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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
80/2006. (IV. 6.) Korm.

rendelete

a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna
Miniszteri Kabinetje között a katonai és mûszaki

együttmûködésrõl Budapesten, 2006. január 20-án
aláírt Egyezmény kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Mi nisz te ri Ka bi net je
kö zött a ka to nai és mû sza ki együtt mû kö dés rõl  szóló
Egyez mény (a továb biak ban: Egyez mény) kö te le zõ ha tá -
lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány az Egyez ményt e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

Az egyez mény hi te les szö ve ge a kö vet ke zõ:

„Egyezmény
a Magyar Köztársaság Kormánya és Ukrajna

Miniszteri Kabinetje között
a katonai és mûszaki együttmûködésrõl

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és Uk raj na Minisz -
teri Ka bi net je (a továb biak ban: a Fe lek)

köl csö nö sen elõ nyös, hosszú távú együtt mû kö dés re tö -
re ked ve, amely egy más köl csö nös tisz te le té re és a bi za -
lom ra épül, és te kin tet be ve szi a fe lek ál la ma i nak ér de ke it,

te kin tet be véve az Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá -
nak cél ja it és alap el ve it,

kö zös cél ki tû zé sek tõl, a szu ve rén egyen lõ ség, a bel -
ügyek be való be nem avat ko zás, va la mint a vi tás kér dé sek
bé kés ren de zé sé nek alap el ve i tõl ve zé rel ve,

ki je lent ve, hogy ér de kel tek az együtt mû kö dés meg va ló -
sí tá sá ban, a Fe lek ál la ma i nak a vé del mi ipar te rü le tén el ért
leg jobb tu do má nyos és tech ni kai át tö ré sei fel hasz ná lá sa
alap ján,
meg ál la pod tak a kö vet ke zõk ben:

1. Cikk

Az együttmûködés irányai

(1) A Fe lek nem ze ti jog sza bá lya ik ke re tei kö zött tö re -
ked nek a ba rá ti kap cso la tok ki bõ ví té sé re, amely nek cél ja
or szá ga ik vé del mi ké pes sé ge i nek ja ví tá sa, a ren del ke zés re 
álló le he tõ sé gek op ti má lis ki hasz ná lá sá val.
 (2) A Fe lek vál lal ják, hogy se gí tik a vál lal ko zá so kat, in -
téz mé nye ket, szer ve ze te ket és lé te sít mé nye ket (a továb -
biak ban: vál lal ko zá sok) a ka to nai és mû sza ki együtt mû kö -
dés meg va ló sí tá sá ban, kü lö nös te kin tet tel a kö vet ke zõ te -
rü le tek re:

a) fegy ver zet és vé del mi ter mé kek be szer zé se a kö zös
pro jek tek kel és gyár tás sal össze füg gés ben, a Fe lek egyi ké -
nek ké ré sé re,

b) fegy ver zet, anya gok és más vé del mi ter mé kek szál lí -
tá sa,

c) a fegy ver zet és az anya gok üze mel te té sé nek, kar ban -
tar tá sá nak és mo der ni zá ci ó já nak biz to sí tá sa, más ka to nai
és mû sza ki szol gál ta tá sok biz to sí tá sa mel lett,

d) fegy ve rek és anya gok gyár tá si li cen ce i nek ér té ke sí -
té se, mû sza ki tá mo ga tás nyúj tá sa ezek gyár tá si fo lya ma tá -
ban,

e) tu do má nyos, ku ta tá si és ter ve zé si te vé keny sé gek kö -
zös meg va ló sí tá sa a ka to nai és a mû sza ki te rü le ten, va la -
mint az el ért ered mé nyek köl csö nös át adá sa,

f) szak ér tõk cse ré je, a kö zös ka to nai és mû sza ki együtt -
mû kö dé si prog ra mok meg va ló sí tá sá nak tá mo ga tá sá ra,

g) ta pasz ta la tok és in for má ci ók cse ré je a szab vá nyo sí -
tás ról, a ko di fi ká ci ó ról és az anya gok mi nõ ség-el len õr zé -
sé rõl, ezek nek a ka to nai és mû sza ki együtt mû kö dé si kö zös 
prog ra mok ba tör té nõ be ve ze té se cél já ból.
 (3) A fen ti ek ben em lí tett te rü le te ken meg va ló sí tan dó
együtt mû kö dés tar tal mát és for má it a Fe lek fel ha tal ma zott
tes tü le tei hagy ják jóvá kap cso ló dó meg ál la po dá sok és
jegy zõ köny vek el fo ga dá sá val.
 (4) A Fe lek írás be li hoz zá já ru lá sá val har ma dik fél is be -
von ha tó az együtt mû kö dés be.

2. Cikk

A Felek felhatalmazott testületei

(1) A Fe lek fel ha tal ma zott tes tü le tei je len Egyez mény
ren del ke zé se i nek meg va ló sí tá sá ra a következõk:

a ma gyar Fél ré szé rõl: a Ma gyar Köz tár sa ság Hon vé del -
mi Mi nisz té ri u ma,

az uk rán Fél ré szé rõl: Uk raj na Vé del mi Mi nisz té ri u ma,
va la mint Uk raj na Ipar po li ti kai Mi nisz té ri u ma.
 (2) Je len Egyez mény ren del ke zé sei vég re haj tá sá nak
biz to sí tá sa ér de ké ben a Fe lek lét re hoz nak egy Ma -
gyar–Uk rán Ka to nai és Mû sza ki Együtt mû kö dé si Ve gyes -
bi zott sá got (a továb biak ban: Bi zott ság).

 (3) A Bi zott ság a Fe lek ál tal jó vá ha gyott idõn be lül ki -
dol goz za mû kö dé si sza bály za tát.
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3. Cikk

A felek kötelezettségei

(1) A vál lal ko zá sok tel jes gaz da sá gi te vé keny sé ge,
ame lyet je len Egyez mény ren del ke zé se i nek vég re haj tá sa
ér de ké ben foly tat nak, a kö zöt tük a Fe lek nem ze ti joga sze -
rint meg kö tött meg fe le lõ meg ál la po dá sok (szerzõdések)
útján valósul meg.
 (2) A je len cikk ben em lí tett meg ál la po dá sok ban (szer -
zõ dé sek ben) fog lalt kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé ért a meg -
ál la po dá so kat (szer zõ dé se ket) alá író vál lal ko zá sok
felelõsséggel tartoznak.
 (3) A má sik Fél elõ ze tes írás be li be le egye zé se nél kül
egyik Fél sem ad hat el vagy ad hat át har ma dik fél nek olyan 
fegy ve re ket, anya go kat, tech no ló gi át és mû sza ki do ku -
men tá ci ót ter mé ke ik rõl, to váb bá nem ad hat el és nem ad -
hat át olyan in for má ci ót és do ku men tu mot, ame lyet je len
Egyez mény alap ján át vett és/vagy ka pott, vagy ame lyet
magyar vagy ukrán licencek alapján gyártott.

4. Cikk

Az információk védelme

(1) A Fe lek nem ze ti joga sze rint át adott mi nõ sí tett in for -
má ci ók vé del mé re a mi nõ sí tett in for má ci ók köl csö nös vé -
del mé rõl  szóló kü lön meg ál la po dás vo nat ko zik. An nak
hatályba lépését meg elõ zõ en mi nõ sí tett információ
cseréjére nem kerülhet sor.
 (2) Je len Egyez mény meg szû né se után a Fe lek to vább ra
is fe le lõs ség gel tar toz nak az in for má ci ók fel hasz ná lá sá ért
és nyil vá nos ság ra ke rü lé sük megakadályozásáért.

(3) A szel le mi al ko tá sok hoz fû zõ dõ jo gok vé del mé re
azon nem zet kö zi meg ál la po dá sok vo nat koz nak, ame lyek -
nek a Fe lek ré sze sei.

5. Cikk

A Felek más nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos
kötelezettségei

Je len Egyez mény nem érin ti a Fe lek nek az egyéb nem -
zet kö zi meg ál la po dá sok alap ján fenn ál ló kö te le zett sé ge it,
ame lyek nek szer zõ dõ fe lei.

6. Cikk

Vitarendezés

Je len Egyez mény ér tel me zé sé vel és/vagy meg va ló sí tá -
sá val kap cso lat ban fel me rü lõ vi tás kér dé se ket a Fe lek kö -
zöt ti tár gya lá sok út ján kell ren dez ni.

7. Cikk

Záró rendelkezések

(1) A je len Egyez mény azon ké sõb bi írás be li ér te sí tés
kéz hez vé te le nap ján lép ha tály ba, mely ben a Fe lek ér te sí -
tik egy mást az Egyez mény ha tály ba lé pé sé hez szük sé ges
bel sõ jogi kö ve tel mé nyek tel je sí té sé rõl.
 (2) Je len Egyez mény öt évig ha tá lyos, és ha tá lya to váb -
bi ötéves idõ sza kok ra au to ma ti ku san meg hosszab bo dik,
amennyi ben le jár ta elõtt hat hó nap pal egyik Fél sem fe je zi
ki azon szán dé kát, hogy meg kí ván ja szün tet ni a je len
Egyez ményt.
 (3) A je len Egyez ményt a má sik Fél nek kül dött írás be li
ér te sí té sé vel bár me lyik Fél fel mond hat ja. Az Egyez mény
az írás be li fel mon dá si ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ hat
hó nap el tel té vel vesz ti ha tá lyát. Je len Egyez mény meg szû -
né se ese tén az Egyez mény ren del ke zé sei mind ad dig ha -
tály ban ma rad nak, míg va la mennyi te vé keny ség be nem
fe je zõ dik, illetve e te vé keny sé gek vég re haj tá sa fo lya mat -
ban van.
 (4) A je len Egyez mény a Fe lek írás be li meg ál la po dá sá -
val bár mi kor mó do sít ha tó és ki egé szít he tõ.

Ké szült Bu da pes ten, 2006. ja nu ár 20-án, két pél dány -
ban, mind ket tõ ma gyar, uk rán és an gol nyel ven, mind -
egyik szö veg egy aránt hi te les. Az ér tel me zés sel vagy meg -
va ló sí tás sal kap cso la tos vi ták ese tén az an gol szö veg az
irány adó.

(aláírások)”

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let 2. és 3.  §-a az Egyez mény 7. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.
 (3) Az Egyez mény, il let ve e ren de let 2. és 3.  §-a ha tály -
ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter an nak is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.
 (4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a hon vé del mi mi nisz ter gon dos ko dik.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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A Kormány
81/2006. (IV. 6.) Korm.

rendelete

az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási
Kassza mûködésére, felügyeletére, felhasználására,
megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes

szabályokról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló 2003. évi 
C. tör vény (a továb biak ban: Eht.) 182.  §-a (2) be kez dé sé -
nek j) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – az Eht.
122.  §-ában fog lal tak ra fi gye lem mel – a kö vet ke zõ ket ren -
de li el:

1.  §

Az Egye te mes Elekt ro ni kus Hír köz lé si Tá mo ga tá si
Kassza mû kö dé sé re, fel ügye le té re, fel hasz ná lá sá ra, meg -
szün te té sé re és for rá sa i ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok -
ról  szóló 134/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: R.) 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tott szol gál ta tó nak a té ves adat köz lés
vagy szá mí tá si hiba alap ján, vagy jog el le ne sen ki fi ze tett
tá mo ga tást a ha tó ság – rész ben vagy egész ben – ha tá ro zat -
tal vissza von ja.”

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.
 (2) E ren de let hatályba lépésekor fo lya mat ban lévõ ügy -
ben, amely ben jog sza bály alap ján a Kassza Eht.
122.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti jog elõd szer ve ze té hez
tör té nõ be fi ze té sek kel és az on nan tör té nõ tá mo ga tá sok kal
kap cso la tos dön té sek meg ho za ta lá ra az In for ma ti kai és
Hír köz lé si Mi nisz té ri um ren del ke zett ha tás kör rel, a ha tó -
ság – az ügy tár gyát ké pe zõ tárgy év re irány adó anya gi jog -
sza bá lyok al kal ma zá sá val, e ren de let, va la mint kü lön jog -
sza bály ha tó sá gi el já rá si sza bá lyai sze rint – jár el.
 (3) E ren de let al kal ma zá sá ban fo lya mat ban lévõ ügy a
Kassza jog elõd szer ve ze te szám lá ja ter hé re tör té nõ ki fi ze -
té sek kel, il let ve ja vá ra tör té nõ be fi ze té sek kel kap cso la tos,
az In for ma ti kai és Hír köz lé si Mi nisz té ri um ha tás kö ré ben
meg in dult és ha tó sá gi ha tá ro zat tal le nem zárt el já rás.

A mi nisz ter el nök he lyett:

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

A Kormány
82/2006. (IV. 6.) Korm.

rendelete

a 2006. évi rendkívüli árvízi védekezés költségvetési
forrásának biztosításáról

A Kor mány – a Du nán 2006 ta va szán ki ala kult rend kí -
vü li ár ví zi ve szély hely zet ben te en dõ in téz ke dé sek rõl
 szóló Cse lek vé si Prog ram vég re haj tá sa ke re té ben – az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
46.  §-ában, to váb bá a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí -
tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la -
tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi
LXXIV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint a
hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló 2004. évi
CV. tör vény 186.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott jog -
kö ré ben a kö vet ke zõt rendeli el:

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 1. szá mú mel lék le té ben a
XVI. Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um fe je zet,
10. Fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok cím, 2. Ága za ti elõ -
irány za tok al cím alat ti 34. Víz- és kör nye ze ti kár el há rí tás
jog cím cso port elõ irány za ta – a vé de ke zés idõ sza ká ban fel -
me rü lõ, de leg ké sõbb 2006. jú ni us 30-áig tel je sí tett ki adá -
sok te kin te té ben – túl lép he tõ.

2.  §

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

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
16/2006. (IV. 6.) BM

rendelete

a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható
iratkezelési szoftverek megfelelõségét tanúsító
szervezetek kijelölésének részletes szabályairól

A mû sza ki ter mé kek meg fe le lõ sé gét vizs gá ló, el len õr zõ 
és ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé rõl  szóló 182/1997.
(X. 17.) Korm. ren de let 11.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:
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A rendelet hatálya

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed a köz fel ada tot el lá tó szer -
vek nél al kal maz ha tó irat ke ze lé si szoft ve rek nek a kü lön
jog sza bály ban fog lalt fel té te lek nek való meg fe le lõ sé gét
ta nú sí tó szer ve ze tek re, va la mint az ezek ki je lö lé sé re irá -
nyu ló el já rás ban részt vevõ sze mé lyek re és szer ve ze tek re.

(2) A ki je lö lé si el já rás ban a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já -
rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a továb biak ban: Ket.) ren del ke zé sei az
irány adó ak.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban:
a) ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet: olyan szer ve zet, amely

meg fe le lõ ség ér té ke lé si el já rás ban ta nú sí tó te vé keny ség
vég zé sé re jo go sult a köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal -
maz ha tó irat ke ze lé si szoft ve rek te kin te té ben, a 2. mel lék -
let sze rin ti ki je lö lé si ok irat ban fog lal tak sze rint;

b) ta nú sí tás: olyan el já rás, amely alap ján egy füg get -
len, ha tó sá gi jo go sít vá nyok kal nem ren del ke zõ, e ren de let
alap ján ki je lölt szer ve zet ta nú sít vány ban iga zol ja, hogy
egy irat ke ze lé si szoft ver meg fe lel a kü lön jog sza bály ban
elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

A kijelölõ és a kijelölési bizottság

3.  §

(1) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet a 2.  § b) pont já ban meg -
ha tá ro zott ta nú sí tá si te vé keny sé get a bel ügy mi nisz ter
(a továb biak ban: ki je lö lõ) ki je lö lé se alap ján vé gez he ti.

(2) A ki je lö lõ a ta nú sí tá si te vé keny ség re  szóló ki je lö -
lést, a ki je lö lést kérõ (a továb biak ban: ké rel me zõ) ez irá -
nyú ké rel me alap ján adja meg.

(3) A ki je lö lõ a ki je lö lés rõl a Bel ügy mi nisz té ri um ban
e ren de let alap ján mû kö dõ ki je lö lé si bi zott ság (a továb -
biak ban: bi zott ság) ja vas la tá ra, e ren de let ben meg ha tá ro -
zott szem pon tok alap ján hoz ha tá ro za tot.

4.  §

(1) A bi zott ság nak öt tag ja van.

(2) A bi zott ság ve ze tõ jét a bel ügy mi nisz ter kéri fel. A
bi zott ság to váb bi egy-egy tag ját az igaz ság ügy-mi nisz ter,
az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter, a nem ze ti kul tu rá -
lis örök ség mi nisz te re és a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ 
mi nisz ter de le gál ja.

(3) A bi zott ság tag já nak csak köz igaz ga tá si irat ke ze lé si
szak is me ret tel ren del ke zõ köz tiszt vi se lõ de le gál ha tó.

(4) A bi zott ság tag ja i nak meg bí za tá sa öt évre szól.

(5) A ki je lö lé si el já rás ban nem ve het részt olyan sze -
mély, aki a ké rel me zõ vel mun ka vi szony ban vagy mun ka -
vég zés re irá nyu ló egyéb jog vi szony ban áll, ille tõ leg aki
vagy aki nek a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) 685.  § b) pont ja sze rin ti
kö ze li hoz zá tar to zó ja a ké rel me zõ tu laj do no sa, a ké rel me -
zõ vá lasz tott tes tü le te i ben tiszt sé get vi sel, vagy a ké rel me -
zõ nél ve ze tõ be osz tást tölt be. A bi zott ság ve ze tõ jé nek és
tag ja i nak ki je lö lé si el já rá son ként nyi lat koz ni uk kell, hogy
ve lük szem ben össze fér he tet len ség nem áll fenn.

(6) A bi zott ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha az el nök és leg -
alább há rom tag je len van. A bi zott ság dön té se it sza va zat -
több ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén az el nök
sza va za ta dönt.

(7) A bi zott ság mû kö dé si rend jét maga ala kít ja ki.

A kérelem benyújtása

5.  §

A ké rel me zõ, a ki je lö lés re vo nat ko zó ké rel met az
1. mel lék let ben fog lalt nyom tat vá nyon, a meg je lölt mel -
lék le tek csa to lá sá val a bi zott ság hoz nyújt ja be.

A kérelmezõvel szemben támasztott követelmények

6.  §

(1) A ké rel me zõ nek (kü lö nö sen ve ze tõ jé nek és a ki je lö -
lés szak te rü le tén dol go zó al kal ma zot tak nak) füg get len nek 
kell len nie az e ren de let ha tá lya alá tar to zó szak te rü le ten
dol go zó gyár tó, im por tá ló, for ga lom ba hozó, for gal ma zó,
üzem be he lye zõ, üze mel te tõ és szol gál ta tó gaz dál ko dó
szer ve ze tek tõl és nem ve het részt ter mék, il let ve a ter mék -
kel össze füg gõ szol gál ta tás ter ve zé sé ben, össze ál lí tá sá -
ban, ér té ke sí té sé ben vagy kar ban tar tá sá ban, és nem kép vi -
sel het e te vé keny sé gek ben ér de kelt fe le ket.

(2) A meg fe le lõ ség ta nú sí tá sá val kap cso la tos te vé keny -
ség al vál lal ko zás ba nem ad ha tó.

(3) A ké rel me zõ nek ren del kez nie kell a ki je lö lé si ké re -
lem tár gyát ké pe zõ te vé keny ség re vo nat ko zó an az el já rá -
sok le írá sát tar tal ma zó rész le tes sza bály zat tal.

(4) A ké rel me zõ nek a ké re lem tár gyá ra vo nat ko zó an
iga zol nia kell, hogy a ki je lö lé si ké re lem tár gya sze rin ti ter -
mék ta nú sí tá si szak te rü le ten a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü -
let (a továb biak ban: NAT) akk re di tál ta vagy kül föl di akk -
re di tá ló szer ve zet ál tal ki ál lí tott ilyen tár gyú akk re di tá lá si
ok ira tot el is mer te.
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(5) Ha a ké rel me zõ ál lam tit kot, szol gá la ti tit kot ké pe zõ
ter mé ket is te vé keny sé gi kö ré be kí ván von ni, ak kor az ál -
lam ti tok, szol gá la ti ti tok ke ze lé si jo go sult sá gát is iga zol -
nia kell.

7.  §

(1) A ké rel me zõ nek – a 6.  §-ban rög zí tett kö ve tel mé -
nyek tel je sí té sén túl me nõ en – ren del kez nie kell:

a) olyan al kal ma zot tak kal, akik ren del kez nek köz igaz -
ga tá si és in for ma ti kai kép zett ség gel és szak mai ta pasz ta la -
tuk alap ján ké pe sek meg ítél ni a ta nú sí tó szerv hez be nyúj -
tott szoft ve rek meg fe le lõ sé gét és al kal maz ha tó sá gát;

b) el já rá si sza bály zat tal min den olyan vé dett ti tok ke -
ze lé sé vel kap cso lat ban, amely a ta nú sí tó szerv tu do má sá ra 
jut a ha tá lyos jog sza bá lyok sze rin ti fel ada ta i nak vég zé se
so rán;

c) a te vé keny ség vég zé sé re vo nat ko zó an – a Ma gyar
Köz tár sa ság ban en ge dé lye zett biz to sí tó nál – kö tött ér vé -
nyes fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés sel;

d) a ta nú sí tó szerv ál tal a meg fe le lõ nek ítélt szoft ve rek
szá má ra ki adott ta nú sí tá si je lö lés for má já nak, je len té sé -
nek, a je lö lés hasz ná lat en ge dé lye zé sé nek és vissza vo ná sá -
nak, va la mint a je lö lés sel való vissza élé sek ese tén kö ve -
ten dõ el já rá sok nak a le írá sá val.

(2) Amennyi ben a ké rel me zõ az e ren de let ben sza bá lyo -
zott ta nú sí tá si te vé keny sé gen kí vül más te vé keny sé get is
vé gez, biz to sí ta nia kell a ta nú sí tá si te vé keny ség nek a ké -
rel me zõ szer ve ze tén, mû kö dé si rend jén be lü li kel lõ el kü -
lö nü lé sét.

Kijelölés

8.  §

(1) A ki je lö lõ a ké rel mek rõl azok be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott 30 na pon be lül ha tá ro za tot hoz.

(2) A ki je lö lõ a bi zott ság ja vas la ta alap ján hoz za meg
ha tá ro za tát.

(3) A ki je lö lõ, a ki je lö lést kérõ szer ve ze tet ha tá ro zott
idõ tar tam ra – 3 évre – je lö li ki a ta nú sí tá si te vé keny ség re.
A ki je lö lés té nyét (a te vé keny sé gi kör és ter mék cso port
meg je lö lé sé vel) 8 na pon be lül a Bel ügy mi nisz té ri um hi va -
ta los lap já ban és hon lap ján is köz zé kell ten ni, a ki je lö lést
kérõ szer ve zet pos tai úton tör té nõ ér te sí té se mel lett.

(4) A ki je lö lõ el uta sít ja a ké rel met, ha a ké rel me zõ nem
fe lel meg a ké rel me zõ vel kap cso la to san e ren de let ben
meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek.

9.  §

(1) A ki je lö lés 3 év el tel té vel meg hosszab bít ha tó.

(2) A ki je lö lés meg hosszab bí tá sát a szer ve zet új ké re -
lem be nyúj tá sá val kez de mé nyez he ti.

10.  §

(1) A ki je lö lé si el já rás sal kap cso la tos va la mennyi do ku -
men tá ci ót a Bel ügy mi nisz té ri um ki je lölt szer ve ze ti egy sé -
ge tá rol ja és õrzi.

(2) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve ze tek ne vé rõl, cí mé rõl, el -
ér he tõ sé gé rõl a Bel ügy mi nisz té ri um nyil ván tar tást ve zet.

A kijelölt tanúsító szervezet ellenõrzése

11.  §

(1) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet nek a ki je lö lést köve -
tõen is fo lya ma to san meg kell fe lel nie a ki je lö lé si fel té te -
lek nek, mely nek el len õr zé sét a Bel ügy mi nisz té ri um ki je -
lölt szer ve ze ti egy sé ge (a továb biak ban: el len õr zõ szerv)
vég zi. Az el len õr zés ér de ké ben a ki je lölt ta nú sí tó szer ve -
zet kö te les le he tõ vé ten ni, hogy az el len õr zõ szerv a szer -
ve zet he lyi sé ge i be, te rü le té re be lép hes sen, a ki je lö lés sel
kap cso la tos, te vé keny sé gét érin tõ ira to kat, jegy zõ köny ve -
ket, ta nú sít vá nyo kat meg te kint hes se, és a szük sé ges el len -
õr zé se ket el vé gez hes se.

(2) Az el len õr zõ szerv az el len õr zés ered mé nyé rõl a bi -
zott sá got írás ban tá jé koz tat ja.

(3) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet kö te les a bi zott ság nál
írás ban 3 mun ka na pon be lül be je len te ni, ha a ki je lö lés sze -
mé lyi, ille tõ leg tár gyi fel té te le i ben a ki je lö lés ko ri ál la pot -
hoz ké pest bár mi lyen vál to zás kö vet ke zik be.

(4) Az el len õr zõ szerv kö te les meg vizs gál ni, hogy a
(3) be kez dés sze rint be je len tett vál to zás nem te szi-e al kal -
mat lan ná a ki je lölt szer ve ze tet a ki je lö lé si ok irat ban meg -
ha tá ro zott te vé keny sé gek el vég zé sé re. Az el len õr zés ered -
mé nyé rõl a bi zott sá got írás ban tá jé koz tat ja.

(5) Az el len õr zõ szerv a bi zott ság ké ré sé re kö te les a ki -
je lölt ta nú sí tó szer ve zet so ron kí vü li el len õr zé sé re.

(6) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet kö te les az el len õr zõ
szerv vel a (4) be kez dés ben fog lal tak vég re haj tá sa ér de ké -
ben együtt mû köd ni.

A kijelölés felfüggesztése

12.  §

(1) A ki je lö lõ a ki je lö lést fel füg gesz ti:
a) ha a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet akk re di tált sá gát a

NAT fel füg gesz tet te,
b) ha 11.  § sze rin ti el len õr zés so rán meg ál la pí tást nyer,

hogy a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet nem fe lel meg a ki je lö lés
fel té te le i nek,

c) ha a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet kö te le zett sé ge it nem
tel je sí ti.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a bi -
zott ság ja vas la tá ra a ki je lö lõ, a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet
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ta nú sí tó te vé keny sé gét meg ha tá ro zott idõ tar tam ra, de leg -
fel jebb egy évre fel füg gesz ti, és a fel füg gesz tõ ha tá ro zat -
ban meg ha tá roz za a szük sé ges nek tar tott in téz ke dé se ket.

(3) A bi zott ság a te vé keny ség vég zé sé nek fel füg gesz té -
sé rõl  szóló ha tá ro za tot 8 na pon be lül a Belügyminiszté -
rium hi va ta los lap já ban és hon lap ján is köz zé te szi.

(4) Ha a fel füg gesz tés idõ tar ta mán be lül meg ha tá ro zott
ha tár idõ re a ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet az elõ írt fel té te le ket 
nem tel je sí ti, a bi zott ság a ki je lö lés meg szün te té sét kez de -
mé nye zi.

(5) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet fel füg gesz té se idõ pont -
já ban fo lya mat ban lévõ ügyek re a 15.  § (3) be kez dé se az
irány adó.

A kijelölés megszûnése

13.  §

A ki je lö lés ér vé nyes sé ge meg szû nik a ki je lö lé si ha tá ro -
zat ban meg je lölt ha tár idõ le jár tát kö ve tõ na pon.

A kijelölés megszüntetése

14.  §

(1) A ki je lö lõ a ki je lö lést meg szün te ti, ha a ki je lölt ta nú -
sí tó szer ve zet:

a) már nem fe lel meg a ki je lö lés kö ve tel mé nye i nek,
b) a te vé keny sé gé vel össze füg gõ, jog sza bá lyok ban

meg ha tá ro zott kö te le zett sé ge it meg szeg te,
c) a fel füg gesz tõ ha tá ro zat ban meg je lölt ha tár idõn be -

lül nem tel je sí tet te az elõ írt fel té te le ket,
d) a ki je lölt szer ve zet azt kéri,
e) a ki je lölt szer ve zet jog utód nél kül meg szû nik,
f) ha a szer ve zet akk re di tált sá gát a NAT vissza von ta,

il let ve akk re di tált sá ga meg szûnt.

(2) A ki je lö lés meg szün te té sé rõl a ki je lö lõ a bi zott ság
ja vas la tá ra hoz ha tá ro za tot.

(3) A ki je lö lés meg szû né sét és meg szün te té sét a bi zott -
ság 8 na pon be lül a Bel ügy mi nisz té ri um hi va ta los lap já -
ban és hon lap ján te szi köz zé, az érin tett pos tai úton tör té nõ 
ér te sí té se mel lett.

15.  §

(1) A ki je lölt ta nú sí tó szer ve zet az ál ta la ki adott ok má -
nyok ere de ti pél dá nya it 10 évig kö te les meg õriz ni, és te vé -
keny sé gé rõl a ki je lö lõ ré szé re éven te be szá mo lót kül de ni.

(2) A ki je lö lés fel füg gesz té se vagy meg szün te té se a ki -
je lölt ta nú sí tó szer ve zet ál tal ki adott ta nú sít vá nyok ér vé -
nyes sé gét nem érin ti.

(3) A fel füg gesz tés vagy meg szün te tés idõ pont já ban fo -
lya mat ban lévõ ta nú sí tá si el já rá so kat meg kell szün tet ni.

Jogorvoslatok

16.  §

(1) A ki je lö lõ ha tá ro za tai el len a Ket. 108.  §-ának
(1) be kez dé se ér tel mé ben bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nak van
he lye.

(2) A ki je lö lõ ha tá ro za tai el len a Ket. 112.  §-a ér tel mé -
ben új ra fel vé te li ké re lem nem nyújt ha tó be.

(3) A ki je lö lõ ha tá ro za ta i nak mél tá nyos ság ból, il let ve
fel ügye le ti jog kör ben való vissza vo ná sá ra, mó do sí tá sá ra a
Ket. 113. és 114.  §-ai ér tel mé ben nincs le he tõ ség.

Záró rendelkezések

17.  §

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

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
bel ügy mi nisz ter
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1. melléklet a 16/2006. (IV. 6.) BM rendelethez

   BELÜGYMINISZTÉRIUM                Hi vat ko zá si szám:

                                (BM töl ti ki)

KÉRELEM

A köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke ze lé si szoft ve rek meg fe le lõ sé gét ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 16/2006. (IV. 6.) BM ren de let alap ján

1. A ki je lö lést kérõ szer ve zet ada tai

a) A szer ve zet neve és címe (szék he lye)

  Név: ..............................................................................................................................................................................

  Cím: ..............................................................................................................................................................................

  Te le fon: ........................................................................................................................................................................

  Te le fax: ........................................................................................................................................................................

b) A cég be jegy zés/nyil ván tar tás ada tai

  Cég bí ró ság/nyil ván tar tó: ..............................................................................................................................................

  A cég be jegy zés/nyil ván tar tás kel te vagy a cég be jegy zés/nyil ván tar tás irán ti ké re lem be nyúj tá sá nak

  kel te:..............................................................................................................................................................................

  szá ma: ...........................................................................................................................................................................

  Szer ve ze ti for ma (rt., kft. stb.): .....................................................................................................................................

(Kül föl di szer ve zet ese té ben szük sé ges a kül föl di szer ve zet nyil ván tar tá sá nak iga zo lá sa és an nak ma gyar nyel vû hi -
te les for dí tá sa, il let ve an nak hi te les for dí tás ban tör tént iga zo lá sa, hogy a cé get a ha zai jog sze rin ti ke res ke del mi nyil -
ván tar tás ba vet ték.)

c) A szer ve zet ve ze tõ je

  Név: ..............................................................................................................................................................................

  Be osz tás: ......................................................................................................................................................................

  Cím: ..............................................................................................................................................................................

  Te le fon: ........................................................................................................................................................................

  Te le fax: ........................................................................................................................................................................

  E-ma il: ..........................................................................................................................................................................

d) A szer ve zet ré szé rõl az Bel ügy mi nisz té ri um mal való kap cso lat tar tá sért fe le lõs sze mély

  Név: ..............................................................................................................................................................................

  Be osz tás: ......................................................................................................................................................................

  Cím: ..............................................................................................................................................................................

  Te le fon: ........................................................................................................................................................................

  Te le fax: ........................................................................................................................................................................

  E-ma il: ..........................................................................................................................................................................

2. A ki je lö lés szak te rü le tén dol go zó fe le lõs al kal ma zot tak

Neve Szak te rü le té nek rész le te zé se
……...................................................…
............................

.............................................................................................……………….

........................
…….......................…............................
............................

………………..............................................................................................
........................
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3. A ki je lö lés tár gyát ké pe zõ te vé keny ség gel kap cso la tos re fe ren ci ák

Ki ál lí tó szerv Ki ál lí tás ide je

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

…….......................…
cég sze rû alá írás

Kö te le zõ en csa to lan dó mel lék le tek:
1. Há rom hó nap nál nem ré geb bi cég ki vo nat vagy ez zel egyen ér té kû ok mány.
2. Ala pí tó ok irat vagy ez zel egyen ér té kû ok mány.
3. Mi nõ ség ügyi ké zi könyv vagy en nek a ki je lö lés szak te rü le té hez kap cso ló dó ré sze, il let ve en nek hi á nyá ban egyéb, a 

ki je lö lé si ké rel met meg ala po zó do ku men tum (pl. szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat, vizs gá la ti elõ írás stb.).
4. Ki je lö lé si ké re lem tár gyát ké pe zõ te vé keny ség re vo nat ko zó el já rá si sza bály za tok.
5. Akk re di tá lá si ok irat(ok) má so la tai.
6. Fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés.
7. A köz fel ada tot el lá tó szer vek irat ke ze lé se te kin te té ben szer zett re fe ren ci ák.

Csa tol ha tó mel lék le tek:
1. Nem zet kö zi ta nú sí tá si rend sze rek ben ka pott el is me ré sek má so la tai.

ZÁRADÉK

Alul írott .............................. , a .............................. cég ve ze tõ je, bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem,
hogy a cég ki je lö lé si ké re lem tár gyát ké pe zõ te rü le ten dol go zó al kal ma zot tai men te sek min den kül sõ be fo lyá so lás tól,
kü lö nö sen az ér de kelt sze mé lyek vagy cso por tok ré szé rõl.

….......................……
ol vas ha tó alá írás

2. melléklet a 16/2006. (IV. 6.) BM rendelethez

Ma gyar Köz tár sa ság
Bel ügy mi nisz té ri um

Mi nisz ter
Szám: ................. /200

KIJELÖLÉSI OKIRAT

A köz fel ada tot el lá tó szer vek nél al kal maz ha tó irat ke ze lé si szoft ve rek meg fe le lõ sé gét ta nú sí tó szer ve ze tek ki je lö lé sé -
nek rész le tes sza bá lya i ról  szóló 16/2006. (IV. 6.) BM ren de let alap ján meg ál la pí tom, hogy a .........................................
............................................................................................................................................. (név) ...................................
................................................................................................................ (cím) meg fe lel a hi vat ko zott jog sza bály ban
elõ írt fel té te lek nek, ezért írás ban elõ ter jesz tett ké rel me alap ján ki je lö löm a kö vet ke zõ te vé keny ség el vég zé sé re:

szak te rü let: .........................................................................................................................................................................
te vé keny ség jel le ge: ...........................................................................................................................................................
a te vé keny ség re vo nat ko zó jog sza bá lyok: ..........................................................................................................................
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A ki je lölt szer ve zet a te vé keny sé gét min den kor az arra vo nat ko zó jog sza bá lyok kö vet ke ze tes és pon tos meg tar tá sá -
val, az ilyen te vé keny sé get el lá tó szer ve zet tõl el vár ha tó ma gas szín vo na lon kö te les el lát ni.

A ki je lölt szer ve zet kö te les az el len õr zõ szerv ál tal vég zett el len õr zés le foly ta tá sá ban köz re mû köd ni.

Je len ok irat 200 ..... év ...................... hó ..... nap já ig ér vé nyes.

Bu da pest, 200 ..... év .......................... hó ..... nap.

……........................…
bel ügy mi nisz ter
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A belügyminiszter
17/2006. (IV. 6.) BM

rendelete

az államháztartáson kívüli szervezetek támogatását
szolgáló BM fejezeti kezelésû elõirányzatok

felhasználásának szabályairól  szóló 
34/2005. (VII. 18.) BM rendelet módosításáról

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

1.  §

(1) Az ál lam ház tar tá son kí vü li szer ve ze tek tá mo ga tá sát
szol gá ló BM fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel hasz ná lá -
sá nak sza bá lya i ról  szóló 34/2005. (VII. 18.) BM ren de let
(a továb biak ban: R.) 2.  §-a a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi c)–k) pont meg je lö lé se
d)–l) pont ra vál to zik:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„c) egye sü let: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959.

évi IV. tör vény 61.  §-ában meg ha tá ro zott szer ve zet;”

(2) Az R. 2.  §-ának f) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„f) pá lyá zat ke ze lõ: a tá mo ga tá si te rü let sze rin ti bel ügyi

szerv ille té kes szer ve ze ti egy sé ge. A pá lyá zat ke ze lõ hir de -
ti meg és fo gad ja be a pá lyá za to kat, va la mint el len õr zi a
pá lyá za ti prog ra mok cél ja i nak meg va ló su lá sát;”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„c) az igé nyelt tá mo ga tást az ál lam ház tar tás más elõ -
irány za tá ból már el nyer ték;”

(2) Az R. 3.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ e) pont tal
egé szül ki:

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

„e) a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok nak az Áht.
15.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te le it nem tel je sí tet ték, il let -
ve azok tel je sí té sét nem, vagy nem a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don iga zol ták.”

(3) Az R. 3.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gét nem
hasz nál hat ja fel adó jel le gû be fi ze tés re, ki vé ve az áfát, va -
la mint a sze mé lyi jel le gû költ sé gek köz ter he it. Ha a ked -
vez mé nye zett a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban
áfa be szá mí tás ra jo go sult, ak kor a tá mo ga tá si összeg meg -
ha tá ro zá sa kor ezt a tényt a ked vez mé nye zett nyi lat ko za ta
alap ján figye lembe kell ven ni.”

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

„(7) E ren de let alap ján ké szí tett pá lyá za ti fel hí vás ban
meg ha tá ro zott jog cí mek alap ján tá mo ga tás ban ré sze sít he -
tõk ré szé re a pá lyá za ti pro jekt meg va ló sí tá sát cél zó,
vissza fi ze té si kö te le zett ség nél kü li vég le ges jut ta tás
(a továb biak ban: vissza nem té rí ten dõ tá mo ga tás) nyújt -
ható.”



3.  §

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

„(1) Az egyes tá mo ga tá si célú elõ irány za tok ból kell fe -
dez ni az elõ irány zat mû köd te té sé nek, ke ze lé sé nek, fel -
hasz ná lá sá nak, a tá mo ga tá si szer zõ dé sek elõ ké szí té sé nek,
nyil ván tar tá sá nak és el len õr zé sé nek költ sé ge it, mely költ -
sé gek mér té ke nem ha lad hat ja meg az elõ irány zat 2%-át.
Az elõ irány za tok költ sé gek fe de ze té re szol gá ló ré sze a
XI. Bel ügy mi nisz té ri um fe je zet köz pon ti igaz ga tá sa al -
cím hez át cso por to sít ha tó.”

4.  §

Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A pá lyá za ti fel hí vás köz zé té tel re ke rül a Bel ügy mi -
nisz té ri um in ter ne tes hon lap ján (www.bm.hu), va la mint
az Eu ró pa Terv hon la pon (www.eu ro pa terv.hu). A pá lyá -
za ti fel hí vást más, a cél cso port el éré sé re al kal mas he lyen
is köz zé le het ten ni. A pá lyá za ti fel hí vás ban a pá lyá za tok
be nyúj tá sá nak ha tár ide jét úgy kell meg ha tá roz ni, hogy
arra a pá lyá za ti fel hí vás köz zé té te lé tõl szá mít va leg alább
30 nap áll jon ren del ke zés re.”

5.  §

(1) Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek gc) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[6.  § (1) A pá lyá za ti do ku men tá ció ele mei:]
„gc) az alap sza bály vagy ala pí tó ok irat – amennyi ben

ren del ke zés re áll egy sé ges szer ke ze tû – má so la ta és a szer -
ve zet hi va ta los kép vi se lõ jé nek nyi lat ko za ta a má so lat hi te -
les sé gé rõl,”

(2) Az R. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a kö vet ke zõ
ej) al pont tal egé szül ki:

[e) fe le lõs sé gi nyi lat ko zat:]
„ej) ar ról, hogy a szer ve zet hi va ta los kép vi se lõ je bün tet -

len elõ éle tû, il let ve szán dé kos bûn cse lek mény  miatt nincs
el le ne fo lya mat ban bün te tõ el já rás;”

(3) Az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A pá lyá za ti fel hí vás a tá mo ga tás fel té te le ként elõ ír -
hat ja, hogy a tá mo ga tás igény lõ jé nek meg ha tá ro zott sa ját
for rás sal kell ren del kez nie, eb ben az eset ben a pá lyá zat nak 
tar tal maz nia kell az ön rész meg lé tét iga zo ló ok ira to kat
(pénz in té ze ti szám la e gyen leg, bank ga ran cia vál la lás, le -
tét be he lye zés rõl  szóló ok irat stb.), va la mint a pá lyá zó nyi -
lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy az ön részt tény le ge sen
biz to sí ta ni fog ja, és azt a tá mo ga tás sal együtt a prog ram
meg va ló sí tá sá ra for dít ja.”

(4) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) A pá lyá za ti do ku men tá ció és a pá lyá za ti út mu ta tó

le tölt he tõ – a pá lyá za ti fel hí vás ré sze ként – a Belügy -
minisztérium in ter ne tes hon lap já ról (www.bm.hu), vagy
be sze rez he tõ a Bel ügy mi nisz té ri um Ügy fél szol gá la ti Iro -
dán.”

6.  §

Az R. 9.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A pá lyá zat ér vény te len, ha azt
a) a pá lyá za ti fel hí vás alap ján pá lyáz ni nem jo go sult

pá lyá zó nyúj tot ta be,
b) nem a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt for má ban,

nyom tat vá nyon nyúj tot ták be,
c) nem a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott határ -

idõig és mó don nyúj tot ták be,
d) is mé tel ten hi á nyo san nyúj tot ták be.
(5) A pá lyá zat ke ze lõ a pá lyá zat ér vény te len sé gé rõl, a

be ér ke zést kö ve tõ 15 na pon be lül pos tai úton meg kül dött
le vél ben ér te sí ti a pá lyá zót, meg je löl ve az ér vény te len ség
okát. Az ér vény te len nek nyil vá ní tott pá lyá zat tal kap cso la -
tos pa na szo kat 8 na pon be lül a pá lyá zat ke ze lõ nek kell
meg kül de ni. A pá lyá zat ke ze lõ a be ér ke zett pa na szo kat vé -
le mé nyé vel együtt 8 na pon be lül a kö te le zett ség vál la ló nak 
meg kül di, aki azo kat 8 na pon be lül meg vizs gál ja, és in do -
kolt eset ben a pá lyá za tot ér vé nyes sé nyil vá nít hat ja. A dön -
tés rõl a pá lyá zat ke ze lõ pos tai úton ér te sí ti a pá lyá zót.”

7.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § Az egyes elõ irány za tok ból meg hir de tett pá lyá za -

tok tá mo ga tá sá ról  szóló dön té si ja vas la tot a tá mo ga tá si te -
rü let sze rint ille té kes szak fõ osz tály ké szí ti elõ, a tá mo ga tá -
sok ról a BM tá mo ga tás te rü let sze rint ille té kes he lyet tes
ál lam tit ká rá nak elõ ter jesz tése alap ján a bel ügy mi nisz ter
dönt.”

8.  §

(1) Az R. 11.  §-ának (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A tá mo ga tá si jegy zé ket (ked vez mé nye zet tek neve,
címe, tá mo ga tá si össze gek) a pá lyá zat ke ze lõ köz zé te szi
azo kon a hon la po kon, ame lye ken a pá lyá za ti ki írást köz -
zé tet te (nyil vá nos ság ra hoz ta) a dön tést kö ve tõ 15 na pon
be lül. Egy ide jû leg mel lé kel ve meg je len te ti a szer zõ dés kö -
tés me ne té rõl  szóló tá jé koz ta tót is.

(3) A pá lyá zat ke ze lõ a dön tést kö ve tõ 15 na pon be lül
– nyer tes pá lyá zat ese tén je len ren de let 12.  §-ában meg ha -
tá ro zott szer zõ dés ter ve zet egy ide jû meg kül dé sé vel – pos -
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tai úton ér te sí ti a pá lyá zó kat. Azo kat a pá lyá zó kat, akik
ren del kez nek e-ma il cím mel és azt a pá lyá za ti adat la pon
meg ad ták, a pá lyá zat ke ze lõ az aján lott le vél mel lett
e-mailb en is ér te sí ti.

(4) A tá mo ga tás ról  szóló dön tés – amennyi ben a dön tés -
ho zó ál tal meg ítélt tá mo ga tás össze ge ala cso nyabb a pá -
lyá zó ál tal igé nyelt tá mo ga tás nál – ren del kez het oly mó -
don, hogy meg ha tá roz za azo kat a pá lyá za ti prog ram ré sze -
ket, me lyek mó do sí tá sa in do kolt, il let ve ame lyek re a tá -
mo ga tás fel hasz nál ha tó.”

(2) Az R. 11.  §-a a kö vet ke zõ (5) és (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) Pá lyá zó a meg kül dött szer zõ dés alá írá sá val el fo -
gad ja a csök ken tett tá mo ga tá si össze get és egy ben kö te le zi 
ma gát arra, hogy a csök ken tett költ ség ve té sû át dol go zott
pá lyá za tot – a szük sé ges mó do sí tá so kat fel tün tet ve – a pá -
lyá zat ke ze lõ nek egy ere de ti pél dány ban, aján lott kül de -
mény ként az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 21 na pon be lül 
meg kül di. A tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re nem ke rül
sor, amennyi ben a pá lyá zó a pá lyá za tát a (4) be kez dés ben
meg ha tá ro zot tak sze rint nem mó do sít ja.

(6) Amennyi ben a pá lyá zó a szer zõ dés ben fog lalt csök -
ken tett tá mo ga tást nem fo gad ja el, és a szer zõ dést az ér te -
sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ 7 na pon be lül nem, vagy alá írás
nél kül kül di vissza, az a tá mo ga tás ról tör té nõ le mon dás -
nak te kin ten dõ.”

9.  §

Az R. 12.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

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

„a) a szer ve zet hi va ta los kép vi se lõ je ál tal hi te le sí tett
alap sza bály vagy ala pí tó ok irat – amennyi ben ren del ke -
zés re áll egy sé ges szer ke ze tû – má so la tát, fel té ve, hogy a
pá lyá zat be nyúj tá sát köve tõen va la mi lyen vál to zás tör -
tént;”

10.  §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14.  § A tá mo ga tást ki zá ró lag a tá mo ga tá si szer zõ dés -

ben fog lalt pro jekt re le het fel hasz nál ni.”

11.  §

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

„(1) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a ked vez mé nye zett
kö te les a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ ben és mó don a fel hasz ná lá si ada to kat tar tal ma zó be -
szá mo lót ké szí te ni és azt a pá lyá zat ke ze lõ nek meg kül de ni. 
A be szá mo ló két rész bõl áll:

a) pénz ügyi rész [(5) be kez dés],
b) szak mai rész.
A be szá mo ló két ré sze egy más tól fi zi ka i lag el kü lö nít he -

tõ, de tar tal má ban hi vat ko zá sok kal meg fe le lõ mó don kap -
cso ló dó egy sé ges do ku men tu mot ké pez.”

(2) Az R. 16.  §-a a kö vet ke zõ (2) és (3) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a je len le gi (2) és (3) be kez dés
szá mo zá sa (4) és (5) be kez dés re vál to zik:

„(2) A pá lyá zat ke ze lõ a be nyúj tott szak mai be szá mo ló
alap ján, il let ve szú ró pró ba sze rû en hely szí ni el len õr zés sel
15 na pon be lül – amely ha tár idõ in do kolt eset ben to váb bi
5 nap pal meg hosszab bít ha tó – el len õr zi a tá mo ga tá si szer -
zõ dés ben fog lal tak vég re haj tá sát, majd 5 na pon be lül to -
váb bít ja a be szá mo lót a BM pá lyá za tok pénz ügyi el len õr -
zé sért fe le lõs fõ osz tá lyá nak, amely a be szá mo ló alap ján
szük ség sze rint vé gez el len õr zést, il let ve in téz ke dik.

(3) A (2) be kez dés tõl el té rõ en az „Ön kén tes tûz ol tó
egye sü le tek tá mo ga tá sa” címû elõ irány zat vo nat ko zá sá -
ban a pá lyá zat ke ze lõ össze sí tett be szá mo lót ké szít, amit
to váb bít a BM pá lyá za tok pénz ügyi el len õr zé sért fe le lõs
fõ osz tá lyá nak. A BM pá lyá za tok pénz ügyi el len õr zé sért
fe le lõs fõ osz tá lya az össze sí tett be szá mo ló, va la mint a pá -
lyá zat ke ze lõ tõl be kért anyag alap ján szük ség sze rint vé gez 
el len õr zést, il let ve in téz ke dik.”

12.  §

Az R. 17.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A nyil vá nos ság ra ho za tal a mi nisz té ri um hi va ta los
hon lap ján tör té nõ köz zé té tel lel va ló sul meg.”

13.  §

Az R. 18.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

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

(3) A tá mo ga tás fel hasz ná lá sát a BM pá lyá za tok pénz -
ügyi és ál ta lá nos el len õr zé sé ért fe le lõs fõ osz tá lyai, il let ve
a pá lyá zat ke ze lõ a be nyúj tott pénz ügyi el szá mo lás (rész -
tel je sí tés ese tén rész el szá mo lás) alap ján pénz ügyi szem -
pont ból a be szá mo ló meg kül dé sét kö ve tõ 90 na pon be lül
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el len õr zik. A pénz ügyi el len õr zés ma gá ban fog lal ja a tá -
mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott tel jes tá mo ga tá si
összeg gel való el szá mol ta tást a be nyúj tott do ku men tu mok 
alap ján. A ked vez mé nye zet tet a pá lyá zat ke ze lõ tá jé koz tat -
ja a be szá mo ló el fo ga dá sá ról.”

14.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

15.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R. 5.  §-a
(2) be kez dé sé nek f) pont já ban a „be nyúj tá sá nak he lye”
szö veg rész he lyé be a „be nyúj tá sá nak mód ja” szö veg rész
lép.

16.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti 
az R.

a) 1.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „va la mint az „Ön kén -
tes tûz ol tó egye sü le tek tá mo ga tá sa” címû elõ irány zat ra
(XI. fe je zet, 19. cím, 2. al cím, 7. jog cím cso port)” szö veg -
rész;

b) 3.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „Pá lyá za ti úton” szö -
veg rész;

c) 6.  §-a (1) be kez dé sé nek gb) al pont ja;
d) 7.  §-ának (2) be kez dé se;
e) 12.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont já ban a „to váb bá

fej lesz té si tá mo ga tás ese tén ar ról, hogy az ille té kes kör -
nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi ha tó ság gal
szem ben, ha tá ro zat ban elõ írt díj-, il let ve bír ság fi ze té si kö -
te le zett sé ge nincs” szö veg rész;

f) 13.  §-ának (2) be kez dé sé ben „– a tá mo ga tá si szer zõ -
dés alá írá sát kö ve tõ 15 na pon be lül –” szö veg rész.

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

A belügyminiszter
18/2006. (IV. 6.) BM

rendelete

a tûzoltóság tûzoltási és mûszaki mentési
tevékenységének szabályairól  szóló 

1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  §-a (2) be -

kez dé sé nek n) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza ki men té si te vé keny sé -
gé nek sza bá lya i ról  szóló 1/2003. (I. 9.) BM ren de let mel -
lék le té nek 4. szá mú füg ge lék a Sza bály zat hoz címû ré sze
he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

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

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

Melléklet
a 18/2006. (IV. 6.) BM rendelethez

„4. számú függelék a Szabályzathoz

A tûzoltóságnál készenléti jellegû szolgálatot ellátók
szolgálatszervezésének szabályai

1. Alap fo gal mak

1.1. Egy ség: a tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza ki men té si
szol gá lat el lá tá sá ra szer ve zett lét szá ma és rend sze re sí tett
fel sze re lé se.

1.2. Szol gá la ti cso port: a tûz ol tó ság tûz ol tá si és mû sza -
ki men té si szol gá lat el lá tá sá ra szer ve zett napi ké szen lé ti
lét szá ma, amely nek pa rancs no ka a szol gá lat pa rancs nok.

1.3. Sza kasz: a tûz ol tás és mû sza ki men tés szer ve ze té -
nek az a zárt ré sze, ame lyet az azo nos vagy szo ro san kap -
cso ló dó tak ti kai fe la da to(ka)t vég re haj tó ra jok ból szer vez -
nek és a sza kasz pa rancs nok irá nyít ja.

1.4. Raj: a tûz ol tás és mû sza ki men tés szer ve ze té nek
leg ki sebb ön ál ló tak ti kai ré sze, amely a ren del ke zés re álló
esz kö ze i vel be avat ko zás ra ké pes. A tel jes raj lét szá ma
1+5 fõ, a fél raj 1+3 fõ. A fél raj ön ál ló be avat ko zás ra nem
al kal maz ha tó.

1.5. Ke ze lõ: a kü lön le ges szer ke ze lé sé re, fel sze re lés re
be osz tott, ké pe sí tés sel ren del ke zõ sze mély.

1.6. Szer: a tûz ol tó ság mun ká já hoz, te vé keny sé gé hez
rend sze re sí tett olyan gép jár mû, amely a rá mál há zott tár -
gyak kal, esz kö zök kel, ké zi szer szá mok kal és gé pek kel
együtt áll ren del ke zés re.

1.7. Ri aszt ha tó szer: a hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol -
tó sá gok ké szen lét ben tar tan dó leg ki sebb gép jár mû és tech -
ni kai esz köz ál lo má nyá ról  szóló kü lön jog sza bály sze rint
ké szen lét ben tar tan dó szer ál lo mány ból az adott szol gá la ti
na pon tûz ol tás ra és mû sza ki men tés re igény be ve he tõ szer.
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1.8. Napi szol gá la ti lét szám: a tû zol tó sá gon ké szen lé ti
jel le gû be osz tás ban szol gá la tot tel je sí tõ ál lo mány azon ré -
sze, akik az adott szol gá la ti na pon a ri aszt ha tó sze rek re és
a hír adó ügye le ti fel adat kör be be osz tást kap tak.

1.9. Pár hu za mo sí tás: a szol gá lat szer ve zés azon mód ja,
ami kor a ri aszt ha tó sze rek meg ha tá ro zott cso port já nak
igény be vé te le a napi szol gá la ti lét szám ból úgy biz to sí tott,
hogy egy vagy több sze mély több szer ke ze lé sé re kap be -
osz tást.

1.10. A hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá gok nál a
„Szol gá la ti Nap ló ban” sze rep lõ fo gal ma kat az aláb bi ak
sze rint kell ér tel mez ni:

1.10.1. Rend sze re sí tett lét szám: a tûz ol tó ság ha tá lyos
szer ve zé si ál lo mány táb lá za tá ban meg ha tá ro zott ké szen lé ti 
jel le gû szol gá lat el lá tá sá ra ter ve zett ál lo mány azon ré sze,
mely fel ada ta it egya zon szol gá la ti cso port ban lát ja el. A
szol gá la ti cso por tok lét szá mát az állományille té kes pa -
rancs nok úgy ha tá roz za meg, hogy a 24 órás vál tá sos szol -
gá lat el lá tás mód já ból adó dó an a szol gá la ti cso por tok ba
be osz tott lét szám össze ge leg alább azo nos le gyen a jog -
sza bály ban ké szen lé ti szol gá lat el lá tá sá ra meg ha tá ro zott
lét szám mal.

1.10.2. Ké szen lé ti lét szám: az adott szol gá la ti cso port -
ban a rend sze re sí tett lét szám ból tény le ge sen meg lé võ lét -
szám.

1.10.3. Szol gá la ti lét szám: a napi szol gá la ti lét szám és
az en ge déllyel (egyéb szol gá la ti fel adat tal össze füg gõ ok -
ból) szol gá lat ban lévõ ál lo mány együt tes lét szá ma.

1.10.4. Ve zé nyelt: azon sze mély, aki az adott szol gá la ti
cso port ké szen lé ti lét szá má ból – ve zény lé si pa rancs vagy
a Szol gá la ti Nap ló ban rög zí tett napi pa rancs alap ján – az
ál lan dó szol gá la ti he lyén (kü lö nö sen is ko lán, lak ta nyán)
kí vül lát el szol gá la ti fel ada tot. Amennyi ben a ve zény lés
egy sé gen be lül, de má sik szol gá la ti cso port ba tör té nik, ak -
kor azt a Szol gá la ti Nap ló szol gá lat át adás-át vé tel nél a
„szol gá lat szer ve zés ben be kö vet ke zett vál to zá sok” ro vat -
ban kell rög zí te ni.

1.10.5. Ki kül de té sen lé võk: azon sze mély, aki a szol gá -
la ti lét szám ból az ál lo más he lyen kí vül lát el szol gá la tot
vagy az zal össze füg gõ te vé keny sé get.

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságnál készenléti
szolgálatot ellátók szolgálatszervezésének szabályai

2. A meg fe le lõ kép zett ség gel ren del ke zõ az 1.10.1.
sze rin ti lét szám biz to sí tá sá ról a pa rancs nok kö te les gon -
dos kod ni.

3. Az I–V. szer ve zé si ka te gó ri á ba so rolt tûz ol tó sá gok -
nál az aláb bi ak ban rög zí tett napi szol gá la ti lét szá mot kell
biz to sí ta ni:

1. táblázat – Gépjármûfecskendõk

Szer ve zé si 
ka te gó ria

1. Fecs ken dõ (fõ) 2. Fecs ken dõ (fõ) 3. Fecs ken dõ (fõ)

I. 1+5 – –
II. 1+5 1+3 –
III. 1+5 1+5 –
IV. 1+5 1+5 1+3
V. 1+5 1+5 1+5

A Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság Tûz ol tá si és Men té -
si Pa rancs nok sá ga i nak tûz õr sé ge in és a Spe ci á lis Men té si
Pa rancs nok sá gon – alap eset ben – a gép jár mû fecs ken dõk -
bõl:

a) az elsõ szert 6 fõ vel,
b) a má so dik szert 4 fõ vel kell ké szen lét ben tar ta ni.

A hír adó ügye le ti fel adat kör el lá tá sa:
a) tû zol tó sá gon ként, szol gá la ti na pon ként 1 fõ ke rül het 

be osz tás ra,
b) a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság vo nat ko zá sá ban

a ha tá lyos szer ve zé si ál lo mány táb lá za tá ban fog lal tak az
irány adó ak.

2. táblázat – Tartalék és különleges szerek
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A 2. táb lá zat ban rög zí tett ke ze lõi lét szám tól el tér ni a
6. pont ban fog lalt eset ben a sze rek pár hu za mo sí tá sa kor
kell.

* A 30 mé ter vagy an nál ki sebb ki nyú lá si ma gas ság gal
ren del ke zõ ma gas ból men tõ esz köz – amennyi ben a gyár tó 
ál tal ki adott ke ze lõi uta sí tás le he tõ vé te szi – 1 fõ vel tart -
ható ké szen lét ben.
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3. táblázat – Egyedi jármûvek

Szol gá la ti hely Tí pus Mennyi ség
Ké szen lé ti 

lét szám

Za la eger szeg Spec. Kon té ner
szál lí tó

1 –

Sze ged Tur bó re ak tív 
ol tó gép

2 –

Gyõr Por/hab 1 1

Bu da pest Tûz ol tá si 
cso port

2 8

Ug ró pár na 1 2

Bú vár szer 1 6

Töm lõ szál lí tó** 2 2

Lég zõ bá zis 2 4

Ge ne rá tor szer 1 2

Tûz ol tó hajó 1 6

Ka me ra 1 2

A 2. és 3. táb lá za tok ban **-gal meg je lölt sze rek napi
szol gá la ti lét szá ma a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok sá gon
2 fõ vel ter vez he tõ.

4. Az elsõ raj (az elsõ gép jár mû fecs ken dõ re be osz tot tak
lét szá ma) pa rancs no ka a szol gá lat pa rancs nok. A má so dik raj, 
félraj pa rancs no ka a szol gá lat pa rancs nok-he lyet tes, a har ma -
dik raj vagy félraj pa rancs no ka a szer pa rancs nok.

5. A szol gá lat pa rancs no kot a szol gá lat pa rancs nok-he -
lyet tes, a szol gá lat pa rancs nok-he lyet test a szer pa rancs -
nok, a szer pa rancs no kot a szol gá lat pa rancs nok ál tal meg -
bí zott „egyes” be osz tást el lá tó tûz ol tó he lyet te sít he ti.

6. A ri aszt ha tó sze rek kö zül pár hu za mo sí tás az aláb bi
sze rek nél szük sé ges:

a) hab bal ol tó gép jár mû,
b) por ral ol tó gép jár mû,
c) ma gas ból men tõ (max. 30 mé ter),
d) gyors be avat ko zó gép jár mû,
e) víz szál lí tó gép jár mû,
f) er dõ tü zes gép jár mû,
g) K. te her gép jár mû,
h) egye di por/hab gép jár mû.
A pár hu za mo sí tást úgy kell vég re haj ta ni, hogy a pár hu -

zam ba he lye zett esz kö zök fo lya ma tos ri aszt ha tó sá ga min -
den kor biz to sí tott le gyen, és az leg fel jebb 3 esz köz re ter -
jed het ki.

A kü lön le ges szer ál lo mány ri aszt ha tó sá gá nak biz to sí tá -
sa ér de ké ben – amennyi ben a pár hu zam ba he lye zett esz -
köz ri asz tá sá ra sor ke rült – a me gyei igaz ga tó ság ügye le té -
re tör té nõ je len tés sel egy ide jû leg az egyes szer lét szá má -
nak ki vé te lé vel le he tõ ség van a to váb bi ké szen lét ben tar -
tott gép jár mû fecs ken dõ(k) lét szá má nak ter hé re 1-1 fõ
csök ken té sé re.

A Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság vo nat ko zá sá ban a
3. pont ban lévõ 2-es és 3-as táb lá zat ban a **-gal meg je lölt
sze rek ese tén a pár hu za mo sí tást és a gép jár mû fecs ken dõk -
re tör té nõ lét szám át cso por to sí tást a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa -
rancs nok ság pa rancs no ka sa ját ha tás kö ré ben en ge dé lye zi.

7. A ri aszt ha tó szer szol gá la ti na pon tör té nõ vég le ges
le mon dá sa ese tén, amennyi ben an nak pót lá sá ra nincs le he -
tõ ség és a napi szol gá lat idõ tar ta má ból több, mint 12 óra
van hát ra, az arra be osz tott ál lo mány ré szé re – a hát ra lé võ
idõ re – sza bad idõt le het biz to sí ta ni. Ab ban az eset ben, ha
elõ zõ szol gá la ti na pon is mert, hogy a szer ri aszt ha tó sá ga
nem biz to sí tott az érin tett ál lo mány ré szé re az adott szol -
gá la ti nap ra sza bad idõt kell ki ad ni. Az így ki adott sza bad -
idõk a jog sza bály ban meg ha tá ro zott szol gá lat tel je sí té si
idõ be nem szá mít ha tók be.

8. Az egy sé ge ken az elsõ gép jár mû fecs ken dõ le he tõ leg 
a mû sza ki lag leg jobb ál la po tú, tûz ol tás tak ti ka i lag leg jobb
fel épí té sû és tel jes raj szál lí tá sá ra al kal mas gép jár mû fecs -
ken dõ le gyen. A töb bi gép jár mû fecs ken dõ szá mo zá sa a
he lyi kö rül mé nyek – kü lö nö sen ol tó anyag-szük ség let, te -
rep adott sá gok – fi gye lem be vé te lé vel tör tén jen.

9. A 3., 6., 7., 8. pon tok ban fog lal tak tól el tér ni a szak -
mai fel ügye le tet gya kor ló me gyei igaz ga tó ság igaz ga tó já -
nak, a Fõ vá ro si Tûz ol tó-pa rancs nok ság vo nat ko zá sá ban a
fõ igaz ga tó nak az írá sos (ha lasz tást nem tûrõ ese tek ben
elõ ze tes szó be li) en ge dé lyé vel, il let ve a Ri asz tá si és Se gít -
ség nyúj tá si Terv rõl, a hi va tá sos ön kor mány za ti és az ön -
kén tes tûz ol tó sá gok mû kö dé si te rü le té rõl, va la mint a tûz -
ol tó sá gok vo nu lá sa i val kap cso la tos költ sé gek meg té rí té -
sé rõl  szóló 57/2005. (XI. 30.) BM ren de let 2. szá mú mel -
lék le té nek 18. pont já ban meg ha tá ro zott mó don a hosszabb 
ide ig (4 órát meg ha la dó) tar tó igény be vé tel ese tén lehet.”

A gazdasági és közlekedési miniszter
16/2006. (IV. 6.) GKM

rendelete

az egyes hajózási tárgyú jogszabályok módosításáról

A ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII. tör vény
88.  §-a (2) be kez dé sé nek a), b), e), k), p) és s) pont já ban
ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az 1.  § és az 1. mel lék let te -
kin te té ben az ok ta tá si mi nisz ter rel, a 3., 9.  § és a 2. mel lék -
let te kin te té ben a bel ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:
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1.  §

(1) A ha jó zá si ké pe sí té sek rõl  szóló 15/2001. (IV. 27.)
Kö ViM ren de let (a to váb bi ak ban: Hkr.) 2.  §-ának l) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„l) vo nal vizs ga: a ví zi út adott sza ka szá nak is me re té bõl

tett vizs ga;”
 (2) A Hkr. 2.  §-a a kö vet ke zõ s) pont tal egé szül ki:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„s) utas: a ví zi jár mû vön a sze mély ze ten kí vül szál lí tott

bár mely sze mély.”
 (3) A Hkr. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ

ren del ke zés lép:
„(2) Ha a ren de let 2–4. szá mú mel lék le te el té rõ en nem

ren del ke zik, a gaz da sá gi célú úszó lé te sít mény ön ál ló ve -
ze té sé re, va la mint gép üze mé nek ve ze té sé re jo go sí tó ké pe -
sí té sek meg szer zé sé nek elõ fel té te le az alap fo kú is ko lai
vég zett ség, to váb bá a be töl tött 18. élet év.”
 (4) A Hkr. 3.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ké pe sí tés meg szer zé sé hez vizs gát kell ten ni. A
vizs ga kö ve tel mény szint jét és a vizs gáz ta tás mód sze rét,
ide ért ve a vizs gák aló li men te sí tés rész le tes sza bá lya it és
fel té te le it is, va la mint a vizs ga bi zott ság mû kö dé si rend jét
a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let – a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té ri um jó vá ha gyá sá val – vizs ga sza bály zat ban ál la -
pít ja meg és azt a mó do sí tá sok al kal má val a Köz le ke dé si
Ér te sí tõ ben, va la mint a Köz le ke dé si Fõ fel ügye let hon lap -
ján köz zé te szi. A ten ge rész ké pe sí té sek te kin te té ben a
vizs ga sza bály zat nak a Nem zet kö zi Ten ge ré sze ti Szer ve -
zet (a továb biak ban: IMO) ál tal el fo ga dott te ma ti ka alap -
ján kell ké szül nie.”
 (5) A Hkr. 7.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:

„(7) A ha tó sá gi ké pe sí tõ gya kor la ti vizs gá ra, a vizs ga -
sza bály zat ban meg ha tá ro zott tí pu sú úszó lé te sít ményt a
vizs gá zó vagy jó vá ha gyott kép zés ese tén a kép zõ szerv
biz to sít ja. A ha jó zá si ha tó ság olyan úszó lé te sít ményt fo -
gad el, amely az adott víz te rü le ten ha jó zás ra al kal mas.
A vizs ga cél já ra igény be vett úszó lé te sít mény a ha jó zá si
ha tó ság kép vi se lõ jé nek je len lé té ben ha tó sá gi jel zést vi sel
és az úszó lé te sít mény re a ha jó zá si ha tó sá gi ha jók ra vonat -
kozó sza bá lyo kat kell alkalmazni.”
 (6) A Hkr. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha jó zá si ha tó ság az ál ta la ki adott ké pe sí tõ ok mányt
vissza von ja vagy ér vé nyes sé gét kor lá toz za, ha]

„a) az ok mány ki adá sá nak alap já ul szol gá ló ada tok, té -
nyek, nyi lat ko za tok va lót lan sá ga bi zo nyo so dik be, az ok -
mány ha mis vagy azt meg ha mi sí tot ták, vagy”
 (7) A Hkr. 12.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tály ba lé pé se elõtt ki ál lí tott bel ví zi fe -
dél ze ti hi va tá sos ha jó zá si ké pe sí tõ ok má nyok he lyett a

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let ké re lem re, kü lön bö ze ti vizs ga
nél kül az e ren de let ben fog lal tak nak meg fe le lõ ké pe sí tõ
ok mányt ál lít ki.

(2) Az 1995. már ci us 1. után ki adott bel ví zi gép üze mi
hi va tá sos ha jó zá si ké pe sí tõ ok má nyok he lyett a Köz le ke -
dé si Fõ fel ügye let ké re lem re kü lön bö ze ti vizs ga nél kül:

a) a bel ví zi II. osz tá lyú (950 kW) gép tisz ti ké pe sí tést
szer zett sze mély ré szé re bel ví zi II. osz tá lyú gép tisz ti ké pe -
sí tõ ok mányt,

b) a bel ví zi gép mes ter ké pe sí tést szer zett sze mély ré -
szé re bel ví zi gép ke ze lõ ké pe sí tõ ok mányt,

c) a bel ví zi gép ke ze lõ ké pe sí tést szer zett sze mély ré -
szé re – úszó lé te sít mé nyen gép ke ze lõ szol gá lat ban szer zett 
leg alább 12 havi gya kor lat iga zo lá sa után – bel ví zi gép ke -
ze lõ ké pe sí tõ ok mányt,

d) a bel ví zi gõz- vagy vil la mos gép tiszt, gép mes ter, il -
let ve gép ke ze lõ vagy ha jó ka zán ke ze lõ ké pe sí tést szer zett
sze mély ré szé re – meg fe le lõ hi va ta los be jegy zés sel –
II. osz tá lyú gép tiszt, il let ve gép ke ze lõ ok mányt
ad ki.

(3) Az 1995. már ci us 1. nap ja elõtt ki adott hi va tá sos ha -
jó zá si ké pe sí tõ ok má nyok he lyett a Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let ké re lem re kü lön bö ze ti vizs ga nél kül

a) bel ví zi III. osz tá lyú (750 kW) gép tisz ti ké pe sí tést
szer zett sze mély ré szé re bel ví zi II. osz tá lyú gép tisz ti ké pe -
sí tõ ok mányt,

b) bel ví zi II. osz tá lyú (3000 kW) gép tisz ti ké pe sí tést
szer zett sze mély ré szé re bel ví zi I. osz tá lyú gép tisz ti ké pe -
sí tõ ok mányt,

c) a bel ví zi mo tor gép mes ter ké pe sí tést szer zett sze mély 
ré szé re bel ví zi gép ke ze lõ ké pe sí tõ ok mányt,

d) a bel ví zi mo tor gép ke ze lõ ké pe sí tést szer zett sze -
mély ré szé re – úszó lé te sít mé nyen gép ke ze lõ szol gá lat ban
szer zett leg alább 12 havi gya kor lat iga zo lá sa után – bel ví zi 
gép ke ze lõ ké pe sí tõ ok mányt,

e) bel ví zi mo tor gé pé szi ké pe sí tést szer zett sze mély ré -
szé re – a ké pe sí tés ben meg ha tá ro zott kor lá to zás nak meg -
fele lõen – bel ví zi gép ke ze lõi, II. osz tá lyú gép tisz ti vagy
I. osz tá lyú gép tisz ti ké pe sí tõ ok mányt,

f) bel ví zi gõz-, il let ve vil la mos üze mû gé pek ke ze lé sé -
re ké pe sí tést szer zett sze mély ré szé re, „ki zá ró lag gõz üze -
mû gé pek re”, il let ve „ki zá ró lag vil la mos üze mû gé pek re”
hi va ta los be jegy zés sel – a ké pe sí tés ben meg ha tá ro zott
kor lá to zás nak meg fele lõen – bel ví zi gép ke ze lõ, II. osz tá -
lyú gép tiszt vagy I. osz tá lyú gép tiszt ké pe sí tõ ok mányt,

g) bel ví zi hi va tá sos vi tor lás ha jó-ve ze tõi ké pe sí tést
szer zett sze mély ré szé re – „ki zá ró lag vi tor lás ha jó ra ér vé -
nyes” be jegy zés sel – ha jó ve ze tõ B ké pe sí tõ ok mányt
ad ki.”
 (8) A Hkr. 12.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) Az e ren de let ha tály ba lé pé se elõtt 12 fõ nél na gyobb 
utas-be fo ga dó ké pes sé gû kis gép ha jón vagy vi tor lás kis ha -
jón kis ha jó ve ze tõ ként szer zett leg alább 6 havi ha jós szol -
gá la ti könyv ben iga zolt gya kor lat alap ján a ha jó zá si ha tó -
ság ké re lem re vizs ga nél kül a kis ha jó ve ze tõ ké pe sí tés faj -
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tá já nak és a meg szer zett gya kor lat nak meg fele lõen kis -
gép ha jó-ve ze tõ „A” vagy vi tor lás kis ha jó ve ze tõ „A” ké pe -
sí tést ál lít ki.”
 (9) A Hkr. mel lék le tei e ren de let 1. mel lék le te sze rint
mó do sul nak.

2.  §

(1) A ha jós és ten ge rész szol gá la ti könyv rõl  szóló
26/2002. (XI. 29.) GKM ren de let (a továb biak ban: Htszr.)
8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) A hi te le sí tés re be nyúj tott szol gá la ti könyv ben a ha -
jó zá si ha tó ság a ha jó nap ló, il let ve a hi te le sí tett ha jó nap ló
ki vo nat vagy szol gá la ti könyv be be jegy zett ki- és be ha jó -
zá sok be mu ta tá sa alap ján a lát ta mo zás sal iga zolt idõ szak -
ra hi te le sí ti az úszó lé te sít mé nyen el töl tött szol gá la ti idõt,
to váb bá a meg tett uta kat. A ha jó zá si ha tó ság ál tal ki ál lí tott
szol gá la ti bi zo nyít vány lát ta mo zás nak is minõsül.”
 (2) A Htszr. 8.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ a)–c)
al pont tal egé szül ki:

„a) úszó lé te sít mé nyen 1994. jú ni us 1-je elõtt meg szer -
zett gya kor la tot az úszó lé te sít mény üzem ben tar tó ja ál tal
ki ál lí tott szol gá la ti iga zo lás és an nak va ló ság tar tal mát iga -
zo ló ere de ti do ku men tum (pél dá ul: mun ka nap ló, ka pi tá nyi 
je len tés, ki ren de lõ uta sí tás, szol gá la ti nyil ván tar tó, tár sa -
da lom biz to sí tá si be je len tõ) vagy an nak hi te les má so la ta
alap ján iga zol ja a ha jó zá si ha tó ság,

b) a ha jó nap ló ve ze té sé re nem kö te le zett úszó lé te sít mé -
nyen a meg szer zett gya kor la ti idõt az úszó lé te sít mény
üzem ben tar tó ja ál tal ki ál lí tott szol gá la ti iga zo lás és an nak
va ló ság tar tal mát iga zo ló ere de ti do ku men tum (pél dá ul:
mun ka nap ló, ka pi tá nyi je len tés, ki ren de lõ uta sí tás, szol gá -
la ti nyil ván tar tó, tár sa da lom biz to sí tá si be je len tõ) vagy an -
nak hi te les má so la ta alap ján iga zol ja a ha jó zá si ha tó ság,

c) a nem ma gyar lo bo gó jú úszó lé te sít mé nyen meg szer -
zett, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás -
ban ré szes ál la mok ille té kes ha jó zá si ha tó sá ga ál tal a kül -
föl di ha jós szol gá la ti könyv ben iga zolt gya kor la tot a ha jó -
zá si ha tó ság el fo gad ja.”

3.  §

A ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM ren de let mel lék le te ként köz zé tett Ha jó zá si Sza bály -
zat (a továb biak ban: HSZ) e ren de let 2. mel lék le te sze rint
mó do sul.

4.  §

(1) A bel ví zi uta kon köz le ke dõ úszó lé te sít mé nyek ha jó -
zás ra al kal mas sá ga és meg fe le lõ sé ge fel té te le i rõl, az

üzem ké pes ség vizs gá la tá ról és ta nú sí tá sá ról  szóló
13/2001. (IV. 10.) Kö ViM ren de let (a továb biak ban: Szr.)
1.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[A ha jó zá si ha tó ság a Ma gyar Köz tár sa ság bel ví zi út -
jain nem ma gyar lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít mény
üzem ké pes sé gét ta nú sí tó ha jó ok mányt el fo gad ja,
amennyi ben az az adott zó ná ra ér vé nyes, és azt]

„b) a Raj nai Ha jók Szem le sza bály za ta alap ján ál lí tot -
ták ki, il let ve”

 (2) Az Szr. 1.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[A ha jó zá si ha tó ság a Ma gyar Köz tár sa ság bel ví zi út -
jain nem ma gyar lo bo gó alatt köz le ke dõ úszó lé te sít mény
üzem ké pes sé gét ta nú sí tó ha jó ok mányt el fo gad ja,
amennyi ben az az adott zó ná ra ér vé nyes, és azt]

„c) az Eu ró pai Unió va la me lyik tag ál la má ban ál lí tot ták
ki.”
 (3) Az Szr. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4.  § (1) Az úszó lé te sít mény épí té si (át épí té si) ter vét
– az üzem ké pes sé gi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ ki vi te -
le zés biz to sí tá sa ér de ké ben – a meg ren de lõ vagy az épí tõ
kö te les – az épí tés (át épí tés) meg kez dé se elõtt leg alább
60 nap pal, két pél dány ban – a ha jó zá si ha tó ság hoz jó vá ha -
gyás cél já ból be nyúj ta ni.

(2) Úszó lé te sít mény, il let ve úszó lé te sít mény ele mé nek
ter ve zé sé re a Ma gyar Mér nö ki Ka ma ra szak irá nyú vég -
zett ség gel ren del ke zõ tag ja jo go sult. A ter ve zõi jo go sult -
sá got a terv be nyúj tá sá val együtt kell iga zol ni. A jo go su -
lat lan sze mély ál tal ké szí tett ter vet a ha jó zá si ha tó ság tar -
tal mi vizs gá lat nél kül el uta sít ja.

(3) Nem kell be nyúj ta ni a
a) ha jó zá si ha tó ság ál tal jó vá ha gyott tí pus terv alap ján

épü lõ úszó lé te sít mény rész le tes ter ve it;
b) a kis ha jó épí té si (át épí té si) ter vét, ki vé ve, ha
ba) a kis ha jó áru fu va ro zást vagy köz for gal mú sze -

mély szál lí tást vé gez,
bb) szol gá la ti célú kis ha jó épül,
bc) a hajó a ren de let mel lék le te (Szem le sza bály zat)

1.02 cik ke 2. be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lya alá tar to zik.
(4) A jó vá ha gyás ra be nyúj tott terv nek – ha jog sza bály

el té rõ en nem ren del ke zik – tar tal maz nia kell:
a) a mû le írást,
b) az ál ta lá nos el ren de zé si raj zot,
c) az ál ta lá nos szer ke ze ti raj zot,
d) a vi zek szennye zé sét ki zá ró be ren de zé sek és fel sze -

re lé sek raj zát,
e) gép ha jók nál és úszó mun ka gé pek nél az ál ta lá nos

gép té ri el ren de zé si raj zot,
f) a vo nal ter vet és a jel lem zõ gör bé ket,
g) a szi lárd sá gi szá mí tást,
h) a sta bi li tá si szá mí tá so kat és di ag ra mo kat,
i) sze mély ha jók nál a víz men tes te rek lé ke se dé se ese té -

re ké szí tett szá mí tást,
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j) a fõ bor da- és bor da raj zo kat, va la mint a vá lasz fa lak
raj za it,

k) a fõ gé pek ala po zá si raj za it,
l) a ten gely ve ze ték és a haj tó be ren de zés raj za it,
m) a csa var ten ge lyek tor zi ós-len gés szá mí tá sát,
n) a fe dél ze ti gé pek raj za it és el ren de zé sét,
o) a csõ rend sze rek raj za it,
p) a kor mány be ren de zés raj za it,
q) a na vi gá ci ós be ren de zé sek raj za it,
r) a jel zõ be ren de zé sek raj za it,
s) a vil la mos há ló za tok raj za it,
t) a vil la mos ener gia táb lá za tot,
u) a men tõ esz kö zök el he lye zé si raj zát,
v) sze mély ha jók nál az utas el he lye zé si raj zot.
(5) Azok nál a gé pek nél, be ren de zé sek nél és fel sze re lé -

sek nél, ame lyek meg fe le lõ sé get vizs gá ló és ta nú sí tó szer -
ve zet meg fe le lõ sé get ta nú sí tó bi zony la tá val ren del kez nek, 
ele gen dõ az ál ta lá nos el ren de zé si rajz be nyúj tá sa.

(6) A ha jó zá si ha tó ság in do kolt eset ben a (4) be kez dés -
ben fel so rolt egyes raj zok vagy szá mí tá sok be nyúj tá sa alól 
fel men tést ad hat, il le tõ leg a fel so rol ta kon kí vül to váb bi
raj zok vagy szá mí tá sok be nyúj tá sát kér he ti.

(7) Át épí tés ese té ben a ha jó test nek, a fel épít mény nek,
il le tõ leg a gépi vagy egyéb be ren de zé sek nek azok ról a ré -
sze i rõl kell a (4) be kez dés sze rin ti raj zo kat és szá mí tá so kat 
be nyúj ta ni, ame lye ket át épí te nek. Amennyi ben az át épí tés 
a sta bi li tás ra vagy a ha jó test szi lárd sá gá ra ki hat, az erre
vo nat ko zó szá mí tá so kat is be kell nyúj ta ni.

(8) Az úszó lé te sít mény épí té sét, át épí té sét mû sza ki ve -
ze tõ nek kell irá nyí ta nia és el len õriz nie.

(9) Mû sza ki ve ze tõ az le het, aki fel sõ fo kú szak irá nyú
vég zett ség gel vagy kö zép fo kú szak irá nyú vég zett ség gel
és leg alább 5 év ha jó épí tõ, ha jó ja ví tó üzem ben szak irá nyú
vagy a ha jó zás ban fe dél ze ti tisz ti, il let ve gép üze mi be osz -
tás ban szer zett, gya kor lat tal ren del ke zik.

(10) A mû sza ki ve ze tõ az el len õr zés té nyét épí té si nap -
ló ban ta nú sít ja. Az épí té si nap ló nak leg alább a kö vet ke zõ
ada to kat kell tar tal maz nia:

a) az épí tés vagy át épí tés alatt álló úszó lé te sít mény
meg ha tá ro zá sa,

b) az épí tés kez de te és ter ve zett be fe je zé se,
c) az épít te tõ, il let ve tu laj do nos meg ne ve zé se, te lep he -

lye, il let ve lak cí me, te le fon szá ma,
d) az épí tés, il let ve át épí tés mun ka fá zi sá nak meg ne ve -

zé se (rö vid le írá sa) és uta lás a terv re (ha terv jó vá ha gyás ra
kö te le zett), va la mint a mun ka fá zis meg kez dé sé nek ide je, a 
mun ka fá zis mû sza ki ve ze tõ jé nek neve és sze mé lyi azo no -
sí tá sá ra al kal mas ok má nyá nak azo no sí tó száma,

e) ha tó sá gi el len õr zés be jegy zé sé re al kal mas nap ló -
rész,

f) az épít te tõ és a mû sza ki ve ze tõ alá írá sa az épí tés, il -
let ve át épí tés meg kez dé sé nek ol da lán, va la mint min den
ol da lon az ott be jegy zett mun ka fá zis ve ze tõ je.

(11) Az épí té si nap lót és a mû sza ki ve ze tõ (9) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek való meg fe le lõ sé gét a ha -
jó zá si ha tó ság el len õriz he ti, és hi á nyos ság ese tén a mun -

kát a hi á nyos ság meg szûn te té sé ig le ál lít tat hat ja, il let ve
vissza bon tat hat.”
 (4) Az Szr. 6.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki, az ere de ti (4)–(6) be kez dés szá mo zá sa
(7)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(4) A ki zá ró lag a Ma gyar Köz tár sa ság bel vi ze in üze -
me lõ, a (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti úszó lé te sít mé nyek -
re – azok épí té si anya gá tól, szer ke ze ti ki ala kí tá sá tól és az
üze mel te tés kö rül mé nye i tõl füg gõ en – a ha jó zá si ha tó ság a 
(2) be kez dés b) pont já ban fog lal tak nál hosszabb ha tár idõt
is meg ál la pít hat, amely azon ban nem ha lad hat ja meg a
(2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõ 20%-kal 
nö velt mér tékét.

(5) Tö röl he ti a ha jó zá si ha tó ság a par ti szem le kö te le -
zett sé get ab ban az eset ben, ha az üzem ben tar tó az úszó lé -
te sít mény és a ví zi köz le ke dés biz ton sá gát – a Szem le sza -
bály zat ban, il let ve a Bel ví zi ha jók mû sza ki fel ügye le ti elõ -
írásaiban meg ha tá ro zot tak tól el té rõ, bi zo nyí tot tan azo nos
biz ton sá got nyúj tó, a terv jó vá ha gyás ban el fo ga dott mód -
szer rel biz to sít ja.”
 (5) Az Szr. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ 
ren del ke zés lép:

„(2) A ha jó zá si ha tó ság az (1) be kez dés ben fog lalt ha jó -
ok mány ban ta nú sít ja az úszó lé te sít mény üzem ké pes sé gét,
és egy ben be jegy zi az úszó lé te sít mény leg kö ze leb bi
üzem ké pes sé gi vizs gá la tá nak az idõ pont ját.

A sze mély szál lí tás ra, nagy ha jók to váb bí tá sá ra (to lá sá -
ra, von ta tá sá ra) szol gá ló kis ha jók üzem ké pes sé gé nek ta -
nú sí tá sa az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti ok mány ban tör -
té nik.”
 (6) Az Szr. 11.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ha jó zás mû sza ki fel ügye le ti te vé keny sé gé re vo -
nat ko zó ren del ke zé sek nek, va la mint a ten ge ri és bel ví zi
ha jók mû sza ki fel ügye le ti elõ írásainak ki adá sá ról  szóló
5/1977. (XII. 3.) KPM ren de let tel köz zé tett, a ha jó zás mû -
sza ki fel ügye le té re vo nat ko zó ren del ke zé sek ben és a „Bel -
ví zi ha jók mû sza ki fel ügye le ti elõ írásai”-ban (a továb biak -
ban: BHMFE) fog lal ta kat – a Szem le sza bály zat elõ írásait
ki egé szí tõ kö ve tel mény ként – kell al kal maz ni az olyan
bel ví zi nagy ha jók, sze mély ha jók, úszó mun ka gé pek és
úszó mû vek, va la mint a nagy ha jók, il let ve úszó mun ka gé -
pek von ta tá sá ra, to lá sá ra vagy mel lé vett alak zat ban való
to váb bí tá sá ra szol gá ló kis gép ha jók ter ve zé sé re, szer ke ze -
té re, fel sze re lé sé re és üzem ké pes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra,
ame lyek az 1. és 2. ha jó zá si zó ná ban üze mel nek. A
BHMFE és a Szem le sza bály zat elõ írásai köz ti el té rés ese -
tén a ma ga sabb fokú biz ton sá got ered mé nye zõ elõ írást
kell al kal maz ni.”

 (7) Az Szr. 13.  § (4) be kez dés he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Az úszó lé te sít mé nyek épí té sé re és át épí té sé re vo -
nat ko zó fel men té sek és át me ne ti ren del ke zé sek al kal ma -
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zá sá nak kez dõ idõ pont ja ként az úszó lé te sít mény ma gyar
lajst rom ba vé te lé nek dá tu mát kell te kin te ni.”
 (8) Az Szr. mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze rint
mó do sul.

5.  §

A ha jó zá si te vé keny ség en ge dé lye zé sé nek rend jé rõl
 szóló 28/2000. (XII. 18.) Kö ViM ren de let 12.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az egye di en ge délyt a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel -
ügye let, il let ve a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben, az ott meg ha tá ro zott te rü le ti köz le ke dé si fel ügye -
let az úszó lé te sít mény üzem ben tar tó ja ál tal be nyúj tott ké -
re lem alap ján ha tá ro zat tal adja ki.”

6.  §

A ví zi köz le ke dés irá nyí tá sá ra és a ha jó út ki tû zé sé re
szol gá ló je lek rõl, va la mint e je lek lé te sí té sé rõl, üze mel te -
té sé rõl, mó do sí tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 27/2002.
(XII. 5.) GKM ren de let 4.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ha jó zá si ha tó ság a sza bá lyo zá si ter vet a tárgy év
ja nu ár 15. nap já ig, az év kö zi terv mó do sí tást a mó do sí tást
kö ve tõ öt mun ka na pon be lül kül di meg a te rü le ti leg ille té -
kes kör nye zet vé del mi, ter mé szet vé del mi és víz ügyi fel -
ügye lõ ség nek.”

7.  §

(1) A ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha jó -
zá si lé te sít mé nyek ál ta lá nos üze mel te té si sza bá lya i ról, va -
la mint az üze mel te té si sza bály za tok al kal ma zá sá ról  szóló
49/2002. (XII. 28.) GKM ren de let (a továb biak ban: Küsz.) 
2.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:

„Az üzem ben tar tó ál tal meg ál la pí tott és a ha jó zá si ha tó -
ság ál tal ha tá ro zat tal jó vá ha gyott ki kö tõ rend ren del ke zé -
se i nek be tar tá sa kö te le zõ a ki kö tõt hasz ná ló összes úszó lé -
te sít mény re és sze mély re.”
 (2) A Küsz. 5.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A ki kö tõ üzem ben tar tó ja jo go sult a ha jó ok má nyok ér -
vé nyes sé gé nek el len õr zé sé re, az ér vény te len ok má nyok
ille té kes vízi ren dé sze ti ha tó ság ré szé re tör té nõ át adá sá ra,
to váb bá az ok má nyok vissza tar tá sá ra a ki kö tõ-hasz ná la ti
díj meg fi ze té sé ig.”
 (3) A Küsz. 6.  §-ának (8) be kez dé se a kö vet ke zõ d) al -
pont tal egé szül ki:

[A ki kö tõ üzem ben tar tó ja meg tilt hat ja a ki kö tõ be való
be ha jó zást, il le tõ leg a ki kö tõ ben való tar tóz ko dást olyan
úszó lé te sít mény ré szé re:]

„d) amely után a ko ráb bi ki kö tõi szol gál ta tás dí ját nem
fi zet ték meg;”
 (4) A Küsz 11.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ i) és
j) pont tal egé szül ki, egy ide jû leg a (2) be kez dés ere de ti
i)–q) pont já nak je lö lé se k)–s) pont ra vál to zik:

[A ki kö tõ rend ben az üzem ben tar tó nak az e ren de let ben
fog lal ta kon túl leg alább az aláb bi ada to kat és fel té te le ket
kell – ér te lem sze rû en – rög zí te ni:]

„i) a ha jó ok mány ér vé nyes sé gé nek meg ál la pí tá sá ra a
ki kö tõ üzem ben tar tó ját fel jo go sí tó ren del ke zést, az ér -
vény te len, il let ve vissza tar tott ha jó ok mánnyal kap cso la tos 
sza bá lyo kat,

j) a ki kö tõ be való be ha jó zás, il let ve be lé pés meg til tá sá -
ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;”

8.  §

(1) A ki kö tõ, komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá más ha jó -
zá si lé te sít mény lé te sí té sé rõl, hasz ná lat ba vé te lé rõl, üzem -
ben tar tá sá ról és meg szün te té sé rõl  szóló 50/2002.
(XII. 29.) GKM ren de let (a továb biak ban: Kir.) 1.  §-ának
(1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) E ren de let ha tá lya a ki kö tõ, úszó mû ves ki kö tõ hely,
komp- és rév át ke lõ hely, úszó mû ál lás, ha jó híd, vesz teg lõ -
hely, ví zi sport pá lya, vízi re pü lõ tér, ha jó ki eme lõ be ren de -
zés (a továb biak ban együtt: ha jó zá si lé te sít mény) lé te sí té -
sé re, hasz ná lat ba vé te lé re, fenn ma ra dá sá ra, üzem ben tar tá -
sá ra, át ala kí tá sá ra, a ren del te tés tõl el té rõ hasz ná la tá ra,
meg szün te té sé re, va la mint épí tés fel ügye le ti el len õr zé sé re
terjed ki.”
 (2) A Kir. 1.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki:

[Nem ter jed ki e ren de let ha tá lya:]
„c) a 20 m-t el nem érõ hosszú sá gú úszó lé te sít mény ki -

eme lé sé re szol gá ló be ren de zés re.”
 (3) A Kir. 2.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban en ge dé lye zõ ha jó zá si ha tó -
ság:]

„a) ki kö tõ – az úszó mû ves ki kö tõ hely ki vé te lé vel –, vízi 
re pü lõ tér, ha jó híd, ha jó ki eme lõ be ren de zés, to váb bá a
nem zet kö zi ví zi uta kon ví zi sport pá lya ki je lö lé sé vel kap -
cso la tos el já rás ese tén a Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye -
let,”
 (4) A Kir. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ha jó zá si lé te sít mé nyek kel kap cso la to san az
e ren de let alap ján le foly ta tott ha tó sá gi el já rá sok ban
(az üzem ben tar tá si en ge dé lye zé si el já rás ki vé te lé vel) a
kö vet ke zõ ha tó sá gok szak ha tó ság ként jár nak el:

a) a ki kö tõ – a csó na kok fo ga dá sá ra al kal mas ki kö tõ ki -
vé te lé vel –, va la mint a komp- és rév át ke lés ese té ben az
1. szá mú mel lék let 3. pont já ban meg ha tá ro zott ha tó ság,
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b) az úszó mû ál lás, a ha jó híd, a ví zi sport pá lya, a vízi re -
pü lõ tér ese té ben a 2. szá mú mel lék let 5. pont já ban meg ha -
tá ro zott ha tó ság,

c) a csak csó na kok fo ga dá sá ra al kal mas ki kö tõ ese té -
ben a 3. szá mú mel lék let 3. pont já ban meg ha tá ro zott ha tó -
ság,

d) a ha jó ki eme lõ be ren de zés ese té ben – a Ka taszt ró fa -
vé del mi Igaz ga tó ság, a Ha tár õr ség, a Vám- és Pénz ügy õr -
ség, az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat,
a Ma gyar Hon véd ség, és a Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi -
va tal ki vé te lé vel – az 1. szá mú mel lék let 3. pont já ban meg -
ha tá ro zott ha tó sá gok.” 

(5) A Kir. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 4. mel lék le te
sze rint mó do sul.

9.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na pon lép ha tály ba.
 (2) E ren de let 1., 7. és 8.  §-a a ren de let ki hir de té sét kö -
ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.
 (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a ví zi köz le ke dés rend jé rõl  szóló 39/2003. (VI. 13.)
GKM ren de let tel köz zé tett Ha jó zá si Sza bály zat II–2. mel -
lék le té nek 5. pont ja.

10.  §

Ez a ren de let a Ta nács bel ví zi ha jók ra vo nat ko zó ha jó -
bi zo nyít vá nyok köl csö nös el is me ré sé rõl  szóló 1976.
 január 20-i 76/135/EGK irány el vé nek való meg fe le lést
szol gál ja.

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

1. melléklet
a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelethez

A hajózási képesítésekrõl  szóló 
15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 

mellékleteinek módosításai

1. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek I. fe je ze te a
kö vet ke zõ 12. pont tal egé szül ki:

[Bel ví zi úszó lé te sít mé nyen ké pe sí tés hez kö tött fe dél ze ti
szol gá la tok]

„12. kis ha jó ve ze tõ (12 fõ nél több utas szál lí tá sá ra jó vá -
ha gyott kis ha jón)”

2. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek II. fe je ze te
4. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4/A. Kis gép ha jó ve ze tõi ké pe sí tés – a vo nal vizs gá nak
meg fe le lõ víz te rü le ten – a leg fel jebb 12 fõ utas be fo ga dó -
ké pes sé gû, ma gá nyo san köz le ke dõ vagy bár mi lyen alak -

zat ban csak kis ha jót to váb bí tó kis gép ha jó ve ze té sé re és
gépi be ren de zé sé nek ke ze lé sé re jo go sít.

4/B. Kis gép ha jó-ve ze tõ „A” ké pe sí tés – a vo nal vizs gá -
nak meg fe le lõ víz te rü le ten ma gá nyo san köz le ke dõ vagy
bár mi lyen alak zat ban csak kis ha jót to váb bí tó kis gép ha jó
ve ze té sé re és gépi be ren de zé sé nek ke ze lé sé re jo go sít.”

3. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek II. fe je ze te
5. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. A szol gá la ti kis gép ha jó ve ze tõ ké pe sí tés a vo nal vizs -
gá nak meg fe le lõ víz te rü le ten a leg fel jebb 12 fõ utas be fo -
ga dó ké pes sé gû, ma gá nyo san vagy bár mi lyen alak zat ban
csak kis ha jót to váb bí tó szol gá la ti kis gép ha jó ve ze té sé re és 
gépi be ren de zé sé nek a ke ze lé sé re jo go sít. A szol gá la ti kis -
gép ha jó ve ze tõ je ka taszt ró fa vé del mi, tûz ol tá si és mû sza ki
men té si szol gá la ti cél lal – ide ig le ne sen – a vo nal vizs gá tól
el té rõ víz te rü le ten is jo go sult a szol gá la ti kis gép ha jó ve ze -
té sé re és gépi be ren de zé sé nek ke ze lé sé re.”

4. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek II. fe je ze te
6. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6/A. Vi tor lás kis ha jó ve ze tõi ké pe sí tés – a vo nal vizs gá -
nak meg fe le lõ víz te rü le ten – a leg fel jebb 12 fõ utas-be fo -
ga dó ké pes sé gû, ma gá nyo san köz le ke dõ vagy bár mi lyen
alak zat ban csak kis ha jót to váb bí tó vi tor lás kis ha jó ve ze té -
sé re és gépi be ren de zé sé nek a ke ze lé sé re jo go sít.

6/B. Vi tor lás kis ha jó ve ze tõi „A” ké pe sí tés – a vo nal vizs -
gá nak meg fe le lõ víz te rü le ten ma gá nyo san köz le ke dõ vagy
bár mi lyen alak zat ban csak kis ha jót to váb bí tó vi tor lás kis ha jó 
ve ze té sé re és gépi be ren de zé sé nek a ke ze lé sé re jo go sít.”

5. Az R. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek II. fe je ze te
15. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„15. A bel ví zi ha jó zá si rá dió te le fon ke ze lõ bi zo nyít -
vány bel ví zi moz gó szol gá lat bár mely ha jó-fe dél ze ti rá dió -
te le fon be ren de zé sé nek ke ze lé sé re és azon tör té nõ for gal -
ma zás ra jo go sít. A bi zo nyít vány ér vé nyes sé gét – a vizs ga
tar tal ma sze rint – bel föld re vagy komp ra kor lá toz hat ja a
ha jó zá si ha tó ság.”

6. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze té -
ben 2. f) pont fd) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[f) ha jó ve ze tõi „A” vizs ga to váb bi fel té te lei:]
„fd) gép nél kü li ha jó ve ze tõi bi zo nyít vány és gépi haj tá -

sú nagy ha jón tel je sí tett 12 havi kor má nyo si gya kor lat
szük sé ges;”

A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze té ben
a 2. g) pont gb), gc) és gd) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

[g) ha jó ve ze tõi „B” vizs ga to váb bi fel té te lei:]
„gb) gép nél kü li ha jó ve ze tõi bi zo nyít vány és gépi haj -

tá sú nagy ha jón tel je sí tett 9 havi kor má nyo si gya kor lat,
vagy

gc) kis ha jó-ve ze tõi (hi va tá sos) bi zo nyít vány és gépi
haj tá sú nagy ha jón tel je sí tett 12 havi kor má nyo si gya kor -
lat, vagy
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gd) kor má nyo si bi zo nyít vány és gépi haj tá sú nagy ha -
jón tel je sí tett 16 havi kor má nyo si gya kor lat szük sé ges;”

7. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze te
3. pont já nak ac) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

[3. A kis ha jó ve ze tõi vizs ga fel té te lei:
A hi va tá sos kis ha jó ve ze tõi vizs ga fel té te lei:]
„ac) kedv te lé si célú kis ha jó-ve ze tõi bi zo nyít vány és

fe dél ze ti szol gá lat ban kor má nyos ként el töl tött 4 havi ha jó -
zá si gya kor lat, vagy”

8. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze te
3. pont ja a kö vet ke zõ c) pont tal egé szül ki:

[A kis ha jó ve ze tõi vizs ga fel té te lei:]
„c) a kis gép ha jó- és vi tor lás kis ha jó-ve ze tõi „A” vizs ga

fel té te lei:
6 havi iga zolt hi va tá sos kis gép ha jó- és vi tor lás kis ha -

jó-ve ze tõi gya kor lat és ezt köve tõen tel je sí tett 3 havi, leg -
alább kor má nyos ké pe sí tés sel be tölt he tõ szol gá lat

ca) nagy ha jón vagy
cb) 12 fõ nél na gyobb utas-be fo ga dó ké pes sé gû kis ha jón.”

9. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze te
7. a) pont ja a kö vet ke zõ ad) al pont tal egé szül ki:

[A ré vész „A” ké pe sí tés meg szer zé sé hez szük sé ges vizs -
ga fel té te le:]

„ad) né met vagy orosz nyelv bõl a ha jó zá si ha tó ság ál tal 
meg bí zott szak mai bi zott ság elõtt tett szak mai nyelv is me -
re tet ta nú sí tó vizs ga, amennyi ben a je lölt nem zet kö zi for -
ga lom szá má ra meg nyi tott vízi útra kí ván ké pe sí tést sze -
rez ni.”

10. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze te 
10. b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10. b) Az a) al pont ban meg je lölt ké pe sí tés nek meg fe -
le lõ szol gá lat ban töl tött 8 havi ha jó zá si gya kor lat, amely
nagy ha jó ese té ben ha jó pa rancs no ki vagy I. fe dél ze ti tisz ti
be osz tás ban vég zett szol gá lat ban, il let ve kis ha jó ese té ben
kis ha jó-ve ze tõi, komp ese té ben ré vész be osz tás ban vég -
zett szol gá lat ban, míg sza ba don köz le ke dõ komp ese tén, a
kom pon szer zett ön ál ló ha jó ve ze tõi szol gá lat ban meg szer -
zett gya kor la tot je lent.”

11. A Hkr. 2. szá mú mel lék le te A. ré szé nek III. fe je ze te 
13. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép.

„13. A vo nal vizs ga

a) ví zi út nak mi nõ sí tett[1] víz te rü let re te he tõ,

b) kö te le zett ség a ví zi utak fõ med ren kí vü li ár te rü le té re
nem vo nat ko zik,

c) a ví zi út nak nem mi nõ sí tett va la mennyi ma gyar or -
szá gi víz te rü let re ér vé nyes,

d) ha tá lyá nak ki ter jesz té sé re irá nyu ló vizs gá ra bo csá -
tást arra a víz te rü let re le het kér ni, ame lyen 8 hegy- és
8 völgy me ne ti út meg té te lét a je lölt iga zol ta. Ta va kon
1440 óra kor má nyo si szol gá la tot kell iga zol ni. A gya kor -
la tok 50%-át a vizs gát meg elõ zõ 18 hó na pon be lül kell tel -
je sí te ni. Az idõ be li kor lá to zás alól a ha jó zá si ha tó ság – in -
do kolt eset ben – el té rést en ge dé lyez het.

[1] A ha jó zás ra al kal mas, il le tõ leg ha jó zás ra al kal mas sá te he tõ termé -
szetes és mes ter sé ges fel szí ni vi zek ví zi út tá nyil vá ní tá sá ról  szóló 17/2002.
(III. 7.) Kö ViM ren de let.
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12. A Hkr. 2. szá mú mel lék le té nek 2/IV./1. táb lá za ta he lyé be a kö vet ke zõ táb lá zat lép:

,,

Ké pe sí tés /vizs ga tárgy
Ha jó zá si 

Sza bály zat
Ha jó-

ve ze tés tan

Ha jó zá si
föld rajz, 
víz rajz,

 me te o ro ló gia

Vo nal-
is me ret

Ha jó el mé let,
a ha jók 

szer ke ze te 
és épí té se, 
ha jógép tan

Ke res ke del mi 
és ra ko dás-
tech ni kai 
is me re tek

Jogi 
is me re tek

El sõ se gély-
nyúj tá si, 

kör nye zet- 
és tûz vé del mi 

is me re tek

AND 
sza bály zat

Ha jó ra dar 
is me re tek

Vi tor lá zás 
el mé let

Át ke lõ hely
is me re te

Fe dél ze ti 
gé pek 

is me re te

Ha jó zá si 
ké pe sí té se kõl

 szóló 
ren de let

Ha jó zá si
szak mai

nyelv is me ret

Gya kor la ti
vizs ga

Ha jós ka pi tány V VI I

Ha jó ve ze tõ V V II II I I II I I I I II + (a)

Kis ha jó-ve ze tõ
(hi va tá sos) IV IV I I I I I I (b) I + (c)

Kis ha jó-ve ze tõ
„A” (hi va tá sos) IV IV I II I I I I I I (b) I + (c)

Kis gép ha jó-
ve ze tõ 
(szol gá la ti) IV IV I I I I +

Úszó-
mun ka-
gép ve ze tõ III III I I I I I

Gép ha jó-
kor má nyos IV IV II I

Gép nél kü li 
ha jó ve ze tõ IV IV I I I I I I

Ré vész II II I I I +

Fe dél ze ti tiszt V V II I I II I I I I II +

Kor má nyos I I I

Ré vész „A” IV IV I I I I I I I +

                                                               ”
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13. A Hkr. 3. szá mú mel lék le té nek II. az egyes ten ge -
rész ké pe sí té sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek cím alat ti
A ré szé ben a III. fe je zet 8. d) pont já ban sze rep lõ ren del ke -
zés he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,d) an gol nyelv bõl ál la mi lag el is mert „C” tí pu sú leg -
alább kö zép fo kú nyelv vizs ga, vagy a ha jó zá si ha tó ság ál -
tal ki je lölt vizs ga bi zott ság elõtt tett szak mai nyelv vizs ga,”

14. A Hkr. 3. szá mú mel lék le té nek II. az egyes ten ge -
rész ké pe sí té sek re vo nat ko zó kö ve tel mé nyek cím alat ti
A ré szé ben a III. fe je zet 8. e) pont ja ha tá lyát vesz ti.

15. A Hkr. 4. szá mú mel lék le te I. fe je ze te 3. pont já nak
d) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Kedv te lé si célú IV. osz tá lyú ten ge ri kis ha jó-ve ze tõi ké -
pe sí tés:]

„d) az a), b) és c) al pont ban fog lal tak tel je sí té sét köve -
tõen a ha jó zá si ha tó ság ál tal hi te le sí tett jacht nap ló és sze -
mély ze ti jegy zék, il let ve ezek hi te les má so la tá nak, vagy
pe dig a szol gá la ti könyv be be jegy zett ki- és be ha jó zá sok
be mu ta tá sa, amely a vi tor lás kis ha jó-ve ze tõi ké pe sí tés
meg szer zé sé hez szük sé ges leg alább 150 ten ge ri mér föld -
nyi – eb bõl leg alább 30 tmf éj sza kai – út meg té te lét, il let ve 
kis gép ha jó-ve ze tõi ké pe sí tés meg szer zé sé hez leg alább
35 órá nyi – eb bõl leg alább 10 óra éj sza kai – út meg té te lét
iga zol ja.”

16. A Hkr. 4. szá mú mel lék le te I. fe je ze te 4. pont já nak
ac) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„ac) az aa) és az ab) al pont ban fog lal tak tel je sí té sét
köve tõen a ha jó zá si ha tó ság ál tal hi te le sí tett jacht nap ló és
sze mély ze ti jegy zék, il let ve ezek hi te les má so la tá nak,
vagy pe dig a szol gá la ti könyv be be jegy zett ki- és be ha jó -
zá sok be mu ta tá sa, amely a vi tor lás kis ha jó-ve ze tõi ké pe sí -
tés meg szer zé sé hez szük sé ges leg alább 500 ten ge ri mér -
föld nyi – eb bõl leg alább 60 tmf éj sza kai – út meg té te lét, il -
let ve kis gép ha jó-ve ze tõi ké pe sí tés meg szer zé sé hez leg -
alább 100 órá nyi – eb bõl leg alább 20 óra éj sza kai – út
meg té te lét iga zol ja;”

17. A Hkr. 4. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek. 4. pont -
ja új c) pont tal egé szül ki, amely az aláb bi ren del ke zést tar -
tal maz za:

[4. Kedv te lé si célú III. osz tá lyú ten ge ri kis gép ha jó-,
 illetve vi tor lás kis ha jó-ve ze tõi ké pe sí tés]

„c) kor lá to zott rá dió ke ze lõ ké pe sí tés (ROC).”

18. A Hkr. 4. szá mú mel lék le te II. fe je ze té nek
5. e) pont já ban sze rep lõ ren del ke zés he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

[5. Kedv te lé si célú II. osz tá lyú ten ge ri kis ha jó-ve ze tõi
ké pe sí tés]

„e) kor lát lan rá dió ke ze lõ ké pe sí tés.”

19. A Hkr. 5. szá mú mel lék le té nek A. ré sze he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ha jó zá si ké pe sí té sek he lyet te sít he tõ sé ge fe dél ze ti
szol gá lat ban]

„A. Bel ví zi ha jó zás

1. Bel ví zi gép ha jó-ve ze tõi ké pe sí té sek:

1.1. ha jós ka pi tány,

1.2. ha jó ve ze tõ „A”,

1.3. ha jó ve ze tõ „B”,

1.4. hi va tá sos kis gép ha jó-ve ze tõ „A”,

1.5. hi va tá sos kis gép ha jó-ve ze tõ,

1.6. szol gá la ti kis gép ha jó-ve ze tõ,

1.7. kedv te lé si célú kis gép ha jó-ve ze tõ.

Az egyes ha jók ra elõ írt, az egyes ha jók ve ze té sé re jo go -
sí tó ké pe sí té sek az ala cso nyabb sor szá mú ké pe sí té sek kel
he lyet te sít he tõk.

2. Az 1.1–1.3. pont ban fel so rolt ké pe sí té sek kel, to váb -
bá az 1.4. ké pe sí tés sel – a 2.2. és 2.6. ké pe sí tés kivételé -
vel –:

2.1. a má so dik fe dél ze ti tiszt,

2.2. az úszó mun ka gép-ve ze tõ,

2.3. a gép nél kü li ha jó ve ze tõ,

2.4. a ré vész,

2.5. ré vész „A”, és

2.6. a vo nal vizs gá nak meg fe le lõ víz te rü le ten a gép ha -
jó kor má nyos

ké pe sí tés hez kö tött szol gá la tok el lát ha tók.

3. Az 1.1–1.5. pont ban meg ha tá ro zott, to váb bá a
2.1–2.6. pont ban fel so rolt ké pe sí té sek kel:

3.1. a kor má nyos,

3.2. a fe dél zet mes ter,

3.3. mat róz-gép ke ze lõ

3.4. mat róz

3.5. ta nu ló mat róz

3.5.1. gya kor nok II.

3.5.2. gya kor nok I.

szol gá la tok el lát ha tók, va la mint a 3.1–3.5. sor szá mú ké pe -
sí té sek kel el lát ha tó szol gá la tok kö zül az ala cso nyabb sor -
szá mú ké pe sí té sek kel a ma ga sabb sor szá mú szol gá la tok
el lát ha tók.

4. A gép ke ze lõ, II. osz tá lyú gép tiszt és I. osz tá lyú gép -
tiszt ké pe sí té sek kel a 3.3–3.5. sor szá mú szol gá la tok
(egész sé gi al kal mas ság iga zo lá sa ese tén) el lát ha tók.

5. Bel ví zi vi tor lás ké pe sí té sek:

5.1. ha jós ka pi tány,

5.2. ha jó ve ze tõ „A” (vi tor lás ha jó ra),

5.3. ha jó ve ze tõ „B” (vi tor lás ha jó ra),

5.4. hi va tá sos vi tor lás kis ha jó-ve ze tõ,

5.5. kedv te lé si célú vi tor lás kis ha jó-ve ze tõ.

Az egyes ha jók ra elõ írt, az egyes ha jók ve ze té sé re jo go -
sí tó ké pe sí té sek az ala cso nyabb sor szá mú ké pe sí té sek kel
he lyet te sít he tõk.”
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20. A Hkr. 6. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja alatt sze -
rep lõ iga zol vány bel ví zi kedv te lé si célú kis ha jó ve ze té sé re 
el ne ve zé sû ok mány min ta 1. ol da la he lyé be a kö vet ke zõ
min ta ol dal lép:

,,

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
REPUBLIK UNGARN

REPUBLIC OF HUNGARY

IGAZOLVÁNY
BELVÍZI KEDVTELÉSI CÉLÚ

KISHAJÓ VEZETÉSÉRE

FÜHRERSCHEIN FÜR VERGNÜGUNGSSCHIFFE
AUF BINNENWASSERSTRASSEN

CERTIFICATE FOR INLAND WATERWAYS
PLEASURE CRAFT SKIPPER

KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET
VERKEHRSAUFSICHT

INSPECTION OF TRANSPORT

Iga zol vány (1. ol dal)”

2. melléklet
a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelethez

A víziközlekedés rendjérõl  szóló 
39/2003. (VI. 13.) GKM rendelettel közzétett 

Hajózási Szabályzat módosításai

1. A HSZ II. ré sze 1.05. cik ke 4. be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„4. A hajó meg en ge dett leg na gyobb be fo ga dó ké pes sé -
gé nek ki hasz ná lá sa szem pont já ból két tíz éven alu li gyer -
mek egy sze mély nek te kint he tõ. Ez a ren del ke zés – ha a
Sza bály zat el té rõ en nem ren del ke zik – leg fel jebb a meg -
en ge dett leg na gyobb utas lét szám 25%-ára al kal maz ha tó.
A 10 vagy 10-nél több fõ be fo ga dó ké pes ség gel ren del ke zõ 
ha jók nál a be fo ga dó ké pes ség ilyen ér tel mû nö ve lé sé nek
le he tõ sé gét a ha jó zá si ha tó ság a hajó ok má nyá ba tett be -
jegy zés sel en ge dé lye zi.”

2. A HSZ II. ré szé nek 1.05. cik ke a kö vet ke zõ 7. be kez -
dés sel egé szül ki:

„7. A 4. pont al kal ma zá sa ese tén a nö velt be fo ga dó ké -
pes ség nek meg fe le lõ szá mú és nagy sá gú men tõ mel lényt
kell biz to sí ta ni.”

3. A HSZ II. ré sze 3.01 cik ké nek 1. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Az I. rész 6.32 cik ke 1. be kez dé sé nek al kal ma zá sa
te kin te té ben az mi nõ sül ra dar ha jó zás ban jár tas nak, aki ra -
dar ha jós ké pe sí tés sel, il let ve olyan ké pe sí tés sel ren del ke -
zik, amely nek ré sze ként ered mé nyes ha jó ra dar is me re tek
vizs gát tett. Ha a ha jót a ha jó ok mány sze rint egy sze mé lyes 
ra dar ha jó zás ra ala kí tot ták ki, ak kor a ra dar ha jó zás ban jár -
tas má so dik sze mély ese té ben biz to sí ta ni kell, hogy ha la -
dék ta la nul a kor mány ál lás ba hív ha tó legyen.”

4. A HSZ II. ré sze 3.01 cik ke a kö vet ke zõ 4. be kez dés -
sel egé szül ki:

„4. Az I. Rész 6.32 cikk 1. be kez dé sé ben a má so dik ra -
dar ha jó zás ban jár tas sze mély re vo nat ko zó elõ írást a
komp ra (e sza bály al kal ma zá sá ban be le ért ve az át ke lõ já -
rat ban üze mel te tett ha jót) nem kell al kal maz ni.”

5. A HSZ II. rész 4.05 cikk 2. be kez dés elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kis ha jó és csó nak fel sze re lé sét a ha jó zá si ha tó ság 
– a hasz ná la ti cél nak meg fele lõen – az 1. pont ban fog lal -
tak tól el té rõ en is meg ha tá roz hat ja.”

6. A HSZ II. ré sze 6.05 cik ke a kö vet ke zõ 3. be kez dés -
sel egé szül ki:

[6.05 cikk – Úszó mû vesz teg lé se]

„3. Nyil ván tar tás ba vé tel re nem kö te le zett úszó mû köz -
for gal mú cél ra a ha jó zá si ha tó ság üzem biz ton sá gi szem le
alap ján ki ál lí tott en ge dé lyé vel hasz nál ha tó. Az üzem biz -
ton ság fel té te le it a II–1. mel lék let tar tal maz za. Az ilyen
úszó mû vön az azt és tu laj do no sát (meg ne ve zés, te lep-
vagy lak hely) azo no sí tó ada to kat le tö röl he tet len mó don
fel kell tüntet ni. Az en ge dély (jegy zõ könyv) azo no sí tó
ada ta it az úszó mû vön kell tar ta ni. En ge dély hi á nyá ban a
HSZ I–7. mel lék let A.5 je let kell el he lyez ni az úszó mû vön
(leg alább 0,6 × 0,6 m mé ret ben) a ha jó út fe lõl lát ha tó
módon.”

7. A HSZ II. ré sze 7.11 cik ké nek 2. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„2. Az I. rész 6.32 cik ke 1. be kez dé sé nek al kal ma zá sa
szem pont já ból az mi nõ sül ra dar ha jó zás ban jár tas nak, aki
ra dar ha jós ké pe sí tés sel vagy nem ma gyar lo bo gó jú hajó
ese té ben en nek – a Duna Bi zott ság aján lá sa sze rint – meg -
fe le lõ ké pe sí tés sel ren del ke zik, il let ve ren del ke zik olyan
ké pe sí tés sel, amely nek ré sze ként ered mé nyes ha jó ra dar
is me re tek vizs gát tett. Ha a ha jót a ha jó ok mány sze rint
egy sze mé lyes ra dar ha jó zás ra ala kí tot ták ki, ak kor a ra dar -
ha jó zás ban jár tas má so dik sze mély ese té ben biz to sí ta ni
kell, hogy ha la dék ta la nul a kor mány ál lás ba hív ha tó
legyen.”

8. A HSZ II. ré sze 8. 08 cik ké nek 1. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„1. Nagy ha jón és sze mély szál lí tást vég zõ kis ha jón az
I. rész 4.05 cik ke 1. be kez dé sé nek a) pont já ban meg je lölt
be ren de zés mel lett ki egyen lí tett (kom pen zált) és üzem ké -
pes ha jó tá jo lót vagy ezt he lyet te sí tõ – a ha jó zá si ha tó ság
ál tal el fo ga dott – be ren de zést is üze mel tet ni kell.”

9. A HSZ II. ré sze 9.11 cik ké nek 1. be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A hajó meg en ge dett leg na gyobb be fo ga dó ké pes sé -
gé nek ki hasz ná lá sa szem pont já ból két tíz éven alu li gyer -
mek egy sze mély nek te kint he tõ. Ez a ren del ke zés leg fel -
jebb a meg en ge dett leg na gyobb utas lét szám 10%-ára al -
kal maz ha tó. A 10 fõ fe let ti be fo ga dó ké pes ség gel ren del -
ke zõ ha jók nál a be fo ga dó ké pes ség ilyen ér tel mû nö ve lé sé -
nek le he tõ sé gét a ha jó zá si ha tó ság a hajó ok má nyá ba tett
be jegy zés sel en ge dé lye zi.”

10. A HSZ II. ré szé nek 9.11 cik ke a kö vet ke zõ 3. be -
kez dés sel egé szül ki:

„3. Az 1. be kez dés al kal ma zá sa ese tén a nö velt be fo ga -
dó ké pes ség nek meg fe le lõ szá mú és nagy sá gú men tõ mel -
lényt kell biz to sí ta ni.”

11. A HSZ II–1. mel lék let he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„II–1. melléklet

BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK

I. Kis ha jók ra és csó na kok ra vo nat ko zó elõ írások

1. A kis ha jó és a 2,5 m-nél hosszabb csó nak szer ke ze -
té nek és épí té sé nek meg kell fe lel nie a kü lön jog sza bály -
ban meg ál la pí tott biz ton sá gi kö ve tel mé nyek nek. A kis ha -
jó nak, il let ve a csó nak nak tel jes ter he lés mel let ti el árasz tá -
sa ese tén is úszó ké pes nek kell ma rad nia.

2. A kis ha jót a kü lön jog sza bály ban[2] meg ál la pí tott fel -
sze re lé sek kel, to váb bá üze mel te té si kö rül mé nye i nek és ki -
ala kí tá sá nak figye lembe véte lével leg alább 1 db meg fe le lõ
eve zõ vel kell el lát ni.

3. A gépi haj tás ra al kal mas se géd mo tor ral ren del ke zõ
vi tor lás hajó fel sze re lé sét ki kell egé szí te ni a gépi haj tás
jel zé sé re szol gá ló, a Sza bály zat I. ré szé nek 3.30 cik ke sze -
rin ti fe ke te kúp pal.

4. A kis ha jó és a csó nak leg ki sebb biz ton sá gi távol -
sága:

a) a Ba la to non 0,3 m,
b) más víz te rü le ten 0,25 m.
Biz ton sá gi tá vol ság: a kis ha jó vagy a csó nak víz men tes

ol da la, il let ve far tük re fel sõ szé lé nek leg mé lyebb pont ja és 
a tény le ges me rü lé si sík kö zöt ti leg ki sebb tá vol ság.

[2] 2/2000. (VII. 26.) Kö ViM ren de let a kedv te lé si célú ví zi jár mû vek ter -
ve zé sé rõl, épí té sé rõl és meg fe le lõ sé gé nek ta nú sí tá sá ról, 1. szá mú mel lék let.

5. Ha ver seny csó na kot nem ver seny zés cél já ból vesz -
nek igény be, a biz ton sá gi tá vol ság és az alap fel sze re lés
(II–2. mel lék let) te kin te té ben az egyéb csó nak ra vo nat ko -
zó ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

II. Nyil ván tar tás ba vé tel re nem kö te le zett úszó mû re
 vonatkozó elõ írások

1. Alap ve tõ sta bi li tá si és szi lárd sá gi kö ve tel mény: az
úszó tes tek (úszó test) ma xi má lis ter he lés nél tér fo ga tuk fe -
lé ig me rül het nek. Az úszó tes tek a fe dél ze ti ke ret hez he -
gesz tett, il let ve biz to sí tott csa var kö tés sel (ken gyel lel) szi -
lár dan csat la koz za nak, a csat la ko zá si he lyek (hor dó ból ki -
ala kí tott úszó test rend szer ese tén 2 db/hor dó) ma xi mum
1 m osz tá sú ak le gye nek, a fe dél ze ti ke ret ma xi mum
500 mm-es hosszan ti és ke reszt me re ví tõk kel rendel -
kezzen;

2. fe dél ze ti ki ala kí tás: fa pa do zat ese tén a mi ni má lis
anyag vas tag ság 25 mm, il let ve egyéb anya gok fel hasz ná -
lá sa ese tén is a fe dél zet tel szem be ni kö ve tel mény: kö zé -
pen a ma xi má lis ter he lés sel ter hel ve ma ra dan dó alak vál to -
zást nem szen ved het;

3. ki kö tés: az úszó mû vek a sar ka ik nál, il let ve azok kö -
ze lé ben ren del kez ze nek ki kö tõ bak kal vagy ki kö tõ ka ri ká -
val, me lyek a ke ret hez me rev kö tés sel csat la koz za nak;

4. kor ró zió vé de lem, anyag vé de lem, esz té ti ka: acél
szer ke zet ese tén mi ni má lis kö ve tel mény két ré teg kor ró -
zió vé dõ be vo nat, egy ré teg fe dõ fes tés; fa szer ke ze tek kon -
zer vá lá sa; fe dél zet csú szás men te sí té se; ker ti bú to rok
(szék, asz tal) a fe dél zet hez rög zí tet tek le gye nek;

5. fel hasz nált anya gok: úszó tes tek: mi ni mum le mez -
hor dók víz men te sen le zárt (tö mí tett) nyí lá sok kal, il let ve
ez zel egyen ér té kû egyéb anyag ból ki ala kí tott tes tek ma xi -
mum 2 mé te ren ként vá lasz fa lak kal víz men tes re ke szek re
oszt va;

6. fe dél ze ti ke ret: mi ni mum 60×60×3 szög vas, il let ve
ez zel egyen ér té kû szi lárd sá gú egyéb anyag;

7. fe dél ze ti hossz-, és ke reszt me re ví tõk: mi ni mum
40×40×3 szög vas, il let ve ez zel egyen ér té kû szi lárd sá gú
egyéb anyag;

8. téli tá ro lást a víz bõl ki emelt ál la pot ban old ják meg.”

3. melléklet

a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelethez

Az Szr. melléklete szerinti Szemleszabályzat
módosításai

1. A 23.11. cikk alat ti táb lá zat 5. szá mú láb jegy ze te he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. Leg alább ha jó ve ze tõ „B” ké pe sí tés sel (a vo nal vizs -
ga te rü le ti ha tá lyá tól füg get le nül).”

2006/39. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3201



2. A 23.12. cikk alat ti táb lá zat 1. szá mú láb jegy ze te he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. Kis gép ha jó-ve ze tõ „A”, vi tor lás kis ha jó-ve ze tõ
„A”, vagy ha jó ve ze tõ „B”, ha jó ve ze tõ „A” (vi tor lás ra csak 
„vi tor lás hajó ve ze té sé re” be jegy zés sel) vagy ha jós ka pi -
tány ké pe sí tés sel.”

3. A 24.02. cikk 2. pont já nak 3. táb lá za ta az aláb bi ak
sze rint mó do sul:

,,8.06 cikk 10. pont – záró sze rel vé nyek plom bá lá sa –
3. osz lo pá ban: Ha jó bi zo nyít vány meg újí tá sa, de leg ké -
sõbb 2006. 12. 31.”

4. melléklet
a 16/2006. (IV. 6.) GKM rendelethez

A Kir. 1. számú mellékletének módosításai

(1) A mel lék let cí mé nek és elsõ be kez dé sé nek he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ki kö tõ re, va la mint a komp- és rév át ke lõ hely re,
to váb bá a ha jó ki eme lõ be ren de zés re vo nat ko zó 

rész le tes sza bá lyok

A ki kö tõ, va la mint komp- és rév át ke lõ hely, to váb bá a
ha jó ki eme lõ be ren de zés lé te sí té sé re, épí té sé re, hasz ná lat -
ba vé te lé re, fenn ma ra dá sá ra, át ala kí tá sá ra, a ren del te tés tõl
el té rõ hasz ná la tá ra és üzem ben tar tá sá ra – az ál ta lá nos sza -
bá lyo kon kí vül – a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket kell al kal -
maz ni:”

(2) A mel lék let 2.1. pont já nak c) és d) al pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A lé te sí té si en ge dé lye zé si terv nek – e ren de let
15.  §-ában fog lal ta kon kí vül – tar tal maz nia kell:]

„c) a ki kö tõ/át ke lõ hely és a ha jó ki eme lõ be ren de zés te -
le pí té si hely szín raj zát 1:2000–1:5000 mé ret arány ban,
amely tar tal maz za a ter ve zett lé te sít mény eket a meg lé võ
és bon tás ra elõ irány zott lé te sít mé nyek kel együtt, va la mint
1:200–1:500 mé ret arány ban a jel lem zõ ke reszt szel vé nye -
ket,

d) a ki kö tõ víz te rü le té nek, va la mint a hoz zá kap cso ló -
dó ví zi út 500-500 m (az át ke lés ese té ben an nak ten ge lyé -
tõl mért 200-200 m, ha az át ke lés je le it en nél na gyobb tá -
vol ság ban kell el he lyez ni, ak kor az el he lye zés távolsá -
gáig) hosszú (ta von szé les) sza ka szá nak, ha jó ki eme lõ be -
ren de zés part te rü le tét ha tá ro ló (a ki eme lés re szol gá ló) víz -
te rü let 100 m szé les sé gû (ha a me der en nél ki sebb szé les -
sé gû, ak kor a tel jes me der szé les ség re ki ter je dõ) mély ség -
vo na las hely szín raj zát a ha jó zá si kis víz szint (HKV) és a
ha jó zá si nagy víz szint (HNV), a leg na gyobb víz szint
(LNV) és a leg ma ga sabb je ges víz szint meg je lö lé sé vel,
ame lyen a mély ség vo na la kat a víz te rü let re elõ írt ki tû zé si
terv nek meg fele lõen kell al kal maz ni,”

(3) A mel lék let 2.2. pont já nak he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„2.2. A ki kö tõ, il let ve az át ke lõ hely és a ha jó ki eme lõ
egyes mû sza ki pa ra mé te re i re vo nat ko zó mi ni má lis kö ve -
tel mé nyek, elõ írások:

A ki kö tõ nek, az át ke lõ he lyek nek és a ha jó ki eme lõ nek
az aláb bi kö ve tel mé nyek nek kell meg fe lel nie:”

(4) A mel lék let 2.2.2. pont ja a kö vet ke zõ 10. al pont tal
egé szül ki:

[Ter hel he tõ ség]

„10. A fer de pá lyás ha jó ki eme lõ nek (só lya) a fo gad ni
kí vánt leg hosszabb szo ká sos ha jó test nek meg fele lõen kel -
lõ szá mú alá tá masz tás sal kell ren del kez nie a szük sé ges te -
her el osz tás biz to sí tá sá ra, amely rõl a ter ve zõ nek a terv ben
nyi lat koz nia kell.”

(5) A mel lék let a 2.2.3. címû pont.3 al pont já ban sze rep -
lõ ren del ke zés he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

[Hasz nál ha tó ság]

„.3 A ki kö tõ he lyét a ví zi út men tén ott kell ki je löl ni, ahol
a ví zi út hoz gép jár mû köz le ke dés re al kal mas úti, E jelû ki -
kö tõ ese tén pe dig vas úti csat la ko zás is biz to sít ha tó.”

(6) A mel lék let 2.2.3. pont ja ki egé szül a kö vet ke zõ
11. al pont tal:

[Hasz nál ha tó ság]

„11. A fer de pá lyás ha jó ki eme lõ nek (só lya) a fo gad ni kí -
vánt leg hosszabb ha jó test sé rü lés men tes (kel lõ mér té kû és
ko or di nált mû kö dé sû alá tá masz tás sal való) ki eme lé sét
kell biz to sí ta nia.”

(7) A mel lék let 2.2.5. pont ja ki egé szül a kö vet ke zõ
40. al pont tal:

[Biz ton ság]
„40. A fer de pá lyás ha jó ki eme lõ (só lya) gépi és biz ton -

sá gi be ren de zé se i nek biz to sí ta nia kell vész hely zet (pl.
ener gia el lá tá si za var, kö tél sza ka dás, el aka dás, meg csú -
szás) ese tén is a bal eset ve szély-men tes ál la po tot, to váb bá
a ki eme lé si és le eresz té si fo lya mat bár mely fá zis ban tör té -
nõ ve szély nél kü li meg sza kít ha tó sá gát.

41. A fer de pá lyás ha jó ki eme lõ (só lya) ve szély zó ná ját a 
mun ka fo lya mat ban részt nem ve võk szá má ra egy ér tel mû
jel zés sel kell je löl ni és az il le ték te le nek ré szé rõl tör té nõ
be já rást til ta ni.

42. A fer de pá lyás ha jó ki eme lõt (só lya) az eme lõ fe lü le -
tén (só lya ko csik) moz ga tott úszó lé te sít mény el moz du lás
el le ni vé del mét biz to sí tó rög zí tõ esz kö zök kel kell el lát ni.”

(8) A mel lék let 3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A lé te sí té si, fenn ma ra dá si és hasz ná lat ba vé te li en ge -
dé lye zé si el já rás ba be vo nan dó szak ha tó sá gok]

„A lé te sí té si, fenn ma ra dá si és hasz ná lat ba vé te li en ge -
dé lye zé si el já rás ban az aláb bi ak ban meg ha tá ro zott szak -
ha tó sá gok kö zül az adott ügy ben érin tett te rü le ti leg ille té -
kes szak ha tó sá gok vesz nek részt. Ha jó ki eme lõ be ren de zés 
ese té ben a ren de let 7.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze -
rint.”
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Az oktatási miniszter
16/2006. (IV. 6.) OM

rendelete

a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló
nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történõ

honosításáról  szóló 
26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet módosításáról

Az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is mert
nyelv vizs gáz ta tás rend jé rõl és a nyelv vizs ga-bi zo nyít vá -
nyok ról  szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. ren de let 3.  §-ának
(5) be kez dé sé ben, 5.  §-ának (5) be kez dé sé ben, 12.  §-ának
(2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a dí jak te -
kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –, va la -
mint a szak kép zés rõl  szóló 1993. évi LXXVI. tör vény
4.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

A kül föl dön ki ál lí tott, ide gen nyelv-tu dást iga zo ló
nyelv vizs ga-bi zo nyít vá nyok Ma gyar or szá gon tör té nõ ho -
no sí tá sá ról  szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„3.  § A ho no sí tá si el já rás két fé le:
a) ál ta lá nos ho no sí tá si el já rás: Ma gyar or szá gon vizs -

ga te vé keny sé get foly ta tó, il let ve a Nyelv vizs gát Akk re di -
tá ló Tes tü let (a továb biak ban: Tes tü let) ál tal a ma gyar or -
szá gi akk re di tá ci ós el já rá sok kö ve tel mé nye i nek meg fe le -
lõ ként el is mert kül föl di szer ve zet ál tal ki ál lí tott nyelv vizs -
ga-bi zo nyít vány ho no sí tá sa,

b) egye di ho no sí tá si el já rás: az a) pont ha tá lya alá nem
tar to zó ho no sí tá si el já rás.”

2.  §

A Ren de let 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) Ál ta lá nos ho no sí tá si el já rás ke re té ben egy nyel -

vû kül föl di nyelv vizs ga-bi zo nyít ványt egy nyel vû ál la mi -
lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vány ra ho no sí ta ni ab ban
az eset ben le het, ha

a) a kül föl di nyelv vizs ga rend szer Ma gyar or szá gon
akk re di tál va vagy egye nér té kû sít ve van, fel té ve, hogy a
nyelv vizs ga-bi zo nyít vány a ma gyar or szá gi akk re di tá ció,
il let ve egye nér té kû sí tés elõtt ke rült ki ál lí tás ra, és

b) a Tes tü let a kül föl di vizs ga kö ve tel mé nye i nek meg -
vizs gá lá sa és an nak a ha zai kö ve tel mény rend szer rel való
össze ve té se után meg ál la pít ja an nak ho no sít ha tó sá gát és
köz zé te szi a hon lap ján.

(2) Az (1) be kez dés ben sza bá lyo zott ho no sí tá si el já rás
le foly ta tá sá ra a Ma gyar or szá gon vizs ga te vé keny sé get
foly ta tó kül föl di szer ve zet tel egyez tet ve, az Or szá gos
Köz ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont Nyelv vizs gáz ta -

tá si Akk re di tá ci ós Köz pont (a továb biak ban: OKÉV
Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont) jo go sult.”

3.  §

A Ren de let 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) Ma gyar or szá gon vizs ga te vé keny sé get nem

foly ta tó, kül föl di szer ve zet ál tal ki ál lí tott vizs ga bi zo nyít -
vány ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyá ho -
no sít ha tó.

(2) Az egye di ho no sí tá si el já rást az OKÉV Nyelv vizs -
gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont foly tat ja le.

(3) A ho no sít ha tó ság meg ál la pí tá sá hoz az OKÉV
Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont:

a) meg ke res he ti a bi zo nyít ványt ki ál lí tó szer ve ze tet,
b) szak ér tõt ve het igény be,
c) más hi va ta los szer vet meg ke res het,
d) ki egé szí tõ vizs gát ír hat elõ.
(4) A ho no sí tá si ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na -

pon be lül az OKÉV Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós
Köz pont írás ban tá jé koz tat ja a ké rel me zõt a ho no sí tás vár -
ha tó me ne té rõl.

(5) A ho no sí tá si ké rel met az OKÉV Nyelv vizs gáz ta tá si
Akk re di tá ci ós Köz pont hoz tör té nõ meg ér ke zé se nap já tól
szá mí tott, az ide gen nyelv-tu dást iga zo ló ál la mi lag el is -
mert nyelv vizs gáz ta tás rend jé rõl és a nyelv vizs ga-bi zo -
nyít vá nyok ról  szóló 71/1998. (IV. 8.) Korm. ren de let 12.  § 
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül kell el bí -
rál ni.”

4.  §

A Ren de let 7.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
7/A.  §-sal egé szül ki:

„Egynyelvû bizonyítvány kétnyelvû bizonyítványként
történõ honosítása

7/A.  § (1) Egy nyel vû kül föl di nyelv vizs ga-bi zo nyít -
vány két nyel vû (ma gyar–ide gen nyelv vi szony la tá ban
mérõ) ál la mi lag el is mert nyelv vizs ga-bi zo nyít vánnyá ki -
egé szí tõ nyelv vizs ga le té te lé vel ho no sít ha tó.

(2) Két nyel vû ki egé szí tõ vizs ga szer ve zé sé re az OKÉV
Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont meg ál la po dást 
köt olyan, Ma gyar or szá gon ál la mi lag el is mert, két nyel vû
nyelv vizs ga rend szer rel ren del ke zõ, akk re di tált nyelv vizs -
ga-köz pon tok kal (a továb biak ban: vizs ga köz pont), ame -
lyek ki egé szí tõ vizs gát kí ván nak szer vez ni.”

5.  §

A Ren de let 9.  § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„A kül föl di bi zo nyít vány ho no sít ha tó sá ga ese tén a ho -
no sí tás ról az OKÉV Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós
Köz pont ha tá ro za tot hoz, amely ben meg ál la pít ja:”

6.  §

A Ren de let mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

7.  §

(1) E ren de let 2006. áp ri lis 15-én lép ha tály ba az zal,
hogy ren del ke zé se it a ren de let ha tály ba lé pé se után in dult
ügyek ben és a meg is mé telt el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Ren de let 5–6.  §-a.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
8.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a PH Köz pont hoz” szö veg -
rész he lyé be „az OKÉV Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós
Köz pont hoz” szö veg rész, a 8.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban „a PH Köz pont” szö veg rész he lyé be „az
OKÉV Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont” szö -
veg rész lép.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az ál la mi -
lag el is mert nyelv vizs ga egy sé ges kö ve tel mény rend sze ré -
rõl és an nak fe lül vizs gá la tá ról, az akk re di tá ci ós el já rás ról,
va la mint a nyelv vizs ga dí ja i ról  szóló 30/1999. (VII. 21.)
OM ren de let 7.  § (1) be kez dé sé ben „a Pro fesszo rok Háza
Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont (a továb biak -
ban: PH Köz pont)” szö veg rész he lyé be „az Or szá gos Köz -
ok ta tá si Ér té ke lé si és Vizs ga köz pont Nyelv vizs gáz ta tá si
Akk re di tá ci ós Köz pont (a továb biak ban: OKÉV Nyelv -
vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont)” szö veg rész,
14/A.  §-ában „a PH Köz pont” szö veg rész he lyé be „az
OKÉV Nyelv vizs gáz ta tá si Akk re di tá ci ós Köz pont” szö -
veg rész lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a szak kép -
zés meg kez dé sé nek és foly ta tá sá nak fel té te le i rõl, va la mint 
a tér sé gi in teg rált szak kép zõ köz pont ta nács adó tes tü le té -
rõl  szóló 8/2006. (III. 23.) OM ren de let 20.  §-a (3) be kez -
dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ta nács adó tes tü let ben sza va za ti jog gal ren del ke zik ]

„b) az ér de kelt re gi o ná lis fej lesz té si és kép zé si bi zott sá -
gok ba de le gá ló szo ci á lis part ne rek (mun ka adók, mun ka -
vál la lók, vál lal ko zók ér dek kép vi se le ti szer ve ze tei),”

Dr. Ma gyar Bál int s. k.,

ok ta tá si mi nisz ter
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Melléklet a 16/2006. (IV. 6.) OM rendelethez

„Mel lék let a 26/2000. (VIII. 31.) OM ren de let hez

A honosítási eljárás díjairól

A ho no sí tá si el já rás faj tái Igaz ga tá si díj Ki egé szí tõ vizs ga díja

Ál ta lá nos ho no sí tá si el já rás Egy nyel vû rõl egy nyel vû re 3500 Ft Nincs

Ál ta lá nos ho no sí tá si el já rás Egy nyel vû rõl két nyel vû re 
(ki egé szí tõ vizs gá val)

3500 Ft Vé lel me zett szin tû és tí pu sú ál la -
mi lag el is mert rész nyelv vizs ga
ese tén a vizs ga köz pont ál tal meg -
sza bott díj 60%-a

Egye di ho no sí tá si el já rás Egy nyel vû rõl egy nyel vû re 5000 Ft Nincs

Egye di ho no sí tá si el já rás Egy nyel vû rõl két nyel vû re 
(ki egé szí tõ vizs gá val)

5000 Ft Vé lel me zett szin tû és tí pu sú ál la -
mi lag el is mert rész nyelv vizs ga
ese tén a vizs ga köz pont ál tal meg -
sza bott díj 60%-a

„



A pénzügyminiszter
10/2006. (IV. 6.) PM

rendelete

a prémiumévek programmal, 
valamint a különleges foglalkoztatási állománnyal

kapcsolatos egyes munkáltatói költségek költségvetési
megtérítésének eljárási szabályairól  szóló 
8/2005. (II. 8.) PM rendelet módosításáról

A pré mi um évek prog ram ról és a kü lön le ges fog lal koz -
ta tá si ál lo mány ról  szóló 2004. évi CXXII. tör vény
7.  §-ának (4) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a
kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal kap cso la tos egyes mun kál ta -
tói költ sé gek költ ség ve té si meg té rí té sé nek el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 8/2005. (II. 8.) PM ren de let 5. §-ának (3) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A jegy zõ nek úgy kell meg szer vez nie a mun kál ta tó -
tól (költ ség ve té si szerv tõl) az igé nyek össze gyûj té sét,
hogy tárgy év ja nu ár 15., áp ri lis 15., jú li us 15., ok tó ber 15.
nap já ig az Igaz ga tó ság hoz to váb bí ta ni tud ja a ki töl tött és
el len õr zött adat la po kat, va la mint azok ön kor mány za ti
szin ten tör tént össze sí té sét.”

(2) A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges
fog lal koz ta tá si ál lo mánnyal kap cso la tos egyes mun kál ta -
tói költ sé gek költ ség ve té si meg té rí té sé nek el já rá si sza bá -
lya i ról  szóló 8/2005. (II. 8.) PM ren de let 5. §-ának (6) be -
kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A Bel ügy mi nisz té ri um a tá mo ga tást – a net tó fi nan -
szí ro zá si rend szer ke re té ben – az igény lés be ér ke zé sét kö -
ve tõ hó nap ban utal ja a Ma gyar Köz tár sa ság költ ség ve té sé -
rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott, a he lyi szer ve zé si in -
téz ke dé sek hez kap cso ló dó több let ki adá sok tá mo ga tá sa
elõ irány za tá nak ter hé re.”

2.  §

Ez a ren de let 2006. áp ri lis 10-én lép ha tály ba.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Kormány ha tá ro za tai

A Kormány
1036/2006. (IV. 6.) Korm.

határozata

a szociális földprogram megvalósítása céljából egyes
Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok

önkormányzatok részére történõ átadásáról

A Kor mány a Nem ze ti Föld alap ról  szóló 2001. évi
CXVI. tör vény mó do sí tá sá ról  szóló 2005. évi CLXXV.
tör vény 13.  §-ának (6) be kez dé se alap ján úgy dön tött,
hogy a mel lék let ben sze rep lõ, a Nem ze ti Föld alap ba tar to -
zó föld rész le te ket az ott fel so rolt ön kor mány za tok ré szé re
szo ci á lis föld prog ram meg va ló sí tá sa cél já ból in gye ne sen
va gyon ke ze lés be adja. En nek ér de ké ben fel hív ja a föld -
mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz tert, gon dos kod jék
ar ról, hogy a Nem ze ti Föld alap ke ze lõ Szer ve zet az érin tett 
ön kor mány za tok kal az in gat lan-nyil ván tar tá si be jegy zés re 
al kal mas va gyon ke ze lé si szer zõ dé se ket kös se meg.

Fe le lõs: föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
  mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 1036/2006. (IV. 6.) Korm. határozathoz

Me gye Ön kor mány zat Hrsz. ha Tul. há nyad NFA „ha” Mûv. ág

Bé kés Dé va vá nya 01302/24 0,9836 1/1 0,9836 szán tó
01538/9 1,1521 1/1 1,1521 szán tó
01595/6 4,1452 1/1 4,1452 szán tó

01630/13 5,1193 1/1 5,1193 szán tó
01631/34 4,1365 1/1 4,1365 szán tó
0196/13 0,3991 1/1 0,3991 gyep
0196/15 0,4223 1/1 0,4223 gyep
0196/16 0,8425 1/1 0,8425 gyep
0196/5 0,4019 1/1 0,4019 gyep
0196/7 0,4244 1/1 0,4244 gyep

0196/73 0,1183 1/1 0,1183 szán tó
0196/8 0,8450 1/1 0,8450 gyep
020/12 2,6989 1/1 2,6989 szán tó

0203/11 4,0058 1/1 4,0058 szán tó
0246/22 6,1965 1/1 6,1965 szán tó
0246/38 2,2761 1/1 2,2761 szán tó

Kun ágo ta 090/31 2,6565 1/1 2,6565 szán tó
0138/22 8,7051 10177+

6586/28850
5,0580 szán tó

0220/36 2,4715 1/2 1,2358 szán tó
Vég egy há za 010 32,3937 115931/119877 31,3274 szán tó, gyep,

ná das, er dõ
0145/3 16,9064 1/1 16,9064 szán tó, gyep,

ná das, er dõ
Összes: 91,3516

So mogy So mogy csi csó 096/1 5,0068 1116/13516 0,4134 szán tó, gyep
Összes: 0,4134

Ba ra nya Té seny 08/11 3,1641 1/1 3,1641 szán tó
Összes: 3,1641

Nóg rád Õs agárd 0117/17 29,5341 2×1500/38440 2,3050 szán tó
045/22 23,4651 2×6000/97620 2,8845 szán tó

Összes: 5,1895
Haj dú-Bi har Új lé ta 0123/20 3,2618 1/1 3,2618 szán tó, gyep,

er dõ, ná das
0125/5 3,8642 1/1 3,8642 szán tó, gyep
0140/3 4,2409 1/1 4,2409 szán tó, gyep
0140/5 0,7512 1/1 0,7512 er dõ, szán tó

0150/11 5,6212 1/1 5,6212 szán tó, er dõ,
gyep

022/30 1,2237 1/1 1,2237 szán tó
022/38 0,7024 1/1 0,7024 szán tó
0112/5 52,5866 1425/42291 1,7719 szán tó, gyep,

er dõ
0133/11 2,1199 1/1 2,1199 szán tó, gyep,

ki vett árok
0161/4 5,3974 14357/53974 1,4357 szán tó, gyep,

ki vett csa tor na
0208/1 19,0345 2053/17347 2,2527 er dõ, szán tó

09/8 2,1473 1/1 2,1473 szán tó
Összes: 29,3929
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Me gye Ön kor mány zat Hrsz. ha Tul. há nyad NFA „ha” Mûv. ág

Bor sod-
Aba új-
Zemp lén

Ga rad na 033/18 0,6702 1/1 0,6702 szán tó
080/3 0,4638 1/1 0,4638 szán tó
080/4 1,7022 1/1 1,7022 szán tó

Ti sza luc 050/3 0,7544 1/1 0,7544 gyep
082/15 0,6571 1/1 0,6571 szán tó
086/20 0,6648 1/1 0,6648 szán tó
0135 39,4865 639/112064 0,2252 szán tó
021 80,0150 2361/131355 1,4382 szán tó, gyep,

er dõ, mo csár
Összes: 6,5759

Sza bolcs-
Szat már-Be reg

Ke me cse 057 32,6424 2032/46739 1,4191 szán tó, er dõ,
ná das, 
le ge lõ

Ti sza dob 0169/3 52,2227 2000/55143 1,8941 szán tó, le ge lõ
0725/1 1,7039 1/1 1,7039 szán tó

Összes: 5,0171
Bács-Kis kun Ka lo csa 0267/12 0,7312 1/1 0,7312 szán tó, út

0453/53 0,3643 1/1 0,3643 szán tó, út
0453/93 3,3155 1/1 3,3155 szán tó

Összes: 4,4110
Mind össze sen: 145,5155

2006/39. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3207

A Kormány
1037/2006. (IV. 6.) Korm.

határozata

a Dunán kialakult árvízi veszélyhelyzetben teendõ
intézkedésekrõl  szóló Cselekvési Program
végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl

A Kor mány a Duna fo lyón 2006. már ci us és áp ri lis hó -
nap ban ki ala kult rend kí vü li ár víz  miatt ki hir de tett ve szély -
hely zet ben az ered mé nyes vé de ke zés és hely re ál lí tás fel té -
te le i nek ha la dék ta lan biz to sí tá sá ra el fo ga dott Cse lek vé si
Prog ram – ha tá ro za ti dön tést igény lõ kér dé se i nek – vég re -
haj tá sá ra a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hozza:

A) Az ár ví zi hely zet tel kap cso la tos kész pénz se gély for -
rá sá nak biz to sí tá sá ról

1. A Kor mány az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény 38.  §-ának (1) be kez dé sé ben biz to sí tott 
jog kö ré ben a 2006. évi köz pon ti költ ség ve tés ál ta lá nos tar -
ta lé ká ból – a mel lék let sze rint – 300 mil lió fo rint át cso por -
to sí tá sát ren de li el azon pol gá rok kész pénz se gé lye zé sé re,
akik nek lak ha tá sát az ár víz le he tet len né tet te.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
bel ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

B) A hely re ál lí tás hoz szük sé ges ked vez mé nyes hi tel -
prog ram be in dí tá sa

2. A Kor mány az ár víz  miatt ele mi kárt szen ve dett tér -
ség ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek, ön kor mány za tok és ter -
mé sze tes sze mé lyek ré szé re a – vis ma i or alap ból és más
for rás ból meg nem té rü lõ – kár kö vet kez mé nye i nek fel szá -
mo lá sát szol gá ló be ru há zá sok fi nan szí ro zá sa ér de ké ben, a
Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról  szóló 2001.
évi XX. tör vény (a továb biak ban: MFB tv.) 2.  §-ának
g) pont ja és 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján úgy
ha tá roz, hogy

a) a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. (a továb biak ban:
MFB Rt.) leg fel jebb 40 mil li árd fo rint, leg fel jebb 25 éves
le já ra tú – ked vez mé nyes ka ma to zá sú 3 havi EURIBOR +
leg fel jebb 2,5%-os – 3 év tü rel mi idõ vel igény be ve he tõ
hi telt nyújt son az ele mi kárt szen ve dett tér ség ben a gaz dál -
ko dó szer ve ze tek, ön kor mány za tok és ter mé sze tes sze mé -
lyek ré szé re, a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té -
sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 36.  §-ának (2) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott ke ret ter hé re;

b) fel hív ja a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz tert, hogy
az a) pont nak meg fele lõen in téz ked jen az MFB Rt.-nél a
hi tel nyúj tá sá ra;

Ha tár idõ: azon nal



c) fel hív ja a bel ügy mi nisz tert, hogy az a) pont sze rin ti
hi tel nyúj tás hoz kap cso ló dó igény be je len tés, kár fel mé rés
és a jo go sult ság iga zo lá sá nak rend jé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat ké szít se elõ.

Ha tár idõ: azon nal

3. A Kor mány fel ha tal maz za a pénz ügy mi nisz tert,
hogy a 2. a) pont alap ján az MFB Rt. hi tel nyúj tá sá hoz kap -
cso ló dó, az MFB tv. 5.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rin ti jog sza bá lyi költ ség ve té si kész fi ze tõ ke zes ségvál la -
lás hoz kap cso ló dó, a ke zes ség be vál tá sá ra, az adat szol gál -
ta tás ra és az el szá mo lás rend jé re vo nat ko zó meg ál la po dást 
az MFB Rt.-vel meg kös se. A jog sza bá lyi ala pú költ ség ve -
té si kész fi ze tõ kezességvállalásért az MFB Rt.-nek
kezességvállalási díjat nem kell fizetnie.

Ha tár idõ: azon nal

4. Az MFB Rt. ál tal eu ró ban meg ha tá ro zott éven túli
le já ra tú hi tel fel vé te lek hez, köt vény ki bo csá tá sok hoz kap -
cso ló dó an az ár víz  miatt ele mi kárt szen ve dett tér ség ben a
gaz dál ko dó szer ve ze tek, ön kor mány za tok és ter mé sze tes
sze mé lyek ré szé re a kár kö vet kez mé nye i nek fel szá mo lá sát 
szol gá ló be ru há zá sok fi nan szí ro zá sá hoz 40 mil li árd fo rin -
tos mér té kig 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi
CLIII. tör vény 36.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 
ke ret ter hé re az MFB tv. 5.  §-ának (2) be kez dé se alap ján a
Kor mány ár fo lyam-ga ran ci át vál lal. A prog ram fu tam ide je 
a ga ran cia szem pont já ból 26 év. Az ár fo lyam-ga ran cia a
je len kor mány ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé nek napján a
Magyar Nemzeti Bank által közölt, hivatalos HUF/EUR
devizaárfolyamon átszámított devizaösszegre vonatkozik.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és köz le ke dé si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

C) A köz mun ka prog ram ban fog lal koz ta tot tak át irá nyí -
tá sa és a költ ség ve té si for rá sok biztosítása

5. Az új mo dell ér té kû köz mun ka prog ram in dí tá sá ról
 szóló 1093/2005. (IX. 17.) Korm. ha tá ro zat 2. pont já nak
ba) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

[2. A köz mun ka prog ram költ sé ge 2005. év ben 800,0 mil lió 
fo rint, 2006. év ben 6254,0 mil lió fo rint, a Kor mány a fel adat
vég re haj tá sa ér de ké ben...

b) gon dos ko dik ar ról, hogy a prog ram 2006. évi vég re -
haj tá sá hoz szük sé ges elõ irány za tot – össze sen 6254,0 mil -
lió fo rin tot – a 2006. évi költ ség ve tés ter ve ze té be beépíti
oly módon, hogy]

„ba) 3752,4 mil lió fo rint a LXIII. Mun ka erõ pi a ci Alap
fe je zet ben egy új, a Köz mun ka cél já ra pénz esz köz át adás
címû elõ irány za ton ke rül el kü lö ní tés re, mely nek ter hé re
2006-ban pénz esz köz át adás ra ke rül sor a XXVI. Fog lal -
koz ta tás po li ti kai és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um fe je zet
8. cím, 8 al cím Köz mun ka prog ra mok tá mo ga tá sa fe je ze ti
ke ze lé sû elõ irány zat ja vá ra. Ha az át adott pénz esz köz a
mo dell ér té kû köz mun ka prog ram ke re té ben nem ke rül tel -
jes egé szé ben fel hasz ná lás ra, ak kor a 2006. év ben a ke ret
ter hé re – min de nek elõtt a leg ne he zebb hely ze tû ön kor -
mány za tok ré szé re – to váb bi köz mun ka prog ra mok tá mo -
ga tá sa címen felhasználható.”

D) A te le pü lé si ön kor mány za tok köl csö nös se gít ség -
nyúj tá sa

6. A Kor mány fel hív ja a bel ügy mi nisz tert és a re gi o ná -
lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért fe le lõs tár ca nél kü li
mi nisz tert, hogy a Te le pü lé si Ön kor mány za tok Or szá gos
Szö vet sé gé nek együtt mû kö dé sé vel – az or szá gos ön kor -
mány za ti ér dek szö vet sé gek be vo ná sá val – kér jék fel a he -
lyi ön kor mány za to kat, il let ve kis tér sé gi tár su lá so kat, hogy 
le he tõ sé gük höz mér ten nyújt sa nak se gít sé get az ár víz zel
érin tett te le pü lé si ön kor mány za tok nak az ár víz vé del mi és
hely re ál lí tá si mun kák el vég zé sé ben. A ha té kony együtt -
mû kö dés ér de ké ben a Kor mány fel ké ri az érin tett mi nisz -
te re ket, hogy tá jé koz tas sák az ár víz zel ve szé lyez te tett te -
le pü lé si ön kor mány za to kat a se gít ség nyúj tás ezen
formájáról.

Ha tár idõ: azon nal

E) A gyer me kek biz ton sá gá ról tör té nõ gon dos ko dás

7. A Kor mány – az ok ta tá si mi nisz ter út ján – fel ké ri a
köz ok ta tá si in téz mé nye ket, hogy a ve szé lyez te tett te le pü -
lé se ken ügye le ti rend szer ben gon dos kod ja nak a fel ügye let 
nél kül maradó gyermekek biztonságáról.

F) A pos tai szol gál ta tá sok biz to sí tá sa

8. A Kor mány fel hív ja a Ma gyar Pos ta Rt.-t, hogy az
ár víz  miatt el zárt te rü le te ken a ka taszt ró fa vé del mi szer vek
szál lí tó esz kö ze i vel biz to sít sa a pos tai szol gál ta tá so kat,
kü lö nös fi gye lem mel a nyug dí jak és a rá szo ru lók ré szé re
folyósított segélyek eljuttatására.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Mel lék let az 1037/2006. (IV. 6.) Korm. határozathoz

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kor mány ha tás kö ré ben

Költ ség ve té si év: 2006.

Millió fo rint ban, egy tizedessel

Ál lam-
ház tar tá si

egye di
azo no sí tó

Fe je zet-
szám

Cím-
szám

Al-
cím-
szám

Jog-
cím-

csop.-
szám

Jog-
cím-
szám

Elõ-
ir.-
cso-
port-
szám

Ki-
emelt
elõ-
ir.-

szám

Fe je-
zet-
név

Cím-
név

Al-
cím-
név

Jog-
cím-

csop.-
név

Jog-
cím-
név

Elõ-
ir.-

csop.-
név

KIADÁSOK
A mó do sí tás

jog cí me

Mó do sí tás
(+/—)

A mó do-
sít ás

kö vet-
ke zõ
év re

át hú zó dó
ha tá sa

A mó do-
sít ást

el ren de lõ
jog-

sza bály/
ha tá-
ro zat
szá ma

Ki emelt elõ irány zat ne ve

IX. He lyi Önkormányzatok

3 He lyi ön kor mány za tok mû kö dõ ké pes sé gé nek meg õr zé sét szol gá ló ki egé szí tõ
támogatások

229221 3 A mû kö dés kép te len he lyi ön kor mány za tok egyéb támogatása 300,0

X. Mi nisz ter el nök ség

20 Tartalékok

001414 1 Költ ség ve tés ál ta lá nos tartaléka –300,0

Az elõ irány zat-mó do sí tás ér vé nyes sé ge: a) a költ ség ve té si év ben egy sze ri jel le gû b) a kö vet ke zõ évi költ ség ve tés be be épü lõ c) ren des  d) rend kí vü li (A nem kí vánt tör len dõ!)

Az adat lap 5 pél dány ban töl ten dõ ki
Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa/zá ro lá sa

(mó do sí tás +/—)
Össze sen

I.
ne gyed év

II.
ne gyed év

III.
ne gyed év

IV.
ne gyed év

Fe je zet 1 pél dány   

Ál la mi Szám ve võ szék 1 pél dány   idõ ará nyos

Ma gyar Ál lam kincs tár 1 pél dány   tel je sít mény ará nyos

Pénz ügy mi nisz té rium 2 pél dány   egyéb: azon nal 300,0 300,0

* Az össze tar to zó elõ irány zat-vál to zá so kat (+/—) egy mást kö ve tõ en kell sze re pel tet ni.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az oktatási miniszter
k ö z l e m é n y e

a Felsõoktatási és Tudományos Tanács tagjainak névsoráról

A fel sõ ok ta tás ról szó ló 2005. évi CXXXIX. tör vény 152. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint ki bõ vült Fel sõ ok -
ta tá si és Tu do má nyos Ta nács tag ja i nak 2006. már ci us 1-jé tõl ha tá lyos név so ra:

  Név   De le gá ló szer ve zet
Dr. Ba zsa György (el nök) Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
Dr. Acsá dy György Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia
Dr. Ba ra ko nyi Ká roly az ok ta tá si mi nisz ter kül döt te
Dr. Bé ké si Pál ka ma rák
Dr. Botz La jos ka ma rák
Dr. Di nya Lász ló Fõ is ko lai Fõ igaz ga tói Kon fe ren cia
Dr. Fi cze re La jos ka ma rák
Dr. Fre nyó V. Lász ló Fõ vá ro si Ön kor mány zat
Dr. Gás pár Mi hály Fõ is ko lai Fõ igaz ga tói Kon fe ren cia
Dr. Gres chik Gyu la ka ma rák
Dr. Ha vas Jenõ mun ka adók
Dr. Kom lós sy At ti la ka ma rák
Ko pek Gá bor DLA Mû vé sze ti Egye te mek Rek to ri Szé ke
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  Név   De le gá ló szer ve zet
Dr. Kunszt Már ta vi dé ki ön kor mány za tok
Dr. Man herz Ká roly Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia
Dr. Mes kó At ti la Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
Dr. Mé szá ros Re zsõ Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia
Dr. Re uss And rás Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia
Dr. Ro ko lya Gá bor ka ma rák
Dr. Sza bó Gá bor ku ta tó in té ze tek
Dr. Sze ri Ist ván ka ma rák
Dr. Szta nó Imre Fõ is ko lai Fõ igaz ga tói Kon fe ren cia
Dr. Visy Zsolt Ma gyar Rek to ri Kon fe ren cia
Vö rös Fe renc DLA ka ma rák
Dr. Zár da Sa rol ta Fõ is ko lai Fõ igaz ga tói Kon fe ren cia

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

k ö z l e m é n y e

a 2006. május 15–26-ig terjedõ idõszak
– II/2. földalapra vonatkozó –

termõföld árveréseirõl

A me gyei (fõ vá ro si) igaz ság ügyi hi va ta lok 2006. má jus
15–26-ig ter je dõ idõ szak ra esõ ter mõ föld ár ve ré si hir det -
mé nye it az 1994. évi XXXII. tör vény 1. §-ával ki egé szí tett 
1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának (3) be kez dé se alap ján
(II/2. föld alap) az aláb bi ak sze rint tesszük köz zé:

Tájékoztató az árverések fontosabb szabályairól

1. Az in gat la nok te her men te sen ke rül nek ár ve rés re, ki -
vé ve az 1991. évi XXV. tör vény 25. §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve -
ke dé sé nek ál la mi tá mo ga tás sal csök ken tett össze gû meg -
té rí té sé nek kö te le zett sé gét.

2. Az in gat la nok ada tai és tér ké pe az in gat lan fek vé se
sze rin ti ön kor mány zat hir de tõ táb lá ján és a gaz dál ko dó
szer ve zet nél, va la mint az ár ve rés hely szí nén meg te kint he -
tõk.

3. Az in gat la nok AK ér ték ben ke rül nek ár ve re zés re.
Amennyi ben az igény be je len tés alap ján egyez ség jön lét -
re, úgy az 1000 Ft/AK ér ték ben ke rül át szá mí tás ra, az
egyez ség té nyét az ár ve ré sen be kell je len te ni; ha egyez ség 
nem jön lét re, egy AK ér ték az 1991. évi XXV. tör vény
22. §-ának (1) be kez dé se alap ján 3000 Ft/AK ki ki ál tá si
áron in dul.

4. Az ár ve ré sen a vé tel re szánt kár pót lá si je gyet (ban ki
le té ti iga zo lást) le tét be kell he lyez ni, amely nek 20%-a az
ár ve ré si elõ leg, amely a vé tel ár ba be szá mít, vagy vissza -
adás ra ke rül.

5. Az ár ve ré sen az 1994. évi XXXII. tör vény 1. §-ával
ki egé szí tett 1991. évi XXV. tör vény 27. §-ának – a II/2.
föld alap ra vo nat ko zó – (3) be kez dé se alap ján, az õt meg il -
le tõ kár pót lá si je gyek kel és/vagy ban ki le té ti iga zo lás sal
min den kár pót lás ra jo go sult részt ve het.

Meg ha tal ma zás sal ár ve re zõ sze mély ese té ben a fen ti
iga zo lá so kat – a meg ha tal ma zó ne vé re ki ál lít va – az adat -
fel vé tel nél be kell mu tat ni.

Az ár ve ré sen me zõ gaz da sá gi vál lal ko zást tá mo ga tó
utal vánnyal tu laj dont sze rez ni nem le het.

Az ár ve ré sen való rész vé tel jo go sult sá gát iga zol ni kell;
a jo go sult sá got iga zol ni nem tudó sze mélyt az ár ve ré sen
való rész vé tel bõl ki kell zár ni.

Figyelmeztetés

Ár ve rez ni a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let 28., 29.
és 30. §-ai alap ján sze mé lye sen, meg ha tal ma zott út ján,
vagy – több kár pót lás ra jo go sult ese tén – együt te sen le het.
A meg ha tal ma zást köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû
ma gán ok irat ba kell fog lal ni.

A 104/1991. (VIII. 3.) Korm. ren de let 33. §-ának (5) be -
kez dé se alap ján az ár ve rés ve ze tõ je ki zár ja a to váb bi ár ve -
rés bõl azt az ár ve re zõt, aki az aján lat le zá rá sát köve tõen



nem él vé te li jo gá val. A ki zárt sze mély az ár ve ré si elõ le gét 
el vesz ti. Az el vesz tett ár ve ré si elõ leg az ál la mot il le ti meg.

A vé te li jo got csak az a jo go sult gya ko rol hat ja, aki kö te -
le zett sé get vál lal a ter mõ föld me zõ gaz da sá gi hasz no sí tá -
sá ra (fer tõ zés men tes és gyom men tes ál la pot ban tar tá sá ra),
és arra, hogy a ter mõ föl det a me zõ gaz da sá gi ter me lés bõl
öt éven be lül nem von ja ki. Amennyi ben vál lalt kö te le zett -
sé gét a tu laj don-szer zés tõl szá mí tott öt éven be lül meg sze -
gi, a ter mõ föld kár ta la ní tás nél kül ál la mi tu laj don ba ke rül,
és ár ve rés út ján lesz ér té ke sít ve.

A kár pót lás ra jo go sult ta nya tu laj do nost, a ta nyá ja kö rü li 
ter mõ föld re az ár ve rés so rán elõ vá sár lá si jog il le ti meg.

A vé te li jog alap ján szer zett ter mõ föld nek a tu laj don -
szer zés tõl szá mí tott há rom éven be lül tör té nõ el ide ge ní té -
sé bõl szár ma zó be vé tel nek ter mõ föld re for dí tott ér ték nö -
ve lõ be ru há zá si ki adá sok kal csök ken tett ré szét tel jes egé -
szé ben az el ide ge ní tés évé ben kell a tu laj do nos nak a sze -
mé lyi jö ve de lem adó alap já ul szol gá ló össz jö ve del mé hez
hoz zá szá mí ta ni. Be vé tel nek az il le ték ki sza bás alap já ul
szol gá ló for gal mi ér té ket kell te kin te ni.

Az ár ve ré sen bár mely ok ból meg nem je le nõ kár pót lás -
ra jo go sult ké sõbb, a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le
jo got nem ér vé nye sít het; eb bõl az ok ból az ár ve rés ered -
mé nye nem vál toz tat ha tó meg.

Ár ve ré si ki fo gást nyújt hat be az ár ve ré sen részt ve võ ár -
ve re zõ, to váb bá az ár ve rés bõl ki zárt sze mély az ár ve rés le -
zá rá sát kö ve tõ há rom na pon be lül a Köz pon ti Igaz ság ügyi
Hi va tal hoz.

A kár pót lás ra jo go sult az ál ta la meg vá sá rolt ter mõ föld
AK ér ték ben ki nem fe je zett ér ték nö ve ke dé sé nek ál la mi
tá mo ga tás sal és az amor ti zá ló dott há nyad dal csök ken tett

össze gû meg té rí té sé re kö te les a föl det az ár ve ré sen el adó
ré szé re.

A ter mõ föld hasz no sí tá sát és vé del mét szol gá ló és/vagy
a ter mõ föld ér té két nö ve lõ me li o rá ci ós, ön tö zé si és út épí -
té si be ru há zá sok ese té ben a be ru há zá si költ sé gek nek az ál -
la mi tá mo ga tás sal és az amor ti zá ló dott há nyad dal csök -
ken tett ér té két kell a föl det ki adó ré szé re meg té rí te ni. A
gaz dál ko dó szer ve zet ál tal el vég zett szá mí tás he lyes sé gét
az igaz ság ügyi hi va tal el len õr zi.

A vé te li jog gya kor lá sá val tu laj don ba ke rü lõ ter mõ föld
új tu laj do no sa a föl det át adó gaz dál ko dó szer ve zet ré szé re
kö te les meg té rí te ni az új gaz da sá gi évet elõ ké szí tõ, szük -
sé ges fõ gaz da sá gi mun kák nak (szán tás, ta laj erõ-vissza -
pót lás), zöld lel tá ri ér té kek nek (pl. 3 év nél nem idõ sebb ta -
kar mány ve tés) a gaz dál ko dó szer ve zet táb la törzs köny ve
alap ján szá mí tott el len ér té két. A té rí tés mér té ké ben és
mód já ban az új tu laj do nos és a gaz dál ko dó szer ve zet ál la -
po dik meg.

A vé te li jog gya kor lá sá val tu laj don ba ke rü lõ föl de ket az 
an nak fek vé se sze rint ille té kes kör ze ti föld hi va tal adja bir -
tokba.

A gaz dál ko dó szer ve zet hoz zá já ru lá sá val a föld hi va tal
bir tok ba adja a ter mõ föl det ak kor is, ha a bir tok ba a dás
egyéb fel té te lei fenn áll nak, de a jo go sult az el is mert tar to -
zá sát nem fi zet te meg, vagy rész let fi ze tés ben ál la po dott
meg.

Fel hív juk a tisz telt ár ve rez ni szán dé ko zók fi gyel mét,
hogy a Tá jé koz ta tó az ár ve rés fon to sabb sza bá lya i ról, va -
la mint, hogy e Fi gyel mez te tés az összes ter mõ föld ár ve ré si 
hir det ménnyel kap cso lat ban figye lembe ve en dõ.

                         
        Központi Igazságügyi Hivatal
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Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A Köz pon ti Igaz ság ügyi Hi va tal KISVEJKE köz ség ben, a Sza bad ság Me zõ gaz da sá gi Ter me lõ szö vet ke zet, Kis vej ke
hasz ná la tá ban (ke ze lé sé ben) lé võ ter mõ föld te rü let bõl a Ma gyar Ál lam ál tal ki je lölt föld rész let re az

á r v e r é s t   k i t û z i.

1. Az ár ve rés he lye: Kis vej ke, Mû ve lõ dé si Ház
2. Az ár ve rést a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Igaz ság ügyi Hi va tal köz re mû kö dé sé vel tart juk meg.
3. A re giszt rá ció idõ pont ja: 2006. má jus 15., 11.00–16.00 óra kö zött.
4. Az ár ve rés kez de te: 2006. má jus 16., 9.00 óra.
5. Az ár ve rés re ke rü lõ föld rész le tek:

Te le pü lés: Kis vej ke

Hely raj zi szám Te rü let Mû ve lé si ág Arany ko ro na ér ték Kor lá to zó in téz ke dés

meg ne ve zé se ér té ke

029/14 /a-ból c 17 ha 2966 m2 szán tó 188,12
029/14 /g 2 ha 8586 m2   gyep 10,86

Sza káts né He ge dûs Bor bá la s. k.,
igaz ga tó



He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 33. szá má ban meg je lent, az egész ség ügyi szak el lá tá si ka pa ci tás mó do sí tá sok szak mai fel té te le i rõl, el já rá si rend -
jé nek és az új szol gál ta tók be fo ga dá sá nak sza bá lya i ról szó ló 50/2002. (III. 26.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 65/2006. (III. 27.) Korm. ren de let 9. §-ának 
(3) be kez dé se he lye sen:

,,(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kr. 2.  §-ának c) pont já ban a „költ ség ha té ko nyabb” szö veg rész he lyé be a „költ ség ha té kony” szö -
veg rész, 4.  §-a (3) be kez dé sé nek f) pont já ban „a gyógy in té zet szak mai ter vét” szö veg rész he lyé be „nyi lat ko za tot ar ról, hogy a gyógy in té zet szak mai
ter ve össz hang ban van a több let ka pa ci tás be fo ga dá sá ra be nyúj tott pá lyá zat ban fog lal tak kal”, a (7) be kez dé sé ben az „OEP de cem ber 31-éig” szö veg -
rész he lyé be az „OEP a RET vé le mé nyé nek be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül” szö veg rész, 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „Egész ség ügyi, Szo ci á -
lis és Csa lád ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész he lyé be az „Egész ség ügyi Mi nisz té ri um” szö veg rész, (3) be kez dé sé ben „az egész ség ügyi, szo ci á lis és csa -
lád ügyi mi nisz ter (a továb biak ban: mi nisz ter)” szö veg rész he lyé be „a mi nisz ter” szö veg rész, és az „egy év re” szö veg rész he lyé be a „vissza vo ná sig”
szö veg rész, 7.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „pá lyá zat ál tal érin tett el lá tá si te rü le ten – kü lön jog sza bály sze rint –” szö veg rész he lyé be „pá lyá zat ál tal
érin tett el lá tá si te rü le ten mû kö dõ RET-ek 1-1 kép vi se lõ je és – a kü lön jog sza bály sze rint –” szö veg rész és a (4) be kez dé sé ben a „ja nu ár 31-ig” szö veg -
rész he lyé be „és a RET ál tal meg ál la pí tott rang sort a Bi zott ság utol só ülé sét kö ve tõ 15 na pon be lül” szö veg rész, 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „feb ru ár 
15-éig” szö veg rész he lyé be „az OEP ál ta li fel ter jesz tés meg ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül” szö veg rész, és a (2) be kez dé sé ben a „feb ru ár 28-áig” szö -
veg rész he lyé be „az (1) be kez dés sze rin ti ja vas lat be ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül” szö veg rész, 9.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „pá lyá za to kat” szö veg -
rész he lyé be a „be fo ga dá si ké rel me ket” szö veg rész, és a „már ci us 15-ig” szö veg rész he lyé be „a Bi zott ság el sõ ülé sét kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül” szö -
veg rész, (7) be kez dé sé ben az „áp ri lis 10-ig” szö veg rész he lyé be „a (6) be kez dés sze rin ti ja vas lat be ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon be lül” szö veg rész,
10.  §-ának (2) be kez dé sé ben „Az (1) be kez dés sze rin ti eset ben” szö veg rész he lyé be „A Tv. 3.  §-ának (7) be kez dé se sze rin ti eset ben ak kor, ha a meg fe le -
lõ el lá tás biz to sí tá sa a meg lé võ ka pa ci tá sok kal vagy struk tú ra mó do sí tás sal, vagy át me ne ti – a be uta lást és elõ jegy zést érin tõ – ren del ke zés sel nem old -
ha tó meg,” szö veg rész, 14.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „11.  § (3) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „11.  § (3)–(4) be kez dé sé ben” szö veg rész,
17.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „(2) be kez dé sé nek d) pont ja” he lyé be a „(3) be kez dé sé nek a) pont ja” szö veg rész lép.”

(Kéz irat hi ba)
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

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

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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