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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
71/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelete
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról
A Kormány a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.)
37. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, 41. §-ának (8) bekezdésében, 44. §-ában, 50. §-ának (4) bekezdésében,
53. §-ának (4) bekezdésében, 55. §-ának (5) bekezdésében, valamint a 207. §-a (1) bekezdésének c)–e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a Hvt. 50. §-a
(1) bekezdésének c), g)–h) pontjára – a következõket
rendeli el:
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
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b) igénybevevõ: a Magyar Honvédség (a továbbiakban:
Honvédség), a rendvédelmi szervek és a Hvt. 43. §-ában
meghatározott honvédelemben közremûködõ szervek,
c) szolgáltatásra kötelezett: a Hvt. 5. §-a (3) bekezdésében meghatározott jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezetek, amelyeket a honvédelem
feladatainak végrehajtása érdekében – jogszabály vagy az
igénybevételi hatóság egyedi döntése alapján – gazdasági
és anyagi szolgáltatás teljesítésére vagy a szolgáltatás
igénybevételének tûrésére, valamely tevékenységtõl való
tartózkodásra, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges
elõkészületi tevékenységre, az igénybevétel tervezéséhez
szükséges adatok közlésére köteleznek,
d) üzemi szolgáltatás: közszükségletet kielégítõ alapvetõ szolgáltatásokat folyamatosan biztosító közüzem
szolgáltatása,
e) védelmi igazgatás: a közigazgatás részét képezõ feladat- és szervezeti rendszer. Az állam komplex védelmi
feladatainak megvalósítására létrehozott, valamint e feladatra kijelölt közigazgatási szervek által végzett végrehajtó, rendelkezõ tevékenység, amely magában foglalja az
Alkotmányban szabályozott minõsített idõszakokra és az
azokat kiváltható helyzetekre történõ felkészülést, továbbá az említett idõszakok és helyzetek honvédelmi, polgári
védelmi, katasztrófavédelmi, védelemgazdasági, lakosság-ellátási feladatainak tervezésére, szervezésére, a feladatok végrehajtására irányuló állami tevékenységek
összességét.

1. §
Ez a rendelet határozza meg:
a) a gazdasági és anyagi szolgáltatások igénybevételének és a kártalanítási eljárásnak a részletes szabályait,
b) a honvédelemben közremûködõ szervek feladatát és
hatáskörét,
c) a miniszterek honvédelmi igazgatási feladatait, a minisztériumok és országos hatáskörû szervek honvédelmi
tevékenységének összehangolását,
d) a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködésének feltételeit,
e) a centrális alárendeltségû területi és helyi védelmi
igazgatási szervek honvédelmi feladatait,
f) a hadkiegészítõ parancsnokságok illetékességi területét.

II. Fejezet
A GAZDASÁGI ÉS AZ ANYAGI SZOLGÁLTATÁSOK
IGÉNYBEVÉTELÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI
Az igénybevétel általános szabályai
3. §

2. §

(1) Amennyiben az igénybevételi hatósági jogkört miniszter gyakorolja, és az igénybevevõ a Honvédség vagy
rendvédelmi szerv, a szolgáltatás igénylésére a Honvédséget, illetve a rendvédelmi szervet irányító miniszter jogosult.

E rendelet alkalmazásában
a) igénybevétel: a honvédelmi érdek kielégítésének
olyan módja, amely szerint az ingatlan vagy ingó dolog
(technikai eszköz) birtokbavétele, a szolgáltatás teljesítése
igénybevételi eljárás alapján történik,

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetekben a szolgáltatás igénylésére a Honvédség kijelölt egység- vagy annál
magasabb szintû parancsnoka, a rendvédelmi szervek regionális, megyei, fõvárosi szintû vezetõje, illetve a büntetés-végrehajtás esetében a büntetés-végrehajtási intézet,
intézmény parancsnoka, igazgatója jogosult.
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4. §

8. §

A szolgáltatás teljesítésére a szolgáltatás tulajdonosa,
birtokosa, illetve az azzal rendelkezni jogosult kötelezhetõ.

Ha a szolgáltatás ellenértéke megállapítható, azt a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.

9. §
5. §
Az igénybevételt elrendelõ határozattal szolgáltatásra
kötelezett köteles a szolgáltatás teljesítését befolyásoló
minden változást, tényt az igénybevételt elrendelõ hatóságnál haladéktalanul bejelenteni.

Üzemi szolgáltatás esetén, vagy ha a szolgáltatás ellenértéke megállapítható, a szolgáltatás ellenértékét idõszakonként utólag, illetõleg annak átvételével egyidejûleg ki
kell fizetni.

10. §
6. §
(1) A szolgáltatást az igénybevételt elrendelõ határozatban megállapított helyen és idõpontban vagy a határozat
átadásakor haladéktalanul teljesíteni kell.
(2) Az igénybevételi hatóság a szolgáltatás idõbeni teljesítése érdekében a szolgáltatás tárgyának legfeljebb
30 napos készenlétben tartását rendelheti el (készenlétben
tartási határozat). Ilyenkor a szolgáltatás tényleges teljesítését külön határozatban kell elrendelni.

7. §
(1) A szolgáltatás tárgyának átadásakor, átvételekor, illetve a szolgáltatás teljesítésekor jegyzõkönyvet kell felvenni. A jegyzõkönyvben rögzíteni kell a szolgáltatásra
kötelezett nevét, illetve székhelyét (telephelyét, fióktelepét), az igénybevételt elrendelõ hatóság megnevezését, az
igénybevevõ adatait, a szolgáltatás tárgyát, teljesítésének
helyét, idejét, az igénybevételt elrendelõ határozat számát,
harmadik személynek a szolgáltatás tárgyára vonatkozó
esetleges jogát, továbbá minden olyan tényt vagy adatot,
amelyet bármelyik fél a kártalanítás szempontjából lényegesnek tart.
(2) Ingó vagy ingatlan dolog átadása esetén a jegyzõkönyvben rögzíteni kell az azok azonosítására alkalmas
adatokat, pontos vagy becsült értéküket, állapotukat, a
célra való alkalmasságukat.
(3) A jegyzõkönyvet a jegyzõkönyvvezetõ, a szolgáltatásra kötelezett vagy képviselõje és a szolgáltatás átvevõje
írja alá. Az aláírás megtagadása esetén e tényt és ennek
okát a jegyzõkönyvben két tanú jelenlétében rögzíteni
kell.
(4) A jegyzõkönyv egy-egy példányát át kell adni vagy
meg kell küldeni az igénybevevõnek, a szolgáltatásra kötelezettnek vagy képviselõjének, az igénybevételi hatóságnak és a jegyzõkönyvben megnevezett más olyan személynek, akinek a szolgáltatás teljesítése jogát vagy jogos
érdekét érinti.

(1) A szolgáltatási kötelezettség megszûnik, ha
a) a szolgáltatás teljesítését elrendelõ határozat kiadásának indoka megszûnt,
b) a teljesítés megkezdése után olyan körülmény merült fel, amelynek alapján szolgáltatás teljesítését elrendelõ határozathozatal kizárt lett volna,
c) a szolgáltatás teljesítését elrendelõ határozatban
megjelölt határidõ lejárt.
(2) Az igénybevevõ az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban
meghatározott körülményekrõl való tudomásszerzést, illetve a c) pontjában említett határidõ lejártát követõ 8 napon belül köteles a szolgáltatás tárgyát a szolgáltatásra
kötelezettnek visszaadni.
(3) Ha az igénybevevõnek tudomása van arról, hogy a
szolgáltatásra kötelezett a szolgáltatás tárgyának visszavételére már nem jogosult, a szolgáltatás tárgyát az igénybevételi hatóság rendelkezésére kell bocsátania. Az igénybevételi hatóság a szolgáltatás tárgyát az átvételre jogosult
személynek a jogosultság megállapítása után kiadja.
(4) A szolgáltatási kötelezettség megszûnésekor vagy a
szolgáltatás tárgyának visszaadásakor jegyzõkönyvet kell
felvenni a 7. § szerinti tartalommal.

11. §
A szövetségi kötelezettség teljesítése érdekében a vagyoni szolgáltatások elrendelése során a befogadó nemzeti
támogatásra vonatkozó vagy a technikai megállapodásra
megkötött szabályok szerint kell eljárni.

Ingatlanok és szolgáltatások nyilvántartása
12. §
A honvédelmi feladatok megvalósulásához szükséges,
az 1. melléklet alapján az ingatlanokról – beleértve azok
infrastrukturális szolgáltatásait is – és szolgáltatásokról az
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ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett székhelye (telephelye, fióktelepe) szerint illetékes jegyzõ, valamint az általa átadott adatok alapján a hadkiegészítõ
parancsnokság nyilvántartást vezet.

13. §
(1) Az 1. mellékletben meghatározott ingatlanok, szolgáltatások adatait a 14. §-ban egyszeri adatszolgáltatásra
kötelezettek az adatközlést elrendelõ határozatban megállapított határidõn belül, a 15. § (6) bekezdésében rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek évente január 31-ig a
2. melléklet szerinti formanyomtatványon jelentik be a
jegyzõnek. Az egyszeri adatszolgáltatásra kötelezettnek
az adatközlést a hadkiegészítõ parancsnoksághoz is teljesíteni kell.
(2) Ingatlanról, szolgáltatásról a 2. mellékletben szereplõ adatok tarthatók nyilván.
(3) Ha az elõzõ évi jelentés óta az adatokban változás
nem történt, a jelentésnek csak e tényt kell tartalmaznia.
(4) A bejelentés alapján a jegyzõ pontosítja a nyilvántartást és a jelentést évente március 1-jéig megküldi a hadkiegészítõ parancsnokságnak.

A megyei közgyûlés elnöke, fõvárosban a fõpolgármester
igénybevételi hatáskörébe tartozó ingatlanok, ingók
és szolgáltatások igénybevételi célú kijelölésének,
igénybevételének eljárási szabályai
14. §
Az igénybevétel tervezése érdekében – a hadkiegészítõ
parancsnokság javaslata alapján – a megyei közgyûlés elnöke, fõvárosban a fõpolgármester határozatában a szolgáltatásra kötelezett részére a Hvt. 34. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján egyszeri adatszolgáltatási kötelezettséget írhat elõ. A határozatot a hadkiegészítõ parancsnokság készíti elõ.

15. §
(1) Az igénybevevõ az ingatlan, szolgáltatás igénybevételi célú kijelölésére vonatkozó kérelmét az igényelt ingatlan fekvése vagy az igénybevevõ székhelye szerint illetékes megyei, fõvárosi hadkiegészítõ parancsnokság vezetõjéhez nyújtja be. Az igénybevevõ akkor kezdeményezheti
az ingatlan, szolgáltatás igénybevételi célú kijelölését, ha
annak megszerzése polgári jogi szerzõdés alapján nem lehetséges. A kérelem tartalmazza az igénybevétel célját,
várható idõtartamát, továbbá az igénybe venni kívánt ingatlan nagyságát, illetve szolgáltatás tartalmát (jellegét).
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(2) A hadkiegészítõ parancsnokság a nyilvántartása
alapján kiválasztja a kérelemnek megfelelõ ingatlanokat,
szolgáltatásokat. Ha a hadkiegészítõ parancsnokság székhelye szerinti megyei, fõvárosi védelmi bizottság illetékességi területén a kérelemnek megfelelõ ingatlan, szolgáltatás igénybevételre nem jelölhetõ ki, a hadkiegészítõ
parancsnokság ennek megállapításától számított 5 napon
belül az igénybevételre történõ kijelölés érdekében másik
hadkiegészítõ parancsnokságot keres meg, és errõl tájékoztatja az igénybevevõt.
(3) Az igénybevételi hatóság – a hadkiegészítõ parancsnokság javaslata alapján – a bejelentések valódiságának
ellenõrzésére helyszíni ellenõrzést rendelhet el. A helyszíni ellenõrzés lefolytatására megbízólevél alapján a hadkiegészítõ parancsnokságon szolgálatot teljesítõ katona is
felhatalmazható.
(4) A hadkiegészítõ parancsnokság az igénybevevõ nyilatkozata alapján a szükséges ingatlanok és szolgáltatások
igénybevevõ részére történõ kijelölésére vonatkozó határozati javaslatát az ingatlan fekvése, szolgáltatás esetén a
szolgáltatásra kötelezett székhelye (telephelye, fióktelepe)
szerint illetékes megyei, fõvárosi védelmi bizottság elé
terjeszti.
(5) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság határozatában
kijelöli az igénynek megfelelõ ingatlanokat, szolgáltatásokat. A döntésrõl a hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje
útján tájékoztatja az igénybevevõt, az ingatlan fekvése, illetve a szolgáltatásra kötelezett székhelye (telephelye,
fióktelepe) szerint illetékes polgármestert, az ingatlan, a
szolgáltatás tulajdonosát, birtokosát, azzal rendelkezni
jogosultat.
(6) A megyei közgyûlés elnöke, fõvárosban a fõpolgármester az igénybevételre kijelölt ingatlan, szolgáltatás tulajdonosát, birtokosát, az azzal rendelkezni jogosultat a
Hvt. 35. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján a kijelölés
idõtartamára rendszeres adatszolgáltatásra kötelezi. A
határozatot a hadkiegészítõ parancsnokság készíti elõ.

16. §
(1) Ha a 15. § (6) bekezdésében rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett a kijelölt ingatlant, szolgáltatást idõközben elidegenítette, vagy azzal más ok miatt már nem rendelkezik, errõl 8 napon belül az ingatlan fekvése, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye (telephelye, fióktelepe) szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokságot az errõl szóló okiratok másolatának megküldésével együtt értesíti.
(2) Az igénybevevõ tájékoztatja az igénybevételre kijelölt ingatlan fekvése, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra
kötelezett székhelye (telephelye, fióktelepe) szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokságot, ha a honvédelmi feladatainak ellátása érdekében a részére kijelölt ingatlan,
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igénybevételére

a

továbbiakban

nincs

(3) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság – a hadkiegészítõ parancsnokság javaslatára – a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett értesítése, illetve az igénybevevõ tájékoztatása alapján megszünteti az ingatlan, szolgáltatás
igénybevételi célú kijelölését, és errõl tájékoztatja mindazokat, akiket a kijelölésrõl tájékoztatott.

17. §
A hadkiegészítõ parancsnokság az igénybevételre kijelölt ingatlannal, szolgáltatással kapcsolatos rendszeres
adatszolgáltatásról – az adatokban bekövetkezett, igénybevételt befolyásoló változás esetén – az adatok megküldésével évente április 30-ig tájékoztatja az igénybevevõt.

18. §
(1) Az igénybevevõ igénybevételre vonatkozó kérelme
alapján az ingatlan, illetve szolgáltatás igénybevételét elrendelõ közigazgatási döntést az ingatlan fekvése, szolgáltatás esetén a szolgáltatásra kötelezett székhelye (telephelye, fióktelepe) szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokság készíti elõ.
(2) A határozat öt példányban készül, melynek egy-egy
példányát a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester megküldi a megyei, fõvárosi hadkiegészítõ
parancsnokságnak, valamint a hadkiegészítõ parancsnok
útján az igénybevevõnek, az ingatlan fekvése, illetve a
szolgáltatásra kötelezett székhelye (telephelye, fióktelepe)
szerint illetékes polgármesternek, valamint a szolgáltatásra kötelezettnek.
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zök, azok tartozékai és pótalkatrészei – és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások nyilvántartása, igénybevevõ részére
történõ igénybevételi célú kijelölése, valamint igénybevételének elrendelése a hadkiegészítõ parancsnokság feladata. A bejelentési kötelezettség alá esõ technikai eszközöket
a 3. melléklet tartalmazza.
(2) A hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje a technikai
eszköz igénybevételének tervezése érdekében határozatában a szolgáltatásra kötelezett részére a Hvt. 34. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján egyszeri adatszolgáltatási
kötelezettséget írhat elõ.

21. §
(1) A 20. § (2) bekezdésében egyszeri adatszolgáltatásra
kötelezettek az adatközlést elrendelõ határozatban megállapított határidõn belül, a 23. § (3) bekezdésében rendszeres adatszolgáltatásra kötelezettek évente a január 1-jei
helyzetnek megfelelõen március 1-jéig tesznek bejelentést
a tulajdonukban, birtokukban lévõ, a 3. melléklet szerint
bejelentésre kötelezett technikai eszközökrõl.
(2) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére
szükséges technikai eszközökre vonatkozó bejelentést a
4., 5., 6., 7., 8., 9. mellékletben szereplõ nyomtatványokon
az adatszolgáltató székhelye (telephelye, fióktelepe) szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnoksághoz kell teljesíteni.
(3) Szükség esetén az adatok pontosítását a hadkiegészítõ parancsnokság év közben is kezdeményezheti.
(4) Ha az adatokban a korábbi jelentés óta változás nem
történt, a jelentésben csak ezt kell közölni.

22. §
19. §
Ingó dolgok gazdasági és anyagi szolgáltatás keretében
történõ igénybevételekor a 14–18. §-ban meghatározott eljárást kell megfelelõen alkalmazni.

A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére szükséges
technikai eszközök nyilvántartásának, igénybevételi célú
kijelölésének és igénybevételének eljárási szabályai

20. §
(1) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére
szükséges, a szolgáltatásra kötelezettek technikai eszközeinek – így különösen gépek, közúti jármûvek, vasúti,
vízi és légi szállításokra igénybe vehetõ technikai eszkö-

A hadkiegészítõ parancsnokság a gazdaságfelkészítési
rendszerbe bevont tervezõ szervek részére a bejelentett
technikai eszközökrõl a honvédelmi és a befogadó nemzeti
támogatási feladatok tervezéséhez adatot szolgáltat.

23. §
(1) Az igénybevevõ a technikai eszköz igénybevételi
célú kijelölésére vonatkozó kérelmét a székhelye szerint
illetékes megyei, fõvárosi hadkiegészítõ parancsnokság
vezetõjéhez nyújtja be. Az igénybevevõ akkor kezdeményezheti a technikai eszköz igénybevételi célú kijelölését,
ha annak megszerzése polgári jogi szerzõdés alapján nem
lehetséges. A kérelemnek tartalmaznia kell az igénybevétel célját, várható idõtartamát, továbbá az igénybe venni
kívánt technikai eszköz megnevezését.
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(2) A Honvédség és a rendvédelmi szervek részére
szükséges technikai eszközöket a hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje jelöli ki. Ha a hadkiegészítõ parancsnokság illetékességi területén a kérelemnek megfelelõ technikai eszköz igénybevételre nem jelölhetõ ki, a hadkiegészítõ parancsnokság ennek megállapításától számított 5 napon belül az igénybevételre történõ kijelölés érdekében
másik hadkiegészítõ parancsnokságot keres meg, és errõl
tájékoztatja az igénybevevõt.
(3) A hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje a technikai
eszköz kijelölésérõl szóló határozatban annak tulajdonosát, birtokosát a Hvt. 35. §-a (2) bekezdésének a) pontja
alapján a kijelölés idõtartamára rendszeres adatszolgáltatásra kötelezi.
(4) A technikai eszköz igénybevételre történõ kijelölésérõl a hadkiegészítõ parancsnokság tájékoztatja az
igénybevevõt.

24. §
(1) Ha a 23. § (3) bekezdésében rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett az igénybevételre kijelölt technikai eszközt idõközben elidegenítette, a forgalomból kivonta,
vagy azzal más ok miatt már nem rendelkezik, errõl 8 napon belül a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget elrendelõ hadkiegészítõ parancsnokságot az errõl szóló okiratok másolatának megküldésével együtt értesíti.
(2) Az igénybevevõ tájékoztatja a technikai eszközt
igénybevételre kijelölõ hadkiegészítõ parancsnokságot, ha
honvédelmi feladatainak ellátása érdekében a részére kijelölt technikai eszköz igénybevételére a továbbiakban
nincs szükség.
(3) A hadkiegészítõ parancsnokság a rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett értesítése, illetõleg az igénybevevõ nyilatkozata alapján megszünteti a technikai eszköz
igénybevételi célú kijelölését, és errõl tájékoztatja
mindazokat, akiket a kijelölésrõl tájékoztatott.

25. §
A hadkiegészítõ parancsnokság az igénybevételre kijelölt technikai eszközzel kapcsolatos rendszeres adatszolgáltatásról – az adatokban bekövetkezett, igénybevételt
befolyásoló változás esetén – az adatok megküldésével
évente április 30-ig tájékoztatja az igénybevevõt.
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sára, vagy a technikai eszközzel történõ fuvarozási, illetõleg személyszállítási szolgáltatás teljesítésére kötelezi.

27. §
A technikai eszköz elõállításának és átadásának elrendelése esetén a technikai eszközt a 10. mellékletben meghatározott követelmények szerint kell a rendeltetésnek
megfelelõ, használatra alkalmas állapotban, a rendszeresített tartozékokkal együtt átadni. A szolgáltatásra kötelezett
a készletében lévõ tartalék alkatrészeknek az átadásra kerülõ eszközökkel arányos részét köteles az igénybevevõnek átadni.

28. §
Az átadás céljából elõállított technikai eszközt, tartozékait és a tartalék alkatrészeket az elõállítás helyén az
igénybevevõ által létrehozott bizottság veszi át. A bizottság a technikai eszköz állapotával, használhatóságával,
felszerelésével kapcsolatos megállapításait, a felfedett hibákat, rongálódásokat és hiányokat jegyzõkönyvben rögzíti. A bizottság tagjai és a szolgáltatásra kötelezett a
jegyzõkönyvet aláírják.

III. Fejezet
A KÁRTALANÍTÁSI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI
29. §
(1) A szolgáltatást igénylõt vagy az általa kijelölt, a
szolgáltatás átvételére jogosult szervet a szolgáltatás teljesítése miatt felmerült vagyoni hátrányért – a Hvt.-ben
meghatározott esetek kivételével – kártalanítási kötelezettség terheli.
(2) Kártalanítást a jogosult kérelmére kell megállapítani. A szolgáltatás teljesítésére kötelezõ határozatban a
szolgáltatásra kötelezettet errõl tájékoztatni kell.
(3) A kérelmet a szolgáltatást elrendelõ igénybevételi
hatósághoz kell benyújtani.

26. §

(4) A kártalanítás iránti igényt a kár keletkezésétõl számított 60 napos elévülési határidõn belül lehet érvényesíteni.

A hadkiegészítõ parancsnokság vezetõje az igénybevevõ igénybevételre vonatkozó kérelme alapján a szolgáltatásra kötelezettet a technikai eszköz elõállítására és átadá-

(5) A kártalanítási igény elévülésére egyebekben a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítés elévülésére vonatkozó
szabályai az irányadók.
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30. §

A kártalanítási eljárás lefolytatása során az igénybevételi hatóság egyezség létrehozását kíséreli meg a felek között. Félnek az igényjogosult és a kártalanítás megfizetésére köteles szerv tekintendõ.

31. §
(1) Az igénybevételi hatóság a kártalanítás összegének
megállapításánál figyelembe veszi:
a) szolgáltatás esetén a gazdasági forgalomban lévõ hasonló szolgáltatásért járó szokásos díjat,
b) szolgáltatás tárgya használatának átengedése esetén
a használat során bekövetkezett értékcsökkenés mértékét,
c) ingó és ingatlan dolog állagában okozott kárnál a dolog szakszerû helyreállításának, kijavításának költségét,
d) a szolgáltatás tárgyának elvesztése vagy megsemmisülése esetén az átvétel idõpontjában meglévõ forgalmi
értékét,
e) a szolgáltatás teljesítése miatt elmaradt vagyoni
elõnyt,
f) a szolgáltatás ellenértékeként a kártalanítási határozat meghozataláig kifizetett összeget.
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kedéseket, rendszabályokat, valamint tájékoztatja az
elrendelõt azok eredményérõl,
d) munkacsoportokat hoz létre a honvédelmi feladatai
teljesítésére,
e) részt vesz a honvédelmi felkészítés éves kormányzati, területi feladattervében meghatározott gyakorlatokon,
f) mûködteti a részére meghatározott eseményfigyelõés jelzõrendszer (monitoring) elemeit,
g) végzi a meghagyással kapcsolatos feladatokat,
h) rendszeresen gyakoroltatja a honvédelmi feladatok
végrehajtását, vezetõ állománya részt vesz a honvédelmi
feladatok ellátásához nélkülözhetetlen ismeretek elsajátításához szükséges képzéseken, felkészítéseken,
i) megõrzi a részére átadott honvédelmi rendeltetésû
eszközöket, berendezéseket, ingó és ingatlan dolgokat,
rendeltetésszerû használattal gondoskodik az állagmegõrzésükrõl, üzembiztonságukról,
j) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket – a Hvt.
44. §-ára, 56. §-a (1) bekezdésének d) pontjára figyelemmel – részére jogszabály, valamint az irányításáért felelõs
igazgatási szerv vezetõje meghatároz.

A jegyzõ és az építésügyi hatóság honvédelmi feladatai

(2) A kártalanítást pénzben kell megállapítani és megfizetni.

34. §

32. §

A hadkötelezettség fennállásának idõszakában a Hvt.
22. §-a (4) bekezdésének c)–e) pontjaiban meghatározott
körülmények fennállását a hadköteles kérelmére a jegyzõ
igazolja.

A kártalanítás megfizetésére kötelezett a jogerõs határozat vagy bírósági ítélet kézhezvételétõl számított 15 napon
belül köteles a kártalanítási összeget kifizetni.

IV. Fejezet
A HONVÉDELEMBEN KÖZREMÛKÖDÕ SZERVEK
FELADATAI ÉS HATÁSKÖRE
Általános feladatok
33. §
A honvédelemben közremûködõ szerv a honvédelmi
feladatok végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi
feltételek biztosítása érdekében:
a) elkészíti a Kormány, az illetékes miniszter, valamint
a megyei, a fõvárosi, a helyi védelmi bizottság, illetve a
honvédelmi feladatot ellátó polgármester rendelkezése
szerinti intézkedési tervet,
b) kialakítja a honvédelmi feladatok ellátására alkalmas szervezeti és mûködési rendet,
c) végrehajtja a részére meghatározott, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intéz-

35. §
(1) A katonai légügyi hatóság részére minden év november 30-ig a rendelkezésre álló nyilvántartások és iratok adatai alapján, illetve ezek hiányában az építmények
becsült magasságának alapulvételével jegyzéket küldenek
a) a 11. mellékletben meghatározott települések elsõfokú építésügyi hatóságai – a (2) bekezdés szerinti építmények kivételével – az illetékességi területükön található
azon építményekrõl, amelyeknek legmagasabb pontja
meghaladja a rendezett terepszint feletti 25 méteres magasságot;
b) a 11. mellékletben nem szereplõ települések elsõfokú építésügyi hatóságai – a (2) bekezdés szerinti építmények kivételével – az illetékességi területükön található
azon építményekrõl, amelyeknek legmagasabb pontja
meghaladja a rendezett terepszint feletti 50 méteres magasságot.
(2) A sajátos építményfajtákról, továbbá az egyedi mûemléki védelem alatt álló építményekrõl a rájuk vonatkozó
külön jogszabályokban meghatározott, elsõfokú építésügyi hatósági jogkört gyakorló szervek – az (1) bekezdés
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szerinti jegyzék megküldésével – szolgáltatnak adatot a
katonai légügyi hatóság részére.
(3) A jegyzéknek tartalmaznia kell a következõ adatokat:
a) az (1) és (2) bekezdés szerinti építmények
aa) megnevezését (lakóépület, torony, kémény stb.),
ab) rendezett terepszint feletti relatív magasságát;
b) a földrészlet helyrajzi számát;
c) a terület Balti-tengerszint feletti magasságát;
d) a település belterületén elhelyezkedõ építmények
esetében azok pontos címét.
(4) A (3) bekezdés szerinti adatok közül a jegyzéknek
csak azokat kell tartalmaznia, amelyek a rendelkezésre
álló nyilvántartások és iratok alapján megállapíthatók,
vagy amelyekrõl az adatszolgáltatónak tudomása van. A
(3) bekezdés ab) alpontjában meghatározott adat becsült
értékét közölni kell. Az adatszolgáltató nem felel a becsült
érték pontosságáért.
(5) Ha az adatokban a korábbi bejelentés óta változás
nem történt, akkor a jegyzékben csak ennek tényét kell közölni.
(6) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltató az
építmény megszûnését követõ 30 napon belül írásban értesíti a katonai légügyi hatóságot.
(7) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltató köteles segítséget nyújtani a Honvédelmi Minisztérium, illetve
a Honvédség által megbízott földmérõk részére az építmények adott településen történõ azonosításához.
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A honvédelemben közremûködõ szervek sorozással
kapcsolatos feladatai
38. §
(1) A hadkötelezettség fennállásának idõszakában a
hadkiegészítõ parancsnokság vezetõjének tájékoztatása
alapján
a) a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester,
b) a hadköteles bejelentett lakóhelye szerint illetékes
községi, városi, megyei jogú városi, fõvárosi kerületi
polgármester,
c) a megyei (budapesti) rendõrfõkapitány és a hadköteles bejelentett lakóhelye szerint illetékes helyi rendõri
szerv vezetõje,
d) a sorozásra kijelölt orvosokat, pszichológusokat
foglalkoztató, illetve a sorozással kapcsolatos szakorvosi,
pszichológiai vizsgálatok végrehajtásában érintett egészségügyi intézmények vezetõi
közremûködnek a hadkötelesek sorozásában, a feltételek
biztosításában.
(2) A tájékoztató tartalmazza mindazokat a feladatokat,
amelyek teljesítésében az érintett szervnek kell közremûködnie, illetve azokat a tényeket, amelyekrõl tudomással
kell bírnia.

V. Fejezet
36. §
(1) A földrészlet tulajdonosa (használója), valamint a
35. § (1) és (2) bekezdése szerinti építmény tulajdonosa
(használója) együttmûködik az építésügyi hatósággal annak érdekében, hogy a jegyzék a tényleges viszonyoknak
megfelelõ, pontos adatokat tartalmazza.
(2) Ha a katonai légügyi hatóság részére szolgáltatott
adatok a korábban szolgáltatott adatokhoz képest eltérnek,
a 35. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, illetékes
adatszolgáltató szerv az adatpontosításban együttmûködik.

37. §
Az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok költségeit
a katonai légügyi hatóság – számla ellenében – az adatszolgáltatónak 15 napon belül megtéríti. A térítés a jegyzékben egy tereptárgyra szolgáltatott adatok száma szerint
történik. Adatonként 100 Ft összegû térítés jár.

A MINISZTÉRIUMOK ÉS ORSZÁGOS HATÁSKÖRÛ
SZERVEK HONVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE
Az irányítás és vezetés rendje
39. §
(1) A Kormány a nemzeti és a szövetségi kötelezettségbõl eredõ honvédelmi feladatok végrehajtására sajátos irányítási és vezetési rendszert mûködtet.
(2) Az irányítási és vezetési rendszer részei
a) a honvédelem központi irányítását végzõ szervek, a
minisztériumok és az országos hatáskörû szervek,
b) a területi és helyi védelmi igazgatási szervek,
c) a honvédelmi felkészülés egyes feladatainak ellátásában résztvevõk,
d) a Kormány által állandó vagy ideiglenes jelleggel
létrehozott testületek.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt szerveknél a honvédelemmel foglalkozó sajátos szervezetet kell létrehozni.
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40. §

A Hvt. 50. §-a (1) bekezdésének c), g)–i) pontjában, valamint az 52. §-a (1) bekezdésének b), c) és e) pontjában
meghatározott döntések szakmai elõkészítésének és végrehajtásának koordinációját a honvédelmi igazgatás kormányzati, szakmai feladatait ellátó Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal (a továbbiakban: HM Védelmi
Hivatal) végzi.

41. §
(1) A HM Védelmi Hivatal a honvédelmi miniszter irányítása alatt álló, önálló jogi személyiségû, központi hivatalként mûködõ közigazgatási szerv, amely ellátja a jogszabályokban és az állami irányítás egyéb jogi eszközeiben meghatározott honvédelmi igazgatási feladatokat.
(2) A HM Védelmi Hivatal részletes feladatait, hatáskörét és szervezetét a honvédelmi miniszter alapító okiratban
határozza meg.

A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés
42. §
(1) A Polgári Veszélyhelyzeti Tervezés a honvédelmi
felkészítés feladatrendszerében végzett tervezõ tevékenység a kormányzás folyamatos biztosítása, a lakosság és az
anyagi javak védelme, a gazdaság mûködõképességének
fenntartása, a Honvédség és a rendvédelmi szervek, valamint a szövetségi mûveletek polgári támogatása, továbbá a
polgári hatóságok katonai erõkkel és eszközökkel történõ
segítése érdekében.
(2) A Kormány irányítja a Polgári Veszélyhelyzeti Tervezéssel összefüggõ nemzeti feladatok végrehajtását.

43. §
A NATO Felsõszintû Polgári Veszélyhelyzet Tervezési
Bizottság és szervei munkájában a Kormány az illetékes
(kijelölt) miniszterek útján képviselteti magát.

Az ország területének hadmûveleti elõkészítése
44. §
(1) Az ország területének hadmûveleti elõkészítése a
honvédelmi felkészítés része.
(2) Az ország területének hadmûveleti elõkészítése átfogja mindazokat a feladatokat, rendszabályokat, amelyek
biztosítják az állam zavartalan mûködéséhez, az ország
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honvédelméhez, a szövetségesi feladatok végrehajtásához
szükséges feltételeket a védõ erõk és eszközök elhelyezése, mobilizálása, a mûveletek végrehajtása érdekében.
(3) A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági érdekeit
érvényesíteni kell a terület- és a településrendezési elvek
meghatározásakor, az infrastrukturális fejlesztési tervek
kialakításakor.

A honvédelmi miniszter, a miniszterek és az országos
hatáskörû szervek vezetõinek honvédelmi igazgatási
feladatai
45. §
A honvédelmi miniszter
a) a hazai eszköz- és anyagfejlesztések tervezéséhez
igényeket és adatokat szolgáltat az érintett miniszterek
számára, továbbá együttmûködik velük a kormányzati hadiipari fejlesztések irányításában és végrehajtásában, valamint biztosítja a hazai termelõ és fejlesztõ intézmények
beszállításokban való részvételi lehetõségét (versenytárgyalás stb.),
b) a nemzetgazdaság minõsített idõszaki tervezéséhez
adatot szolgáltat a gazdaságfelkészítési rendszerbe bevont
tervezõ szervek számára,
c) a minõség- (megfelelõség-) tanúsításról és az akkreditálásról szóló jogszabályokkal összhangban meghatározza a Honvédség minõségügyi intézményrendszerére és
annak mûködésére vonatkozó követelményeket,
d) együttmûködik a Magyar Szabványügyi Testülettel
és az érdekelt miniszterekkel a katonai szabványosítás fõ
irányainak meghatározásában, a szabványok kidolgozásában.

46. §
(1) A miniszter
a) gondoskodik a védelmi tervezés tárcaszintû rendszerének kialakításáról és mûködtetésérõl,
b) végzi a befogadó nemzeti támogatás feladat- és hatáskörébe tartozó feladatait,
c) a kormányzati döntésnek megfelelõen ágazati hatáskörében kialakítja a nemzetgazdasági erõforrások – nemzeti, szövetségi kötelezettségbõl eredõ – védelmi célú elõkészítésének, tartalékolásának feltételeit, rendjét, ágazati
tervezõ szervként közremûködik a gazdaságfelkészítés
rendszerében,
d) végzi az ország területének hadmûveleti elõkészítésébõl a tárcára háruló feladatokat,
e) elõkészíti a felelõsségi körébe tartozó rendkívüli intézkedések jogszabálytervezeteit,
f) kialakítja a honvédelmi felkészülés tárcaszintû irányítási, szervezeti, mûködési rendszerét és rendjét, gon-
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doskodik a technikai feltételekrõl, a tárca irányítási, vezetési feltételeinek elõkészítésérõl,
g) feladat- és hatáskörében közremûködik a centrális
alárendeltségû közigazgatási és a helyi védelmi igazgatási
szervek felügyeletének végrehajtásában,
h) nemzeti és nemzetközi gyakorlatokon való részvétel
tervezésével, végrehajtásával közremûködik az ágazati
honvédelmi feladatok végrehajtása gyakorlásában,
i) beszámol a tárgyévet megelõzõ év ágazati honvédelmi feladatainak végrehajtásáról, illetve közremûködik a
honvédelmi felkészítés éves kormányzati feladattervének
összeállításában,
j) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály
vagy kormányhatározat részére meghatároz,
k) végzi a meghagyással kapcsolatos feladatokat.
(2) A miniszter – feladatkörében – a honvédelmi feladatok végrehajtását szolgáló ágazati intézkedési tervek elkészítését, végrehajtását írhatja elõ, vagy más módon gondoskodik a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok
megvalósulásáról.
(3) A minisztériumok, a Miniszterelnöki Hivatal és az
országos hatáskörû szervek honvédelemmel foglalkozó
szervezeti egysége a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtására során közremûködik a kormányzati döntések szakmai megalapozásában, a miniszter hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok elõkészítésében,
végrehajtásában, koordinációjában, bázisul szolgál a külön jogszabály alapján megalakításra kerülõ munkacsoport mûködtetéséhez, illetve együttmûködik a tárca ügyeleti-készenléti szolgálatával, szakterületét érintõ kérdésekben összekötõ szerepet tölt be a nemzeti, a NATO, az
Európai Unió védelmi szervezeti rendszerei között.
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szerint, más feladatok elõirányzataitól elkülönítve, önálló
címen, alcímen, jogcímcsoporton tervezi.

49. §
(1) A Hvt. 50. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerint, az
érintett miniszterek javaslata alapján:
a) a védelmi felkészítés címen
1. a több minisztériumot, illetõleg országos hatáskörû
szervet érintõ kiemelt honvédelmi feladathoz szükséges
költségeket a védelmi felkészítés kormányzati feladatai
központi kiadásai alcímen,
2. az ország Alkotmányban szabályozott minõsített
idõszakokban történõ vezetési feltételeinek biztosításához, a külön jogszabályban meghatározott, a NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló nemzeti intézkedési rendszer mûködéséhez szükséges költségeket a
Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételei alcímen a Pénzügyminisztérium fejezetében,
b) a K–600 hírrendszer mûködtetése költségeit az azonos elnevezésû címen az Informatikai és Hírközlési Minisztérium fejezetében
kell tervezni.
(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjaiban meghatározott
költségvetési elõirányzatok feladat szerinti elosztásáról a
honvédelmi felkészítés éves kormányzati feladatterve rendelkezik.

47. §

A NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban álló
nemzeti rendszabályok és intézkedések elõkészítésének
és alkalmazásának szabályai

Az országos hatáskörû szerv vezetõje tekintetében a
46. §-ban foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

50. §

VI. Fejezet
A HONVÉDELMI FELKÉSZÍTÉS KÖLTSÉGEI,
VALAMINT A HONVÉDELMI TANÁCS
ÉS A KORMÁNY SPECIÁLIS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI
A költségvetés tervezése
48. §
A miniszter a honvédelmi feladatok folyamatos ellátására rendelt költségeket elkülönítetten, az államháztartásról szóló törvény és a végrehajtására vonatkozó szabályok

(1) A NATO Válságreagálási Rendszerrel összhangban
álló nemzeti rendszabályok és intézkedések önállóan, illetve a bevezetett rendkívüli intézkedésekkel összhangban
alkalmazhatók.
(2) A szövetségi kötelezettségre vonatkozó kormányzati döntésben meghatározott ágazati feladatok végrehajtásának részletes szabályait és a végrehajtást biztosító intézkedési terveket a külön kormányhatározatban kijelölt illetékes miniszter a többi miniszterrel együttmûködve készíti
elõ.
(3) A kijelölt illetékes miniszter a tervezeteket a Kormány elé terjeszti, és azokat az elfogadást követõen megküldi a végrehajtásért felelõs szerveknek.
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VII. Fejezet

A TERÜLETI ÉS A HELYI IGAZGATÁS
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f) a hatályos titokvédelmi és ügyviteli szabályozók elõírásainak érvényesülését,
g) a honvédelmi felkészülés terén végzett idõszaki
munkát.

A megyei, fõvárosi védelmi bizottság
51. §

54. §

(1) A megyei közgyûlés elnökét, a fõvárosban a fõpolgármestert mint a védelmi bizottság elnökét, a Hvt.
55. §-ának (3) bekezdésében meghatározott hatáskörének
ellátásában a védelmi bizottság javaslattevõ, döntés-elõkészítõ jogkörrel segíti, illetve közremûködik a döntések
végrehajtásának megyei, fõvárosi szintû irányításában.

(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnöke a védelmi bizottság titkárának a Honvédség vagy a rendvédelmi szervek hivatásos állományából vezényelt tisztet (fõtisztet), illetve a képesítési követelményeknek megfelelõ,
közszolgálati jogviszonyban álló személyt nevezhet ki.

(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság a hatáskörébe
utalt anyagi eszközökkel a részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervekre vonatkozó szabályok szerint gazdálkodik, amelynek pénzügyi-gazdasági ügyintézését a
megyei önkormányzati hivatal, a fõvárosban a fõvárosi
közgyûlés hivatala (fõpolgármesteri hivatal) végzi.

52. §
(1) A honvédelmi miniszter – a HM Védelmi Hivatal
közremûködésével – a honvédelmi irányítás jogkörében, a
belügyminiszter – a Belügyminisztérium Védelmi Hivatal
(a továbbiakban: BM Védelmi Hivatal) közremûködésével – a katasztrófavédelmi irányítás jogkörében felügyeletet gyakorol a centrális alárendeltségû közigazgatási szervek, a megyei és a fõvárosi védelmi bizottság felett. A honvédelmi miniszter vagy a belügyminiszter megváltoztatja,
illetõleg megsemmisíti a jogszabálysértõ határozatot.
(2) A helyi védelmi bizottságok felett a felügyeletet a
megyei, fõvárosi védelmi bizottság gyakorolja.

53. §
A Kormány a honvédelmi felkészítés éves kormányzati
feladattervében meghatározza a honvédelmi feladatok
végrehajtása ellenõrzésének rendjét és kijelöli az ellenõrzéssel érintett szervezeteket. A honvédelmi feladatok
megvalósítására létrehozott, kijelölt centrális alárendeltségû közigazgatási, a területi és helyi védelmi igazgatási
szerveknél az ellenõrzés során vizsgálni és értékelni kell
különösen:
a) a honvédelmi érdekû szervezeti és mûködési rendet,
b) a honvédelmi felkészítés intézkedési tervrendszerét,
c) a nemzetgazdaság erõforrásai védelmi célú felkészítésének tervezését,
d) a honvédelmi felkészítés tárgyában hozott döntések
jogszerûségét,
e) a vezetési feltételek meglétét,

(2) A védelmi bizottság titkárának kinevezéséhez, felmentéséhez a honvédelmi miniszter és a belügyminiszter
vagy az adott rendvédelmi szervet irányító miniszter elõzetes hozzájárulása szükséges.

55. §
(1) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni:
a) a HM Védelmi Hivatal vezetõjét,
b) a BM Védelmi Hivatal vezetõjét,
c) gazdaságfelkészítési tárgyú napirend esetén a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium képviselõjét,
d) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság illetékességi
területén mûködõ, a Hvt. 55. §-a (4) bekezdésében nem
említett rendvédelmi szervek megyei vezetõit,
e) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének helyettesítésére kijelölt alelnököt, illetve fõpolgármester-helyettest,
f) a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal területileg illetékes vezetõjét,
g) a megyei, fõvárosi védelmi bizottság elnökének
döntésétõl függõen azon honvédelemben közremûködõ
szerv vezetõjét, amelynek feladat- és hatáskörét a megyei,
fõvárosi védelmi bizottság napirendjén szereplõ, vagy napirenden kívül megvitatni kívánt kérdés érinti,
h) a Honvéd Vezérkar fõnöke által a megyei, fõvárosi
védelmi bizottsággal együttmûködésre kijelölt katonai
szervezet parancsnokát,
vagy az általuk kijelölt képviselõt.
(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság döntése alapján, az illetékességi területén mûködõ honvédelmi igazgatási és a honvédelemben közremûködõ szervek kötelesek a
megyei, fõvárosi védelmi bizottságra háruló honvédelmi
feladatok végrehajtásában közremûködni.
(3) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság illetékességi
területén mûködõ, több azonos hatáskörû rendvédelmi
szerv közül a honvédelmi feladatok koordinálásáért felelõs szervet az országos parancsnok (vezetõ) jelöli ki.
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56. §

(1) A Kormány, illetve a szakirányításért felelõs miniszter, illetékességi területén a megyei, fõvárosi védelmi bizottság határozza meg a honvédelemben közremûködõ
szervek által készítendõ terveket és azok tartalmi követelményeit.
(2) A megyei, fõvárosi védelmi bizottság a közigazgatási irányítási jogkörében meghatározza
a) a honvédelmi feladatok végrehajtásában közremûködõk kiértesítésének (riasztásának, készenléte fokozásának), valamint az információk továbbításának követelményeit,
b) a polgármesteri hivatal köztisztviselõibõl, illetve a
település polgáraiból álló ideiglenes munkacsoport
(a továbbiakban: munkacsoport) szervezetét és mûködési
rendjét, a munkacsoport által vezetett nyilvántartásokat és
más iratokat,
c) a polgármesterek, a jegyzõk és a munkacsoportba
beosztottak honvédelmi felkészítésének elméleti és gyakorlati követelményeit,
d) a polgármesteri hivataloknál a 24 órás ügyeleti szolgálat ellátásának követelményeit,
e) a polgármesterek, a jegyzõk, valamint a területi honvédelmi feladatokban közremûködõ, a Hvt. 42. és
43. §-ában meghatározott szervek vezetõi tartózkodási helyének bejelentésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat,
f) a honvédelmi célból igénybevételre kijelölt polgári
gépjármûvek mozgásának korlátozására, valamint az ingatlanok és egyéb szolgáltatások átadásának elõkészítésére vonatkozó követelményeket.
A helyi védelmi bizottság
57. §
(1) A helyi védelmi bizottság a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervre vonatkozó szabályok szerint
gazdálkodik, amelynek pénzügyi-gazdasági feladatait a
helyi védelmi bizottság székhelye szerinti megyei jogú város, város, illetve fõvárosi kerület képviselõ-testületének
hivatala látja el.
(2) A helyi védelmi bizottság a költségvetési támogatást
kizárólag a honvédelmi körzet számára meghatározott
honvédelmi feladatok végrehajtására fordíthatja.

VIII. Fejezet
A HADKIEGÉSZÍTÕ PARANCSNOKSÁGOK
ILLETÉKESSÉGI TERÜLETE
58. §
(1) A hadkiegészítõ parancsnokság illetékességi területe a székhelye szerinti megye (fõváros) közigazgatási
területe.
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(2) A rendelet alkalmazása során a hadkiegészítõ parancsnokságon a potenciális hadköteles, illetve hadköteles
utolsó bejelentett lakóhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) hadkiegészítõ parancsnokságot kell érteni.

IX. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
59. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 2. hónap 1. napján
lép hatályba.

Átmeneti rendelkezések
60. §
(1) A szolgáltatásra kötelezett e Korm. rendelet alapján
elõírt adatszolgáltatási kötelezettségének 2008. január
1-jétõl elektronikus úton is eleget tehet.
(2) A honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény végrehajtására kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet
alapján honvédelmi célból igénybevételre kijelölt ingatlanokat, szolgáltatásokat, technikai eszközöket 2006. október 31-ig – az igénybevevõ igénybevételi célú nyilatkozata alapján – e Korm. rendelet szabályai szerint ismételten
ki kell jelölni. Ha az igénybevevõ nyilatkozata szerint a
honvédelmi feladatainak ellátása érdekében kijelölt ingatlan, szolgáltatás technikai eszköz igénybevételére már
nincs szükség, a kijelölést meg kell szüntetni, és errõl
tájékoztatni kell mindazokat, akiket a kijelölésrõl tájékoztattak.

Módosuló rendelkezések
61. §
(1) Az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet 38. §-ának a) pontjában a „parancs” szó helyébe a „határozat” szó lép.
(2) A határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.)
Korm. rendelet
a) 1. §-ának (1) bekezdésében „a magyar és a külföldi
fegyveres erõk határátlépésével [a honvédelemrõl szóló
1993. évi CX. törvény 259/A. § d) pontja]” szövegrész helyébe „a Magyar Honvédség és a külföldi fegyveres erõk
államhatár átlépésével [a honvédelemrõl és a Magyar
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Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 204. § c) pontja]” szövegrész,
b) 2. §-a (2) bekezdésének b) pontjában „a magyar
fegyveres erõk” szövegrész helyébe „a Magyar Honvédség” szövegrész, d) pontjában „a magyar fegyveres erõ”
szövegrész helyébe „a Magyar Honvédség” szövegrész
lép.
(3) A balatoni vízpart-rehabilitációs szabályozás követelményeirõl szóló 283/2002. (XII. 21.) Korm. rendelet
19. §-ának (2) bekezdésében „a honvédelemrõl szóló
1993. évi CX. törvény 8. §-a (3) bekezdésének c) pontjára
és végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának (3) bekezdése rendelkezésére” szövegrész helyébe „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 50. §-a (2) bekezdésének b) pontjára” szövegrész lép.
(4) A posta veszélyeztetettségi és minõsített idõszaki
felkészítésének rendszerérõl, feladatairól, mûködési feltételeirõl szóló 241/2004. (VIII. 16.) Korm. rendelet a következõk szerint módosul:
a) 1. §-a a) pontjában „a Hvt. 66. §-ában” szövegrész
helyébe „a Hvt. 43. §-ában” szövegrész lép,
b) 2. §-ának 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„1. Befogadó nemzeti támogatás: a Hvt. 204. §-a
(1) bekezdésének j) pontjában meghatározott támogatás.”
c) 2. §-a 4. pontjának b) alpontjában „a Hvt.
15. §-ában” szövegrész helyébe „a Hvt. 55. §-ában” szövegrész, c) alpontjában „a Hvt. 17. §-ában” szövegrész helyébe „a Hvt. 57. §-ában” szövegrész lép,
d) 2. §-a 4. pontjának d) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Védelmi igazgatási szervek:]
„d) a Magyar Honvédség és a Hvt. 8. §-a (4) bekezdésében meghatározott rendvédelmi szervek.”
e) 2. §-a 5. pontjának helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„5. Védelmi igazgatás: a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelet 2. §-ának e) pontjában meghatározott fogalom.”
f) 5. §-ának c) pontjában „és a végrehajtásáról szóló
178/1993. (XII. 27.) Korm. rendeletben” szövegrész helyébe „Vhr.-ben” szövegrész lép,
g) 15. §-ának h) pontjában „a Hvt. IX. fejezete” szövegrész helyébe „a Hvt. harmadik része” szövegrész lép.

3037

Hatályukat vesztõ rendelkezések
62. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény végrehajtására kiadott 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet és az
azt módosító 200/1997. (XI. 14.) Korm. rendelet, a
275/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 227/2004.
(VII. 29.) Korm. rendelet,
b) a katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló
63/1996. (V. 3.) Korm. rendelet 10. §-a,
c) a vizek kártételei elleni védekezés szabályairól szóló
232/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának
(2) bekezdése,
d) a mûszaki termékek megfelelõségét vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek kijelölésérõl szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 141/1999.
(IX. 3.) Korm. rendelet,
e) a zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998.
(III. 27.) Korm. rendelet 26. §-ának (2) bekezdése,
f) a honvédelmet érintõ egyes törvények módosításáról
szóló 1998. évi LXXXIX. törvény végrehajtásához kapcsolódó kormányrendelet módosításáról szóló 52/1999.
(III. 31.) Korm. rendelet 5. §-a (1) bekezdésének második
mondata,
g) a védelmi stratégiai és biztonságpolitikai hatáskörök
gyakorlásával kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról, illetõleg hatályon kívül helyezésérõl szóló
167/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. §-át megelõzõ alcíme, 1. §-a, valamint 4. §-ának (2) és (3) bekezdése,
h) az egyes szabálysértésekrõl szóló 218/1999.
(XII. 28.) Korm. rendelet 153. §-a (3) bekezdésének
21. gondolatjeles bekezdése,
i) az önkéntes haderõre történõ áttéréssel összefüggésben egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezésérõl,
illetõleg módosításáról szóló 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet 7. §-a (2) bekezdésének a)–e) és g)–m) pontja,
j) a nemzetgazdaság védelmi felkészítése tervezési
rendszer bevezetésérõl, pénzügyi forrásairól szóló
2158/1995. (V. 29.) Korm. határozat.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
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1. melléklet
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez

Jegyzék
a bejelentésre kötelezett ingatlanok és szolgáltatások
körérõl
A) Ingatlanok
a) Funkció szerint:
közoktatási intézmény,
irodaépület,
felsõoktatási kollégium,
szálloda (hotel, motel, panzió),
szabadidõközpont,
folyamatosan vagy idõszakosan üzemelõ kemping,
vendégház,
mûvelõdési ház,
közösségi ház,
sporttelep,
meglévõ, kiépített óvóhely,
hûtõház,
logisztikai bázis,
raktár (a tárolható anyag fajtájának feltüntetésével),
gépkocsi tárolóhely (telephely),
mélygarázs,
technikai eszköz javítómûhely (szerviz és karbantartó is),
gépjármûmosó,
üzemanyagtöltõ állomás,
kikötõ,
vasúti rakodó.
b) Alapterület: (m2)
c) Helyiségek száma: (db)
d) Fektetési lehetõség: fõ (a befogadóképesség pontosan megjelölve)
e) Területi elhelyezkedése:
lakott településen belül,
lakott településhez közel (legfeljebb 2 km),
lakott területen kívül (több mint 2 km).
f) Fûtés fajtája:
távhõ,
elektromos energia,
gázfûtésû,
szilárd fûtõanyag,
tüzelõolaj,
fûtés nélkül.
g) Ingatlan megközelíthetõsége:
közút,
vasút,
vízi út,
légi út.
B) Szolgáltatások
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– étkezde (fõ/nap),
– sütödei kapacitás (kg/nap).
III. Elektromos berendezés javítása:
– kisjavítás, hibaelhárítás,
– középjavítás,
– nagyjavítás,
– elektromos alkatrészgyártás,
– elektromos berendezés gyártása,
– javítás és gyártás.
IV. Közúti gépjármû javítása:
– kisjavítás, hibaelhárítás,
– középjavítás,
– nagyjavítás,
– alkatrészgyártás,
– gépjármû-részegység összeszerelése,
– gépjármû gyártása.
V. Jármûmosás:
– nyitott rendszerû mosó,
– zárt rendszerû mosó.
VI. Fürdetési, kommunális lehetõségek:
– zuhanyzótálcás (férõhely),
– mosdó (férõhely),
– mellékhelyiségek száma (WC, piszoár).

2. melléklet
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
....................................................................................
a bejelentõ (tulajdonos, birtokos) megnevezése
..................................................................................
Polgármesteri Hivatal
Tárgy: Az ingatlanok és anyagi szolgáltatások bejelentése.
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 34. §-a (1) bekezdésének d) pontja/35. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján elrendelt, az
igénybe vehetõ ingatlanokról és anyagi szolgáltatási lehetõségekrõl egyszeri/rendszeres* adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek.
Kelt: ................................. .........
P. H.
..........................................................................
a bejelentést teljesítõ olvasható aláírása

I. Mosatás, vegytisztítás: kg/nap
II. Étkeztetési ellátás:
– konyha, melegítõ konyha (fõ/nap),

* Az igénybevételi hatóság adatszolgáltatásra kötelezõ határozatában
foglaltak szerint a megfelelõ rész aláhúzandó.
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Az ingatlan vagy anyagi szolgáltatás
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Az ingatlan, anyagi szolgáltatás lehetõségei
elhelyezés

Sorszám

1.

megnevezése

postai
címe,
telefon-,
telefaxszáma

tulajdonos, birtokos (rendelkezni
jogosult) megnevezése, címe,
telefon-,telefaxszáma

2.

3.

4.

alapterület
(m2)

helyiségek
száma
(db)

5.

6.

ellátás

fektetési területi
lehetõség elhelyez(fõ)
kedése

7.

8.

fûtési
mód

fõzés
(adag)

9.

10.

egyéb szolgáltatás

fürdetési,
kommuétkeznális
tetés (fõ)
lehetõségek

11.

12.

gépjármûjavítás

jármûmosás

mosatás/vegytisztítás
(kg/nap)

13.

14.

15.

Megjegyzés

16.

Megjegyzés:
1. A nyomtatvány fejrészét (5–15. folyószámok) az ingatlanok, szolgáltatások lehetõségeinek megfelelõen kell elkészíteni (módosítani) az 1. mellékletben felsoroltaknak megfelelõen.
2. Az ingatlanokat, szolgáltatási lehetõségeket címük szerint, külön-külön kell feltüntetni.
3. melléklet
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Jegyzék
a bejelentésre kötelezett technikai eszközökrõl
A) Gépjármûvek:
– személygépkocsi (5 évesnél nem idõsebb és 1400 cm3
vagy annál nagyobb hengerûrtartalmú),
– autóbusz, mikrobusz,
– tehergépkocsi,
– különleges felépítményû gépkocsi,
– vontató tehergépkocsi,
– nyerges jármûszerelvény (vontató és a hozzá tartozó
félpótkocsi, ha teher- vagy konténerszállításra alkalmas),
– üzemanyag-szállító, töltõ gépkocsi (nyerges szerelvény), ha mért adagkiadásra alkalmas,
– víz- (tej-, sör- stb.) szállító tartálygépkocsi (szerelvény) a mérgezõanyag szállító gépkocsi kivételével,
– darusgépkocsi,
– mûhely (karbantartó, szerviz) gépkocsi,
– akkumulátortöltõ gépkocsi,
– cementszállító gépkocsi,
– szippantó gépjármû vagy szerelvény,
– betonkeverõ-szállító gépkocsi (mixer),
– bitumenlocsoló gépkocsi,
– kombinált homok- és sószóró gépkocsi,
– locsoló gépkocsi,
– tolólétrás, emelõkosaras gépkocsi,
– motorkerékpár (250 cm3 feletti hengerûrtartalom),
– mezõgazdasági vontató, traktor (40 kW-nál nagyobb
teljesítményû),
– tehergépkocsihoz kapcsolható közúti pótkocsi,
– mezõgazdasági (traktorhoz kapcsolható) pótkocsi,
– nehézgépszállító (trailer),
– lakó gépkocsi,
– lakó pótkocsi,

– granulátumszállító gépjármû vagy szerelvény,
– utcai porszívó gépkocsi,
– seprõ gépkocsi.
B) Mûszaki munkagépek:
1. Földmunkagépek:
– gumikerekû vagy lánctalpas földtoló, buldózer,
– önjáró vagy vontatható ládás földgyalu,
– önjáró vagy vontatható útprofilozó,
– gumikerekû vagy lánctalpas kotró, exkavátor,
– gumikerekû vagy lánctalpas árokásó (rotációs, vederláncos),
– gumikerekû vagy lánctalpas földfúró,
– gumikerekû vagy lánctalpas talajszaggató,
– acélkerekes vibrációs vagy gumikerekû úthenger,
– motoros döngölõ,
– önjáró vagy szállítható motoros cölöpverõ,
– vibrációs cölöpverõ.
2. Anyagmozgató munkagépek:
– homlok- és forgórakodó,
– konténer rakodógép,
– elektromos vagy robbanómotoros emelõvillás és
szállítótargonca,
– farönkrakodógép,
– önjáró vagy szállítható szállítószalag,
– rönkszállító utánfutó.
3. Fafeldolgozó munkagépek:
– önjáró vagy vontatható keretfûrész (gatter),
– önjáró vagy vontatható szalagfûrész,
– önjáró vagy vontatható körfûrész,
– hidraulikus fanyíró.
4. Építõ-, útkarbantartó gépek és eszközök:
– beton-, illetve aszfaltútépítõ gépsor,
– önjáró folyékony-beton átemelõ daru,
– bitumen keverõ-melegítõ utánfutó,
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– önjáró vagy vontatható, 60 t feletti teljesítményû
csörlõ,
– hómaró,
– hóeke.
5. Gépcsoportok:
– 2 kW feletti teljesítményû, önjáró vagy vontatható
áramfejlesztõ aggregátor,
– önjáró vagy vontatható légsûrítõ (kompresszor), légszerszámmal,
– szállítható vagy vontatható üzemanyag-szivattyú,
– szállítható vagy vontatható folyadék- (víz) szivattyú.
C) Üzemanyag edényzet:
– 200 literes acélhordó,
– szállítható (emelhetõ) tartály 2 m3-ig,
– szállítható (emelhetõ) tartály, 2,1 m3 -tõl 10 m3-ig,
– nem beásott tartály 10 m3 felett,
– vontatható üzemanyag utánfutó (1 tengelyes, térfogatmegjelöléssel),
– elektromos meghajtású üzemanyagkút (raktáron,
nem felszerelve),
– kézi meghajtású üzemanyagkút (raktáron, nem felszerelve).
D) Konténerek:
–
–
–
–
–
–

5-10-15-20 lábas szállító konténerek,
lakókonténerek,
konyhakonténerek,
tárgyaló-konténerek,
tartálykonténerek,
WC-konténerek.

E) Vasúti eszközök:
1. Vasúti gördülõanyag:
– Diesel-mozdony,
– villamos mozdony,
– személykocsi,
– sebesültszállításra berendezhetõ személykocsi,
– hálókocsi,
– egyéb (étkezõ, posta, poggyász stb.) kocsi,
– fedett kocsi,
– nyitott kocsi,
– nyitott põrésíthetõ kocsi,
– põre kocsi,
– üzemanyag-szállító kocsi,
– egyéb (szesz, víz stb. szállítására alkalmas) tartálykocsi,
– hûtõkocsi,
– fûtõkocsi (üzemmód szerint),
– motorkocsi,
– személy- vagy teherszállításra alkalmas vágánykocsi,
– hadihasználatra elõkészíthetõ gõzmozdony.
2. Vasúti munkagépek:
– ágyazatrendezõ gép (géplánc),
– sínmegmunkáló gépek (sínhegesztõ, sínköszörû, sínfûrész stb.),

–
–
–
–
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vágánymezõ-fektetõ géplánc munkagépei és eszközei,
aláverõ gépek,
vasúti daruk (gõz, dízel),
vasúti felépítmény építõ kisgépek.

F) Vízi jármûvek:
– személyszállító hajó (személyhajó, átkelõhajó, vízibusz, katamarán stb.),
– szárnyashajó,
– önjáró uszály,
– vontatóhajó,
– tolóhajó,
– uszály,
– TS uszály,
– komp (önjáró és vontatott),
– jégtörõ hajó,
– mûhelyhajó,
– lakóhajó,
– úszódaru.
G) Légi jármûvek:
–
–
–
–

repülõgépek,
helikopterek,
repülõgép elõkészítõ és kiszolgáló eszközök,
repülésgyakorló berendezések.

4. melléklet
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
................................................................................
a bejelentõ (tulajdonos, birtokos) megnevezése
....................................................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság
Tárgy: A gépjármûvek bejelentése.
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény 34. §-a (1) bekezdésének d) pontja/35. §-a (2) bekezdésének a) pontja alapján elrendelt, az
igénybe vehetõ gépjármûállományra vonatkozó egyszeri/rendszeres* adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget
teszek.
Kelt: .............................................................
P. H.
.................................................................
a bejelentést teljesítõ olvasható aláírása

* Az igénybevételi hatóság adatszolgáltatásra kötelezõ határozatában
foglaltak szerint a megfelelõ rész aláhúzandó.
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Sorszám

A gépjármû neme
(közúti vagy terepjáró
tehergépkocsi stb.)

Gyártmánya,
típusa, gyártási
éve

Mennyisége

Teherbírása
(tonna),
szállítható
személyek száma

A hajtóanyag
fajtája

A kocsiszekrény
rakfelületének
milyensége

Megjegyzés

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kitöltési útmutató:
1. A személygépkocsik között külön kell megjelölni a mikrobusz, furgon jellegû és a vegyes használatú gépkocsikat.
2. Az autóbusznál fel kell tüntetni, ha csuklós.
3. A tehergépkocsi esetében meg kell jelölni a rakfelület milyenségét (pl. fix vagy billenõs, konténer rakodó-szállító,
hátsó emelõfallal, illetve önrakodó daruval ellátott), az oldalfal-magasító, ponyva, ponyvatartó ív meglétét és azt, ha a
gyári vonóhorog átszerelésre került.
4. A billenõ rakfelületû gépkocsinál meg kell jegyezni a rakfelület milyenségét (szabályos téglatest vagy
szabálytalan).
5. A zárt felépítményû gépkocsi esetén a felépítmény rendeltetését jelölni kell (pl. kenyérszállító, hûtõ-, mûhely- stb.
gépkocsi).
6. A pótkocsi esetében meg kell jegyezni, hogy azt melyik gépkocsi vontatja.
7. A 6. oszlopban, a hajtóanyag fajtájánál a következõ rövidítéseket kell alkalmazni: benzin = B, gázolaj = D, gázüzemû = G, elektromos = E.
8. Azonos nemû, gyártmányú, típusú gépjármûvek esetében, amelyeknek a 6. és 7. rovat szerinti adatai is megegyeznek, a jelentést egy tételben kell megtenni, de a forgalmi rendszámot külön-külön kell feltüntetni.
9. A bejelentésnek a technikai eszközökön kívül tartalmaznia kell a bejelentõ postai címét, telefon-, illetve telefaxszámait és a technikai eszközök elõállításával, átadásával kapcsolatos megjegyzéseket (problémákat, kiegészítéseket).
10. Ha a bejelentõ nem a szolgáltatással kapcsolatos felelõs személy (ügyintézõ), akkor a felelõs személy (ügyintézõ)
beosztását, telefon-, illetve telefaxszámát is fel kell tüntetni.

5. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
..............................................................................
a bejelentõ (tulajdonos, birtokos) megnevezése

..................................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság
Tárgy: A mûszaki munkagépek bejelentése.
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 34. §-a (1) bekezdésének d) pontja/35. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján elrendelt, az igénybe vehetõ mûszaki munkagépállományra vonatkozó egyszeri/rendszeres* adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek.
Kelt: ...................................................
P. H.
......................................................................
a bejelentést teljesítõ olvasható aláírása

* Az igénybevételi hatóság adatszolgáltatásra kötelezõ határozatában foglaltak szerint a megfelelõ rész aláhúzandó.
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A munkaMunkagép neme Gyártmávégzõ
(döngölõ, nya, típuteljesítSorszám cölöpsa,
db száma
mény
verõ,
gyártási
(LE, kW
buldózer
éve
stb.)
stb.)
1.

2.

3.

4.

Szállítási sebesség
(km/h)

5.

Hajtóanyag
neme

Önsúly
(kg)

6.

7.

2006/36. szám
Helyváltoztatás
szolgáló motor

földúton

mûúton

hajtóanyag
neme

8.

9.

10.

Futómû Beépített
Megjegyfogyasz- megneve- motorok
zés
zé
se
db
szá
ma
tás (óra
vagy km)
11.

12.

13.

14.

Megjegyzés:
Ha a mûszaki munkagép önálló helyváltoztatásra nem képes, a „Megjegyzés” rovatban meg kell határozni azt a jármûvet (tehergépkocsit, trailert stb.), amellyel szállítani lehet, illetve, ha az adatszolgáltató ilyennel nem rendelkezik, azt is
fel kell tüntetni! A 6. és 10. oszlopban a hajtóanyag fajtájánál a következõ rövidítéseket kell alkalmazni:
benzin = B, gázolaj = D, gázüzemû = G, elektromos = E.
A 12. oszlopban a futómû megnevezésénél a következõ rövidítéseket kell alkalmazni:
gumikerekes = G, lánctalpas = L.
A bejelentésnek a technikai eszközökön kívül tartalmaznia kell a bejelentõ és az ügyintézõ postacímét, telefon-, illetve telefaxszámait és a technikai eszközök elõállításával, átadásával kapcsolatos megjegyzéseket (problémákat,
kiegészítéseket).

6. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
...............................................................................
a bejelentõ (tulajdonos, birtokos) megnevezése
.......................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság
Tárgy: Üzemanyag-edényzet bejelentése.
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 34. §-a (1) bekezdésének d) pontja/35. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján elrendelt, az igénybe vehetõ üzemanyag-edényzet állományra vonatkozó egyszeri/rendszeres* adatszolgáltatási kötelezettségemnek eleget teszek.
Kelt: ..................................
P. H.
.......................................................................
a bejelentést teljesítõ olvasható aláírása

Sorszám

Megnevezés

Méret vagy
teljesítmény

db

A tárolás helye

Különleges
bejegyzés
(a Honvédség
tölti ki)

* Az igénybevételi hatóság adatszolgáltatásra kötelezõ határozatában foglaltak szerint a megfelelõ rész aláhúzandó.
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7. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
..................................................................................
a bejelentõ (tulajdonos, birtokos) megnevezése
...................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság
Tárgy: A vasúti gördülõanyagok és munkagépek bejelentése.
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 34. §-a (1) bekezdésének d) pontja/35. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján elrendelt, igénybe vehetõ vasúti állományra vonatkozó egyszeri/rendszeres* adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: .......................................................................
P. H.
.......................................................................
a bejelentést teljesítõ olvasható aláírása
* Az igénybevételi hatóság adatszolgáltatásra kötelezõ határozatában foglaltak szerint a megfelelõ rész aláhúzandó.

Eszköz
megnevezése
Gyártmánya,
Sorszám
(mozdony,
típusa,
vasúti kocsi, vasúti gyártás éve
munkagép stb.)
1.

2.

Mennyisége
(db készlet)

A hajtóanyag
neme

4.

5.

3.

Teljesítménye, teherA tengelyek Engedélyezett
bírása,
száma
sebesség
befogadó
képessége
6.

7.

8.

Kezelõk
száma (fõ)

Megjegyzés

9.

10.

Megjegyzés: A mozdonyokat és a vasúti kocsikat sorozatjel szerint kell felsorolni.

8. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
.................................................................................
a bejelentõ (tulajdonos, birtokos) megnevezése
......................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság
Tárgy: A hajóállomány bejelentése.
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 34. §-a (1) bekezdésének d) pontja/35. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján elrendelt, igénybe vehetõ hajóállományra vonatkozó egyszeri/rendszeres* adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: ...................................................
P. H.
......................................................................
a bejelentést teljesítõ olvasható aláírása
* Az igénybevételi hatóság adatszolgáltatásra kötelezõ határozatában foglaltak szerint a megfelelõ rész aláhúzandó.
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A hajó Az üzemjellege ben tartás
(személy- helye (foSorszám szállító,
lyam,
vontató, város,
uszály
kikötõ
stb.)
stb.)
1.

2.

Gyártmánya,
típusa

Teherbírás
(tonna
vagy
szállított
személyek
száma)

4.

5.

3.

2006/36. szám
Kompra vonatkozóan

Teljesítménye
(vonóerõ) kW

Kiszolgáló
személyek
száma

hajtóanyag
neme

hossza
(m)

szélessége
(m)

rakfelülete
(m2)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

gép telje- Megjegyteherzés
sítménye
bírása (t)
(kW)

12.

13.

14.

9. melléklet a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
.................................................................................
a bejelentõ (tulajdonos, birtokos) megnevezése
......................................................
Hadkiegészítõ Parancsnokság
Tárgy: A légi jármûvek bejelentése.
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 34. §-a (1) bekezdésének d) pontja/35. §-a
(2) bekezdésének a) pontja alapján elrendelt, igénybe vehetõ légi jármûvekre vonatkozó egyszeri/rendszeres* adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget teszek.
Kelt: ...................................................................
P. H.
.....................................................................
a bejelentést teljesítõ olvasható aláírása

Sorszám

Gyártmánya,
típusa

Mennyisége

Lajstromszáma
(azonosítója)

1.

2.

3.

4.

Hajtóanyag
Szállítható
(kerozin, benzin,
személyek száma
gázolaj)
5.

6.

* Az igénybevételi hatóság adatszolgáltatásra kötelezõ határozatában foglaltak szerint a megfelelõ rész aláhúzandó.

Az eszköz
üzemeltetõje

Megjegyzés

7.

8.
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10. melléklet
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
A honvédelmi célra átadásra kerülõ technikai
eszközökre vonatkozó követelmények
A) A gépjármûvekre vonatkozóan:
1. Rendeltetés szerint használható, a mindenkori érvényes forgalomba helyezési és forgalomban tartási szabályoknak megfelelõ, üzemképes állapotban legyenek.
2. Az üzemanyagtartályokat és póttartályokat, továbbá
– ha tartozékként rendszeresítették – a tartalék üzemanyagkannákat az üzemeltetéshez elõírt üzemanyaggal
tele kell tölteni.
3. Az akkumulátor tegye lehetõvé a többszöri (ismételt) indítást.
4. A gépkocsikkal együtt tartozékként kell átadni:
a) a pótkereket;
b) a gyári felszerelési jegyzék szerinti szerszámzatot;
c) az átadott jármûvekkel arányosan azokat a tartalék
alkatrészeket, valamint javításhoz és karbantartáshoz
szükséges anyagokat, amelyeket a szolgáltatásra kötelezett az átadás idõpontjában készletében tart;
d) a jármû hatósági igénybevételi és üzemeltetési
okiratait.
5. A gépkocsikat – ha a szolgáltatásra kötelezett azzal
rendelkezik – el kell látni ponyvával, oldalfal-magasítóval, hólánccal és vontatórúddal.
6. A különleges gépjármûveket a rendeltetésszerû
használathoz szükséges felszerelésekkel együtt kell
átadni.
7. A hûtõgépkocsinak meg kell felelnie a higiénikus
szállítási és tárolási elõírásoknak. A gépkocsival együtt
– ha azzal a szolgáltatásra kötelezett rendelkezik – tartozékként át kell adni a húsakasztó horgokat és a húsládákat.
8. A termoszgépkocsinak olyan belsõ borítással kell
rendelkeznie, hogy az lehetõvé tegye a vegyszeres fertõtlenítést, illetve lemosást.
9. A vízszállító gépkocsinak meg kell felelnie az ivóvíz
szállításához és rövid ideig tartó tárolásához szükséges feltételeknek, a sör-, bor- és tejszállító gépkocsit pedig üres,
fertõtlenített állapotban kell átadni. A gépkocsihoz – ha
azzal a szolgáltatásra kötelezett rendelkezik – tartozékként
át kell adni a kézi vagy motoros szivattyút és a szükséges
szívó-nyomó készletet.
10. A kenyérszállító gépjármûnek alkalmasnak kell
lennie a kenyér higiénikus szállítására és tárolására, biztosítania kell a fagyástól való megóvást és – megfelelõ szellõzõ megoldással – a meleg kenyér tárolását. A gépjármû
tartozékaként át kell adni a polcokat, ládákat és kosarakat.
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11. A terepjáró tehergépjármûveknek összkerék-meghajtásúnak kell lennie.
12. A pótkocsik a gépes kocsikhoz az elõírásoknak
megfelelõen szabályosan csatlakoztathatók legyenek.

B) A munkagépekre vonatkozóan:
1. A rendeltetésük szerint megfelelõ üzemképes állapotban legyenek.
2. Az üzemanyagtartályokat és póttartályokat, továbbá
– ha tartozékként rendszeresítették – a tartalék üzemanyagkannákat az üzemeltetéshez elõírt üzemanyaggal
tele kell tölteni.
3. Az önálló erõforrással rendelkezõ gépek akkumulátora tegye lehetõvé a többszöri (ismételt) üzembe
helyezést.
4. A mûszaki munkagépekkel együtt tartozékként kell
átadni:
a) a pótkereket (a gumikerekesekhez),
b) a gyárilag rendszeresített szerszámzatot,
c) az átadott munkagépekkel arányosan azokat az alkatrészeket, valamint javításhoz és karbantartáshoz szükséges anyagokat, amelyeket a szolgáltatásra kötelezett az
átadás idõpontjában készletében tart,
d) a munkagépek igénybevételi és üzemeltetési okmányait.
5. Rendelkezzenek a géphez tartozó összes munkaszervekkel, tartozékokkal és kisegítõ gépekkel.

C) A hajókat és az úszómûveket el kell látni:
a) az üzemeltetéshez szükséges – a leltárban felsorolt –
álló- és fogyóeszközökkel;
b) a hajó- és gépészeti berendezésekre vonatkozó érvényes okmányokkal;
c) az elõírt tûzoltó, mentõ- és egészségügyi felszerelésekkel.

D) Légi jármûvekre vonatkozóan:
1. A légi jármû az érvényes üzemeltetési okmányokba
elõírtaknak megfelelõen legyen üzemképes állapotban. Az
elõzõ repülés után feltárt meghibásodások legyenek
kijavítva.
2. Az átadás idõpontjáig esedékes idõszakos, repülési
eszközökhöz évszakokhoz kötött ápolások, mûszaki munkák legyenek végrehajtva.
3. A légi jármûvekkel együtt át kell adni
a) az ápoláshoz, egyszerû javításokhoz szükséges
rendszeresített szerszámkészletet;
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b) az állóhelyen történõ rögzítéshez, takaráshoz szükséges eszközöket;
c) a rendszeresített ejtõernyõket és nyitó mûszereket;
d) a légi jármû teljes mûszaki és üzemeltetési okmányait.
4. A légi jármû rendelkezzen minden technikai felszereléssel, ami a honvédelmi feladat végrehajtásához
szükséges:
a) vegyimentesítõ eszközök;
b) teherrögzítõ felszerelés;
c) eü. felszerelés.

11. melléklet
a 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Állami repülések céljára szolgáló repülõterek
védõterületén belül elhelyezkedõ települések
A) Kecskeméti repülõtér
Ballószög
Helvécia
Hetényegyháza
Kadafalva
Katonatelep
Kecskemét
Kerekegyháza
Kocsér
Kunszállás
Lajosmizse
Lakitelek
Méntelek
Nagykõrös
Nyárlõrinc
Szentkirály
Talfája
Tiszaalpár
Tiszaug
Tiszaújfalu
Városföld

B) Pápai repülõtér
Adásztevel
Bakonygyepes
Bakonyjákó
Bakonykoppány
Bakonypölöske
Bakonyság
Bakonyszentiván
Bakonyszücs
Béb
Békás

Bodonhely
Borsosgyõr
Csehbánya
Csikvánd
Csót
Dáka
Döbrönte
Egyed
Egyházaskeszõ
Farkasgyepû
Ganna
Gecse
Gyarmat
Gyömöre
Iharkút
Homokbödöge
Kajárpéc
Kemeneshõgyész
Kéttornyúlak
Kislõd
Kup
Lovászpatona
Magyargencs
Magyarpolány
Malomsok
Marcaltõ
Mezõlak
Mihályháza
Mórichida
Nagyacsád
Nagydém
Nagygyimót
Nagytevel
Nemesgörzsöny
Németkút
Nóráp
Nyárád
Pápa
Pápaderecske
Pápakovácsi
Pápasalamon
Pápateszér
Rábapordány
Rábaszentandrás
Rábaszentmihály
Sobor
Szerecseny
Takácsi
Tapolcafõ
Tét
Ugod
Vanyola
Várkeszõ
Vaszar
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C) Szolnoki repülõtér

Abony
Ballatelep
Jászkarajenõ
Kengyel
Kõröstetétlen
Martfû
Rákóczifalva
Rákócziújfalu
Szajol
Szolnok
Tiszatenyõ
Tiszaföldvár
Tiszajenõ
Tiszapüspöki
Tiszavárkony
Tószeg
Törökszentmiklós
Vezseny
Zagyvarékas

D) Taszári repülõtér
Alsóhetény
Andocs
Attala
Bakóca
Baranyajenõ
Báté
Bonnya
Bõszénfa
Büssü
Csebény
Cserénfa
Csoma
Dombóvár
Ecseny
Felsõmocsolád
Fonó
Gálosfa
Gödre
Gödrekeresztúr
Gödreszentmárton
Gölle
Hajmás
Hetes
Igal

Jágónak
Juta
Kaposfüred
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kapospula
Kaposvár
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kazsok
Kercseliget
Kisbárapáti
Kisgyalán
Kishajmás
Lajospuszta
Lápafõ
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mindszentgodista
Mosdós
Nagyberki
Nak
Orci
Patalom
Polány
Rácegres
Ráksi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyszil
Szabadi
Szágy
Szenna
Szentbalázs
Szentgáloskér
Taszár
Toponár
Tormás
Töröcske
Várda
Zimány
Zselickislak
Zselicszentpál
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A Kormány
72/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelete

2006/36. szám

d) a végelszámolás befejezésekor a piaci értéken történõ értékelés, valamint a vagyonfelosztási javaslat
alátámasztására.

a végelszámolás számviteli feladatairól
Számviteli feladatok a végelszámolás megindításakor
A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény
(a továbbiakban: számviteli törvény) 178. §-a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §

3. §
(1) A végelszámolásra kerülõ gazdálkodó vezetõ tisztségviselõje a végelszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ
nappal – mint mérlegfordulónappal – a számviteli törvény
11. §-ának (10) bekezdése szerinti üzleti évrõl a gazdálkodó tevékenységét lezáró beszámolót készít a számviteli
törvénynek, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendeletnek az adott gazdálkodóra vonatkozó elõírásai szerint.

(1) A rendelet hatálya arra a számviteli törvény hatálya
alá tartozó gazdálkodóra terjed ki, amelynél a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.)
94. §-ának (1) és (2) bekezdése alapján végelszámolásnak
van helye.

(2) A tevékenységet lezáró beszámolót a végelszámolás
kezdõ idõpontjától számított 45 napon belül kell elkészíteni és a jóváhagyásra jogosult testülettel elfogadtatni, azt
– kötelezõ könyvvizsgálat esetén – a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt legkésõbb a 45. napon a végelszámoló részére át kell adni.

(2) A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó, illetve
cégnek nem minõsülõ szervezet végelszámolása esetén a
rendelet elõírásainak megfelelõ alkalmazását jogszabály
elõírhatja.

(3) A tevékenységet lezáró beszámolóval egyidejûleg
üzleti jelentést nem kell készíteni.

A végelszámolás idõszaka
2. §
(1) A végelszámolás idõszaka a végelszámolásnak a
Ctv.-ben meghatározott kezdõ idõpontjától a végelszámolás befejezése idõpontjáig, illetve – a gazdálkodó törlését
követõen – a vagyonnak a tulajdonosok részére történõ
kiadásáig terjed.
(2) A végelszámolás idõszaka alatt a gazdálkodóra a
számviteli törvény, illetve a számviteli törvény felhatalmazása alapján kiadott, az adott gazdálkodóra vonatkozó
sajátos könyvvezetési és beszámoló készítési szabályokat
tartalmazó kormányrendelet (a továbbiakban: vonatkozó
számviteli kormányrendelet) elõírásait a Ctv.-ben és e rendeletben elõírtak figyelembevételével kell alkalmazni. A
számviteli törvénynek, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendeletnek a Ctv.-vel és e rendelettel nem érintett
elõírásai a végelszámolás idõszaka alatt is alkalmazandók.
(3) A végelszámolás idõszaka alatt a gazdálkodó úgy
köteles vezetni analitikus és fõkönyvi nyilvántartásait,
hogy azok alkalmasak legyenek:
a) a Ctv. 107. §-a szerinti korrigált végelszámolási nyitó mérleg,
b) a számviteli törvény 11. §-ának (12) bekezdése szerinti üzleti évenként készítendõ számviteli beszámoló,
c) a számviteli adatokra épülõ adóbevallások,

(4) A tevékenységet lezáró beszámolót – kötelezõ
könyvvizsgálat esetén – a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot a végelszámolás kezdõ idõpontjától számított 45 napon belül a számviteli törvény
153–154/B. §-ai, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet elõírásai szerint letétbe kell helyezni és közzé kell
tenni.

Számviteli feladatok a végelszámolás idõszaka alatt
4. §
(1) A végelszámoló a 3. § szerinti tevékenységet lezáró
beszámoló mérlege (az azt alátámasztó leltár) alapján végelszámolási nyitó mérleget (nyitó leltárt) készít.
(2) A végelszámolás alatt álló gazdálkodó könyvviteli
nyilvántartásait a végelszámolási nyitó mérleg (nyitó leltár) adatai alapján nyitja meg, az eszközök és azok forrásai
változását érintõ gazdasági eseményeket a számviteli törvény, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet
könyvvezetésre, bizonylatolásra vonatkozó elõírásai szerint számolja el.
(3) A végelszámoló a Ctv. 107. §-a alapján a végelszámolási nyitó mérleg (nyitó leltár) adatait a hitelezõk igénybejelentése, valamint a vagyoni helyzet felmérése alapján
– szükség szerint – korrigálja. Ennek során dönthet a végelszámolási nyitó mérlegben (nyitó leltárban) nem szereplõ követelések, illetve kötelezettségek felvételérõl, továb-
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bá értékhelyesbítés és értékelési tartalék, idõbeli elhatárolás, értékvesztés, terven felüli értékcsökkenés, céltartalék
elszámolásáról, a korábban ilyen címen elszámolt
összegek módosításáról.
(4) A végelszámoló a (3) bekezdés szerinti eltérésekrõl
(korrekciókról) tételes (eszközönkénti-forrásonkénti részletezésben) jegyzéket készít, és az általa megállapított eltérésekkel – azoknak a számviteli törvény, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet szerinti elszámolásával
– módosítja az (1) bekezdés szerinti végelszámolási nyitó
mérleg adatait.
(5) A végelszámoló által készített korrigált végelszámolási nyitó mérleg
a) elsõ oszlopa az (1) bekezdés szerinti végelszámolási
nyitó mérleg adatait,
b) második oszlopa a (4) bekezdés szerinti eltéréseket,
c) harmadik oszlopa pedig az elsõ és második oszlop
összevont adatát
tartalmazza.
(6) A korrigált végelszámolási nyitó mérlegben a (4) bekezdés szerinti eltérések együttes adózás elõtti eredményt
érintõ összegébõl
a) a mérleg szerinti eredmény sorba kell beállítani a
számított (kalkulált) társasági adóval csökkentett részt,
míg
b) a számított (kalkulált) társasági adó összegét a kötelezettségek között kell kimutatni.
(7) A (4) bekezdés szerinti eltérésekkel a (2) bekezdés
szerint megnyitott könyvviteli nyilvántartások adatait kell
módosítani, a módosításokat az értékhelyesbítés és az értékelési tartalék összegét érintõ tételek kivételével a megfelelõ eredményszámlával szemben kell elszámolni. A korrigált végelszámolási nyitó mérleg készítésekor a könyvviteli nyilvántartásokat nem szabad lezárni.
(8) A végelszámolónak a korrigált végelszámolási nyitó
mérleget a végelszámolási nyitó mérleg elkészítését követõen – a hitelezõk igénybejelentésére nyitva álló határidõ
figyelembevételével – legfeljebb 75 napon belül kell elkészítenie és azt a gazdálkodó legfõbb szerve elé terjesztenie. A korrigált végelszámolási nyitó mérleg a végelszámoló döntésének megfelelõ értéken tartalmazza a végelszámolásra átvett gazdálkodó eszközeit és kötelezettségeit, a végelszámolás kezdõ idõpontjában meglévõ vagyonát.
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pon hatályos elõírásai szerint, annak feltüntetésével, hogy
a gazdálkodó végelszámolás alatt áll.
(2) A végelszámoló a végelszámolás elsõ üzleti évérõl
olyan számviteli beszámolót köteles készíteni, amelynek
a) mérlege külön-külön oszlopban tartalmazza a végelszámolási nyitó mérleg adatait, illetve korrekció esetén a
4. § (5) bekezdése szerinti korrigált végelszámolási nyitó
mérleg adatait, valamint az üzleti év záró adatait;
b) eredmény-kimutatása az elõzõ üzleti év adatai mellett külön-külön oszlopban tartalmazza a 4. § (4) bekezdése szerinti eltérések eredményre gyakorolt hatását, a tárgyévi tevékenység bevételeit, költségeit, ráfordításait, valamint ezek összevont adatait (a tárgyévi üzleti év adatait).
(3) A végelszámolás idõszaka alatt készített számviteli
beszámoló mérlegében és eredmény-kimutatásában a
számviteli törvény 3. §-a (3) bekezdésének 3. pontjában
meghatározott jelentõs összegû hibákkal összefüggõ, az
elõzõ üzleti évvel (évekkel) kapcsolatos módosításokat
külön oszlopban kell bemutatni.
(4) A végelszámolás idõszaka alatt készített számviteli
beszámolóval egyidejûleg üzleti jelentést nem kell
készíteni.
(5) A végelszámolás idõszaka alatt a könyvvizsgálat tekintetében a számviteli törvény, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet elõírásait kell megfelelõen
alkalmazni.
(6) A végelszámolás idõszaka alatt készített (a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott) számviteli beszámolót – kötelezõ könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói
záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – a
végelszámolási idõszak üzleti éve mérleg-fordulónapját
követõ 150 napon belül kell a számviteli törvény
153–154/B. §-ai, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet elõírásai szerint letétbe helyezni és közzétenni.
(7) A vitatott hitelezõi igények fedezetére, továbbá a jövõben felmerülõ szavatossági, jótállási, kártérítési kötelezettségek rendezésére képzett lekötött tartalékot elkülönítetten kell nyilvántartani.
(8) Amennyiben a végelszámoló a Ctv. 99. §-ának (5),
illetve (6) bekezdése alapján a cég vagyonához tõke-hozzájárulás teljesítésére köteles, a végelszámoló által teljesített tõke-hozzájárulást a saját tõkébe (az eredménytartalékba) kell helyezni.

6. §
5. §
(1) A végelszámolás idõszaka alatt a végelszámoló a
számviteli törvény 11. §-ának (12) bekezdésében meghatározott üzleti évenként a gazdálkodóra elõírt számviteli
beszámolót köteles készíteni a számviteli törvény, illetve a
vonatkozó számviteli kormányrendelet mérleg-fordulóna-

(1) Amennyiben a végelszámolás alatt álló gazdálkodó
legfõbb szerve a végelszámolás megszüntetésérõl és a gazdálkodó mûködésének továbbfolytatásáról dönt, akkor a
végelszámolás megszüntetésének idõpontjáról is döntenie
kell. A végelszámoló a végelszámolás megszüntetésének
idõpontjával – mint mérleg-fordulónappal – köteles a
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számviteli törvény 11. §-ának (12) bekezdése szerinti üzleti évrõl az 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti számviteli beszámolót elkészíteni, kötelezõ könyvvizsgálat esetén azt
könyvvizsgálóval ellenõriztetni, és a jóváhagyásra jogosult testületnek elõterjeszteni.
(2) Amennyiben a végelszámoló kezdeményezésére a
gazdálkodó felszámolását rendelik el, a végelszámoló a
felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ nappal – mint
mérleg-fordulónappal – köteles a számviteli törvény
11. §-ának (12) bekezdése szerinti üzleti évrõl az 5. § (1) és
(2) bekezdése szerinti számviteli beszámolót elkészíteni, a
felszámolás számviteli feladatairól szóló kormányrendelet
elõírásainak figyelembevételével, kötelezõ könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenõriztetni. Az így elkészült számviteli beszámolót nem kell a jóváhagyásra jogosult testületnek elfogadnia.
(3) Az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti – a végelszámolást lezáró – számviteli beszámolót a végelszámoló a
végelszámolás megszüntetésének idõpontját – mint mérleg-fordulónapot – követõ 150 napon, illetve a felszámolás
kezdõ idõpontját megelõzõ napot – mint mérleg-fordulónapot – követõ 45 napon belül a számviteli törvény
153–154/B. §-ai, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet elõírásai szerint köteles letétbe helyezni és közzétenni.
(4) A végelszámoló a végelszámolás megszüntetésének
idõpontjával, illetve a felszámolás kezdõ idõpontját megelõzõ nappal köteles a könyvviteli nyilvántartásokat lezárni, azokat a gazdálkodó kijelölt tisztségviselõjének, illetve
a felszámolónak az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti
számviteli beszámolóval együtt átadni.
(5) A tevékenységét, mûködését továbbfolytató gazdálkodó a végelszámolótól átvett számviteli beszámoló mérlege (az azt alátámasztó leltár) alapján nyitja meg könyvviteli nyilvántartásait.

Számviteli feladatok a végelszámolás befejezésekor
7. §
(1) A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor az
általa meghatározott nappal – mint mérleg-fordulónappal – a végelszámolás idõszaka utolsó üzleti évérõl, a végelszámolás idõszakát lezáró, az 5. § (1) és (2) bekezdése
szerinti számviteli beszámolót köteles készíteni a
(2)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, kötelezõ könyvvizsgálat esetén azt könyvvizsgálóval ellenõriztetni, és a jóváhagyásra jogosult testületnek elõterjeszteni.
(2) Amennyiben a végelszámolás befejezésekor a végelszámolás alatt álló gazdálkodó könyvviteli nyilvántartásaiban a forintban lévõ pénzeszközön kívül egyéb eszkö-
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zök, a források között kötelezettségek is szerepelnek, a
végelszámoló a Ctv. 111. §-a (1) bekezdésének b) pontja
alapján köteles azokat tételesen piaci értéken értékelni, a
piaci érték és a könyv szerinti érték közötti, az eszközök és
a kötelezettségek átértékelésébõl adódó különbözetet pedig a rendkívüli ráfordítások, illetve a rendkívüli bevételek
között – a könyvviteli számlák zárása elõtt – elszámolni.
(3) Amennyiben a végelszámolás befejezésekor a végelszámolás alatt álló gazdálkodó eszközei között olyan
eszközök is vannak, amelyek után az általános forgalmi
adóról szóló törvény szerint a tulajdonosoknak történõ
eszköz-kiadáskor általános forgalmi adó fizetési kötelezettség keletkezik, akkor a fizetendõ általános forgalmi
adót a kötelezettségek közé be kell állítani a rendkívüli ráfordításokkal szemben, illetve, ha az a tulajdonosokra
áthárítható, a tulajdonosokkal szembeni követelésként.
(4) A végelszámoló díját, továbbá – amennyiben a végelszámolás befejezéséig azokat nem számolták el – a végelszámolás költségeit, az iratanyag õrzésének a költségeit
és a gazdálkodó megszûnésével kapcsolatosan felmerülõ
egyéb költségeket, ráfordításokat (ideértve az adófizetési
kötelezettségeket is) a kötelezettségek közé kell beállítani
a megfelelõ költségekkel, ráfordításokkal szemben. A
végelszámolás befejezéséig el nem számolt, a vagyon kiadásáig – a kiadandó eszközökhöz kapcsolódóan – felmerülõ bevételeket a megfelelõ bevételek között a követelésekkel szemben kell figyelembe venni.
(5) A (2) bekezdés szerinti piaci értéken történõ értékelés (átértékelés), valamint a (3) és (4) bekezdés szerinti tételek elszámolása után elkészített mérlegben az eszközök,
illetve a kötelezettségek piaci értéken szerepelnek, a piaci
értéken történõ értékelésnek, valamint a (3) és (4) bekezdés szerinti elszámolásoknak az eredményre gyakorolt hatását az eredmény-kimutatás adózás elõtti eredménye foglalja magában.
(6) Az (1) bekezdés szerint számviteli beszámolót a gazdálkodó törlésére irányuló kérelem benyújtásával egyidejûleg, de legkésõbb a beszámoló mérleg-fordulónapját
követõ 150 napon belül a számviteli törvény
153–154/B. §-ai, illetve a vonatkozó számviteli kormányrendelet elõírásai szerint letétbe kell helyezni és közzé kell
tenni. A számviteli beszámoló és az azt alátámasztó leltár
alapján vagyonfelosztási javaslatot kell készíteni.
(7) A vagyonfelosztási javaslatba az (1) bekezdés szerinti számviteli beszámoló mérlegében kimutatott eszközöket a következõk szerint – elkülönítve – kell beállítani:
a) a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 4. §-ának (3) bekezdésében meghatározott vagyoni eszközök;
b) a számviteli beszámoló mérlegében kimutatott kötelezettségek (ideértve a lekötött tartalékként kimutatott kötelezettségeket is) rendezésére szolgáló eszközök;
c) a tulajdonosok részére kiadandó eszközök.
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A vagyon kiadása
8. §

(1) A 7. § (1) bekezdése szerinti számviteli beszámoló,
valamint a 7. § (6) és (7) bekezdése szerinti vagyonfelosztási javaslat elfogadásakor a végelszámolás alatt álló gazdálkodó legfõbb szerve dönt a felosztott vagyon kiadásáról.
(2) A végelszámoló a vagyon kiadását akkor kezdheti
meg a Ctv. 112. §-ának (3) bekezdése szerint, ha a gazdálkodó törlésére vonatkozó végzést a Cégbíróság meghozta.
(3) A végelszámoló a vagyoni eszközök kiadása, a
számviteli beszámoló mérlegében szereplõ kötelezettségek rendezése elõtt köteles a könyvviteli nyilvántartásokat
megnyitni, a vagyoni eszközök kiadását, a kötelezettségek
rendezését a számviteli törvény elõírásai szerint bizonylatolni, a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni.
(4) A végelszámolás e rendelet alkalmazásában akkor
tekinthetõ befejezettnek, ha a vagyoni eszközök kiadása, a
kötelezettségek rendezése megtörtént, ha a könyvviteli
nyilvántartások értékadatokat nem tartalmaznak.
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nek sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 16. §-ának (2) bekezdése.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól szóló
225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet bevezetõ részében
„a csõdeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény” elnevezése helyébe „a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi XLIX. törvény” elnevezés lép.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól szóló
225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet címe „A felszámolás
számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm.
rendelet”-re változik.

11. §
A rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ végelszámolásnál a 2006. július 1-jéig hatályos rendelkezéseket
kell alkalmazni.
A miniszterelnök helyett:

Egyszerûsített végelszámolás, illetve
kényszer-végelszámolás

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

9. §
(1) Egyszerûsített végelszámolás esetén az 1–4. §-okban, az 5. § (1)–(5) bekezdésében, továbbá a 6–8. §-okban
foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.
(2) Kényszer-végelszámolás esetén az 1–5. §-okban, a
6. § (2)–(4) bekezdésében, továbbá a 7. és 8. §-okban foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.

A Kormány
73/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelete
az ikerintézményi (twinning) program fejlesztési
tevékenységének ellátásáról

Záró rendelkezések
10. §
(1) Ez a rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatálybalépést követõen megindított
végelszámolásnál kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti:
a) a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. §-a bevezetõ szövegének „és a végelszámolásról” szövegrésze,
1. §-ának b) pontja, 2. §-a (1) bekezdésének „ , a végelszámolás” szövegrésze, 2. §-ának (3) bekezdése, 14–17. §-a,
valamint a 14. §-a elõtti „Végelszámolás” címe,
b) a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségé-

Annak érdekében, hogy Magyarország szakértõi aktívan
részt vehessenek az Európai Unióval csatlakozási szerzõdést aláírt országokban, valamint az Európai Unió által kedvezményezettnek jelölt országokban a közösségi vívmányok átvétele és alkalmazása érdekében felállítandó intézményrendszer kialakításában, továbbá az eddigi tapasztalatok átadásában, a Kormány a következõket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az ikerintézményi programok lebonyolításában részt vevõ közigazgatási, igazságszolgáltatási, valamint akkreditált szervekre, és természetes személyekre.
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(2) A jogszabály alkalmazásában akkreditált szerv az az
intézmény, amelynek „akkreditált szerv” státuszát az
Európai Unió Ikerintézményi Koordináló Egysége hivatalosan elismerte.

2. §
(1) Az ikerintézményi program az Európai Unió
1998-ban létrehozott intézményfejlesztési programja,
melynek célja a közösségi vívmányok átvételének, alkalmazásának elõsegítése a kedvezményezett államok közigazgatási rendszerének fejlesztésén keresztül.
(2) A kedvezményezett államok körét – az Európai Unió
döntése alapján – jogszabályban kell meghatározni.

Pályázásra jogosult intézmények
3. §
(1) A közigazgatási szervek, az igazságszolgáltatás
szervei, valamint az akkreditált szervek jogosultak pályázni az ikerintézményi, illetve a rövid távú ikerintézményi
projektek megvalósítására.
(2) Akkreditált szerv lehet minden olyan intézmény,
amelynek tevékenysége közvetlenül kapcsolódik közigazgatási szervekhez és az igazságszolgáltatás szerveihez, továbbá megfelel a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek.
(3) Akkreditált szerv az lehet, amely legalább az alábbi
feltételeknek megfelel:
a) alkalmazottai révén rendelkezik a közösségi vívmányok egy bizonyos területével kapcsolatos, megfelelõ
szintû szaktudással;
b) nonprofit szervezet;
c) többségi állami tulajdonban áll;
d) kormányzati szerv felügyelete alá tartozik; valamint
e) a projekt-kivitelezéshez elegendõ létszámú, a szervvel munkavégzésre irányuló, tartós jogviszonnyal rendelkezõ alkalmazotti állománnyal bír.

4. §
(1) Az akkreditált szerv-státusz megszerzése iránti
szándékáról a státuszt kérelmezõ köteles a nemzeti megbízottat – írásban – értesíteni. A nemzeti megbízott a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványt elektronikus úton továbbítja a státuszt kérelmezõ szerv ikerintézményi felelõsének.
(2) A kitöltött kérelmet, a státuszt kérelmezõ elektronikus formában és írásban egyaránt megküldi a nemzeti
megbízott részére, aki azt továbbítja a státusz megadásáról
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vagy az elutasításról döntést hozó Ikerintézményi
Koordináló Egységnek.
(3) A státuszt kérelmezõ írásban nyilatkozik arról, hogy
a kérelemben szereplõ információk hitelesek, és a valóságnak megfelelnek.
(4) Az Ikerintézményi Koordináló Egység hivatalos
döntésérõl a nemzeti megbízott – írásban – értesíti a státuszt kérelmezõ szervet. A pozitív döntést követõen a státuszt kérelmezõ szerv felkerül a hivatalos Akkreditált
Szervek Listájára. A státusz határozatlan idõre szól.
(5) Az adatok megváltozásakor, de különösen amennyiben a 3. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek az
Akkreditált Szervek Listájára történõ felvételt követõen
bekövetkezett változás miatt a pályázásra jogosult intézmény tekintetében már nem teljesülnek, a pályázásra jogosult intézmény köteles a nemzeti megbízottat errõl haladéktalanul – írásban – értesíteni. A nemzeti megbízott ezután konzultál az akkreditált szerv mandátumának fenntartásáról vagy annak megvonásáról döntést hozó Ikerintézményi Koordináló Egységgel.
(6) Ha a pályázásra jogosult intézmény a projekt-megvalósítás szakasza folyamán veszti el akkreditált szervstátuszát, a státusz elvesztését követõen felmerült költségeket az Európai Bizottság nem téríti meg.
(7) Az Ikerintézményi Koordináló Egység által végzett,
az akkreditált szerveket érintõ, rendszeres felülvizsgálatok
során a pályázásra jogosult intézmény köteles – a nemzeti
megbízott részére – a kért információkat írásban rendelkezésre bocsátani.
(8) Az akkreditált szerv-státuszt kérelmezõ kizárólag a
státusz megszerzését követõen nyújthat be érvényesen pályázatot ikerintézményi, illetve rövid távú ikerintézményi
felhívásra.

A pályázási formák és az intézmények közötti szerzõdések
5. §
(1) A pályázásra jogosult intézmények a kedvezményezett intézmények által kiírt ikerintézményi, valamint rövid
távú ikerintézményi projektfelhívásokra pályázhatnak.
(2) A pályázásra jogosult intézmények az ikerintézményi programban küldõ félként az alábbiak szerint vehetnek
részt:
a) ikerintézményi felhívásra vagy önállóan, vagy közösen magyar intézményekkel, vagy – nemzetközi konzorcium keretében – külföldi intézményekkel pályázhatnak;
b) rövid távú ikerintézményi felhívásokra kizárólag önállóan pályázhatnak.
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6. §

Önálló pályázás során a pályázás, a szerzõdéskötés, valamint a késõbbi projekt-megvalósítás teljes egészében a
pályázásra jogosult intézmény feladata.
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nyezett között létrejövõ ikerintézményi szerzõdés érvényességi feltétele az Ikerintézményi Koordináló Egység
jóváhagyása.

Hatályba léptetõ és felhatalmazó rendelkezések
7. §

11. §

Magyar intézmények közös pályázása során írásbeli
megállapodásban kell szabályozni a részvétel során felmerülõ feladatok partnerek közti megoszlását, valamint megjelölni azt az intézményt, amely hivatalos pályázóként – a
nemzetközi konzorcium vezetõjéhez hasonlóan – felelõs a
pályázásért, a szerzõdéskötésért és a projekt-megvalósításért. A megállapodást aláíró többi intézmény hivatalosan a
9. §-ban foglalt szakértõ-kölcsönzés útján vesz részt a
programban.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

8. §
(1) Nemzetközi konzorcium vezetõjeként a pályázásra
jogosult intézmény irányítja a pályázás, a szerzõdéskötés
és a projekt-megvalósítás folyamatát. A pályázásra jogosult intézmény mint a konzorcium vezetõje gondoskodik a
hosszú távú ikerintézményi szakértõ kijelölésérõl, illetve
elvégzi a projekt pénzügyi lebonyolítását. A konzorciumban részt vevõ intézmények közötti hatásköröket konzorciumi egyezmény megkötésével szabályozzák.
(2) Nemzetközi konzorcium junior partnereként a pályázásra jogosult intézmény részt vesz a pályázati anyag
elkészítésében, azonban a pályázati felhívás által meghatározott céloknak csak bizonyos részét valósítja meg, így
különösen rövid vagy középtávú szakértõket delegál.
9. §
Ikerintézményi és rövid távú ikerintézményi projektekben a minimális részvételi forma a szakértõ-delegálás. A
pályázásra jogosult intézmény ebben az esetben nem vesz
részt a pályázatírás szakaszában, ezért nem tekinthetõ
pályázónak, hanem kizárólag rövid távú szakértõk
delegálásával vesz részt a projekt-megvalósításban.
A közigazgatási szerv, az igazságszolgáltatás szervei,
valamint az akkreditált szervek jogosultak pályázatot benyújtani, és – erre irányuló kedvezõ döntés esetén – részt
venni az Európai Unió ikerintézményi projektjeinek megvalósításában.
10. §
Az ikerintézményi projekt szerzõdéseire az Európai
Unió Ikerintézményi Kézikönyvének és mellékleteinek
elõírásai az irányadóak. A nyertes pályázó és a kedvezmé-

(2) Felhatalmazást kap az európai ügyekért felelõs tárca
nélküli miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg az ikerintézményi program és projektjei lebonyolításának – a pályázási formák meghatározásának, a pályázati anyagok
tartalmának, a pályázás lebonyolításának, valamint a szerzõdések megkötésének és a projektek megvalósításának –
részletes szabályait.
A miniszterelnök helyett:
Kiss Péter s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

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 Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. § c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az 50. §-ának
(18) bekezdésében foglaltakra – a következõket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdés kivételével – a
központi költségvetésbõl, elkülönített állami pénzalapokból finanszírozandó új fejlesztési célú pályázati felhívásokra, pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatásokra és
az ezekkel kapcsolatos elõzetes egyetértési, hozzájárulási
eljárásokra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) azon pályázati felhívásokra, pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatásokra, melyek finanszírozása részben
vagy egészben európai uniós forrásból történik;
b) a Munkaerõpiaci Alapból finanszírozandó pályázati
felhívásokra, pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatásokra.
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(3) E rendelet 3–11. §-aiban foglaltaktól eltérõen a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005.
évi CLIII. törvény 1. számú mellékletében meghatározott
I–VI., VIII., XXX. és a XXXIII. fejezetek felügyeletét ellátó szervek vezetõi saját hatáskörben döntenek új fejlesztési célú pályázati felhívás közzétételérõl, pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatás megítélésérõl.

2. §
E rendelet alkalmazásában:
a) fejlesztés: az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § 30. pontjában meghatározott fejlesztés;
b) új pályázati felhívás: e kormányrendelet hatálybalépése után közzétett pályázati felhívás.

3. §
(1) Olyan új fejlesztési célú pályázati felhívást közzétenni, amely keretében kifizetendõ támogatások teljes
összege az 500 millió forintot meghaladja – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével –, csak a támogatás forrásául
szolgáló költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje, az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter
és a pénzügyminiszter elõzetes egyetértésével, annak hiányában a Kormány elõzetes hozzájárulása után lehet.
(2) Olyan pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatást
megítélni, amelynek összege a 150 millió forintot meghaladja – a (3) bekezdésben foglaltak kivételével –, csak a támogatás forrásául szolgáló költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje, az európai ügyekért felelõs tárca
nélküli miniszter és a pénzügyminiszter elõzetes egyetértésével, annak hiányában a Kormány elõzetes hozzájárulása után lehet.
(3) Nem kell a támogatás forrásául szolgáló költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje, az európai
ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter és a pénzügyminiszter elõzetes egyetértését kérni azon fejlesztési célú pályázati felhívások, pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatások esetében, amelyek összegét és címzettjét törvény vagy kormányrendelet határozza meg.

4. §
A 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti elõzetes egyetértés,
illetve hozzájárulás beszerzésének kötelezettsége mindazon új pályázati felhívásokra, illetve egyedi támogatási
javaslatokra is kiterjed, melyek csak részben szolgálnak
fejlesztési célokat.
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(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott érték az adott
pályázati felhívásban meghatározott célok megvalósításának támogatására szánt elõirányzat keretösszege.
(2) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott érték a pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatási javaslat keretében nyújtandó, az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási
térképrõl szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerint
meghatározott támogatástartalom összege.

6. §
(1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott értéket meg
nem haladó pályázati felhívás esetén a támogatás forrásául
szolgáló költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje – a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban – saját hatáskörben dönt az új fejlesztési célú
pályázati felhívás közzétételérõl.
(2) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott értéket meg
nem haladó pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatási
javaslat esetén a támogatás forrásául szolgáló költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje – a hatályos
jogszabályok rendelkezéseivel összhangban – saját hatáskörben dönt a pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatás
megítélésérõl.

7. §
(1) A 3–4. §-ok szerinti fejlesztési célú pályázati felhívás közzétételét, illetve pályázati felhíváson kívüli egyedi
támogatási döntés meghozatalát megelõzõen a 3. § (1) és
(2) bekezdésében meghatározott egyetértés megadását a
támogatás forrásául szolgáló költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje írásban kezdeményezi az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszternél és a
pénzügyminiszternél.
(2) Amennyiben az európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter, illetve a pénzügyminiszter nem ért egyet a
3–4. §-ok szerinti fejlesztési célú pályázati felhívás közzétételével, illetve pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatási döntés meghozatalával, vagy az (1) bekezdés szerinti írásbeli kezdeményezés kézhezvételétõl számított
30 napon belül nem nyilatkozik, úgy a támogatás forrásául
szolgáló költségvetési fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje – amennyiben a pályázati felhívás közzétételét, pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatási döntést továbbra is szükségesnek tartja – köteles hozzájárulás céljából elõzetesen bejelenteni a Kormánynak a 3–4. §-ok szerinti új fejlesztési célú pályázati felhívás tervezetét, illetve
pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatási javaslatot.
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8. §

A 7. § (2) bekezdése szerinti elõzetes bejelentési kötelezettséget a Kormány ügyrendjérõl szóló 1088/1994.
(IX. 20.) Korm. határozatban foglalt elõterjesztésre elõírt
rendelkezéseknek megfelelõen kell megtenni.
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zati felhíváson kívüli egyedi támogatási javaslatra vonatkozó elõzetes hozzájárulásának megadásáról.

12. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba
és 2006. december 31-én hatályát veszti.

9. §
(1) A 7. § (2) bekezdése szerinti elõzetes bejelentésnek
a) meg kell felelni a Kormány ügyrendjérõl szóló
1088/1994. (IX. 20.) Korm. határozatban az elõterjesztés
tartalmi feltételeinek;
b) tartalmaznia kell, hogy a kiírandó pályázati felhívásban, pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatási javaslatban szereplõ támogatási céllal azonos, vagy hasonló célok a bejelentés idõpontjában érvényes, illetve a bejelentés
idõpontjától számított 12 hónapon belül várhatóan meghirdetendõ, illetve meghozandó, részben európai uniós
forrásból finanszírozott pályázati felhívás vagy egyedi
döntés alapján részesülnek-e támogatásban;
c) tartalmaznia kell a 10. § szerinti kötelezettségek teljesítésének igazolását.
(2) Az új fejlesztési célú pályázati felhívás közzétételérõl szóló elõzetes bejelentésnek – az (1) bekezdésben meghatározottakon túl – tartalmaznia kell a pályázati felhívás
tervezetét.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
75/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelete
az Országos Közoktatási Értékelési
és Vizsgaközpontról szóló
105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében, továbbá a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
95/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:
1. §

10. §
A 7. § (2) bekezdése szerinti elõzetes bejelentés elõtt be
kell szerezni minden olyan – jogszabály által elõírt – jóváhagyást, nyilatkozatot, véleményt, amelyek szükségesek
az új fejlesztési célú pályázati felhívás közzétételéhez, pályázati felhíváson kívüli egyedi támogatás megítéléséhez,
különösen
a) az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl
szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet által elõírt esetekben, az ott meghatározottak szerint a pénzügyminiszter támogatást jóváhagyó véleményét, állásfoglalását, tájékoztatását;
b) az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet által elõírt esetekben,
az ott meghatározottak szerint a Magyar Államkincstár
egyetértését.

11. §
A 7. § (2) bekezdése szerinti elõzetes bejelentés idõpontjától számított 30 napon belül a Kormány határozatban dönt a pályázati felhívás közzétételére, illetve a pályá-

Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpontról szóló 105/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának b) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A miniszter a Vizsgaközpont irányítását a fõigazgatón
keresztül látja el. Irányítási jogkörében]
„b) kinevezi és felmenti a Vizsgaközpont fõigazgatóját,
továbbá gyakorolja a fõigazgatóval szemben az egyéb
munkáltatói jogokat, valamint ellenõrzi és beszámoltatja a
fõigazgatót; kinevezi és felmenti a gazdasági fõigazgató-helyettest; megbízza az OKÉV Nyelvvizsgáztatási
Akkreditációs Központ vezetõjét és visszavonja a
megbízását;”

2. §
(1) A Rendelet 6. §-ának ab) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint elkészítteti]
„ab) a központi vizsgakövetelményekre épülõ vizsgatárgyak emelt szintû szóbeli tételeit, és átadja azokat a tantárgyi bizottság elnökének;”
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(2) A Rendelet 6. §-ának h) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[A Vizsgaközpont a Kt. 95/A. §-a (2) bekezdésének
c) pontjában meghatározott feladatkörében]
„h) elõkészíti és szervezi a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáit;”

3. §
A Rendelet a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A Vizsgaközpont a 8. §-ban meghatározott feladatainak ellátásához – a régió közoktatás-fejlesztési stratégiájának elkészítésére, a régiót érintõ intézkedések,
programok, projektek és támogatási pályázatok összehangolására, a régió közoktatás-fejlesztését szolgáló pénzügyi
források hatékony felhasználásának segítésére – régiónként regionális közoktatási egyeztetõ fórumot mûködtet. A
regionális közoktatási egyeztetõ fórum munkájában – képviselõik útján, külön díjazás nélkül – közremûködhetnek
azok a szervezetek, amelyek a Kt. 88. §-ának (1) bekezdése szerint részt vesznek a fõvárosi, megyei fejlesztési terv
elkészítésében.”
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ben, 4. §-ának (2)–(6) bekezdésében, 5. §-ának (1) bekezdésében, 5. §-ának (7) bekezdésében, 6. §-ának (3)–(4) bekezdésében, 7. §-ának (1)–(5) bekezdésében, 11. §-ának
(3) bekezdésében, 12. §-ának (1) bekezdésében „a
PH Központ” kifejezés helyébe „az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ” kifejezés, a 3. §-ának
(10) bekezdésében „a PH Központnak” szövegrész helyébe „az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnak” szövegrész, a 12. §-ának (1) bekezdésében „a PH
Központhoz” szövegrész helyébe „az OKÉV Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központhoz” szövegrész lép, valamint 5. § (3) bekezdésébõl hatályát veszti a „megszakítás
nélkül” szövegrész.

7. §
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról
szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 29. §-ának
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint a döntés elleni jogorvoslati
lehetõséget határozatba kell foglalni.”
Gyurcsány Ferenc s. k.,

4. §
A Rendelet 9. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
[A Vizsgaközpont]
„g) ellátja a nyelvvizsgáztatással kapcsolatos külön
jogszabályban meghatározott feladatait.”

5. §
(1) E rendelet 2006. április 15-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a Rendelet 2. §-ának h) pontjának „valamint iratkezelési szabályzatát.” szövegrésze,
b) a Rendelet 6. §-ának d) pontja,
c) a Rendelet 7. §-ának a) pontja.

6. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatás
rendjérõl és a nyelvvizsga-bizonyítványokról szóló
71/1998. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 3. §-ának (8) bekezdésében „a Professzorok
Háza Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: PH Központ)” szövegrész helyébe „az Országos
Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (a továbbiakban: OKÉV
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ)” szövegrész,
a 3. §-ának (8) bekezdésében, 3. §-ának (10) bekezdésé-

miniszterelnök

A Kormány
76/2006. (IV. 3.) Korm.
rendelete
veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet
során teendõ intézkedésekrõl
1. §
A Kormány az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
i) pontjában, valamint a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérõl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrõl szóló 1999.
évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Kat. tv.) 7. §-a
(1) bekezdésének a) és b) pontjában megállapított jogkörében – a polgári védelemrõl szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2. §-a (2) bekezdésének g) pontja szerinti – árvízi veszélyhelyzetet hirdet ki 2006. április 3-án 15.00 órától a
Duna folyó Komárom–Tass szakaszára, valamint az Ipoly
folyó Ipolytölgyes és torkolat közötti szakaszára és a folyószakaszok mellett lévõ települések közigazgatási területére.

2. §
(1) Az 1. §-ban jelzett idõponttól, az ott megjelölt területen – a honvédelemrõl szóló 2004. évi CV. törvény
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(a továbbiakban: Hvt.) 149. §-ának (3) bekezdése a) pontja
alapján – a Kormány a Hvt. 159. §-ában, 165., 168.,
169. §-aiban, 172. §-ának (1) bekezdésében, 173. §-ának
(1) és (2) bekezdésében, (3) bekezdése a)–c) pontjában,
(4) és (5) bekezdésében, 186. és 195. §-ában szereplõ – e
rendelet mellékletében felsorolt – rendelkezések bevezetését rendeli el.
(2) A veszélyhelyzet elhárításába – a Kat. tv. 8. §-ának
b) pontja alapján – a Magyar Honvédség, a Határõrség és a
rendvédelmi szervek bevonhatók.
(3) A Kormány a veszélyhelyzetnek megfelelõen az
alábbi védelmi szakaszokon rendeli el a rendkívüli készültséget:
a) a Duna folyó Komárom–Tass szakaszára;
b) az Ipoly folyó Ipolytölgyes és torkolat közötti szakaszára.
3. §
(1) A környezetvédelmi és vízügyi miniszter a rendkívüli árvízvédekezéssel összefüggõ feladatait a reá vonatkozó jogszabályok szerint látja el. A védekezési munkabizottság a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban
mûködik. Tevékenységéért a környezetvédelmi és vízügyi
miniszter a felelõs.
(2) Az e rendeletben szereplõ veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatos kormányzati kommunikációs tevékenységet a környezetvédelmi és vízügyi miniszter – a Miniszterelnöki Hivatal illetékes szervezeti egységével együttmûködve – hangolja össze.
(3) A Kormányzati Koordinációs Bizottság – az érintett
miniszterek bevonásával – 2006. április 30-ig jelentést készít az árvízvédekezéssel összefüggõ költségekrõl.
(4) Az árvízvédekezési költségek teljes körû felméréséig
a veszélyhelyzet elhárításához szükséges költségek fedezetét a Kormány biztosítja. Az átcsoportosított összegekbõl a
védekezésben részt vevõ vízügyi szervezetek részére a környezetvédelmi és vízügyi miniszter a védekezéshez elengedhetetlenül szükséges költségeket átutalhatja.
4. §
(1) A Kormány e rendeleti úton bevezetett intézkedéseirõl – a Kat. tv. 7. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján –
az Országgyûlést haladéktalanul tájékoztatja.
(2) A Kormány a 2. § (2) bekezdése alapján tett intézkedéseirõl – a Kat. tv. 8. §-a alapján – a köztársasági elnököt
2006. április 15-ig tájékoztatja.
5. §
(1) Ez a rendelet 2006. április 3-án 15 órakor lép hatályba.
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(2) A Kormány – a Kat. tv. 7. §-ának (3) bekezdése alapján – e rendelet közszolgálati mûsorszórók útján történõ
rendkívüli kihirdetését rendeli el.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

Melléklet
a 76/2006. (IV. 3.) Korm. rendelethez
Hvt. 159. § (1) A polgármester és a jegyzõ hatáskörébe
tartozó államigazgatási feladatot rendelet is megállapíthat.
(2) A települési önkormányzat képviselõ-testületének,
illetõleg a fõvárosi, megyei közgyûlésnek a feladat- és hatáskörét – a helyi önkormányzatokról szóló törvény 10. §-a
(1) bekezdésének k) pontjában foglaltak kivételével – a
polgármester gyakorolja.
(3) A polgármester és a jegyzõ a honvédelmi igazgatási,
valamint a rendkívüli intézkedésekbõl adódó feladatait a
megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester
utasításai szerint látja el.
Hvt. 165. § (1) A közúti, vasúti, vízi és légi jármûvek
forgalma a nap meghatározott tartamára, illetõleg meghatározott területére (útvonalra) korlátozható, illetve az ország egész területén vagy meghatározott részén ideiglenesen megtiltható.
(2) A megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester a védelmi és a lakossági ellátási érdekekre tekintettel – a belügyminiszter, a honvédelmi miniszter, az
illetékes ágazati miniszter hozzájárulásával – az (1) bekezdés alapján megállapított korlátozástól, illetõleg tilalomtól
eltérõen rendelkezhet.
Hvt. 168. § (1) Elrendelhetõ, hogy az ország meghatározott területét a lakosságnak a szükséges idõtartamra el kell
hagynia (kitelepítés), egyben kijelölhetõ a lakosság új
tartózkodási helye.
(2) A lakosság elszállításáról a polgármester gondoskodik.
Hvt. 169. § Elrendelhetõ
a) az ország meghatározott területén való tartózkodás
korlátozása, illetve engedélyhez kötése,
b) hogy az ország meghatározott területére utazni, azon
átutazni vagy onnan kiutazni csak engedéllyel szabad.
Hvt. 172. § (1) Elrendelhetõ a folyamatos polgári védelmi szolgálat ellátása.
Hvt. 173. § (1) A veszélyeztetett területekrõl – a megelõzõ polgári védelmi intézkedés keretében – a honvédelmi, nemzetgazdasági és más szempontból fontos vagyontárgyak elszállítását biztonságba helyezésük végett el lehet
rendelni (kiürítés).
(2) A visszamaradó lakosság és a tovább termelõ üzemek szükségleteinek kielégítésére biztosítani kell a meg-
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felelõ visszamaradó készletet (állatállományt), egészségügyi anyagokat és termelési készleteket. A visszamaradó
készletek nagyságát a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester intézkedésének megfelelõen a polgármester határozza meg.
(3) A vagyontárgyak elszállítását:
a) polgári védelmi indokból a belügyminiszter,
b) egyéb fontos okból az illetékes ágazati miniszter,
c) a központi irányító szervekkel való összeköttetés
megszakadása esetén a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester
rendelheti el.
(4) A befogadási területeket és az elszállítási irányokat
(útvonalakat) a (3) bekezdésben megjelölt elrendelõ
határozza meg.
(5) A vagyontárgyak elszállításával, illetõleg biztonságba helyezésével kapcsolatos munkához szükséges munkaerõ a honvédelmi munkakötelezettség alapján vehetõ
igénybe.
Hvt. 186. § (1) Rendeletben az államháztartásra vonatkozó szabályoktól eltérõ rendelkezések állapíthatók meg.
(2) Rendelet alapján a költségvetési fejezetek között átcsoportosítás hajtható végre, egyes kiadási elõirányzatok
felfüggeszthetõk, a költségvetési törvényben nem szereplõ
kiadások teljesíthetõk és rendkívüli fizetési kötelezettség
írható elõ.
Hvt. 195. § (1) Az élet- és vagyonmentés érdekében elrendelhetõ a mentésre alkalmas bármely jármû, mûszaki és
földmunkagép igénybevétele.
(2) Halasztást nem tûrõ esetben az igénybevételt határozattal elrendelheti a megyei közgyûlés elnöke, a fõvárosban a fõpolgármester, a polgármester vagy az illetékes katonai szervezet parancsnoka.

A Kormány tagjainak
rendeletei
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(a továbbiakban: Ámr.) elõírásaira – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2006.
évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény XVIII.
Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésû elõirányzatai közül:
a) NATO Békepartnerség 5. cím, 3. alcím,
b) Külügyi Segélyezés 5. cím, 7. alcím,
c) Alapítványok támogatása 5. cím, 12. alcím,
d) Civil szervezetek támogatása 5. cím, 14. alcím,
e) Külügyi kommunikáció 5. cím, 15. alcím,
f) Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés (a továbbiakban: NEFE) 5. cím, 22. alcím,
g) Kelet és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia
végrehajtása 5. cím, 35. alcím
elõirányzatokra (a továbbiakban: elõirányzat).

2. §
(1) Az elõirányzatok forrása a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) jóváhagyott
elõirányzat.
(2) Az elõirányzatok felhasználása a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.),
valamint az államtitkot vagy szolgálati titkot, illetõleg
alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ,
vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló 143/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet rendelkezéseinek megfelelõen, az elõirányzatokból támogatás nyújtása – a 10. §-ban meghatározott jogcímen nyújtott támogatások kivételével – pályázati rendszer
keretében történik.

a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásának,
ellenõrzésének szabályairól

(3) Az egyes elõirányzatokból fedezhetõk – az elõirányzat éves összegének legfeljebb 9%-áig – az elõirányzat
mûködtetésével, kezelésével, felhasználásával, szerzõdések elõkészítésével, nyilvántartásának tárgyi feltételeivel
és ellenõrzésével kapcsolatos költségek is. Az elõirányzat
mûködtetésével kapcsolatos költségként az elõirányzat
terhére elszámolható a Magyar Államkincstár egyes szolgáltatásaiért a Külügyminisztérium által fizetendõ kezelési költség.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a 24. §-ának (9)–(10) bekezdéseiben foglaltakra és az államháztartás mûködési
rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet

(4) Jelen rendelet alkalmazásában a saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által
biztosított forrás. Nem tekinthetõ saját forrásnak az államháztartás alrendszereibõl nyújtott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó pályázó költségvetési
szervnek, illetve ezen költségvetési szerv felügyeleti szer-

A külügyminiszter
3/2006. (IV. 3.) KüM
rendelete
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vének költségvetésében az adott célra elõirányzott összeget. A saját forrás legkisebb összegét vagy mértékét a pályázati felhívás határozza meg.
(5) E rendelet alkalmazásában civil szervezetnek minõsülnek azon társadalmi szervezetek (kivéve a pártokat, a
munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szerveket, a
biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), valamint
azon alapítványok, amelyeket a bíróság a pályázat kiírása
elõtt legalább két évvel nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységet
ténylegesen folytatták.

3. §
(1) A pályázati rendszer esetében a pályázati felhívást a
minisztérium a Magyar Közlönyben és legalább egy országos napilapban, valamint a minisztérium internetes honlapján (www.kulugyminiszterium.hu) teszi közzé.
(2) A pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a pályázó cégnevét (nevét), székhelyét (címét), telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetõségét,
b) a pályázó adószámát (adóazonosító jelét),
c) a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek alapján
igényelhetõ támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok részletes ismertetését,
d) a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, a
részletezett költségvetési tervet (ebben külön szerepeltetni
kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét),
e) a megvalósítás és finanszírozás idõbeni ütemezését,
f) a pályázati felhívásban meghatározott egyéb adatokat.
(3) A pályázathoz csatolni kell:
a) eredetiben a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát vagy igazolást a bírósági nyilvántartásba vételrõl,
b) a közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányt,
c) eredetiben a pályázó bankszámláját vezetõ hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolását – a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámlájának
vezetésérõl, fizetõképességérõl,
d) a pályázó létesítõ okiratáról készített egyszerû
másolatot,
e) 30 napnál nem régebbi igazolást az adóhatóságtól arról, hogy köztartozással nem rendelkezik,
f) a pályázó cégszerûen aláírt nyilatkozatát
1. a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl,
2. Európai Unió tradicionális saját forrásai címen
tartozása a pályázónak nincs, vagy arra az illetékes
adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,
3. arról, hogy az általános forgalmi adó (áfa) levonására vagy visszaigénylésére jogosult-e,
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4. hozzájárulásáról, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az adószámát (adóazonosító
jelét), társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Kincstár, illetve a minisztérium felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
5. arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban,
6. annak tudomásulvételérõl, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
7. arról, hogy az államháztartás alrendszerébõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs,
8. arról, hogy a megvalósítani tervezett tevékenység,
feladat vonatkozásában más pályázaton részt
vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
9. arról, hogy a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának a minisztérium, valamint jogszabályban meghatározott
szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul,
g) pályázói nyilatkozatot a saját forrás meglétérõl, valamint a saját forrás meglétének 5. § (1) bekezdés szerinti
igazolását,
h) a pályázati felhívásban meghatározott egyéb dokumentumokat.
(4) A pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott idõn belül kell benyújtani, ami 30 napnál rövidebb
nem lehet. Az eredményrõl a döntéstõl számított 15 munkanapon belül írásban kell értesíteni a pályázót. A nyertes
pályázók számára egyidejûleg a szerzõdés megkötésére
megfelelõ határidõt kell megállapítani, mely határidõig a
támogatási döntésre az ajánlati kötöttség szabályait kell
alkalmazni.
(5) A pályázatokat az egyes elõirányzatokhoz kapcsolódóan a miniszter által létrehozott munkabizottság bírálja
el, s a munkabizottság javaslata alapján a kötelezettségvállalásra felhatalmazott hozza meg a döntést. Támogatás a
pályázó által igényelt összegnél kisebb összegben is nyújtható.
(6) A minisztérium a pályázat nyertesének megnevezését, a pályázattal elnyert támogatás összegét, a támogatás
tárgyát a minisztérium internetes honlapján teszi közzé.

4. §
(1) A minisztérium kizárólag a nyertes pályázóval
(a továbbiakban: kedvezményezett) – a támogatás igénybevételérõl, felhasználásának feltételeirõl, folyósításának
ütemezésérõl, rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzésérõl és elszámolásáról, valamint a szerzõdésszegés jogkövetkezményeirõl, az elállás jogáról – szerzõdésben állapodik meg.
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(2) Amennyiben a kedvezményezettel – a kedvezményezett mulasztásából – az értesítésben megjelölt határidõig nem jön létre a támogatási szerzõdés, a támogatási
döntés hatályát veszti.
(3) A szerzõdésben meg kell határozni azokat a feltételeket, melyek nem teljesítése a támogatás csökkentését,
felfüggesztését vagy visszavonását eredményezi. A szerzõdésben az elállás jogát ki kell kötni, ha a kedvezményezett
a) a támogatási szerzõdésben rögzített idõbeli ütemezés elsõ határidejétõl számított három hónapon belül a
szerzõdés teljesítése a kedvezményezettnek felróható okból nem kezdõdik meg, illetve a kedvezményezett a támogatás igénybevételét nem kezdeményezi, és késedelmét
ezen idõ alatt írásban sem menti ki;
b) ha hitelt érdemlõen bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett az igénylés, illetve a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott az igénylés, illetve a pályázat benyújtásakor;
c) amennyiben a támogatott program, projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását elõidézõ körülmény a
kedvezményezettnek felróható okból következett be;
d) ha az alábbiakban elõírt bejelentési kötelezettségek
bármelyike egy hónapon túli késedelmet szenved:
da) amennyiben a támogatott program, projekt megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a szerzõdésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved,
db) amennyiben a támogatott program, projekt megvalósítása a kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul vagy tartós akadályba ütközik,
dc) a támogatási szerzõdés módosítása végett,
amennyiben a kedvezményezett adólevonási jogosultságában változás következik be. A támogatásban – a változás bejelentéséig – igénybe vett áfa összeget a támogatási
szerzõdés módosításakor rögzített módon a kedvezményezett köteles visszafizetni.
e) ha a 3. § (3) bekezdésében meghatározott nyilatkozatok bármelyikét visszavonja.
(4) Amennyiben a támogatott projekt, program a kedvezményezettnek fel nem róható okból meghiúsul vagy
tartós akadályba ütközik a (3) bekezdés db) pontja szerinti
jelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem
vett támogatásról le kell mondani.
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kezdésében foglalt eltéréssel – utólagos elszámolással elõleg folyósítható,
b) nem profitorientált szervezet esetén a 300 000 Ft-ot
meg nem haladó támogatási összeg – a 15. § (6) bekezdés
b) pontjában meghatározott eltéréssel – a teljesítést megelõzõen, utólagos elszámolással egy összegben folyósítható.
(7) Elõleg igénybevétele esetén a támogatás fennmaradó része csak akkor folyósítható, ha a kedvezményezett a
saját forrás ütemezése szerinti összegét igazoltan felhasználta, és elszámolt az elõleggel.
(8) A kedvezményezett köteles a szerzõdésben meghatározott pénzügyi dokumentációt készíteni a támogatás
összegének felhasználásáról, amelynek tartalmaznia kell
többek között:
a) összesítõ kimutatást a szerzõdés mellékletét képezõ
költségvetésben szereplõ költségekre vetítve,
b) költségtételek szerinti bontásban a számla kibocsátójának nevét, a számla sorszámát, a számla tartalmát (kifizetés jogcímét), a számla keltét és a teljesítés idõpontját, az
áfaalapot, az áfatartalmat és a bruttó összeget, valamint átutalás esetében átutalással teljesített számlamásolat mellett a bankszámla terhelésérõl szóló banki igazolást vagy
kivonatot (megjelölve a vonatkozó tételt), készpénzes
kifizetés esetében a készpénzfelvétel tényét tartalmazó
külön kimutatást,
c) a támogatás felhasználását igazoló számla(ák) másolatát (az áfatartalmú számlák esetében fel kell tüntetni a
számla nettó értékét),
d) a saját forrás és/vagy társfinanszírozás dokumentumainak másolatát (megállapodás, határozat),
e) a saját forrás és/vagy társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást,
f) bérköltség elszámolása esetén a pontos támogatási
összeg meghatározását.
(9) A kedvezményezett köteles tartalmi jelentést készíteni a 3. § (2) bekezdés c) pontjában megjelölt tevékenységek, feladatok teljesítésérõl, eredményérõl.

5. §

(5) A támogatási összeg vagy annak részletei folyósítására, érvényes és hatályos szerzõdés alapján, utólagos elszámolással, a támogatott tevékenység teljes vagy részleges megvalósulását követõen kerül sor, a tartalmi jelentés
és a pénzügyi dokumentáció elfogadása után, írásbeli lehívás alapján.

(1) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
saját forrással nem rendelkezik, kivéve, ha az igényelt támogatás összege a – a 15. § (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a 300 000 forintot nem haladja meg. A saját forrás meglétérõl és arról, hogy a saját forrás milyen
formában áll rendelkezésre a kérelmezõnek nyilatkoznia
kell. A saját forrás összegét bankszámlakivonattal, szerzõdéssel vagy hitelígérvénnyel, helyi önkormányzat pályázónál a testületi határozattal is igazolni kell.

(6) A kedvezményezett kérelmére rendkívül indokolt
esetben:
a) pályázati felhívás ilyen irányú rendelkezése esetén,
az elnyert támogatás legfeljebb 25%-áig – a 12. § (3) be-

(2) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
az igényében valótlan vagy megtévesztõ adatokat szolgáltatott, a korábban kötött bármely szerzõdésben foglalt feltételeket megszegte, csõd-, felszámolási, illetve végelszá-
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molási eljárás alatt áll, vagy az államháztartás bármely
alrendszerével szemben tartozása van.
(3) Nem folyósítható a támogatás annak a kedvezményezettnek, akivel szemben a szerzõdés megkötését követõen felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csõdeljárás
indul, vagy a támogatást a szerzõdésben meghatározott
céltól eltérõen használta vagy használja fel.

6. §
(1) A kedvezményezett a támogatás összegét kizárólag
akkor használhatja fel az egyes költségek után járó áfa kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy annak visszaigénylésére nem jogosult.
(2) A kedvezményezett a támogatás összegét köztartozás törlesztésére, vagy más jellegû adó kifizetésére nem
használhatja fel.
(3) A támogatási összeget a kedvezményezett nem használhatja fel a megbízási díjakkal vagy honoráriumokkal
kapcsolatban felmerülõ más adók vagy járulékok kifizetésére.
(4) A kedvezményezett a támogatási összegbõl finanszírozott beszerzéseit a Kbt.-ben foglaltak szerint köteles
megvalósítani.

7. §
(1) A szerzõdésszerû teljesítés mellett fel nem használt
támogatás maradványát a támogatásban részesült kedvezményezett a támogatási szerzõdésben a támogatott tevékenység megvalósítására elõírt határidõt követõ 15 napon
belül köteles visszautalni. Szerzõdésszegés esetén a minisztérium a támogatás feltételeirõl kötött szerzõdésben a
támogatási összeg visszafizetésén túlmenõen kamat, illetve kötbér megfizetését is elõírhatja.
(2) Amennyiben a kedvezményezett – neki fel nem róható okból – a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit csak
részben, de számszerûen megállapított kötelezettségek
esetén legalább 75%-ot meghaladó arányban teljesíti, az
igénybe nem vett támogatás annak zárolásával, törlésével
visszavonásra kerül. Ha a kedvezményezett neki felróható
okból nem teljesíti a szerzõdésben vállalt kötelezettségeit,
az igénybe vett támogatás egészét vagy arányos részét a
(3) bekezdés szerinti kamattal növelt összeggel kell
visszafizetnie.
(3) A kamat a támogatásnak a (2) bekezdés alapján történõ visszavonása, illetve a szerzõdéstõl való elállás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott szankciók mellett
a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének döntésével a
kedvezményezett meghatározott idõre – de legfeljebb öt
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évre – kizárható az érintett elõirányzatok támogatási rendszerébõl, ha az alábbiakban meghatározott feltételek közül
legalább egy bekövetkezik:
a) a szerzõdésben rögzített kötelezettség, illetve részkötelezettség teljesítése a szerzõdésben foglalt határidõre
egyáltalán nem, vagy csak részben – számszerûen megállapított kötelezettségek esetén 75%-ot el nem érõ arányban – valósul meg,
b) a kedvezményezett az elfogadott céltól eltérõ feladatot valósít meg,
c) a kedvezményezett e rendelet 4. § (3) bekezdés
da) pontjában meghatározott bejelentési kötelezettségének az ott elõírt határidõig nem tett eleget.
(5) A (2) bekezdés alapján visszavont támogatás és a
szerzõdéstõl való elállás esetén alkalmazott kamat megfizetésére irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával történik, és annak a támogatási szerzõdésben meghatározott elõirányzatnak a javára
kell teljesíteni, amelyet az elõirányzatról szóló szabályozás szerint a támogatás folyósítása terhelt.
(6) Az elõirányzat kezelõje jogosult pályázati rendszerében további szankciókat meghatározni, és a szerzõdéses
kötelezettségek nem teljesítése esetén azt érvényesíteni.

NATO Békepartnerség
8. §
(1) Az elõirányzat célja a NATO tevékenységének erõsítését, régiónk stabilitásának és biztonságának elõsegítését, az EAPC/PfP tagországokkal való kapcsolattartást
szolgáló, az alábbiakban felsorolt feladatok támogatása és
finanszírozása:
a) az Észak-atlanti Tanács, a NATO külügyminiszteri
és partnertalálkozók, NATO összekötõ nagykövetségi feladatok, valamint a NATO-csúcstalálkozók döntéseihez
kapcsolódó rendezvények, illetve tevékenységek,
b) magyarországi békepartnerségi rendezvények megszervezése, békepartnerségi feladatok ellátásával összefüggõ személyi juttatások,
c) külföldi békepartnerségi rendezvényeken, biztonságpolitikai szemináriumokon való részvétel, a tevékenység logisztikai és telekommunikációs biztosítása,
d) EAPC (Euro-atlanti Partnerségi Tanács) rendezvényein történõ részvétel,
e) EAPC, PfP (Partnerség a Békéért) tagországokkal
kétoldalú rendezvények, konzultációk,
f) régiónk stabilitását, földrészünk biztonságát szolgáló
rendezvények, konzultációk,
g) a terrorizmus elleni fellépést segítõ rendezvények,
konzultációk,
h) tanulmányok készítése.
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(2) Az elõirányzatból az (1) bekezdés a), b), e), f), g) és
h) pontjaiban meghatározott feladatokra – külön pályázati
felhívás nélkül – a 2. § (3)–(4) bekezdéseiben, a 3. §
(2)–(3) bekezdéseiben, a 4. § (1), (3), (4)–(9) bekezdéseiben és az 5–7. §-okban foglaltaknak megfelelõen nyújtható támogatás.
(3) A pályázatot a Külügyminisztérium Biztonságpolitikai és Non-proliferációs Fõosztályára kell benyújtani.
(4) Az elõirányzatból kell fedezni a 2. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül az elõirányzat egyes személyi feltételeivel kapcsolatos költségeket is.
(5) Az elõirányzat terhére – a 8. § (2) bekezdésében
meghatározott kivétellel – a támogatás nyújtása pályázati
rendszerben történik; az elõirányzat céljával összhangban
álló beszerzések a Kbt.-ben, illetve az államtitkot vagy
szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ vagy különleges biztonsági intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló
143/2004. (IV. 29.) Korm. rendeletben foglaltak szerint
történnek.

Külügyi Segélyezés
9. §
(1) Az elõirányzat célja az ENSZ Alapokmányában rögzített alapelvekkel és az EU tagsággal összhangban, sürgõsségi jelleggel – különösen természeti csapások, fegyveres konfliktusok, illetve strukturális humanitárius válság okozta károk, szenvedések enyhítésére – humanitárius
segítség nyújtása.
(2) Az elõirányzatból a 2–7. §-okban foglaltaknak megfelelõen, a jelen §-ban foglalt eltérésekkel nyújtható támogatás. A pályázatok benyújtásának határidejét a minisztérium úgy határozza meg, hogy elegendõ idõtartam álljon
rendelkezésre – a pályázók egyenlõ eséllyel történõ –
megfelelõ ajánlattételéhez.
(3) A nyertes pályázók számára az elnyert támogatást a
minisztérium a velük kötött támogatási szerzõdés mindkét
fél által történt aláírását követõ 15 napon belül átutalja. A
támogatott tevékenység megvalósulását követõ 30 napon
belül a pályázó köteles benyújtani a pénzügyi és tartalmi
beszámolót.
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tási szerzõdésben, annak mértéke azonban nem lehet több
az elnyert támogatás 10%-ánál.
(6) A segélyszállítmányok összeállítása során a közbeszerzésekre vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezések
figyelembevételével kell eljárni. A segélyszállítmányok
összeállítását és a rendeltetési helyre történõ eljuttatást valamely humanitárius civil szervezet, nemzetközi humanitárius szervezet és/vagy a Magyar Vöröskereszt végezheti,
illetõleg más gazdálkodó szervezet kizárólag nonprofit tevékenysége részeként.
(7) A külügyminiszter évente a NEFE Tárcaközi Bizottságnak szóló beszámoló részeként tesz jelentést a Kormánynak a Külügyi Segélyezés felhasználásáról.

Alapítványok támogatása
10. §
Az elõirányzat célja
a) vissza nem térítendõ támogatás nyújtása az alábbi
pontokban szereplõ alapítványok mûködési költségeihez
az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében:
aa) Teleki László Alapítvány,
ab) Demokrácia Központ Közalapítvány,
ac) Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány;
b) vissza nem térítendõ támogatás nyújtása a Magyar–román Gozsdu Közalapítvány számára épületvásárlás céljára, valamint a közalapítvány mûködési költségeihez az alapító okiratban meghatározott feladatok megvalósítása érdekében.

11. §
(1) A támogatás folyósítása a 10. §-ban felsorolt alapítványokkal (a továbbiakban: alapítványok) kötött támogatási szerzõdésekben meghatározottak szerint, utólagos elszámolási kötelezettséggel 12 havi egyenlõ részletben történik, a 10. § ab) és b) pontjában megnevezett
alapítványok kivételével.

(4) Az elõirányzatból lehet finanszírozni az elnyert pályázatok esetében a segélyekkel közvetlenül összefüggõ
költségeket, például beszerzés, csomagolás, szállítás,
szakértõi költségek (a továbbiakban együtt: járulékos költségek).

(2) A minisztérium az egyes alapítványokkal a támogatás igénybevételérõl, felhasználásának feltételeirõl, folyósításának ütemezésérõl, rendeltetésszerû felhasználásának
ellenõrzésérõl és elszámolásáról, valamint a szerzõdésszegés jogkövetkezményeirõl, az elállás jogáról szerzõdésben
állapodik meg.

(5) A járulékos költségek mértékének meghatározása a
támogatási összeghez mérten minden esetben a katasztrófa
színhelyének ismeretében kerül meghatározásra a támoga-

(3) Az alapítványok az éves tevékenységükrõl készült
beszámolót legkésõbb a tárgyévet követõ év június 30-ig
kötelesek a minisztériumnak megküldeni.
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(6) A kedvezményezettek az éves tevékenységükrõl készült beszámolót legkésõbb a tárgyévet követõ év június
30. napjáig kötelesek a minisztériumnak megküldeni.

(2) Az elõirányzatból céljainak megfelelõen, az alábbi
jogcímeken folyósítható támogatás, illetve valósítható
meg beszerzés:
a) külföldi tájékoztatást szolgáló idegen és esetenként
magyar nyelvû lapok, könyvek, albumok, folyóiratok reklám-, PR és ismeretterjesztõ kiadványok megjelentetése,
beszerzése, tematikus kiállítások szervezése,
b) a NATO tevékenységérõl szóló rendezvények szervezése, kiadványok, cikkek megjelentetése,
c) a nemzetközi biztonságpolitikai helyzet alakulásának a NATO tevékenységére és hazánk kül- és biztonságpolitikájára gyakorolt hatását elemzõ rendezvények szervezése, kiadványok megjelentetése a pályázati felhívásban
meghatározott témák alapján,
d) fotók, filmek és videoanyagok, elektronikus információhordozók (szoftver, CD, DVD, CD-ROM) készítése,
e) képzés, tanulmányi verseny szervezése, lebonyolítása,
f) egyéb rendezvény-, konferencia-, kiállítás-, illetve
eseményszervezés,
g) marketingtevékenység,
h) szakfordítások, idegen nyelvû lektorálás, szakértõi
díjak, egyéb szakszolgáltatások nyújtása,
i) nyomdai elõkészítés, nyomtatás,
j) a hazai és a határon túli civil társadalom külpolitika
iránti érdeklõdésének fokozását elõsegítõ anyagok, illetve
programok készítése,
k) egyéb, a lakosság vagy a külföldi partnerek tájékoztatását célzó kommunikációs tevékenységek megvalósítása.

Külügyi Kommunikáció

14. §

13. §

Az elõirányzatból támogatás nyújtása – a 13. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt cél kivételével – pályázati
rendszerben történik; az elõirányzat céljával összhangban
álló beszerzések a Kbt.-ben foglaltak szerint történnek.

12. §
(1) Az elõirányzat célja vissza nem térítendõ támogatás
nyújtása az atlanti gondolat megismertetését és elterjesztését célul tûzõ nem kormányzati szervek mûködési költségeihez.
(2) Az elõirányzatból támogatás – pályázati rendszerben – kizárólag nem profitorientált civil szervezetek részére, mûködési költséghez való hozzájárulásként nyújtható.
(3) A támogatás legfeljebb 50%-a a pályázó kérelmére
elõlegként folyósítható azzal, hogy a második részlet kifizetésére csak az elõleggel – számlák alapján – történõ elszámolást követõen kerülhet sor.
(4) A kedvezményezett éves mûködési költségének teljes összegére támogatás nem nyújtható, az éves mûködési
költség pályázati felhívásban meghatározott hányadát saját forrásból kell biztosítani.
(5) Az egy kedvezményezettnek nyújtható támogatás
összegének a kedvezményezett teljesítményével arányosnak kell lennie, de annak összege a 13 000 000 forintot
nem haladhatja meg.

(1) Az elõirányzat célja
a) Magyarország külföldi megítélésének javítása, különös tekintettel a magyar kultúra, tudomány és történelem
értékeinek, jeles személyiségeinek és eseményeinek bemutatására, valamint Magyarország euro-atlanti tevékenységének, szerepvállalásának megismertetése;
b) a társadalom külpolitika és diplomácia iránti érdeklõdésének erõsítése, az azzal kapcsolatos ismereteinek
bõvítése, Magyarország külpolitikai szerepvállalásának
megismertetése, a civil szervezetek külpolitikai érdekeink
érvényesítésébe történõ aktívabb bevonását célzó tevékenységek elõsegítése;
c) a kormányzati civil stratégia megvalósításának elõsegítése a külkapcsolatok terén, a külpolitikai kormányzat
és a hazai, valamint a határon túli civil szféra közötti kapcsolatok erõsítését és bõvítését célzó tevékenységek támogatása;
d) tudományos kutatások, konferenciák támogatása;
e) NATO-nak az európai és a globális biztonságpolitika alakításában játszott szerepével kapcsolatos ismeretek
széles körû terjesztése, Magyarország NATO-tagságának
társadalmi támogatottságának növelése.

15. §
(1) 13. § (1) bekezdés c) és d) pontjában foglalt célra külön pályázati kiírás nélkül – a (2)–(6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel – a 2. § (3)–(4) bekezdéseiben, a 3. §
(2)–(3) bekezdéseiben, a 4. § (1), (3), (4)–(9) bekezdéseiben, és az 5–7. §-okban foglaltaknak megfelelõen nyújtható támogatás.
(2) A 13. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt célra pályázatot a minisztérium Politikai Államtitkára Titkárságára
kell benyújtani.
(3) 13. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt célra pályázatot a minisztérium Közigazgatási Államtitkára Titkárságára kell benyújtani.
(4) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó részére, aki
a 2. § (4) bekezdésben meghatározott saját forrással nem
rendelkezik, kivéve, ha az igényelt támogatás összege az
500 000 forintot nem haladja meg.
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(5) Támogatás a pályázó által igényelt összegnél kisebb
összegben is nyújtható.

(8) A NEFE programok megvalósulását a minisztérium
folyamatosan ellenõrzi.

(6) A pályázó kérelmére, rendkívül indokolt esetben a
minisztérium döntése alapján
a) az elnyert támogatás legfeljebb 25%-áig elõleg folyósítható,
b) nem profitorientált szervezet esetén az 500 000 Ft-ot
meg nem haladó támogatási összeg a teljesítést megelõzõen
– utólagos elszámolással – egy összegben folyósítható.

(9) A jogcímcsoport felhasználásáról a minisztérium
évente tájékoztatást ad a Társadalmi Tanácsadó Testületnek, s a tárgyévet követõ év február hó utolsó napjáig jelentést készít a Tárcaközi Bizottságnak mind az elõirányzat felhasználásáról, mind a projektek megvalósulásáról.

Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködés

Kelet- és Dél-kelet Európai kormányzati stratégia
végrehajtása

16. §

17. §

(1) Az elõirányzat célja a kevésbé fejlett országok megsegítése, és társadalmi-gazdasági elõrehaladásuk támogatása a nemzetközi fejlesztési együttmûködési programokon keresztül, összhangban az ENSZ, az OECD és az EU
fejlesztési politikájával.

(1) Az elõirányzat célja a Kelet- és Dél-kelet Európai régió stabilitását, a demokratikus átalakulást, illetve a demokrácia erõsítését szolgáló kormányzati és önkormányzati szintû határon átnyúló együttmûködés – így különösen
a szegedi és nyíregyházi kezdeményezések/folyamat – támogatása.

(2) Az elõirányzat terhére az alábbi jogcímeken teljesíthetõ kifizetés:
a) technikai együttmûködés,
b) projekt típusú együttmûködés,
c) NEFE társadalmi támogatottságát elõsegítõ tájékoztatási tevékenység,
d) egyéb támogatási jellegû tevékenység.
(3) Az elõirányzatból támogatandó partnerországok körét és a szektorális (ágazati) prioritásokat a Nemzetközi
Fejlesztési Együttmûködési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: Tárcaközi Bizottság) határozza meg, az elõirányzat felhasználásáról pedig a miniszter dönt.
(4) A minisztérium szükség esetén nemzetközi, illetve
miniszteri szintû általános keretmegállapodás megkötését
kezdeményezi a partnerországok erre kijelölt szerveinél. A
konkrét pályázati projekt megvalósításához szükséges fogadónyilatkozat beszerzésérõl a pályázónak kell gondoskodnia.
(5) A miniszter (3) bekezdés szerinti döntését követõen
a minisztérium pályázati felhívást tesz közzé.
(6) A pályázat érvényességének feltétele, hogy a pályázó a pályázati felhívásban meghirdetett projektre elõirányzott összeg legalább 10%-ának megfelelõ saját forrást is
biztosítson, a pályázati felhívás ennél magasabb mértékû
saját forrást is elõírhat. A támogatások elbírálásának szempontjait, a nyertes pályázókkal kötendõ szerzõdések feltételeit a pályázati felhívások tartalmazzák.
(7) A jogcímcsoportból – a (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott jogcímen történõ kifizetéseket kivéve – civil szervezetek és gazdasági társaságok vonatkozásában
vissza nem térítendõ támogatás pályázati rendszerben
nyújtható; az elõirányzat céljával összhangban álló beszerzések a Kbt.-ben foglaltak szerint történnek.

(2) Az elõirányzatból a céljával összhangban álló jogcímeken, külön pályázati kiírás nélkül a 2. § (3)–(4) bekezdéseiben, a 3. § (2)–(3) bekezdéseiben, a 4. § (1), (3),
(4)–(9) bekezdéseiben és az 5–7. §-okban foglaltaknak
megfelelõen nyújtható támogatás.
(3) A pályázati kérelmet a minisztérium EU Kül- és Biztonságpolitikai Fõosztályára kell benyújtani.
(4) Az elõirányzat céljával összhangban álló beszerzések a Kbt.-ben foglaltak szerint történnek.

Záró rendelkezések
18. §
(1) Az e rendeletben meghatározott jogcímeken támogatásban részesülõ határon túli személy, szervezet, gazdasági társaság – a szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló
233/2005. (X. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének
c) pontja alapján – adatszolgáltatásra köteles a Határon
Túli Magyarok Hivatala által kezelt Nyilvántartási Rendszer részére. Az adatszolgáltatási kötelezettségrõl a támogatási szerzõdésben rendelkezni kell.
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, egyidejûleg a Külügyminisztérium fejezetnél az
egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának
szabályairól szóló 3/2005. (IV. 13.) KüM rendelet hatályát
veszti.
(3) Az e rendelet által nem szabályozott fejezeti kezelésû elõirányzatok közül
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a) a Turistakölcsönök elõirányzat felhasználási szabályait a konzuli védelem részletes szabályairól szóló
17/2001. (XI. 15.) KüM rendelet,
b) a határon túli magyarok programjainak támogatását
célul tûzõ elõirányzatok felhasználási szabályait a Külügyminisztérium fejezetnél a határon túli magyarok programjainak támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának, ellenõrzésének szabályairól szóló KüM rendelet
állapítja meg.
Dr. Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter

Az oktatási miniszter
14/2006. (IV. 3.) OM
rendelete
a szakiskola és a szakközépiskola kilencedik
évfolyamán a gyakorlati oktatás támogatásának
igénylésérõl, folyósításáról és elszámolásának
rendjérõl
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési
törvény) 5. számú mellékletének 27. pontja alapján – figyelemmel a költségvetési törvény 12. § (1) bekezdésére,
valamint a 30. § (1) bekezdésére – a következõket rendelem el:
1. §
A támogatást a helyi önkormányzatok, a közoktatási
feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói és a
központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmények (a továbbiakban együtt: fenntartó) igényelhetik
a fenntartásukban lévõ szakiskolákban és szakközépiskolákban a 2006/2007. tanév szeptember–december hónapjaira a kilencedik évfolyamon folyó gyakorlati oktatás támogatására.

2. §
(1) A támogatás kizárólag a kilencedik évfolyamon folyó gyakorlati oktatás maximum 12 fõs csoportbontása
után vehetõ igénybe.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatás csak a nappali
oktatás munkarendje szerint tanulók után igényelhetõ.
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3. §

(1) A támogatás igénylésének alapja a 2006. szeptember
1-jén kilencedik évfolyamon tanulók becsült létszáma, a
tervezett csoportok létszáma és a tervezett heti gyakorlati
oktatási órák száma.
(2) Az igénybejelentések alapján kiszámított támogatást
kap a fenntartó a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 27. §-a szerint a szakiskolák kilencedik évfolyamán a pályaorientáció és a gyakorlati oktatás, a szakközépiskolák kilencedik évfolyamán a pedagógiai programjukban meghatározott szakmacsoportos alapozó oktatás
gyakorlati részének maximum 12 fõs csoportban történõ
oktatásához.
(3) A kilencedik évfolyamon a csoportbontás finanszírozására az a fenntartó kaphat támogatást, amelynek intézményében a 2006/2007. tanévben a kilencedik évfolyamos
a) szakiskolai tanulók legalább heti négy órában gyakorlati oktatásban vesznek részt,
b) szakközépiskolai tanulók legalább heti négy óra
gyakorlati oktatásban vesznek részt, és az intézmény pedagógiai programja tartalmazza, hogy a kilencedik évfolyamon folyó gyakorlati oktatást hogyan és milyen mértékben
számítják be a szakképzési évfolyamokon.
(4) Ötven százalékkal magasabb támogatást kap a szakiskola kilencedik évfolyamán a csoportbontás finanszírozására a fenntartó akkor, ha legalább 6 órában folyik a gyakorlati oktatás.

4. §
(1) A támogatás igénylését a helyi önkormányzatok az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (3) bekezdése alapján, a
nem állami intézmények fenntartói a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságaihoz, a fõvárosban, illetve Pest megyében a Budapest
és Pest Megyei Regionális Igazgatósághoz (a továbbiakban: MÁK) nyújthatják be.
(2) A támogatás összegének igényléséhez szükséges
adatokat az önkormányzatok e rendelet 1. számú melléklete szerinti kilencedik évfolyamos létszám- és csoportfenntartói összesítõ adatlapon összesítik, és az igénylést tartalmazó adatlapokat 2006. június 30-áig két példányban
nyújtják be a MÁK részére papír alapon és elektronikus
formában.
(3) Az önkormányzatok fenntartásában lévõ oktatási intézmények összesített támogatási igényeit a MÁK 2006.
július 15-éig küldi meg az Oktatási Minisztérium részére e
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rendelet 2. számú mellékletét képezõ megyei összesítõ lapokon papír alapon és elektronikus formában. Az Oktatási
Minisztérium az adatok felülvizsgálata után a Belügyminisztérium részére 2006. szeptember 1-jéig a támogatási
összeg feltüntetésével az önkormányzatonként meghatározott adatokat utalványozás céljából megküldi.
(4) A támogatás folyósításáról a költségvetési törvény
5. mellékletének 27. pontjában szereplõ forrás terhére a
Belügyminisztérium utalványozása alapján a MÁK havonta intézkedik havonta egyenlõ részletekben 2006.
szeptember–október–november–december hónapokban,
nettó finanszírozás keretében.

5. §
(1) E rendelet alkalmazásában a nem állami intézmények fenntartói alatt a költségvetési törvény 30. § (1) bekezdésének bevezetõ rendelkezésében meghatározott
fenntartókat kell érteni.
(2) A központi költségvetési szervek által fenntartott
közoktatási intézmények a támogatásokat a fenntartótól
igényelhetik.

6. §
(1) A támogatás folyósítása a közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmények fenntartói esetében a fenntartó
székhelye szerint illetékes MÁK-on keresztül oly módon
történik, hogy a támogatás összegének igényléséhez szükséges adatokat az intézményfenntartók e rendelet 1. számú
melléklete szerinti fenntartói összesítõ adatlapon összesítik. Az igénylést tartalmazó adatlapokat 2006. június
30-áig két példányban nyújtják be az illetékes MÁK részére papír alapon és elektronikus formában.
(2) A nem állami intézményfenntartók (1) bekezdés szerint összesített támogatási igényeit a MÁK Igazgatóságok
2006. július 15-éig küldik meg az Oktatási Minisztérium
részére e rendelet 2. számú melléklete szerinti megyei
összesítõ lapokon papír alapon és elektronikus formában
oly módon, hogy az összesítõ lapon az önkormányzatok
helyett a nem állami intézményfenntartókat tüntetik fel.
Az Oktatási Minisztérium az adatok felülvizsgálata után a
szükséges elõirányzatot a költségvetési törvény XX. fejezet 11/4/9–1 forrás (nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi elõirányzata) terhére a
MÁK részére a normatíva kiutalásához szükséges kerettel
együtt biztosítja.
(3) A központi költségvetési szervként mûködõ felsõoktatási intézmény támogatási igényét a (2) bekezdésben
szabályozott eljárás szerint az Oktatási Minisztériumhoz
nyújtja be. A támogatást az Oktatási Minisztérium közvetlenül – pótelõirányzatként – biztosítja az érintett felsõoktatási intézmények részére a költségvetési törvény XX. fe-
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jezet 11/2/17–1 forrás (gyakorlóiskolák normatív támogatása) terhére.

7. §
(1) A 4. § (2) bekezdésében, valamint a 6. § (1) bekezdésében foglalt támogatási igények benyújtási határidejének
elmulasztása esetén a mulasztástól számított öt napon belül igazolási kérelem benyújtásának van helye.
(2) A MÁK, illetõleg az Oktatási Minisztérium Alapkezelõ Igazgatósága a fenntartók számára – az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rendelet 52/B. §-ának (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a támogatási igényekkel kapcsolatos hiánypótlás benyújtására és az igények esetleges módosítására
nyolc napos határidõt ír elõ.
(3) A 3. §-ban meghatározott csoportbontás után igénybe vehetõ támogatás mértékét az oktatási miniszter 2006.
augusztus 1-jéig közleményben teszi közzé.

8. §
(1) A támogatásokat 2006. december 31-éig lehet felhasználni.
(2) A támogatásról a tényleges létszámadatok, a csoportok létszáma és a heti gyakorlati oktatási órák száma alapján a támogatottak a 2006. évi költségvetésrõl szóló beszámolójukban számolnak el. A ténylegesnél magasabb becsült adatokból eredõ támogatási különbözet jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minõsül.
(3) A helyi önkormányzatok és a központi költségvetési
szervként mûködõ felsõoktatási intézmények a támogatás
felhasználásról legkésõbb 2006. december 31-ei fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és rendje szerint kötelesek elszámolni. A kimutatott adatok valódiságát
az egyes önkormányzatoknál, illetve intézményeknél
szakmai dokumentációval, az elszámolást megalapozó
könyvelési rendszer kialakításával kell alátámasztani.
(4) A támogatások elszámolása a nem állami intézmények esetén a fenntartók 2006. évi támogatásairól történõ
elszámolása keretében, a kötött felhasználású támogatások
elszámolásait tartalmazó ûrlapon történik. Az itt kimutatott adatok valódiságát az egyes fenntartóknál, illetve intézményeknél a tanulói azonosítók feltüntetésével és a tanulócsoportok azonosítására alkalmas szakmai dokumentációval kell alátámasztani.
(5) Ha a támogatást vagy annak egy részét a fenntartó
önkormányzat jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a
megjelölt feladatra használta fel, illetve a jogszabályban
rögzített arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, köteles az Áht. 64/B. § (1) és (2) bekezdésében fog-

2006/36. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

3067

laltaknak megfelelõen eljárni. A fenntartó önkormányzat
év közben a MÁK-on keresztül a Belügyminisztériumnál
lemondhat a jogtalanul igénybe vett összegrõl, mely esetben a már kiutalt összeg visszavonásra kerül a következõ
havi (de még tárgyévi) nettósításban, és a lemondásnak
megfelelõen módosításra kerül az elõirányzat. Év végi elszámolás esetén befizetéssel történik a többlet igénybevétel elszámolása.

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkezõ 20/1997. (II. 13.) Korm. rendeletnek a
nem állami intézményfenntartók állami hozzájárulásának
és támogatásának elszámolására, ellenõrzésére vonatkozó
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(6) Ha a támogatást vagy annak egy részét a nem állami
fenntartó jogosulatlanul vette igénybe, azt nem a megjelölt
feladatra használta fel, illetve a jogszabályban rögzített
arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a
támogatás igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a

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

9. §

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

1. számú melléklet a 14/2006. (IV. 3.) OM rendelethez
A kilencedik évfolyamon folyó gyakorlati oktatás csoportbontásának fenntartói összesítõ adatlapja
Az intézményfenntartó neve:
Megye megnevezése:
KSH kód:
Szakiskola
A közoktatási intézmény
Sorszám
neve

OM azonosítója

a kilencedik évfolyamos tanulók
száma (fõ)
gyakorlat
heti 4-5 órában

gyakorlat
heti 6 órában
vagy annál többen

Szakközépiskola
maximum 12 fõs csoportok
száma (db)

gyakorlat
heti 4-5 órában

gyakorlat
heti 6 órában
vagy annál többen

a kilencedik
évfolyamos tanulók
száma (fõ)

maximum 12 fõs
csoportok száma
(db)

gyakorlat legalább
heti 4 órában

gyakorlat legalább
heti 4 órában

Összesen:
Kelt: ........................, 2006. ..........................
.................................
fenntartó aláírása
P. H.
A KSH kódot csak önkormányzati igénylõk esetén kell kitölteni.

a beszámítás
alapja (szövegesen)
és mértéke (%-ban)
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2. számú melléklet a 14/2006. (IV. 3.) OM rendelethez
Költségvetési év:

2006

Megye:
Összesítõ lap a fenntartók által igényelt központosított elõirányzatokról
a 2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 27. pontja alapján
Ktv. 5. mell. 27. pont
szakiskola kilencedik évfolyam

szakközépiskola
kilencedik évfolyam

heti 4-5 gyakorlati óra,
heti 6 vagy annál több
maximum 12 fõs
gyakorlati óra, maximum
csoportbontás
12 fõs csoportbontás

heti legalább
4 gyakorlati óra,
maximum 12 fõs
csoportbontás

Fenntartó
No.

KSH kódja

neve

Támogatás összesen
(Ft)

tanulók
száma (fõ)

Ft

tanulók
száma (fõ)

Ft

tanulók
száma (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
Összesen:
Kelt: ...................., 2006. ......................................
P. H.
...................................................
Magyar Államkincstár
Területi Igazgatóság
igazgatója
A táblázatot az igénylés típusának megfelelõen, értelemszerûen kell kitölteni.
A KSH kódot csak önkormányzati igénylõk esetén kell kitölteni.
Nemleges elõleg igénylés esetén az áthúzott, aláírt táblázatot kell megküldeni.
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Az oktatási miniszter
15/2006. (IV. 3.) OM
rendelete
az alap- és mesterképzési szakok
képzési és kimeneti követelményeirõl*
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
153. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – a Magyar Rektori Konferencia, a Fõiskolai
Fõigazgatói Konferencia és a Mûvészeti Egyetemek Rektori Széke egyetértésével – a következõket rendelem el:
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(4) A tanári szak három elemérõl, azok kreditértékérõl,
valamint az elsõ és második tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi modulok felvételének általános kereteirõl a kormányrendelet 12–13. §-ai rendelkeznek.

5. §

A felsõoktatásban megszerezhetõ végzettségi szinteket
leíró általános (nem szakspecifikus) jellemzõket (kompetenciákat) e rendelet 1. számú melléklete határozza meg.

E rendelet 2–4. számú mellékleteiben meghatározott
alap- és mesterképzési szakokon az elsajátítandó szakmai
kompetenciák részét képezi a szaknak megfelelõ informatikai írástudás (személyi számítógép, operációs rendszer,
szövegszerkesztõ, táblázatkezelõ, internet és az elektronikus levelezés használatával kapcsolatos ismeretek), továbbá az egészségfejlesztési alapismeretek, melyek magukban foglalják a környezet-, baleset- és fogyasztóvédelem
alapismereteit is.

2. §

6. §

A felsõoktatási alapképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeit e rendelet 2. számú melléklete határozza
meg.

Az e rendelettel meghatározott képzési és kimeneti követelményeket kell alkalmazni a teljes idejû és részidõs,
valamint a távoktatásként szervezett alap- és mesterképzésben is.

1. §

3. §
A felsõoktatási mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeit – tanári szakképzettséget adó mesterképzési szak (a továbbiakban: tanári szak) kivételével –
e rendelet 3. számú melléklete határozza meg.

4. §
(1) A tanári szak általános képzési és kimeneti követelményeit e rendelet 4. számú melléklete határozza meg.
(2) A tanári szakon megszerezhetõ tanári szakképzettségek jegyzékét a felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a szakindítási eljárás rendjérõl szóló 289/2005.
(XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 3. számú melléklete tartalmazza.
(3) A tanári szakra történõ belépés feltételeire a kormányrendelet 12. §-ának (5) bekezdése az irányadó. Az ettõl eltérõ egyedi szabályokat a felsõoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában határozza meg.

* A rendelet mellékletekkel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
36. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak
(telefon: 266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357).

7. §
(1) E rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendeletben foglalt idegennyelvi követelményeket, valamint a gyakorlatigényes alapképzési szakokon
az összefüggõ szakmai gyakorlat követelményét a 2006.
szeptember 1-jétõl tanulmányaikat megkezdõ hallgatókra
kell elõször alkalmazni.
(3) Az egyes tanári szakképzettségeken a képzés abban
az esetben indítható, amennyiben e rendelet 4. számú mellékletében meghatározott tanári szak képzési és kimeneti
követelményei kiegészülnek az egy vagy két tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi modul
megválasztásának elõfeltételeivel, szükség szerint az elsõ
és második tanári szakképzettség társításának sajátos szabályaival, valamint az adott tanári szakképzettség megszerzésére irányuló szakterületi modulnak a tanári szak általános képzési és kimeneti követelményeitõl eltérõ sajátos követelményeivel.

Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter
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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
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III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
47/2006. (IV. 3.) KE
határozata
altábornagyi elõléptetésrõl

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (2) bekezdésének
d) pontjában, valamint (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeljük el:

1. §

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 1. számú melléklete
II. pontjának 6–8. alpontjában az „illetékes Területi Mûszaki Biztonsági Felügyelet” helyébe „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mûszaki biztonsági
felügyelõsége”, a „Mûszaki Biztonsági Fõfelügyelet” helyébe pedig a „Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal fõigazgatója” kifejezés lép.

A honvédelmi miniszter elõterjesztésére, az Alkotmány
30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben,
a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja és a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 40. §
(2) bekezdése alapján, szolgálati nyugállományba helyezésével egyidejûleg dr. Holló József vezérõrnagyot 2006.
április 1-jei hatállyal altábornaggyá elõléptetem.
Budapest, 2006. február 6.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. február 14.
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

2. §
KEH ügyszám: V-5/0534/2006.
E rendelet a kihirdetését követõ ötödik napon lép hatályba.

Dr. Kolber István s. k.,

Dr. Kóka János s. k.,

regionális fejlesztésért
és felzárkóztatásért felelõs
tárca nélküli miniszter

gazdasági és közlekedési
miniszter

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi
miniszter

A Köztársasági Elnök
48/2006. (IV. 3.) KE
határozata
vezérõrnagyi elõléptetésrõl
A honvédelmi miniszter elõterjesztésére, az Alkotmány
30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben,
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a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004.
évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének a) pontja alapján,
Madarász Károly mk. dandártábornokot, az MK Katonai
Felderítõ Hivatal fõigazgató mûveleti helyettesét, 2006.
március 30-ai hatállyal vezérõrnaggyá elõléptetem.
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A Köztársasági Elnök
50/2006. (IV. 3.) KE
határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl

Budapest, 2006. február 15.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, 2006. szeptember 8-án
Hajnal István dandártábornok szolgálati viszonyát megszüntetem és 2006. szeptember 9-ei hatállyal nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. március 16.
Sólyom László s. k.,

KEH ügyszám: V-5/0673/2006.

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Juhász Ferenc s. k.,
honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/1168/2006.

A Köztársasági Elnök
49/2006. (IV. 3.) KE
határozata
vezérõrnagy szolgálati viszonyának megszüntetésérõl
és nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, 2006. március 31-én dr. Holló
József vezérõrnagy szolgálati viszonyát megszüntetem és
2006. április 1-jei hatállyal nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. február 6.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

A Köztársasági Elnök
51/2006. (IV. 3.) KE
határozata
dandártábornok szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl és nyugállományba helyezésérõl
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított jogkörömben, a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 49. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, 2006. július 3-án Kovács István
dandártábornok szolgálati viszonyát megszüntetem és
2006. július 4-ei hatállyal nyugállományba helyezem.
Budapest, 2006. március 16.

Ellenjegyzem:

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Budapest, 2006. február 14.

Ellenjegyzem:

Juhász Ferenc s. k.,

Juhász Ferenc s. k.,

honvédelmi miniszter

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: V-5/0533/2006.

KEH ügyszám: V-5/1167/2006.
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A Köztársasági Elnök
52/2006. (IV. 3.) KE
határozata

A Kormány határozatai
A Kormány
1030/2006. (IV. 3.) Korm.
határozata

büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati
viszonyának megszüntetésérõl
Az igazságügy-miniszter elõterjesztésére Varga
Valéria büntetés-végrehajtási dandártábornok szolgálati
viszonyát az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdésének
m) pontjában biztosított jogkörömben, a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 56. §-a
(1) bekezdésének b) pontja és (3) bekezdése alapján 2006.
szeptember 15-ei hatállyal felmentéssel megszüntetem.
Budapest, 2006. március 13.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. március 13.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügy-miniszter

KEH ügyszám: V-5/1120/2006.

A Köztársasági Elnök
53/2006. (IV. 3.) KE
határozata
rektori megbízás alóli felmentésrõl
Az oktatási miniszter elõterjesztésére, az Alkotmány
30/A. § (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, tekintettel a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 100. § a) pontjára
a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen
Székely Gábor egyetemi tanár, rektort – lemondására
való tekintettel – rektori megbízása alól 2006. április 1-jei
hatállyal
felmentem.
Budapest, 2006. március 23.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. március 28.
Dr. Magyar Bálint s. k.,
oktatási miniszter

KEH ügyszám: V-2/1448/2006.
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a vállalkozói „körbetartozások” kezelésére vonatkozó
kormányzati lépésekrõl
A Kormány a vállalkozói körbetartozások problémakörének értékelése alapján, figyelemmel a szakmai szervezetek – így az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége – kezdeményezéseire, a következõ határozatot hozza:
1. felhívja az igazságügy-minisztert, hogy vizsgálja
meg a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvénynek a vállalkozói körbetartozások mérséklését szolgáló módosítása lehetõségét;
Felelõs:

igazságügy-miniszter
az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: 2006. április 30. a felülvizsgálatra
2006. május 31. a törvénymódosítás
elõkészítésére

2. szükségesnek tartja, hogy a közbeszerzés keretében
elnyert megbízások, valamint az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó
100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetések kedvezményezettjeit és a kifizetés idõpontját az ajánlat kérõjének, illetve a pályázat kiírójának kötelezõ legyen nyilvánosságra hozni. Az erre irányuló jogszabály-módosításokat elõ kell készíteni;
Felelõs:

pénzügyminiszter
az érintett miniszterek bevonásával
Határidõ: azonnal (a jogszabály elõkészítésére)
2006. május 31., illetve folyamatos
(az adatszolgáltatás beindítására)
3. felhívja a gazdasági és közlekedési minisztert, valamint a pénzügyminisztert: a mikro-, kis- és középvállalkozások faktorálási kockázatának mérséklése és a vevõ oldali biztonság növelése érdekében intézkedjenek, hogy
3.1. a Hitelgarancia Zrt. biztosítson legfeljebb 40 milliárd forintos faktorálási garanciakeretet, elsõsorban az
építõipari és kereskedelmi fõtevékenységet folytató vállalkozások részére;
3.2. a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. saját kockázatára hozzon létre 50 milliárd forintos nagyságrendû szállítói hitelbiztosítási keretet;
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3.3. a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. az EU rövid
lejáratú hitelbiztosításokra vonatkozó közleménye alapján
kidolgozandó új „Biztonság” kötvényét az exportkockázatokon túl az EK Szerzõdés 87. cikk (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó módon a belföldi vevõkockázatok kezelésére is kiterjessze és ezáltal lefedje a kis- és középvállalkozások kockázatait;

Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter
Határidõ: 2006. április 30.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
1031/2006. (IV. 3.) Korm.
határozata

Felelõs:

gazdasági és közlekedési miniszter
pénzügyminiszter
Határidõ: a 3.1–3.2. alpont esetében 2006. április 30.
a 3.3. alpont esetében a szükséges
jogszabály-módosításokat követõen
azonnal

4. felhívja a gazdasági és közlekedési minisztert, hogy
a Lánchíd Faktoring Program a mikro- és kisvállalkozásoknak nyújtott 3%-os díjtámogatás mellett – 30 milliárd
forintos kerettel – módosított támogatási feltételekkel és
hitelgaranciával – elsõsorban az építõipari és kereskedelmi fõtevékenységet folytató kis- és közepes vállalkozások
részére – kerüljön meghirdetésre.
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az árvízi védekezéssel kapcsolatos többletköltségek
biztosításáról
A Kor mány az ál lamház tar tás ról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 38. §-ának (1) bekezdésében biztosított
jogkörében a 2006. évi központi költségvetés általános tartalékából – a melléklet szerint – 996 millió forint átcsoportosítását rendeli el.
Felelõs:

pénzügyminiszter
környezetvédelmi és vízügyi miniszter
Határidõ: azonnal
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet az 1031/2006. (IV. 3.) Korm. határozathoz
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2006.
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
jogcíme

KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ElõAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.szám szám szám csop.- szám port- ir.név név név csop.- név csop.név
név
szám
szám szám
XVI.

Kiemelt elõirányzat neve

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
10

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

256501

Ágazati célelõirányzatok
34

Víz- és környezeti kárelhárítás
1

X.

Mûködési költségvetés
1

Személyi juttatások

494,0

2

Munkaadókat terhelõ járulékok

175,3

3

Dologi kiadások

326,7

Miniszterelnökség
20

001414

Tartalékok
1

Költségvetés általános tartaléka

–996,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

BEVÉTELEK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Elõ- KiAl- Jog- Jog- ElõAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.név
szám szám szám csop.- szám port- ir.név csop.- név csop.név
név
név
szám
szám szám

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követjogMódosítás
kezõ
szabály/
(+/–)
évre
hatááthúzódó
rozat
hatása
száma

A módosítás
jogcíme

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követjogMódosítás
kezõ
szabály/
(+/–)
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

Kiemelt elõirányzat neve

TÁMOGATÁSOK
Elõ- KiAl- Jog- Jog- ElõAl- Jog- Jog- ir.- emelt FejeFejezet- Cím- cím- cím- cím- cso- elõ- zet- Cím- cím- cím- cím- ir.név
szám szám szám csop.- szám port- ir.név csop.- név csop.név
név
név
szám
szám szám
XVI.

Kiemelt elõirányzat neve

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
10

Fejezeti kezelésû elõirányzatok
2

256501

A módosítás
jogcíme

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Államháztartási
egyedi
azonosító

A módo- A módosítást
sítás
elrendelõ
követjogMódosítás
kezõ
szabály/
(+/–)
évre
ha
tááthúzódó
rozat
hatása
száma

Ágazati célelõirányzatok
34

Víz- és környezeti kárelhárítás

996,0

Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fõ) — idõszakra
Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/—)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet

1 példány

Állami Számvevõszék

1 példány

idõarányos

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítményarányos

Pénzügyminisztérium

2 példány

egyéb: azonnal

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.

Összesen

996,0

I.
negyedév

II.
negyedév

996,0

III.
negyedév

IV.
negyedév
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IRÁNYMUTATÁSOK,
IV. rész JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK
A Magyar Köztársaság
Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozatai
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata
2/2006. PJE szám
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!
A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bíróságának jogegységi tanácsa a Legfelsõbb Bíróság Gfv.XI. tanácsa által indítványozott jogegységi eljárásban meghozta a következõ
jogegységi határozatot:
A parkolási díj, valamint pótdíj kötelmi pénzkövetelés,
amelynek megfizetésére a parkolási szolgáltatást igénybe
vevõ szerzõdõ fél, vagyis a gépjármûvet ténylegesen használó személy köteles.
Az üzembentartói minõség magában foglalja a gépjármû tényleges használatát is, ezért vélelem szól amellett,
hogy a gépjármûvet a parkoláskor az üzembentartó használta. Az üzembentartó ezt a vélelmet csak azzal tudja
megdönteni, ha – a gépjármûvet ténylegesen használó személy és a használat jogcímének a megjelölésével – kétséget kizáró módon bizonyítja, hogy a gépjármûvet a parkolási szolgáltatás igénybevételekor nem õ használta.
Amennyiben jogszabály (pl. önkormányzati rendelet) a
helyszínen meg nem fizetett parkolási díj (pótdíj) miatt a
gépjármû tulajdonosának (üzembentartójának) felelõsségét állapítja meg, a gépjármû tulajdonosa (üzembentartója) a felelõsség alól nem mentheti ki magát azzal, hogy a
gépjármûvet a parkolási szolgáltatás igénybevételekor
nem õ használta.
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kezdeményezte azzal az indokkal, hogy jogkérdésben el
kíván térni a Legfelsõbb Bíróság egy másik ítélkezõ tanácsának Pfv.IX.20.540/2004. számon meghozott határozatától (közzétéve: BH.2005/5/172. és EBH 2004/1/1028.).
Ezzel egyidejûleg a Bszi. 29. §-ának (2) bekezdése
alapján a jogegységi határozat meghozataláig a
Gfv.XI.30.283/2005. szám alatt folyamatban levõ felülvizsgálati eljárást felfüggesztette.
Az elvi határozatként is közzétett ítéletében a Legfelsõbb Bíróság a Ptk. 99. §-ára, valamint a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzembentartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet (a továbbiakban:
MT r.) 25. §-ának (1) bekezdésére alapítottan úgy foglalt
állást, hogy a gépjármû üzembentartója felel a jármûve
jogszerû használatáért, ennek keretében a személygépkocsit bérlõ által ki nem fizetett parkolási díjért (pótdíjért).
A felfüggesztett felülvizsgálati eljárás alapjául szolgáló
ügyben egy parkolási társaság érvényesítette meg nem fizetett parkolási díjak (pótdíjak) iránti igényét egy gépjármûvek bérbeadásával üzletszerûen foglalkozó jogi személlyel szemben. A keresetet elutasító elsõ fokú ítéletet
helyben hagyó jogerõs ítéletében a másodfokú bíróság úgy
foglalt állást, hogy ha a tényleges használó a parkolás során felmerülõ díjat nem fizeti meg, erre a gépkocsi üzembentartója köteles, mert vélelem szól amellett, hogy a gépkocsi tényleges használója az üzembentartó volt. Ez a vélelem azonban megdönthetõ és miután az alperes, mint a
gépjármûvek üzembentartója megjelölte és igazolta, hogy
az adott idõpontokban az adott gépjármûveket tõle kik bérelték, így nem volt akadálya annak, hogy a felperes az
igényét közvetlenül a gépjármûvek tényleges használóival
szemben érvényesíthesse. A felperes a jogerõs döntés elleni felülvizsgálati kérelmét az elvi határozatban kifejtett
jogi álláspontra alapította. Az e jogi állásponttól eltérni kívánó Gfv.XI. tanács szerint az általa kezdeményezett jogegységi eljárásban eldöntendõ jogkérdés az, hogy: „a Ptk.
99. §-a, illetve a 89/1988. (XII. 20.) MT r. 25. § (1) bekezdése értelmezhetõ-e akként, hogy az a gépkocsit bérlõ által
ki nem fizetett parkolási díjért, pótdíjért felelõsséget állapít meg az üzembentartó tulajdonos terhére, ha igen, ez milyen jellegû felelõsség, mögöttes (sortartó kezesi) vagy
egyetemleges felelõsség”.

II.
INDOKOLÁS
I.
A Legfelsõbb Bíróság Gfv.XI. tanácsa a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény
(Bszi.) 29. § (1) bekezdés b) pontja alapján jogegységi eljárás lefolytatását és jogegységi határozat meghozatalát

A jogegységi tanács nem nyilvános ülésén a legfõbb
ügyész – képviselõje útján – a következõ álláspontot fejtette ki. A parkolási díj megfizetéséért a szerzõdõ fél a felelõs, kivéve, ha jogszabályból más nem következik. Az
MT r. 25. §-a azonban nem tekinthetõ ilyen jogszabálynak,
mert az csak kizárólag a közúti közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályként értelmezhetõ.
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Miután a jogegységi eljárást kezdeményezõ tanács az
EBH 2004/1/1028. számon közzétett elvi határozatban kifejtettektõl kíván jogkérdésben eltérni, az elsõként vizsgálandó kérdés az, hogy az elvi határozat jogi álláspontja
helytálló-e, vagyis a tulajdonos (üzembentartó) felelõssége a meg nem fizetett parkolási díjakért alapítható-e a Ptk.
99. §-ára, illetve az MT r. 25. § (1) bekezdésére.
1. A Ptk. 99. §-a értelmében a tulajdonos jogosult a dolgot használni és dologból folyó hasznokat szedni, viseli a
dologgal járó terheket és a dologba beállott azt a kárt,
amelynek a megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.
Tekinthetõ-e azonban a meg nem fizetett parkolási díj a
gépkocsival, mint dologgal járó tehernek? Amint arra a
Legfelsõbb Bíróság 2/2005. KPJE számú jogegységi határozata indokolásában már rámutatott, a gépjármû fizetõ
várakozóhelyen való parkolása a helyi önkormányzat által
nyújtott és a parkolóhely üzemeltetõje által gyakorolt közszolgáltatás igénybevételét jelenti. A parkolás tényével,
mint a Ptk. 216. § (1) bekezdés szerinti ráutaló magatartással a parkolóhely használatára vonatkozó szerzõdéses jogviszony jön létre a parkolóhely üzemeltetõje és a gépjármûvel ténylegesen várakozó személy között, aki a gépjármû tulajdonosa (üzembentartója) vagy attól eltérõ személy
(bérlõ, használó). A parkolás tényével az adott helyen várakozó személy tudomásul veszi, hogy a parkolóhelyen – a
közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 8. §-ának (1) bekezdése alapján – feltüntetett tájékoztatás szerint díjfizetésre, annak elmulasztása esetén pedig
pótdíj megfizetésére köteles.
A gépjármûvet ténylegesen használó, az azzal várakozó
személy által meg nem fizetett parkolási díj, illetve parkolási pótdíj, tehát kötelmi jellegû pénzkövetelés, amely a
kötelem alanyainak akarata alapján, attól függõen jön létre. E kötelmi jellegû követelés nem tekinthetõ a Ptk.
99. §-ában szabályozott, a gépjármûvel, mint dologgal
szükségképpen együtt járó tehernek. Dologgal járó terheknek csak azok a kötelezettségek tekinthetõk, amelyek magával a dolog tulajdonjogával járnak együtt. (Gépjármûvel
kapcsolatos „teher” – amelynek viselésére így a tulajdonos
köteles – pl. a gépjármûadó, a kötelezõ felelõsségbiztosítás díja.) Kötelmi jogi kötelezettség vállalásból származó
igény (tehát a szerzõdéses ellenérték megfizetésére vonatkozó igény) nem vonható a dologgal járó teher fogalmi körébe, ezért a gépjármû tényleges használója által meg nem
fizetett parkolási díj (pótdíj) megfizetése a gépjármû tulajdonosától önmagában a tulajdonjogára hivatkozással, a
Ptk. 99. §-a alapján nem követelhetõ.
2. Az elvi határozat által felhívott MT r. 25. § (1) bekezdés szerint: „A jármûvek jogszerû használatáért, valamint az üzem-, forgalombiztonsági és környezetvédelmi
követelményeknek megfelelõ mûszaki állapotért az üzembentartó felelõs.” Az MT r. „a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti jármûvek üzembentartásáról” címet
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viseli, így rendelkezései is csak e szolgáltatásokkal összefüggésben értelmezhetõk. Erre utal a rendelet szûkre szabott törvényi felhatalmazottsága. Ez az MT r. ugyanis a
közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (Ktv.) végrehajtásaként [Ktv. 48. § (2) bekezdés], a közúti közlekedéssel összefüggõ állami feladatok (Ktv. 8–9. §-ok) keretében, konkrétan a Ktv. 19. § (1) bekezdés alapján került
kibocsátásra, amely szerint: „A közúti közlekedési szolgáltatások körét, azok végzésének és az azokhoz használt
jármûvek üzemeltetésének feltételeit a Kormány rendeletben állapítja meg.” Az e törvényi felhatalmazás szabta keretre tekintettel az MT r. személyi hatálya [1. § (1) bekezdés] csak a rendeletben meghatározott közúti közlekedési
szolgáltatást végzõkre, illetve csak az ilyen szolgáltatást
végzõ közúti jármûvek üzembentartóira terjed ki. Az
MT r. 25. § (1) bekezdés felelõsségi szabálya nem értelmezhetõ akként, hogy minden közúti gépjármû üzembentartójára nézve és a gépjármû bármilyen használata esetére
állapítana meg üzembentartói felelõsséget. Ez tehát nem
tekinthetõ olyan jogszabályhelynek, amely a rendelet személyi és tárgyi hatályát meghaladó általános érvénnyel és
a gépjármû tényleges használójának a személyére tekintet
nélkül megalapozná az üzembentartó (tulajdonos) felelõsségét a meg nem fizetett parkolási díjért (pótdíjért).

IV.
A parkolás tényével keletkezõ szerzõdéses jogviszonyban, a Ptk. 198. §-ának (1) bekezdésébõl is következõen, a
parkolási díj mint szerzõdéses ellenszolgáltatás megfizetésére a helyszínen a szerzõdõ fél, vagyis a parkolási szolgáltatást ténylegesen igénybevevõ személy köteles és
ugyancsak õ tartozik utóbb is felelõsséggel a meg nem fizetett parkolási díj, pótdíj megfizetéséért. Mivel azonban
az üzembentartói minõség magában foglalja a gépjármû
tényleges használatát is, vélelem szól amellett, hogy a gépjármûvet a parkoláskor ténylegesen az üzembentartó használta, vagyis õ a szolgáltatást igénybevevõ szerzõdõ fél.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény (Közl.nytv.) értelmében az üzembentartó a jármûnyilvántartásban, valamint a jármû forgalomban tarthatóságát igazoló okmányban feltüntetett személy.
A Közl.nytv. 2. § 9. pontja szerint: „üzembentartó: a jármû
tulajdonosa, illetve akit a jármû jogszerû üzemeltetésére
szerzõdés, vagy más hitelt érdemlõen igazolt jogcím alapján a nyilvántartásba bejegyeztek”. Az üzembentartó a jármûnyilvántartásban, valamint a jármû forgalomban tarthatóságát igazoló okmányban feltüntetett személy. Fõszabályként tehát – vagyis ha a nyilvántartás üzembentartóként eltérõ személyt nem jelöl meg – a gépjármû tulajdonosa minõsül üzembentartónak. [A törvény több helyen is
felváltva tartalmazza az „üzembentartó (tulajdonos)”, illetve a „tulajdonos (üzembentartó)” szóhasználatot]. A
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Közl.nytv. 19. §-ának (1) bekezdése is abból a vélelembõl
indul ki, hogy a gépjármû tényleges használója tipikusan
az üzembentartó (tulajdonos), amikor lehetõvé teszi a parkolási szolgáltatást nyújtó társaságok számára, hogy a parkolási díj meg nem fizetése esetén a díj és a pótdíj behajtása érdekében igényelhessék a jármû tulajdonosára (üzembentartójára) vonatkozó, ott megjelölt adatokat [19. §
(1) bekezdés n) pont]. Ez a rendelkezés természetesen nem
felelõsséget megalapozó anyagi jogi szabály, hanem csak
az igényérvényesítést megkönnyítõ eljárásjogi rendelkezés, abban a tipikus esetben, amikor a tényleges használó
és az üzembentartó (tulajdonos) személye egybeesik. A
parkoló üzemeltetõje a nyilvántartásból megismert adatok
alapján tehát közvetlenül a gépjármû üzembentartójával
(tulajdonosával) szemben érvényesítheti a meg nem fizetett parkolási díj, pótdíj megfizetése iránti igényét, hiszen
joggal tételezheti fel, hogy a gépjármûvel az üzembentartó
(tulajdonos) parkolt fizetés nélkül.
Ezzel a józan ész és a logika szabályain alapuló természetes vélelemmel szemben az üzembentartóra (tulajdonosra) hárul a bizonyítási teher, neki kell a vélelmet hitelt
érdemlõ módon megdöntenie ahhoz, hogy szabaduljon a
felelõsség alól. Ez történhet pl. annak bizonyításával, hogy
a díjfizetés elmulasztásának az idõpontjában már nem õ
minõsült a gépjármû tulajdonosának, mert a gépjármû tulajdonjogát (illetve az üzembentartói jogosultságot) már
átruházta, ez a változás azonban még nem került átvezetésre a jármûnyilvántartásban. Elõfordulhat az is, hogy az
üzembentartótól (tulajdonostól) a gépjármûvet bizonyítottan eltulajdonították, amely körülmény szintén alkalmas a
vélelem megdöntésére. A tipikusabb, gyakrabban elõforduló eset azonban az, amikor az üzembentartó (tulajdonos)
arra hivatkozik, hogy a gépjármûvet az adott idõpontban
nem õ használta, mert annak használatát bérlet címén,
vagy más jogcímen más személynek átengedte. Ez a tényállás a jelen jogegységi eljárás alapjául szolgáló felfüggesztett felülvizsgálati ügyben is, ahol gépjármûvek bérbeadásával üzletszerûen foglalkozó cég kívánja a felelõsségét elhárítani azoknak a személyeknek megnevezésével,
akik a kereseti követelés alapjául szolgáló idõpontokban
az általa üzemeltetett gépjármûveket bérleti szerzõdés
alapján ténylegesen használták.
A vélelem sikeres megdöntéséhez az üzembentartónak
(tulajdonosnak) a gépjármûvet ténylegesen használó személy és a használat jogcímének a megjelölésével kétséget
kizáró módon (pl. a bérleti szerzõdéssel, vagy a tényleges
használó elismerõ nyilatkozatával) kell bizonyítania azt,
hogy a parkolási díj fizetési kötelezettség elmulasztásakor
a gépjármûvet nem õ használta. Az, hogy a vélelem megdöntése sikeres-e mindig csak a konkrét ügyben, a bizonyítékok egybevetésével, azok összességében való értékelése és meggyõzõdés szerinti elbírálása alapján, a Pp.
206. § (1) bekezdés szerinti mérlegelési jogkörben dönthetõ el.
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Szerzõdéses kötelezettség teljesítéséért az elsõdleges
felelõsség mindig magát a szerzõdõ felet terheli. Jogszabály azonban másodlagosan (közvetlenül vagy mögöttesen) más személy felelõsségét, helytállási kötelezettségét
is megállapíthatja valamely szerzõdéses kötelezettség teljesítéséért. (A másodlagos felelõsség emellett természetesen alapulhat annak elvállalásán, vagyis szerzõdéses rendelkezésen is: pl. szerzõdéses kezesség.) A jogalkotásról
szóló 1987. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdés f) pont értelmében az önkormányzati rendelet jogszabály, amely azonban nem lehet ellentétes magasabb szintû jogszabállyal.
Miután fizetõ várakozó helyek kialakítására általában a településeken belül, vagyis önkormányzati törzsvagyonba
tartozó helyi közutakon kerül sor, ezért a várakozási (parkolási) díjakról tipikusan önkormányzati rendeletek rendelkeznek. Ezek közül több is tartalmaz – különbözõ megfogalmazásokban – olyan tartalmú rendelkezést, amely
szerint a meg nem fizetett parkolási díj és pótdíj megfizetésére a gépjármû tulajdonosa (üzembentartója) köteles.
Ilyen rendelkezést tartalmaz pl. a Fõvárosban a jelenleg
hatályos 19/2005. (IV. 22.) Fõv.Kgy. számú rendelet
41. §-ának (2) bekezdése is. [A korábban hatályos és a felfüggesztett felülvizsgálati eljárás szempontjából irányadó
38/1993. (XII. 27.) Fõv.Kgy. rendelet viszont ilyen rendelkezést nem tartalmazott.]
Amennyiben önkormányzati rendelet úgy rendelkezik,
hogy a helyszínen meg nem fizetett parkolási díjat, valamint pótdíjat a gépjármû tulajdonosának (üzembentartójának) kell megfizetni, akkor ez azt jelenti, hogy a tulajdonos (üzembentartó) a tényleges használó megjelölésével
nem mentesülhet a felelõsség alól.
A kifejtett indokok alapján a jogegységi tanács – a Bszi.
27. §-ában, 29. §-a (1) bekezdése a) pontjában és 32. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján – a rendelkezõ rész
szerint határozott.

Budapest, 2006. március 20.

Dr. Murányi Katalin s. k.,
a jogegységi tanács elnöke

Dr. Wellmann György s. k.,

Dr. Völgyesi Lászlóné s. k.,

elõadó bíró

bíró

Dr. Besenyeiné
dr. Varga Katalin s. k.,

Dr. Kiss Mária s. k.,

bíró

bíró
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VI. rész
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Az Országos Választási Bizottság
9/2006. (III. 30.) OVB
állásfoglalása
a szavazólapok szavazóhelyiségen kívülre vitelérõl
Az Országos Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. §-a (4) bekezdésének
a) pontjában írt hatáskörében eljárva, az alábbi állásfoglalást hozza a szavazólapok szavazóhelyiségen kívülre vitelérõl.
A Ve. 70. § (1) bekezdése szerint „A választópolgár a
szavazólapot borítékba teszi, és a szavazatszámláló bizottság elõtt urnába helyezi”.
Ennek a rendelkezésnek a nyelvtani, logikai értelmezése, továbbá a választási eljárásnak a Ve. 3. § a) és d) pontjaiban megfogalmazott alapelvei, vagyis a választás tisztaságának megóvása és a választási csalás megakadályozása, illetve a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás
alapelveibõl következik, hogy a szavazólap olyan közokirat, amelynek rendeltetése a választópolgárok választói
akaratának megjelenítése, illetve a választási eredmény
megállapítása.
Ebbõl következõen sérti a jóhiszemû és rendeltetésszerû
joggyakorlás elvét az, ha a választópolgár a szavazólapot
sajátjaként kezeli, és azt a szavazóhelyiségbõl kiviszi. A
szavazólapnak a szavazóhelyiségbõl való elvitele alkalmat
adhat akár választási csalás elkövetésére is, ennek megakadályozása a választások tisztaságához fûzõdõ közérdek.
A szavazólap nem rendeltetésszerû felhasználása a választások titkosságának alkotmányos követelményét is
sértheti.
Az OVB álláspontja szerint a szavazólap fizikai valóságában nem a szavazópolgáré, tehát a Ve. 3. § b) pontjában
foglalt alapelve – az önkéntes részvétel a szavazásban –
nem ad felhatalmazást a szavazólapnak szavazókörbõl történõ kivitelére.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
10/2006. (III. 30.) OVB
állásfoglalása
az adatrögzítõ és adathordozó eszközök használata
a szavazatszámláló bizottságokban
Az Országos Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. §-a (4) bekezdésének
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a) pontjában írt hatáskörében eljárva, az alábbi állásfoglalást hozza a szavazatszámláló bizottságok tagjainak adatrögzítõ és adathordozó eszköz használatáról.
1. A Ve. 62. § (5) bekezdése elõírja, hogy „A szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás idõtartama alatt – a hivatalos választási iratok és a (4) bekezdés szerinti toll kivételével – nem használhatnak adatrögzítésre vagy adattovábbításra alkalmas eszközt a szavazóhelyiségben”.
A Ve. rendelkezése nem tiltja azt, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai a szavazás idõtartama alatt adathordozó, illetõleg adatrögzítõ eszközöket tartsanak maguknál,
de megtiltja ezek használatát.
A Ve. e rendelkezését a törvény módosításáról szóló
2005. évi LXXXI. törvény illesztette be a szavazás lebonyolításának szabályai közé. A módosítás törvényi szintre
emelte és ezáltal általánosan kötelezõ érvénnyel ruházta
fel az Országos Választási Bizottságnak a 19/2002.
(IV. 18.) állásfoglalásának egy részét. Az OVB – a törvényi megerõsítést is figyelembe véve – továbbra is irányadónak tekinti a 19/2002. (IV. 18.) OVB állásfoglalás következõ elvi megállapításait:
„A szavazás titkossága Alkotmányban és Vjt.-ben foglalt alapelvének, valamint a Ve. 3. §-ában meghatározott
alapelveknek – különösen a szavazásban való önkéntes
részvétel, illetve a jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás elvének – súlyos sérelmét valósítja meg, ha a választási névjegyzék alapján bárki hozzáférhetõvé tesz
olyan adatokat, amelyek a szavazati jogukat gyakorolt,
illetõleg a szavazni jogosult, de még meg nem jelent választópolgárok személyére vonatkoznak. Ennek alapján tilalmazott minden olyan magatartás, amely bármilyen módon (telefon, egyéb távközlési eszköz stb.) az említett adatokról arra nem jogosult szerveknek, szervezeteknek, személyeknek tájékoztatást ad.”
2. A Ve. a választási eljárás nyilvánosságának elvét
több szabályában biztosítja. Idetartozik az, hogy a Ve. 6. §
(6) bekezdése szerint „A szavazás napján a választás befejezése elõtt a választási irodák a szavazók számáról és arányáról tájékoztatást adhatnak.” E tájékoztatásnak a tartalmát, módját, idõpontjait az országgyûlési képviselõk
2006. évi megválasztására irányuló eljárásban a Ve. felhatalmazása alapján kiadott 60/2005. (XII. 21.) BM rendelet
részletesen meghatározza.
A Ve. 62. § (5) bekezdésében meghatározott tilalomból,
valamint a Ve. 6. § (6) bekezdésében és a hivatkozott BM
rendeletben szabályozott információszolgáltatási szabályokból egyértelmûen megállapítható, hogy a szavazás
idõtartama alatt a szavazatszámláló bizottság tagjai sem a
szavazók számáról, sem arányáról, sem a szavazás
menetének egyéb kérdéseirõl nem szolgáltathatnak
információt.
3. A fentiekbõl következõen a szavazatszámláló bizottság azon tagja, aki a Ve. 62. § (6) bekezdésében meghatározott tilalom ellenére a szavazás idõtartama alatt a szavazóhelyiségben adatrögzítõ vagy adattovábbító eszközt
használ – a Ve. hivatkozott rendelkezésében elõírtak köz-
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vetlen megsértésén túl – ha súlyosabb jogsértés nem valósul meg – megsérti a Ve. 3. § a) pontjában meghatározott a
választás tisztaságának megóvása, továbbá a d) pontban
szabályozott jóhiszemû és rendeltetésszerû joggyakorlás
elveit.
4. A Ve. 62. § (5) bekezdésében elõírt tilalom azonban
csak a szavazás idõtartamára [Ve. 61. § (1) bekezdés] vonatkozik, a szavazást követõ választási eljárási cselekmények idõtartamára nem.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

Az Országos Választási Bizottság
11/2006. (III. 30.) OVB
állásfoglalása
a szavazás napján végzett közvélemény-kutatásokról
Az Országos Választási Bizottság az 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 90/A. §-a (4) bekezdésének
a) pontjában írt hatáskörében eljárva, az alábbi állásfoglalást hozza a szavazás napján végzett közvélemény-kutatásokról.
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A Ve. 8. § (1) bekezdése szerint a szavazást megelõzõ
nyolcadik naptól a szavazás befejezéséig a választásokkal
kapcsolatos közvélemény-kutatás eredményét nem szabad
nyilvánosságra hozni.
Ennek a rendelkezésnek az értelmében a szavazást megelõzõ nyolcadik nap után bármely módszerrel folytatott
közvélemény-kutatás eredménye csak a szavazóurnák lezárását követõen hozható nyilvánosságra.
A Ve. 8. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a szavazás napján végzett közvélemény-kutatás csak névtelen
lehet, és az önkéntességen alapulhat.
A Ve. 8. § (2) bekezdés b) pontja további korlátozásként
kimondja, hogy a közvélemény-kutatók abba az épületbe,
amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphetnek be, a választópolgárokat semmilyen módon nem zaklathatják,
csak a szavazóhelyiségbõl kilépõket kérdezhetik meg.
A Ve. 6–8. §-hoz fûzött általános indoklásból egyértelmû, hogy a törvény 8. § (2) bekezdésének b) pontja az úgynevezett exit-poll módszerrel végzett közvélemény-kutatásokra vonatkozó garanciális jellegû korlátozásokat tartalmazza. A törvény mindazonáltal nem tiltja a szavazás
napján más módszerrel végzett közvélemény-kutatás folytatását, feltéve, ha az a 8. § (2) bekezdés a) pontjában szabott korlátok között folyik, és azok eredményét legkorábban a szavazás lezárása után hozzák nyilvánosságra.
Dr. Szigeti Péter s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke
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