tu laj do no sa (üzem ben tar tó ja) vagy at tól el té rõ sze mély 
(bér lõ, hasz ná ló). A par ko lás té nyé vel az adott he lyen vá -
ra ko zó sze mély tu do má sul ve szi, hogy a par ko ló he lyen – a 
köz utak igaz ga tá sá ról  szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM ren -
de let 8.  §-ának (1) be kez dé se alap ján – fel tün te tett tá jé koz -
ta tás sze rint díj fi ze tés re, an nak el mu lasz tá sa ese tén pe dig
pót díj meg fi ze té sé re kö te les.

A gép jár mû vet tény le ge sen hasz ná ló, az az zal vá ra ko zó
sze mély ál tal meg nem fi ze tett par ko lá si díj, il let ve par ko -
lá si pót díj, te hát kö tel mi jel le gû pénz kö ve te lés, amely a
kö te lem ala nya i nak aka ra ta alap ján, at tól füg gõ en jön lét -
re. E kö tel mi jel le gû kö ve te lés nem te kint he tõ a Ptk.
99.  §-ában sza bá lyo zott, a gép jár mû vel, mint do log gal
szük ség kép pen együtt járó te her nek. Do log gal járó ter hek -
nek csak azok a kö te le zett sé gek te kint he tõk, ame lyek ma -
gá val a do log tu laj don jo gá val jár nak együtt. (Gép jár mû vel 
kap cso la tos „te her” – amely nek vi se lé sé re így a tu laj do nos 
kö te les – pl. a gép jár mû adó, a kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí -
tás díja.) Kö tel mi jogi kö te le zett ség vál la lás ból szár ma zó
igény (te hát a szer zõ dé ses el len ér ték meg fi ze té sé re vo nat -
ko zó igény) nem von ha tó a do log gal járó te her fo gal mi kö -
ré be, ezért a gép jár mû tény le ges hasz ná ló ja ál tal meg nem
fi ze tett par ko lá si díj (pót díj) meg fi ze té se a gép jár mû tu laj -
do no sá tól ön ma gá ban a tu laj don jo gá ra hi vat ko zás sal, a
Ptk. 99.  §-a alap ján nem kö ve tel he tõ.

2. Az elvi ha tá ro zat ál tal fel hí vott MT r. 25.  § (1) be -
kez dés sze rint: „A jár mû vek jog sze rû hasz ná la tá ért, va la -
mint az üzem-, for ga lom biz ton sá gi és kör nye zet vé del mi
kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ mû sza ki ál la po tért az üzem -
ben tar tó fe le lõs.” Az MT r. „a köz úti köz le ke dé si szol gál -
ta tá sok ról és a köz úti jár mû vek üzem ben tar tá sá ról” cí met

vi se li, így ren del ke zé sei is csak e szol gál ta tá sok kal össze -
füg gés ben ér tel mez he tõk. Erre utal a ren de let szûk re sza -
bott tör vényi fel ha tal ma zott sá ga. Ez az MT r. ugyan is a
köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör vény (Ktv.) vég -
re haj tá sa ként [Ktv. 48.  § (2) be kez dés], a köz úti köz le ke -
dés sel össze füg gõ ál la mi fel ada tok (Ktv. 8–9.  §-ok) ke re -
té ben, konk ré tan a Ktv. 19.  § (1) be kez dés alap ján ke rült
ki bo csá tás ra, amely sze rint: „A köz úti köz le ke dé si szol -
gál ta tá sok kö rét, azok vég zé sé nek és az azok hoz hasz nált
jár mû vek üze mel te té sé nek fel té te le it a Kor mány ren de let -
ben ál la pít ja meg.” Az e tör vényi fel ha tal ma zás szab ta ke -
ret re te kin tet tel az MT r. sze mé lyi ha tá lya [1.  § (1) be kez -
dés] csak a ren de let ben meg ha tá ro zott köz úti köz le ke dé si
szol gál ta tást vég zõk re, il let ve csak az ilyen szol gál ta tást
vég zõ köz úti jár mû vek üzem ben tar tó i ra ter jed ki. Az
MT r. 25.  § (1) be kez dés fe le lõs sé gi sza bá lya nem ér tel -
mez he tõ ak ként, hogy min den köz úti gép jár mû üzem ben -
tar tó já ra néz ve és a gép jár mû bár mi lyen hasz ná la ta ese té re 
ál la pí ta na meg üzem ben tar tói fe le lõs sé get. Ez te hát nem
te kint he tõ olyan jog sza bály hely nek, amely a ren de let sze -
mé lyi és tár gyi ha tá lyát meg ha la dó ál ta lá nos ér vénnyel és
a gép jár mû tény le ges hasz ná ló já nak a sze mé lyé re te kin tet
nél kül meg ala poz ná az üzem ben tar tó (tu laj do nos) fe le lõs -
sé gét a meg nem fi ze tett par ko lá si dí jért (pót dí jért).

IV.

A par ko lás té nyé vel ke let ke zõ szer zõ dé ses jog vi szony -
ban, a Ptk. 198.  §-ának (1) be kez dé sé bõl is kö vet ke zõ en, a
par ko lá si díj mint szer zõ dé ses el len szol gál ta tás meg fi ze té -
sé re a hely szí nen a szer zõ dõ fél, va gyis a par ko lá si szol -
gál ta tást tény le ge sen igény be ve võ sze mély kö te les és
ugyan csak õ tar to zik utóbb is fe le lõs ség gel a meg nem fi -
ze tett par ko lá si díj, pót díj meg fi ze té sé ért. Mi vel azon ban
az üzem ben tar tói mi nõ ség ma gá ban fog lal ja a gép jár mû
tény le ges hasz ná la tát is, vé le lem szól amel lett, hogy a gép -
jár mû vet a par ko lás kor tény le ge sen az üzem ben tar tó hasz -
nál ta, va gyis õ a szol gál ta tást igény be ve võ szer zõ dõ fél.

A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999. évi
LXXXIV. tör vény (Közl.nytv.) ér tel mé ben az üzem ben -
tar tó a jár mû nyil ván tar tás ban, va la mint a jár mû for ga lom -
ban tart ha tó sá gát iga zo ló ok mány ban fel tün te tett sze mély.
A Közl.nytv. 2.  § 9. pont ja sze rint: „üzem ben tar tó: a jár mû
tu laj do no sa, il let ve akit a jár mû jog sze rû üze mel te té sé re
szer zõ dés, vagy más hi telt ér dem lõ en iga zolt jog cím alap -
ján a nyil ván tar tás ba be je gyez tek”. Az üzem ben tar tó a jár -
mû nyil ván tar tás ban, va la mint a jár mû for ga lom ban tart ha -
tó sá gát iga zo ló ok mány ban fel tün te tett sze mély. Fõ sza -
bály ként te hát – va gyis ha a nyil ván tar tás üzem ben tar tó -
ként el té rõ sze mélyt nem je löl meg – a gép jár mû tu laj do -
no sa mi nõ sül üzem ben tar tó nak. [A tör vény több he lyen is
fel vált va tar tal maz za az „üzem ben tar tó (tu laj do nos)”, il -
let ve a „tu laj do nos (üzem ben tar tó)” szó hasz ná la tot]. A
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Közl.nytv. 19.  §-ának (1) be kez dé se is ab ból a vé le lem bõl
in dul ki, hogy a gép jár mû tény le ges hasz ná ló ja ti pi ku san
az üzem ben tar tó (tu laj do nos), ami kor le he tõ vé te szi a par -
ko lá si szol gál ta tást nyúj tó tár sa sá gok szá má ra, hogy a par -
ko lá si díj meg nem fi ze té se ese tén a díj és a pót díj be haj tá -
sa ér de ké ben igé nyel hes sék a jár mû tu laj do no sá ra (üzem -
ben tar tó já ra) vo nat ko zó, ott meg je lölt ada to kat [19.  §
(1) be kez dés n) pont]. Ez a ren del ke zés ter mé sze te sen nem 
fe le lõs sé get meg ala po zó anya gi jogi sza bály, ha nem csak
az igény ér vé nye sí tést meg könnyí tõ el já rás jo gi ren del ke -
zés, ab ban a ti pi kus eset ben, ami kor a tény le ges hasz ná ló
és az üzem ben tar tó (tu laj do nos) sze mé lye egy be esik. A
par ko ló üze mel te tõ je a nyil ván tar tás ból meg is mert ada tok
alap ján te hát köz vet le nül a gép jár mû üzem ben tar tó já val
(tu laj do no sá val) szem ben ér vé nye sít he ti a meg nem fi ze -
tett par ko lá si díj, pót díj meg fi ze té se irán ti igé nyét, hi szen
jog gal té te lez he ti fel, hogy a gép jár mû vel az üzem ben tar tó 
(tu laj do nos) par kolt fi ze tés nél kül.

Ez zel a jó zan ész és a lo gi ka sza bá lya in ala pu ló ter mé -
sze tes vé le lem mel szem ben az üzem ben tar tó ra (tu laj do -
nos ra) há rul a bi zo nyí tá si te her, neki kell a vé lel met hi telt
ér dem lõ mó don meg dön te nie ah hoz, hogy sza ba dul jon a
fe le lõs ség alól. Ez tör tén het pl. an nak bi zo nyí tá sá val, hogy 
a díj fi ze tés el mu lasz tá sá nak az idõ pont já ban már nem õ
mi nõ sült a gép jár mû tu laj do no sá nak, mert a gép jár mû tu -
laj don jo gát (illet ve az üzem ben tar tói jo go sult sá got) már
át ru ház ta, ez a vál to zás azon ban még nem ke rült át ve ze tés -
re a jár mû nyil ván tar tás ban. Elõ for dul hat az is, hogy az
üzem ben tar tó tól (tu laj do nos tól) a gép jár mû vet bi zo nyí tot -
tan el tu laj do ní tot ták, amely kö rül mény szin tén al kal mas a
vé le lem meg dön té sé re. A ti pi ku sabb, gyak rab ban elõ for -
du ló eset azon ban az, ami kor az üzem ben tar tó (tu laj do nos) 
arra hi vat ko zik, hogy a gép jár mû vet az adott idõ pont ban
nem õ hasz nál ta, mert an nak hasz ná la tát bér let cí mén,
vagy más jog cí men más sze mély nek át en ged te. Ez a tény -
ál lás a je len jog egy sé gi el já rás alap já ul szol gá ló fel füg -
gesz tett fe lül vizs gá la ti ügy ben is, ahol gép jár mû vek bér -
be adá sá val üz let sze rû en fog lal ko zó cég kí ván ja a fe le lõs -
sé gét el há rí ta ni azok nak a sze mé lyek nek meg ne ve zé sé vel, 
akik a ke re se ti kö ve te lés alap já ul szol gá ló idõ pon tok ban
az ál ta la üze mel te tett gép jár mû ve ket bér le ti szer zõ dés
alap ján tény le ge sen hasz nál ták.

A vé le lem si ke res meg dön té sé hez az üzem ben tar tó nak
(tu laj do nos nak) a gép jár mû vet tény le ge sen hasz ná ló sze -
mély és a hasz ná lat jog cí mé nek a meg je lö lé sé vel két sé get
ki zá ró mó don (pl. a bér le ti szer zõ dés sel, vagy a tény le ges
hasz ná ló el is me rõ nyi lat ko za tá val) kell bi zo nyí ta nia azt,
hogy a par ko lá si díj fi ze té si kö te le zett ség el mu lasz tá sa kor
a gép jár mû vet nem õ hasz nál ta. Az, hogy a vé le lem meg -
dön té se si ke res-e min dig csak a konk rét ügy ben, a bi zo -
nyí té kok egy be ve té sé vel, azok összes sé gé ben való ér té ke -
lé se és meg gyõ zõ dés sze rin ti el bí rá lá sa alap ján, a Pp.
206.  § (1) be kez dés sze rin ti mér le ge lé si jog kör ben dönt -
hetõ el.

V.

Szer zõ dé ses kö te le zett ség tel je sí té sé ért az el sõd le ges
fe le lõs ség min dig ma gát a szer zõ dõ fe let ter he li. Jog sza -
bály azon ban má sod la go san (köz vet le nül vagy mö göt te -
sen) más sze mély fe le lõs sé gét, helyt ál lá si kö te le zett sé gét
is meg ál la pít hat ja va la mely szer zõ dé ses kö te le zett ség tel -
je sí té sé ért. (A má sod la gos fe le lõs ség emel lett ter mé sze te -
sen ala pul hat an nak el vál la lá sán, va gyis szer zõ dé ses ren -
del ke zé sen is: pl. szer zõ dé ses ke zes ség.) A jog al ko tás ról
 szóló 1987. évi XI. tör vény 1.  § (1) be kez dés f) pont ér tel -
mé ben az ön kor mány za ti ren de let jog sza bály, amely azon -
ban nem le het el len té tes ma ga sabb szin tû jog sza bállyal.
Mi u tán fi ze tõ vá ra ko zó he lyek ki ala kí tá sá ra ál ta lá ban a te -
le pü lé se ken be lül, va gyis ön kor mány za ti törzs va gyon ba
tar to zó he lyi köz uta kon ke rül sor, ezért a vá ra ko zá si (par -
ko lá si) dí jak ról ti pi ku san ön kor mány za ti ren de le tek ren -
del kez nek. Ezek kö zül több is tar tal maz – kü lön bö zõ meg -
fo gal ma zá sok ban – olyan tar tal mú ren del ke zést, amely
sze rint a meg nem fi ze tett par ko lá si díj és pót díj meg fi ze té -
sé re a gép jár mû tu laj do no sa (üzem ben tar tó ja) kö te les.
Ilyen ren del ke zést tar tal maz pl. a Fõ vá ros ban a je len leg
ha tá lyos 19/2005. (IV. 22.) Fõv.Kgy. szá mú ren de let
41.  §-ának (2) be kez dé se is. [A ko ráb ban ha tá lyos és a fel -
füg gesz tett fe lül vizs gá la ti el já rás szem pont já ból irány adó
38/1993. (XII. 27.) Fõv.Kgy. ren de let vi szont ilyen ren del -
ke zést nem tar tal ma zott.]

Amennyi ben ön kor mány za ti ren de let úgy ren del ke zik,
hogy a hely szí nen meg nem fi ze tett par ko lá si dí jat, va la -
mint pót dí jat a gép jár mû tu laj do no sá nak (üzem ben tar tó já -
nak) kell meg fi zet ni, ak kor ez azt je len ti, hogy a tu laj do -
nos (üzem ben tar tó) a tény le ges hasz ná ló meg je lö lé sé vel
nem men te sül het a fe le lõs ség alól.

A ki fej tett in do kok alap ján a jog egy sé gi ta nács – a Bszi.
27.  §-ában, 29.  §-a (1) be kez dé se a) pont já ban és 32.  §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján – a ren del ke zõ rész
sze rint ha tá ro zott.

Bu da pest, 2006. már ci us 20.

Dr. Mu rá nyi Ka ta lin s. k.,
a jog egy sé gi ta nács el nö ke

Dr. Well mann György s. k., Dr. Völgy esi Lász ló né s. k.,
elõ adó bíró bíró

Dr. Be se nye i né 
dr. Var ga Ka ta lin s. k., Dr. Kiss Má ria s. k.,

bíró bíró
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
9/2006. (III. 30.) OVB
á l l á s f o g l a l á s a

a szavazólapok szavazóhelyiségen kívülre vitelérõl

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban írt ha tás kö ré ben el jár va, az aláb bi ál lás fog la -
lást hoz za a sza va zó la pok sza va zó he lyi sé gen kí vül re vi te -
lé rõl.

A Ve. 70.  § (1) be kez dé se sze rint „A vá lasz tó pol gár a
sza va zó la pot bo rí ték ba te szi, és a sza va zat szám lá ló bi zott -
ság elõtt ur ná ba he lye zi”.

En nek a ren del ke zés nek a nyelv ta ni, lo gi kai ér tel me zé -
se, to váb bá a vá lasz tá si el já rás nak a Ve. 3.  § a) és d) pont -
ja i ban meg fo gal ma zott alap el vei, va gyis a vá lasz tás tisz ta -
sá gá nak meg óvá sa és a vá lasz tá si csa lás meg aka dá lyo zá -
sa, il let ve a jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás
alap el ve i bõl kö vet ke zik, hogy a sza va zó lap olyan köz ok -
irat, amely nek ren del te té se a vá lasz tó pol gá rok választói
akaratának megjelenítése, illetve a választási eredmény
megállapítása.

Eb bõl kö vet ke zõ en sér ti a jó hi sze mû és ren del te tés sze rû 
jog gya kor lás el vét az, ha a vá lasz tó pol gár a sza va zó la pot
sa ját ja ként ke ze li, és azt a sza va zó he lyi ség bõl ki vi szi. A
sza va zó lap nak a sza va zó he lyi ség bõl való el vi te le al kal mat 
ad hat akár vá lasz tá si csa lás el kö ve té sé re is, en nek meg -
aka dá lyo zá sa a vá lasz tá sok tisz ta sá gá hoz fû zõ dõ köz ér -
dek.

A sza va zó lap nem ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa a vá -
lasz tá sok tit kos sá gá nak al kot má nyos kö ve tel mé nyét is
sért he ti.

Az OVB ál lás pont ja sze rint a sza va zó lap fi zi kai va ló sá -
gá ban nem a sza va zó pol gá ré, te hát a Ve. 3.  § b) pont já ban
fog lalt alap el ve – az ön kén tes rész vé tel a sza va zás ban –
nem ad fel ha tal ma zást a sza va zó lap nak sza va zó kör bõl tör -
té nõ ki vi te lé re.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
10/2006. (III. 30.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a
az adatrögzítõ és adathordozó eszközök használata 

a szavazatszámláló bizottságokban

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a (4) be kez dé sé nek

a) pont já ban írt ha tás kö ré ben el jár va, az aláb bi ál lás fog la -
lást hoz za a sza va zat szám lá ló bi zott sá gok tag ja i nak adat -
rög zí tõ és adathordozó eszköz használatáról.

1. A Ve. 62.  § (5) be kez dé se elõ ír ja, hogy „A sza va zat -
szám lá ló bi zott ság tag jai a sza va zás idõ tar ta ma alatt – a hi -
va ta los vá lasz tá si ira tok és a (4) be kez dés sze rin ti toll ki -
vé te lé vel – nem hasz nál hat nak adat rög zí tés re vagy adat to -
váb bí tás ra al kal mas esz közt a sza va zó he lyi ség ben”.

A Ve. ren del ke zé se nem tilt ja azt, hogy a sza va zat szám -
lá ló bi zott ság tag jai a sza va zás idõ tar ta ma alatt adat hor do -
zó, ille tõ leg adat rög zí tõ esz kö zö ket tart sa nak ma guk nál,
de meg tilt ja ezek hasz ná la tát.

A Ve. e ren del ke zé sét a tör vény mó do sí tá sá ról  szóló
2005. évi LXXXI. tör vény il lesz tet te be a sza va zás le bo -
nyo lí tá sá nak sza bá lyai közé. A mó do sí tás tör vé nyi szint re
emel te és ez ál tal ál ta lá no san kö te le zõ ér vénnyel ru ház ta
fel az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak a 19/2002.
(IV. 18.) ál lás fog la lá sá nak egy ré szét. Az OVB – a tör -
vényi meg erõ sí tést is figye lembe véve – to vább ra is irány -
adó nak te kin ti a 19/2002. (IV. 18.) OVB ál lás fog la lás kö -
vet ke zõ elvi meg ál la pí tá sa it:

„A sza va zás tit kos sá ga Al kot mány ban és Vjt.-ben fog -
lalt alap el vé nek, va la mint a Ve. 3.  §-ában meg ha tá ro zott
alap el vek nek – kü lö nö sen a sza va zás ban való ön kén tes
rész vé tel, il let ve a jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya -
kor lás el vé nek – sú lyos sé rel mét va ló sít ja meg, ha a vá -
lasz tá si név jegy zék alap ján bár ki hoz zá fér he tõ vé tesz
olyan ada to kat, ame lyek a sza va za ti jo gu kat gya ko rolt,
ille tõ leg a sza vaz ni jo go sult, de még meg nem je lent vá -
lasz tó pol gá rok sze mé lyé re vo nat koz nak. En nek alap ján ti -
lal ma zott min den olyan ma ga tar tás, amely bár mi lyen mó -
don (te le fon, egyéb táv köz lé si esz köz stb.) az em lí tett ada -
tok ról arra nem jo go sult szer vek nek, szer ve ze tek nek, sze -
mé lyek nek tá jé koz ta tást ad.”

2. A Ve. a vá lasz tá si el já rás nyil vá nos sá gá nak el vét
több sza bá lyá ban biz to sít ja. Idetar to zik az, hogy a Ve. 6.  §
(6) be kez dé se sze rint „A sza va zás nap ján a vá lasz tás be fe -
je zé se elõtt a vá lasz tá si iro dák a sza va zók szá má ról és ará -
nyá ról tá jé koz ta tást ad hat nak.” E tá jé koz ta tás nak a tar tal -
mát, mód ját, idõ pont ja it az or szág gyû lé si kép vi se lõk
2006. évi meg vá lasz tá sá ra irá nyu ló el já rás ban a Ve. fel ha -
tal ma zá sa alapján kiadott 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet
részletesen meghatározza.

A Ve. 62.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ti la lom ból, 
va la mint a Ve. 6.  § (6) be kez dé sé ben és a hi vat ko zott BM
ren de let ben sza bá lyo zott in for má ció szol gál ta tá si sza bá -
lyok ból egy ér tel mû en meg ál la pít ha tó, hogy a sza va zás
idõ tar ta ma alatt a sza va zat szám lá ló bi zott ság tag jai sem a
sza va zók szá má ról, sem ará nyá ról, sem a sza va zás
menetének egyéb kérdéseirõl nem szolgáltathatnak
információt.

3. A fen ti ek bõl kö vet ke zõ en a sza va zat szám lá ló bi zott -
ság azon tag ja, aki a Ve. 62.  § (6) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott ti la lom el le né re a sza va zás idõ tar ta ma alatt a sza va -
zó he lyi ség ben adat rög zí tõ vagy adat to váb bí tó esz közt
hasz nál – a Ve. hi vat ko zott ren del ke zé sé ben elõ ír tak köz -
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vet len meg sér té sén túl – ha sú lyo sabb jog sér tés nem va ló -
sul meg – meg sér ti a Ve. 3.  § a) pont já ban meg ha tá ro zott a
vá lasz tás tisz ta sá gá nak meg óvá sa, to váb bá a d) pont ban
sza bá lyo zott jó hi sze mû és ren del te tés sze rû jog gya kor lás
elveit.

4. A Ve. 62.  § (5) be kez dé sé ben elõ írt ti la lom azon ban
csak a sza va zás idõ tar ta má ra [Ve. 61.  § (1) be kez dés] vo -
nat ko zik, a sza va zást kö ve tõ vá lasz tá si el já rá si cse lek mé -
nyek idõ tar ta má ra nem.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
11/2006. (III. 30.) OVB

á l l á s f o g l a l á s a
a szavazás napján végzett közvélemény-kutatásokról

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban írt ha tás kö ré ben el jár va, az aláb bi ál lás fog la -
lást hoz za a sza va zás nap ján vég zett köz vé le mény-ku ta tá -
sok ról.

A Ve. 8.  § (1) be kez dé se sze rint a sza va zást meg elõ zõ
nyol ca dik nap tól a sza va zás be fe je zé sé ig a vá lasz tá sok kal
kap cso la tos köz vé le mény-ku ta tás ered mé nyét nem szabad 
nyilvánosságra hozni.

En nek a ren del ke zés nek az ér tel mé ben a sza va zást meg -
elõ zõ nyol ca dik nap után bár mely mód szer rel foly ta tott
köz vé le mény-ku ta tás ered mé nye csak a sza va zó ur nák le -
zá rá sát köve tõen hoz ha tó nyil vá nos ság ra.

A Ve. 8.  § (2) be kez dés a) pont ja ki mond ja, hogy a sza -
va zás nap ján vég zett köz vé le mény-ku ta tás csak név te len
le het, és az ön kén tes sé gen ala pul hat.

A Ve. 8.  § (2) be kez dés b) pont ja to váb bi kor lá to zás ként 
ki mond ja, hogy a köz vé le mény-ku ta tók abba az épü let be,
amely ben a sza va zó he lyi ség van, nem lép het nek be, a vá -
lasz tó pol gá ro kat sem mi lyen mó don nem zak lat hat ják,
csak a sza va zó he lyi ség bõl ki lé põ ket kér dez he tik meg.

A Ve. 6–8.  §-hoz fû zött ál ta lá nos in dok lás ból egy ér tel -
mû, hogy a tör vény 8.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja az úgy -
ne ve zett exit-poll mód szer rel vég zett köz vé le mény-ku ta -
tá sok ra vo nat ko zó ga ran ci á lis jel le gû kor lá to zá so kat tar -
tal maz za. A tör vény mind azon ál tal nem tilt ja a sza va zás
nap ján más mód szer rel vég zett köz vé le mény-ku ta tás foly -
ta tá sát, fel té ve, ha az a 8.  § (2) be kez dés a) pont já ban sza -
bott kor lá tok kö zött fo lyik, és azok ered mé nyét leg ko ráb -
ban a sza va zás le zá rá sa után hoz zák nyil vá nos ság ra.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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