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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
83/2006. (IV. 7.) Korm.

rendelete

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól  szóló

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. tör vé ny (a továb biak ban: Szt.) 132.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban, a he lyi ön kor mány za -
tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör vény 7.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben, valamint a kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i -
ról  szóló 1997. évi LXXXIII. tör vény 83.  §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a
 Kormány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A pénz be li és ter mé szet be ni szo ciá lis el lá tá sok igény lé -
sé nek és meg ál la pí tá sá nak, valamint fo lyó sí tá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: R.) 43.  §-ának (2)–(4) be kez dé se a kö vet -
ke zõ szö veg gel lép ha tály ba:

„(2) A 2006. jú li us 1-jét köve tõen ha tá lyos ren del ke zé -
sek alap ján az a gyógy szer tár szol gál tat hat ki közgyógy -
ellátás ke re té ben gyógy szert, ahol az OEP a 61.  § (6) be -
kez dé se sze rint biz to sít ja a nyil ván tar tás hoz elekt ro ni kus
úton tör té nõ fo lya ma tos hoz zá fé rés táv köz lé si mû sza ki
fel té te le it és a gyógy szer tár tu laj do no sa az OEP ál tal biz to -
sí tott táv köz lé si rend szert a szol gá la ti idõ alatt fo lya ma to -
san üze mel te ti.

(3) A (2) be kez dés ben a gyógy szer tár tu laj do no sá ra
meg ha tá ro zot tak tel je sí té sét az OEP ha tó sá gi ellen õr zés
ke re té ben meg vizs gál ja és iga zol ja. A köz gyógy el lá tás ke -
re té ben tör té nõ gyógy szer ki szol gál ta tás ra való jo go sult -
sá got ta nú sí tó ira tot a gyógy szer tár ban jól lát ha tó hely re ki 
kell füg gesz te ni. Az ellen õr zés elõ se gí té se ér de ké ben az
OEP a Ma gyar Gyógy sze rész Ka ma rá val kö zös aján lást
dol go z ki, ame lyet az OEP, illetve a Ma gyar Gyógy sze rész 
Ka ma ra a hon lap ján köz zé tesz.

(4) A köz gyógy el lá tás ke re té ben a ké zi gyógy szer tár ban
tör té nõ gyógy szer ki szol gál ta tást kü lön jog sza bály ha tá -
roz za meg.”

2.  §

A R. 62.  §-a nem lép ha tály ba.

3.  §

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

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
84/2006. (IV. 7.) Korm.

rendelete

a közalkalmazottakról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény végrehajtásáról

a közoktatási intézményekben tárgyú
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról

A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi
XXXIII. tör vény (a továbbiak ban: Kjt.) 85.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben, valamint 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.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma -
zás alap ján – fi gye lem mel a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi
LXXIX. tör vény 122.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör vény 
vég re haj tá sá ról a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben tár gyú
138/1992. (X. 8.) Korm. ren de let (a továbbiak ban: R.) fel -
ha tal ma zó ren del ke zé se he lyé be az aláb bi szö veg lép:

„A köz al kal ma zot tak ról  szóló 1992. évi XXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Kjt.) 85.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
valamint 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.  § (7) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – fi -
gye lem mel a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény 122.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra – a Kor mány a
kö vet ke zõ ket ren de li el:”

2.  §

Az R. a kö vet ke zõ 19/A.  §-sal és azt meg elõ zõ al cím mel 
egé szül ki:

„A prémiumévek programban résztvevõk munkavégzési
kötelezettsége nevelési-oktatási feladatok ellátása esetén

19/A.  § (1) A pré mi um évek prog ram ban részt ve võ,
 korábban pe da gó gus-mun ka kör ben fog lal koz ta tot tak
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munka végzési kö te le zett sé ge (ide ért ve a nem ál lam i szerv, 
illetve nem he lyi ön kor mány zat ál tal fenn tar tott köz ok ta -
tá si in téz mé nyek ben fog lal koz ta tot ta kat is) – mun ka idõ -
ke ret al kal ma zá sa ese tén a mun ka idõ ke ret át la gá ban – ne -
ve lé si-ok ta tá si fel ada tok el lá tá sa ese tén a jog sza bály ban
elõ írt heti kö te le zõ óra szám har minc há rom szá za lé ka,
valamint to váb bi, leg fel jebb heti hat óra a ne ve lõ-ok ta tó
mun ká val össze füg gõ egyéb fel ada tok ra.

(2) A prog ram ban részt ve võ a mun ka vég zé si kö te le zett -
sé gé nek a fõ vá ro si, me gyei ál lan dó he lyet te sí té si rend szer -
ben is ele get te het, a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. 
tör vény vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 20/1997. (II. 13.)
Korm. ren de let ben fog lal tak sze rint.”

3.  §

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

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 Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

28/2006. (IV. 7.) FVM
rendelete

az állatlétszámhoz kötött támogatási jogosultságról
 szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM rendelet módosításáról

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ezzel össze füg gõ tör vény mó do sí tá sok ról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény 45.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
ja alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ál lat lét szám hoz kö tött tá mo ga tá si jo go sult ság ról
 szóló 82/2005. (IX. 15.) FVM ren de let (a továb biak ban:
R.) 1.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ c) és d) pon tok kal
egé szül ki:

[(2) E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„c) tel jes ál lat ál lo mány: a ter me lõ tu laj do ná ban lévõ

összes anya juh, illetve anya te hén,

d) tej kvó ta összes sé ge: a te hén tej ter mék pá lya sza bá -
lyo zá sá ban al kal ma zott kvó ta rend szer rõl  szóló 69/2004.
(IV. 29.) FVM ren de let sze rin ti be szál lí tá si és köz vet len
ér té ke sí té si tej kvó ta együt tes össze ge.”

2.  §

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

„(2) Az or szá gos tar ta lék adott tá mo ga tá si évre  szóló
szint jét az azt meg elõ zõ év de cem ber 31-éig az ag rár pi a ci
rend tar tás ról  szóló 2003. évi XVI. tör vény alap ján lét re ho -
zott Hús Ter mék pá lya Bi zott ság (a továb biak ban: Bi zott -
ság) ja vas la tá ra a föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
 miniszter (a továb biak ban: mi nisz ter) kü lön ren de let ben
ha tá roz za meg.”

3.  §

(1) Az R. 5.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A tel jes ál lat ál lo mány és anya te hén tar tás ese tén a
tej kvó ta összes sé gé nek át ru há zá sa kor, bér be adá sa kor,
illetve örö kö sö dés út ján tör té nõ át szál lá sa kor a tá mo ga tá si
jo go sult ság annak a ter me lõ nek a tu laj do ná ba, illetve bér -
le té be ke rül, aki a tel jes ál lat ál lo mányt és a tej kvó tát át -
veszi.

(2) Örök lés ese tén a tá mo ga tá si jo go sult ság jo go sult ja
vál to zá sá nak az MVH ál tal ve ze tett nyil ván tar tás ban tör té -
nõ át ve ze té se irán ti ké rel met – a jog erõs ha gya ték át adó
vég zés sel vagy annak hi te les má so la tá val együtt – a ha -
gya ték át adó vég zés jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott
tizen öt na pon be lül be kell nyúj ta ni az MVH-nak.”

(2) Az R. 5.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Az (1) be kez dés sze rin ti át ru há zás, bér be adás ese -

tén az át ru há zó, illetve bér be adó az adás vé te li, illetve bér -
le ti szer zõ dés meg kö té sét kö ve tõ egy éven be lül tá mo ga tá -
si jo go sult sá got nem ve het, illetve nem bé rel het.”

4.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ter me lõ tá mo ga tá si jo go sult sá gát vagy annak egy 
ré szét az ál lat ál lo mány át ru há zá sa, illetve bér be adá sa nél -
kül más ter me lõ ré szé re át ru ház hat ja, bér be ad hat ja.”

(2) Az R. 6.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A tá mo ga tá si jo go sult ság át ru há zá sa, illetve bér be -
adá sa ese tén a fe lek nek a tá mo ga tá si jo go sult ság jo go sult -
ja vál to zá sá nak nyil ván tar tás ba tör té nõ – a vo nat ko zó
szer zõ dé sen ala pu ló – át ve ze té se irán ti ké rel met kö zö sen

2006/40. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 3219



kell be nyúj ta ni uk az MVH-hoz, anya juh tar tás tá mo ga tá si
jo go sult ság ese tén leg ké sõbb az 1.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki egé szí tõ nem ze ti tá mo ga tást sza bá lyo zó
jog sza bály sze rin ti tá mo ga tá si ké re lem re vo nat ko zó ha tá -
ro zat kéz hez vé te lét kö ve tõ ki lenc ven na pon be lül, anya te -
hén tar tás tá mo ga tá si jo go sult ság ese tén a tá mo ga tá si ké re -
lem re vo nat ko zó be nyúj tá si idõ szak elsõ nap ját meg elõ zõ
har minc nap pal be zá ró lag. A tel jes ál lat ál lo mány bir to kon
tar tá si idõ szak alatt tör té nõ át ru há zá sa kor az át adó ter me lõ 
ál tal bé relt tá mo ga tá si jo go sult ság nak az át ve võ ter me lõ
ré szé re tör té nõ bér be adá sa ese tén a tá mo ga tá si jo go sult ság 
jo go sult ja vál to zá sá nak nyil ván tar tás ba tör té nõ – a vo nat -
ko zó szer zõ dé sen ala pu ló – át ve ze té se irán ti ké rel met az
át ru há zás tól szá mí tott ti zen öt na pon be lül kell be nyúj ta ni
az MVH-hoz.

(4) A tá mo ga tá si jo go sult ság jo go sult ja vál to zá sá nak
nyil ván tar tás ba tör té nõ át ve ze té sé nek évé ben a tá mo ga tá si 
jo go sult sá got az azt tu laj don ba, illetve bér be vevõ más ra
nem ru ház hat ja át és nem ad hat ja bér be, azt maga kö te les
ki hasz nál ni, a tá mo ga tá si jo go sult sá got tu laj don ba, illetve
bér be adó pe dig nem ve het és nem bé rel het tá mo ga tá si jo -
go sult sá got.”

(3) Az R. 6.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dé sek kel egé -
szül ki:

„(5) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ nem vo -
nat ko zik az örök lés út ján szer zett tá mo ga tá si jo go sult ság
át ru há zás ra, illetve bér be adás ra.

(6) A tá mo ga tá si jo go sult ság jo go sult ja 5.  § (1) és 6.  §
(1) be kez dé se sze rin ti vál to zá sá nak nyil ván tar tás ba tör té -
nõ át ve ze té se kor az MVH az érin tett ter me lõk ré szé re a
ren del ke zés re álló tá mo ga tá si jo go sult ság ról ha tó sá gi bi -
zo nyít ványt ál lít ki.”

5.  §

(1) Az R.10.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha a ter me lõ adott tá mo ga tá si év ben az egyé ni tá -
mo ga tá si fel sõ ha tár ki lenc ven szá za lé ka alatt hasz nál ja ki
tá mo ga tá si jo go sult sá gát, ak kor anya juh tar tás ese tén az
összes ki nem hasz nált, anya te hén tar tás ese tén a ki lenc ven
szá za lék alat ti ki nem hasz nált egyé ni tá mo ga tá si jo go sult -
ság az or szá gos tar ta lék ja vá ra ellen ér ték nél kül meg vo -
nás ra ke rül, füg get le nül at tól, hogy a ter me lõ sa ját vagy
hasz ná lat ba vett tá mo ga tá si jo go sult sá gát érin ti.”

(2) Az R.10.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) Ha a ter me lõ tá mo ga tá si jo go sult sá gá nak szá ma
nem több, mint]

„b) anya te hén tar tás ese tén 7 tá mo ga tá si jo go sult ság, ak -
kor a (3) be kez dés sze rin ti meg vo nás csak a tá mo ga tá si jo -
go sult ság nak két egy mást kö ve tõ év ben való 90% alatt tör -
té nõ ki hasz ná lá sa ese tén al kal ma zan dó a má so dik év ben.”

6.  §

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

(2) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg az ál lat lét -
szám hoz kö tött tá mo ga tá si jo go sult ság or szá gos tar ta lé ká -
ról  szóló 93/2005. (X. 21.) FVM ren de let 1.  §-ának fel ve -
ze tõ szö veg ré sze he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„Az or szá gos tar ta lék 2006-os tá mo ga tá si évre  szóló
szint je”

(3) Anya juh tar tás tá mo ga tá si jo go sult ság át ru há zá sa,
illetve bér be adá sa ese tén a tá mo ga tá si jo go sult ság jo go -
sult ja vál to zá sá nak nyil ván tar tás ba tör té nõ – a vo nat ko zó
szer zõ dé sen ala pu ló – át ve ze té se irán ti ké re lem be nyúj tá -
sá ra e ren de let 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõt a már be nyúj tott ké rel mek re is al kal maz ni kell.

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

Az igazságügy-miniszter
15/2006. (IV. 7.) IM

rendelete

a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtását
megelõzõ fizetési felszólítás formai és tartalmi

kellékeirõl

A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.)
85.  §-ának (3) 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.  §

A Cstv. 24.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a
Cstv. 27.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti fi ze té si
fel szó lí tás nak (a továb biak ban: fi ze té si fel szó lí tás) tar tal -
maz nia kell:

a) az arra való fi gyel mez te tést, hogy fel szá mo lá si el já -
rás kez de mé nyez he tõ az adós ellen, ha a fi ze té si fel szó lí tás 
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül nem vi tat ja in do -
kolt írás be li nyi lat ko zat ban a fi ze té si fel szó lí tás ban meg je -
lölt kö ve te lést és nem is egyen lí ti azt ki,

b) az adós ne vét és cí mét,
c) a hi te le zõ ne vét és cí mét,
d) a kö ve te lés – azon be lül a fõ kö ve te lés és já ru lé kai

(tõ ke kö ve te lés és ka ma tok) – össze gét, mér té két és ese dé -
kes sé gét,

e) a tar to zás jog cí mét,
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f) az en ged mé nye zõ ne vét és az en ged mé nye zés idõ -
pont ját, ha a hi te le zõ a kö ve te lést en ged mé nye zés útján
szerezte,

g) a hi te le zõ meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek ne vét és
cí mét, ha a hi te le zõ meg ha tal ma zott kép vi se lõ útján jár el,

h) a hi te le zõ vagy a hi te le zõ meg ha tal ma zott kép vi se -
lõ jé nek aláírását.

2.  §

Fi ze té si fel szó lí tás nak mi nõ sül:
a) a mel lék let sze rin ti, meg fele lõen ki töl tött for ma -

nyom tat vány, vagy
b) bár mely, írás ba fog lalt nyi lat ko zat, amely tar tal maz -

za az 1.  §-ban fog lal ta kat.

3.  §

Amennyi ben a hi te le zõ meg ha tal ma zott kép vi se lõ je út -
ján jár el, a fi ze té si fel szó lí tás hoz csa tol ni kell a meg ha tal -
ma zás egy példányát.

4.  §

Ez a ren de let 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy -m inis zter
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Melléklet a 15/2006. (IV. 7.) IM rendelethez

A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény 24.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott, 27.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti

fizetési felszólítás

Fon tos!
Sa ját ér de ké ben gon do san ol vas sa el ezt a fi gyel mez te tést!
Ha e fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül nem vi tat ja in do kolt írás be li nyi lat ko zat ban a
je len fi ze té si fel szó lí tás sze rin ti kö ve te lést és nem is egyen lí ti azt ki, fel szá mo lá si el já rás kez de mé nyez he tõ!

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

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

............................................................................................
adós ré szé re (név, szék hely)

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

............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. hi te le zõ
(név, cím/szék hely, cég jegy zék szám/adó szám)

kép vi se le té ben

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

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

............................................................................................................................................................................................
(meg ha tal ma zott neve és címe)*

fel szó lí tom, hogy ezen fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül ré szem re fi zes se meg a kö vet ke zõ össze ge ket:

1. Fõ kö ve te lés cí mén ............................................................................................................................................ Ft-ot,

2. to váb bá .................................................. Ft után ................................. -tól ........................... -ig  ........ % **
...................................................................... Ft után ................................. -tól ............................ -ig  ........ %
...................................................................... Ft után ................................. -tól ............................ -ig  ........ %
...................................................................... Ft után ................................. -tól a ki fi ze tés nap já ig járó  ........ %
ka ma tot.

 * Csak ab ban az eset ben töl ten dõ ki, ha a hi te le zõ meg ha tal ma zott kép vi se lõ út ján jár el.
** A ka mat mér té ke va la mely mu ta tó ra vagy szá mí tá si mód szer re uta lás sal is meg ha tá roz ha tó.
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Az adós a fen ti össze gek kel azért tar to zik, mert:

A fõ kö ve te lés ese dé kes sé vá lá sá nak idõ pont ja:

(Csak ab ban az eset ben töl ten dõ ki, ha a hi te le zõ a kö ve te lést en ged mé nye zés út ján szerezte:)

Név Az en ged mé nye zés(ek) idõ pont ja

Ere de ti hi te le zõ (en ged mé nye zõ)

En ged mé nyes

Egyéb in for má ció:***

A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény 27.  §-a:

27.  § (1) A bí ró ság az adós fel szá mo lá sát vég zés sel el ren de li, ha az adós fi ze tés kép te len sé gét ál la pít ja meg. A bí ró ság 
a fel szá mo lást el ren de lõ vég zést az el já rás le foly ta tá sá ra irá nyuló ké re lem be ér ke zé sét kö ve tõ 60 na pon be lül hoz za
meg. A fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja a fel szá mo lást el ren de lõ jog erõs vég zés köz zé té te lé nek nap ja (28.  §).

(2) A bí ró ság az adós fi ze tés kép te len sé gét ak kor ál la pít ja meg, ha
a) ko ráb ban nem vi ta tott vagy el is mert tar to zá sát az ese dé kes sé get kö ve tõ – a fel szá mo lá si el já rás kezdeményezé -

sére vo nat ko zó fi gyel mez te tést is tar tal ma zó – fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül in do ko lás sal
alá tá masz tott írás be li nyi lat ko za tá val nem vi tat ta és nem egyen lí tet te ki, vagy

b) a jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott tel je sí té si ha tár idõn be lül tar to zá sát nem egyen lí tet te ki, vagy
c) a vele szem ben le foly ta tott vég re haj tás ered mény te len volt, vagy
d) a fi ze té si kö te le zett sé gét a csõd el já rás ban kö tött egyez ség el le né re nem tel je sí tet te.
(3) Amennyi ben a (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ira to kat pos tán küld ték, azt a tér ti ve vé nyen fel tün te tett

át vé te li idõ pont ban, aján lott kül de mény ese té ben pe dig – el len ke zõ bi zo nyí tá sig – a fel adás tól szá mí tott ötö dik mun ka -
na pon a bel föl di cím zett hez meg ér ke zett nek kell te kin te ni.

(4) Az adós fi ze tés kép te len sé ge a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben sem ál la pít ha tó meg, ha a bí ró ság ál tal a
tar to zás ki egyen lí té sé re a 26.  § (3) be kez dé se alap ján en ge dé lye zett ha tár idõ még nem telt el.

(5) Ha az adós nem fi ze tés kép te len, a bí ró ság az eljárást soron kívül megszünteti.

....................., 20 .. (év) ............. (hó) ....... -án (nap)

..................................................................................
a hi te le zõ vagy meg ha tal ma zott kép vi se lõ jé nek

alá írá sa

*** Pél dá ul annak a bank szám lá nak a szá ma, amely re a hi te le zõ a tar to zás meg fi ze té sét kéri.



Az igazságügy-miniszter
16/2006. (IV. 7.) IM

rendelete

a felszámolót a zálogtárgy értékesítésével
összefüggésben megilletõ díjról

A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991.
évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) 85.  §-ának
(5) 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.  §

A fel szá mo ló az e ren de let ben fog lal tak sze rint jo go sult
a Cstv. 49/D.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a zá log tárgy ér -
té ke sí té se so rán be folyt vé tel ár ból az õt meg il le tõ dí jat
(a továb biak ban: díj) ér vé nye sí te ni.

2.  §

A zá log tárgy ér té ke sí té sé bõl vé tel ár ként be folyt össze -
get el sõd le ge sen a zá log tárgy meg õr zé sé nek, ál la ga meg -
óvá sá nak, ér té ke sí té sé nek költségeire kell fordítani.

3.  §

A díj mér té ke a zá log tárgy ér té ke sí té se so rán be folyt
– az ál ta lá nos for gal mi adó val csök ken tett – vételár 4%-a.

4.  §

(1) A fel szá mo ló nak a díj össze gét – meg nö vel ve az ál -
ta lá nos for gal mi adó fi ze té sé hez szük sé ges összeg gel – az
adós pénz in té zet nél ve ze tett szám lá ján el kü lö nít ve kell ke -
zel nie, és a fel szá mo lá si el já rás so rán a Cstv. 50.  §-ában
meg ha tá ro zott köz ben sõ mér leg ben, illetve a fel szá mo lá si
el já rás be fe je zé se kor a Cstv. 56.  §-ában meg ha tá ro zott fel -
szá mo lá si zá ró mér leg ben – a Cstv. 50.  §-ának (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak figye lembe véte lével – kü lön is meg kell je -
löl nie. A dí jat az ál ta lá nos for gal mi adó össze gé vel nö vel -
ten is meg kell je löl ni.

(2) A köz ben sõ mér leg nek (fel szá mo lá si zá ró mér leg -
nek) tar tal maz nia kell a be folyt vé tel árat, illetve a zá log jo -
go sult hi te le zõ ré szé re – a zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lé -
sé nek ki elé gí té sé re – kifizetett vételárrészt.

(3) A bí ró ság a köz ben sõ mér leg rõl (fel szá mo lá si zá ró -
mér leg rõl) ho zott vég zé sé ben ren del ke zik ar ról is, hogy a
dí jat – ki egé szít ve az ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té sé hez
szük sé ges összeg gel – a fel szá mo ló jo go sult köz vet le nül

az adós pénz in té zet nél ve ze tett szám lá já val szem ben ér vé -
nye sí te ni.

5.  §

A fel szá mo ló Cstv. 59–60. §-ai alap ján tény le ge sen ki -
fi zet he tõ díj át az e ren de let sze rint ér vé nye sí tett díj jal
csök ken tett összeg ben kell megállapítani.

6.  §

E ren de let 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba az zal, hogy
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult el já rá -
sok ban kell alkalmazni.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy -m inis zter

Az igazságügy-miniszter
17/2006. (IV. 7.) IM

rendelete

a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról  szóló
1346/2000/EK rendeletének 40. cikkében elõírt

értesítés formai és tartalmi kellékeirõl

A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991.
évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) 85.  §-ának
(6) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket rendelem el:

1.  §

A mel lék let sze rin ti, meg fele lõen ki töl tött for ma nyom -
tat vány al kal ma zá sá val tör tént ér te sí tés meg fe lel az adós -
nak az el já rás in dí tás he lyé tõl el té rõ tag ál lam ban szo ká sos
tar tóz ko dá si hellyel, la kó hellyel vagy szék hellyel ren del -
ke zõ, is mert hi te le zõ i nek ér te sí té sé re néz ve a Ta nács fi ze -
tés kép te len sé gi el já rá sok ról  szóló 1346/2000/EK ren de le -
té nek 40. cik ké ben elõ írt kö ve tel mé nyek nek.

2.  §

Ez a ren de let 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügy -m inis zter
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Melléklet a 17/2006. (IV. 7.) IM rendelethez

1. A fel szá mo lá si el já rást el ren de lõ bí ró ság:

2. A fel szá mo lá si el já rást el ren de lõ bí ró sá gi ha tá ro zat ügy szá ma:

3. A fel szá mo lá si el já rást el ren de lõ bí ró sá gi ha tá ro zat meg ho za ta lá nak idõ pont ja:

4. Az adós neve és címe:

5. Az el já rás tí pu sa: fõ el já rás/te rü le ti el já rás*

6. A fel szá mo ló neve, címe:

7. A fel szá mo lá si el já rást el ren de lõ bí ró sá gi ha tá ro zat Cég köz löny ben való köz zé té te lé nek nap ja:

8. A fel szá mo lá si el já rást el ren de lõ bí ró ság Gaz da sá gi Hi va ta la díj fe de ze ti szám lá já nak száma:

Az 1. pont sze rin ti bí ró ság a 2. pont sze rin ti ügy szám alatt, a 3. pont sze rin ti idõ pont ban ho zott ha tá ro za tá ban a 4. pont
sze rin ti adós ellen fel szá mo lá si el já rást in dí tott. E fel szá mo lá si el já rás a Ta nács 1346/2000/EK Ren de le te (a továb biak -
ban: Ren de let) sze rin ti el já rás (5. pont). A 3. pont sze rin ti idõ pont a fi ze tés kép te len sé gi el já rás meg in dí tá sá nak idõ pont ja 
[Ren de let, 2. cikk f) pont]. A bí ró ság ha tá ro za tá ban ki je löl te a 6. pont sze rin ti fel szá mo lót.

Ezen ér te sí tés alap ja a Ren de let 40. cik ke, amely sze rint a fi ze tés kép te len sé gi el já rás meg in dí tá sá nak he lyé tõl el té rõ
tag ál lam ban szo ká sos tar tóz ko dá si hellyel, ál lan dó la kó hellyel, szék hellyel ren del ke zõ, is mert hi te le zõ ket tá jé koz tat ni
kell a fi ze tés kép te len sé gi el já rás meg in du lá sá ról.

* A meg fe le lõ alá hú zan dó.
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A Ren de let 39. cik ke sze rint bár mely hi te le zõ nek – ide ért ve a tag ál la mok adó ha tó sá ga it és tár sa da lom biz to sí tá si ha tó -
sá ga it –, aki nek szo ká sos tar tóz ko dá si he lye, ál lan dó la kó he lye vagy szék he lye más tag ál lam ban van, mint az el já rást
meg in dí tó ál lam, jo gá ban áll írás ban be je len te ni kö ve te lé se it a fi ze tés kép te len sé gi el já rás ban.

A hi te le zõi kö ve te lé sek be je len té sé re elõ írt ha tár idõ

A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) 28.  §-ának (1) be -
kez dé se alap ján a bí ró ság el ren del te a ha tá ro zat Cég köz löny ben való köz zé té te lét. A bí ró sá gi ha tá ro zat köz zé té te le a
7. pont sze rin ti idõ pont ban meg tör tént. Az et tõl az idõ pont tól szá mí tott 40 na pos ha tár idõn be lül kell a kö ve te lést a hi te -
le zõk nek a fel szá mo ló (6. pont) szá má ra írás ban be je len te ni [Cstv. 28.  § (2) be kez dés f) pont]. A kö ve te lést be je len tõ irat
aján lott kül de mény ként pos tá ra ad ha tó leg ké sõbb a ha tár idõ utol só nap ján.

A kö ve te lés be je len té sé nek kö te le zett sé ge a do lo gi biz to sí ték kal ren del ke zõ hi te le zõk re is ki ter jed.
A Cstv. 36.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a fel szá mo lás so rán csak olyan kö ve te lés szá mít ha tó be, ame lyet a fel szá mo ló 

el is mert ként nyil ván tar tás ba vett, és amely nek te kin te té ben a Cég köz löny ben való köz zé té tel idõ pont ját – vagy ha a kö -
ve te lés ké sõbb ke let ke zett, a ke let ke zé sét – köve tõen nem ke rült sor en ged mé nye zés re.

A hi te le zõi kö ve te lé sek be je len té sé re elõ írt ha tár idõ el mu lasz tá sá nak jog kö vet kez mé nye

Az adós sal szem ben fenn ál ló olyan kö ve te lé se ket, ame lye ket a fel szá mo lás köz zé té te lé tõl szá mí tott 40 na pon túl, de
egy éven be lül je len tet tek be, a fel szá mo ló nyil ván tar tás ba ve szi, de az ilyen hi te le zõ kö ve te lé se csak ab ban az eset ben
elé gít he tõ ki, ha a ha tár idõ ben be je len tett kö ve te lé sek [a Cstv. 57.  §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rolt tar to zá sok] ki -
egyen lí té se után van rá va gyo ni fe de zet. A Cég köz löny ben való köz zé té tel tõl szá mí tott 1 éves ha tár idõ el mu lasz tá sa jog -
vesz tés sel jár [Cstv. 37.  § (1)–(3) be kez dés].

A hi te le zõi kö ve te lé sek be je len té sé vel szem be ni for mai és tar tal mi kö ve tel mé nyek

A kö ve te lést be je len tõ ira tot a hi te le zõ nek „KÖVETELÉSBEJELENTÉS” fel irat tal el lát va 2 pél dány ban ma gyar
nyel ven, vagy a sa ját szo ká sos tar tóz ko dá si he lye, la kó he lye, szék he lye sze rin ti tag ál lam hi va ta los nyel vén, vagy hi va ta -
los nyel vei va la me lyi kén, de ma gyar nyel vû hi va ta los for dí tást is csa tol va kell be nyúj ta nia. A ma gyar nyel vû
„KÖVETELÉSBEJELENTÉS” fel ira tot az irat nak min den eset ben tar tal maz nia kell [Ren de let, 42. cikk (2) be kez dés].

A kö ve te lést be je len tõ irat ban a hi te le zõ nek meg kell je löl nie kö ve te lé se jel le gét, ke let ke zé sé nek idõ pont ját, össze gét, 
to váb bá azt, hogy kö ve te lé se te kin te té ben el sõbb ség re tart-e igényt, kö ve te lé sét zá log jog, más do lo gi biz to sí ték vagy tu -
laj don jog-fenn tar tás biz to sít ja-e és zá log jo ga, más do lo gi biz to sí té ka vagy fenn tar tott tu laj don jo ga mi lyen va gyon tár -
gyak ra ter jed ki. A kö ve te lést be je len tõ irat hoz a hi te le zõ nek csa tol nia kell a kö ve te lést meg ala po zó ira tok má so la tát
(Ren de let, 41. cikk).

A hi te le zõ nek a Ma gyar Nem ze ti Bank nak a Cég köz löny ben való köz zé té tel idõ pont ja sze rin ti ár fo lya ma alap ján fo -
rint ban kell meg ha tá roz nia kö ve te lé se össze gét.

A Cstv. 36.  §-ának (2) be kez dé se sze rint a Cég köz löny ben való köz zé té tel idõ pont ját meg elõ zõ en lét re jött, pozíció -
lezáró net tó sí tás ra irá nyuló meg álla po dás ese tén a hi te le zõ nek a net tó kö ve te lést kell a fel szá mo ló nak be je len te nie,
illetve a fel szá mo ló a net tó kö ve te lést ér vé nye sí ti. A po zí ció le zá ró net tó sí tá son ala pu ló net tó kö ve te lés ki szá mí tá sa so -
rán irány adó ér ték nap a fe lek meg ál la po dá sá ban meg ha tá ro zott, de min den eset ben a hi te le zõi igé nyek be je len té sé re
nyit va álló ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ idõ pont.

A hi te le zõi igény nyil ván tar tás ba vé te lé nek fel té te le to váb bá, hogy a hi te le zõ – kö ve te lé sé nek a fel szá mo ló hoz való
be je len té sén fe lül – az adós sal szem ben ér vé nye sí te ni kí vánt kö ve te lés össze gé nek 1%-át, de leg alább 1000, leg fel jebb
azon ban 100 000 Ft-ot át utal jon a fel szá mo lá si el já rást el ren de lõ bí ró ság (1. pont) Gaz da sá gi Hi va ta lá nak díj fe de ze ti
szám lá já ra (8. pont), meg je löl ve az adóst (4. pont) és a fel szá mo lá si el já rást el ren de lõ bí ró sá gi ha tá ro zat ügy szá mát
(2. pont). Ha a hi te le zõ ezt az össze get nem utal ja át a Gaz da sá gi Hi va tal fent meg je lölt szám lá já ra, s ezt nem iga zol ja a
fel szá mo ló ré szé re, úgy a fel szá mo ló nem ve szi hi te le zõ ként nyil ván tar tás ba. A nyil ván tar tás ba vé te li díj fi ze té sé nek kö -
te le zett sé ge nem vo nat ko zik azok ra a hi te le zõk re, akik nek a kö ve te lé se a Cstv. 57.  § (2) be kez dé se alap ján fel szá mo lá si
költ ség nek mi nõ sül vagy a gaz dál ko dó szer ve ze tet ter he lõ tar tás díj, élet já ra dék, kár té rí té si já ra dék, bá nyá sza ti kereset -
kiegészítés, to váb bá a me zõ gaz da sá gi szö vet ke zet tag ja ré szé re a ház tá ji föld vagy ter mény he lyett adott pénz be li jut ta -
tás, amely a jo go sul tat élet e vé gé ig meg il le ti [Cstv. 46.  § (7) be kez dés].

A be je len tett hi te le zõi kö ve te lés nyil ván tar tás ba vé te le

A Cstv. 46.  §-ának (6) be kez dé se sze rint a fel szá mo ló a ha tár idõ ben be je len tett kö ve te lé se ket a be je len té si ha tár na pot
kö ve tõ 45 na pon be lül kö te les fe lül vizs gál ni, az ér de kel tek kel egyez tet ni. Ha a fel szá mo ló a hi te le zõi kö ve te lést akár a
jog alap, akár az összeg sze rû ség vo nat ko zá sá ban vi tat ja, ezt köz li a hi te le zõ vel. Ha a hi te le zõ a fel szá mo ló köz lé sé ben
fog lal tak kal nem ért egyet, és a fel szá mo ló és a hi te le zõ kö zöt ti egyez te tés si ker te len, a fel szá mo ló kö te les a vi tat ha tó nak 
mi nõ sí tett igé nye ket el bí rá lás vé gett 15 na pon be lül a fel szá mo lást el ren de lõ bí ró ság nak meg kül de ni. Ha a hi te le zõ nem
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ért egyet kö ve te lé sé nek a fel szá mo ló ál ta li be so ro lá sá val, a Cstv. 51.  §-ának (1) be kez dé se sze rint a tu do más szer zés tõl
szá mí tott 8 na pon be lül ki fo gás sal él het a fel szá mo lá si el já rást el ren de lõ bí ró ság nál (1. pont).

Az el mu lasz tott ha tár idõ utol só nap já tól szá mí tott 15 na pon be lül a hi te le zõ – a pol gá ri per rend tar tás ról  szóló
1952. évi III. tör vény 107.  §-a alap ján – iga zo lá si ké rel met ter jeszt het elõ fel szá mo lá si el já rást el ren de lõ bí ró ság hoz. Ha
azon ban a mu lasz tás csak ké sõbb ju tott a fél nek vagy kép vi se lõ jé nek tu do má sá ra, vagy az aka dály csak ké sõbb szûnt
meg, az iga zo lá si ké re lem ha tár ide je a tu do más szer zés sel, ille tõ leg az aka dály meg szû né sé vel ve szi kez de tét. A mu lasz -
tás tól szá mí tott há rom hó nap el tel te után iga zo lá si ké rel met elõ ter jesz te ni nem le het. Az iga zo lá si ké re lem ben elõ kell
adni a mu lasz tás okát és azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek a mu lasz tás vét len sé gét va ló szí nû vé te szik. Az iga zo lá si ké re -
lem elõ ter jesz tésével együtt pó tol ni kell az el mu lasz tott cse lek ményt (a hi te le zõi igény be je len té sét) is.

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1038/2006. (IV. 7.) Korm.

határozata

az Európa Kulturális Fõvárosa 2010 program
megvalósítása tárgyában Pécs Megyei Jogú Város

Önkormányzatával kötendõ szerzõdésrõl és az annak
kapcsán végrehajtandó további feladatokról

A Pécs – Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010 prog ram
 magas szín vo na lon tör té nõ, si ke res meg va ló su lá sa ér de ké -
ben a Kor mány a kö vet ke zõ határozatot hozza:

1. A Kor mány
a) Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010 prog ram hoz kap -

cso ló dó, az Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa-pá lyá zat ban meg -
ha tá ro zott 5 elem bõl álló fej lesz té si be ru há zá sok összes -
ségét az Euró pai Unió tá mo ga tá sá ra szá mot tar tó nagy -
projektként ke ze li;

Fe le lõs: euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

b) fel ké ri az euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li mi -
nisz tert, hogy a Pécs – Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa nagy -
pro jekt ma gas szín vo na lon tör té nõ meg va ló su lá sa ér de ké -
ben a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl
 szóló 2005. évi CLIII. tör vény 50.  § (11) be kez dé se alap -
ján leg fel jebb 1,0 mil li árd fo rint össze gû fi ze té si kö te le -
zett sé get vál lal jon, és a pro jekt-ter ve zé si tá mo ga tás ra a
2007. év utá ni EU tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó ter ve zés és 
EU nagy be ru há zá sok elõ ké szí té se fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá nak sza bá lya i ról  szóló 29/2005.
(VIII. 22.) TNM ren de let nek megfele lõen Pécs Me gyei
Jogú Vá ros Ön kor mány za tá val a tá mo ga tá si szer zõ dést
meg kös se;

Fe le lõs: euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

c) az Euró pai Unió struk tu rá lis alap ja i ból oda ítél he tõ
for rá sok ter ve zé sé nél a 2007–2009. tar tó idõ szak ra
31,14 mil li árd fo rint össze get irá nyoz elõ a költ ség ve té si
tör vényjavaslatokban Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor -
mány za ta szá má ra az Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa-pá lyá -
zat ban meg ha tá ro zott, 34,6 mil li árd fo rint össz költ sé gû
be ru há zás (fej lesz tés) tá mo ga tá sá nak biz to sí tá sa cél já ból
és en nek ér de ké ben az ál ta la be nyúj tás ra ke rü lõ Nem ze ti
Stra té gi ai Re fe ren cia ke re ten be lül ki emelt nagy pro jekt -
ként sze re pel te ti a Pécs–Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010
prog ram fej lesz té si pro jekt je it;

Fe le lõs: euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
re gi o ná lis fej lesz té sért és fel zár kóz ta tá sért

  fe le lõs tárca nélküli miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, az adott költ ség ve té si év
 ter ve zé sé hez igazodva

d) fel hív ja a bel ügy mi nisz tert, hogy amennyi ben az
Euró pai Bi zott ság a Pécs – Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa
nagy pro jek tet a Nem ze ti Stra té gi ai Re fe ren cia Ke ret ré -
sze ként el fo gad ja, úgy a Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi
költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény 5. szá mú
mel lék le té nek 17. pont ja alap ján a nagy pro jekt tá mo ga tás -
ra jo go sult össz költ sé gé nek (34,6 mil li árd fo rint nak)
5%-át ki te võ sa ját for rás ki egé szí tést biz to sít son az erre
irá nyuló jog sza bá lyi el já rás rend sze rint.

Fe le lõs: bel ügy mi nisz ter
euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter
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 ter
nem ze ti kul tu rá lis örökség minisztere
pénzügyminiszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos, az adott költ ség ve té si év
 ter ve zé sé hez iga zod va

2. Kü lön elõ ter jesz tést és szer zõ dést kell elõ ké szí te ni,
amely tar tal maz za, hogy 2007–2011 kö zött a költ ség ve té si 
tör vényjavaslatokban Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor -
mány za ta ré szé re a Pécs – Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa
2010 prog ram ra mi lyen össze gû ha zai költ ség ve té si for rá -



sok elõ ter jesz tésére ke rül sor a prog ra mok kal, pro mó ci ós
és szer ve zé si mun kák kal össze füg gõ ki adá sok fe de zé sé re.

Fe le lõs: nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2006. má jus 15.

3. A Kor mány fel hív ja a nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi -
nisz te rét, hogy ké szít se elõ az Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa
2010 prog ram meg va ló su lá sát kor mány za ti ol dal ról ko or -
di ná ló rend szert.

Fe le lõs: nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
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 ter
euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li
  mi nisz ter
gazdasági és közlekedési miniszter

Ha tár idõ: 2006. jú ni us 15.

4. Meg kell vizs gál ni az Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010 
prog ram hoz kap cso ló dó an lét re jött új, or szá gos vagy nem -
zet kö zi ha tó kö rû kul tu rá lis in téz mé nyek or szá gos szin tû fel -
adat el lát ásá val kap cso la tos tá mo ga tá sok le he tõ sé gét.

Fe le lõs: nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
 az érin tett mi nisz te rek bevonásával

Ha tár idõ: fo lya ma tos

5. A Kor mány el ren de li az Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa
2010 prog ram meg va ló su lá sá val össze füg gõ ága za ti fel -
ada tok ki je lö lé sét és azok üte me zett tel je sí té sét.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter
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 ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter
fog lal koz ta tás po li ti kai és mun ka ügyi
 mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

6. A Kor mány fel hív ja és fel ha tal maz za az ér de kelt mi -
nisz te re ket, hogy az Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010
prog ram be ru há zá si (fej lesz té si) for rá sa i nak biz to sí tá sá -
ról, valamint a prog ram meg va ló sí tá sá val kap cso la tos
egyéb ál lam i fel ada tok ki je lö lé sé rõl  szóló szer zõ dést kös -
sék meg Pécs Me gyei Jogú Vá ros Ön kor mány za tá val.

Fe le lõs: euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél kü li
 mi nisz ter
nem ze ti kul tu rá lis örök ség mi nisz te re
bel ügy mi nisz ter
pénzügyminiszter

Ha tár idõ: azon nal

7. Az EU-tá mo ga tás ra szá mot tar tó, 2007. évi kez dés re
üte me zett nagy pro jek tek elõ ké szí té sé nek költ ség ve té si tá -
mo ga tá sá ról  szóló 1067/2005. (VI. 30.) Korm. ha tá ro zat
(a továb biak ban: Ha tá ro zat) 2. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

(A Kor mány)

„2. fel ha tal maz za az euró pai ügye kért fe le lõs tár ca nél -
kü li mi nisz tert, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság 2005. évi költ -
ség ve té sé rõl  szóló 2004. évi CXXXV. tör vény 1. szá mú
mel lék let XIX. EU In teg rá ció fe je zet 3. cím, 17. al cí men
je lölt elõ irány za tá nak ter hé re – figye lembe véve a tör vény
50.  §-ának (17) be kez dé se sze rin ti, leg ko ráb ban 2006-tól
ese dé kes kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó fel ha tal ma -
zást is –, to váb bá 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 -
let XIX. EU In teg rá ció fe je zet 2. cím, 12. al cí men je lölt
elõ irány za tá nak ter hé re – figye lembe véve az 50.  §
(11) be kez dé se sze rin ti, leg ko ráb ban 2007-tõl ese dé kes
kö te le zett ség vál la lás ra vo nat ko zó fel ha tal ma zást – a ki vá -
lasz tott pro jek tek elõ ké szí té se cél já ból az egyes pro jek tek -
re meg ha tá ro zott össze gû tá mo ga tást nyújt sa, ille tõ leg
 attól leg fel jebb 10%-kal el tér jen;”

8. A Ha tá ro zat mel lék le té ben sze rep lõ táb lá zat a kö vet -
ke zõ sor ral egé szül ki, és ezzel egy ide jû leg a mel lék let
utol só mon da tá ban a „18 257,8 mil lió Ft” szö veg rész he -
lyé be a „19 257,8 mil lió Ft” szö veg rész lép.
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ÚJ EGYEDI PROJEKTEK (1 pro jekt)

Pro jekt Pro jekt gaz da Szek tor Ré gió
Tá mo ga tás

(M Ft)

Euró pa Kul tu rá lis Fõ vá ro sa 2010
– Zsol nay-Ba lo kány kul tu rá lis tu risz ti kai ne gyed
– Ze nei és Kon fe ren cia köz pont
– Dél-Du nán tú li Tu dás köz pont
– az ún. „Nagy Ki ál lí tó tér” fel épí té se
– köz te rek és parkok rehabilitációja

Pécs MJV
Önk.

te le pü lés -
fejl.

DD 1 000

         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
1039/2006. (IV. 7.) Korm.

határozata

a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett
mezõgazdasági termelõk kárenyhítését szolgáló

kormányzati intézkedések egyes feltételeinek
megállapításáról

1. A Kor mány

a) egyet ért az zal, hogy a 2003. év ben fagy kárt és
aszály kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter me lõk kár eny hí -
té sét szol gá ló kor mány za ti in téz ke dé sek ke re té ben fel vett
hi te lek fu tam ide je 5 év rõl 10 évre meg hosszab bít ha tó le -
gyen, a hi tel fel vé te le kor a 2003. év ben fagy kárt és aszály -
kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter me lõk kár eny hí tõ tá mo -
ga tá sá ról  szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM ren de let alap ján
meg ál la pí tott

aa) 20–30 szá za lék kö zöt ti mér té kû ele mi kárt szen -
vedett, a ked ve zõt len be so ro lá sú tér sé gek ben gaz dál ko dó
me zõ gaz da sá gi ter me lõk éven túli hi tel ter he i nek mér sék -
lé sé rõl  szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. ren de let 1. szá mú
mel lék le té ben meg ha tá ro zott ked ve zõt len adott sá gú tér -
ség ben gaz dál ko dó,

ab) 30 szá za lék mér té kû és afe let ti ele mi kárt szen ve dett
me zõ gaz da sá gi ter me lõk írás be li ké rel mei alap ján,
minisz teri ren de let ben meg ha tá ro zott el já rás sze rint;

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

Ha tár idõ: azon nal

b) hoz zá já rul ah hoz, hogy a hi tel tör lesz tést az 5 és a
10 éves fu tam ide jû hi tel szer zõ dé sek ese té ben is a hitel -
állomány egy évre esõ ará nyos ré szé nek meg fe le lõ összeg -
ben kell jen tel je sí te ni.

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

Ha tár idõ: azon nal

2. A pénz ügy mi nisz ter az 1. a) pont nak meg fele lõen a
pénz in té ze tek kel meg kö tött ke zes ség vál la lás ról  szóló
szer zõ dé sek mó do sí tá sát kez de mé nyez he ti.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: az 1. pont sze rin ti ren de let ha tály ba lé pé sét

 kö ve tõ 30 napon belül

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Országos Választási Bizottság
12/2006. (IV. 6.) OVB
 á l l á s f o g l a l á s a

az igazolással szavazásról

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) 90/A.  §-a (4) be kez dé sé nek
a) pont já ban írt ha tás kö ré ben el jár va az aláb bi ál lás fog la -
lást hoz za az iga zo lás sal sza va zás ról.

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 66.  §-a a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket 
tar tal maz za:

„66.  § (1) A sza va zó he lyi ség ben az a vá lasz tó pol gár
sza vaz hat, aki a név jegy zék ben sze re pel, il le tõ leg akit a
sza va zat szám lá ló bi zott ság a név jegy zék be fel vesz.

(2) A sza va zat szám lá ló bi zott ság – a sze mély azo nos ság
és a lak cím meg ál la pí tá sá ra al kal mas iga zol vány alap ján –
meg ál la pít ja a sza vaz ni kí vá nó sze mély azo nos sá gát és azt, 
hogy sze re pel-e a név jegy zék ben. A sza va zat szám lá ló bi -
zott ság fel ve szi a név jegy zék be azt a vá lasz tó pol gárt, aki

a) iga zo lás sal ren del ke zik,
b) iga zol ja, hogy lak cí me a sza va zó kör te rü le tén van,

fel té ve, hogy nem sze re pel a vá lasz tó jog gal nem ren del ke -
zõ nagy ko rú pol gá rok nyil ván tar tá sá ban.”

A Ve. 89.  §-a sza bá lyoz za az iga zo lás sal kap cso la tos
kér dé se ket:

„89.  § (1) Az a vá lasz tó pol gár, aki a sza va zás nap ján
lak cí mé tõl tá vol, de Ma gyar or szág te rü le tén tar tóz ko dik, a 
lak cí me sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ jé tõl
kért iga zo lás sal azon te le pü lés he lyi vá lasz tá si iro dá já nak
ve ze tõ jé tõl – vagy a sza va zás nap ján sza va zat szám lá ló bi -
zott ság át ól – kér he ti a név jegy zék be való fel vé te lét, ahol a
sza va zás nap ján tar tóz ko dik. Az iga zo lás alap ján a vá lasz -
tó pol gár azon a ma gyar or szá gi te le pü lé sen sza vaz hat, ahol 
tar tóz ko dik.

(2) Az iga zo lás ki adá sa kor a lak cím sze rint ille té kes he -
lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a vá lasz tó pol gárt egy ide jû leg
tör li a név jegy zék bõl. Az iga zo lás ban – a vá lasz tó pol gár
nyi lat ko za ta alap ján – meg kell je löl ni a te le pü lést, ahol a
vá lasz tó pol gár sza vaz ni kí ván, és azt a név jegy zé ken fel
kell tün tet ni. Az iga zo lás át vé te lét a vá lasz tó pol gár, il le tõ -
leg e cél ra  szóló meg ha tal ma zás alap ján az ál ta la meg bí -
zott sze mély az alá írá sá val el is me ri.

(3) Az iga zo lás, valamint a sze mély azo nos ság és lak cím 
iga zo lá sá ra al kal mas iga zol vány alap ján a tar tóz ko dá si
hely sze rint ille té kes he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je vagy a
sza va zat szám lá ló bi zott ság a vá lasz tó pol gárt kü lön nyil -
ván tar tás ba ve szi. Az iga zo lást és a kü lön nyil ván tar tást a
vá lasz tá si ira tok kö zött meg kell õriz ni.

(4) Iga zo lást leg ké sõbb az elsõ for du lót meg elõ zõ má -
so dik na pon le het ki ad ni. Iga zo lást sze mé lye sen vagy
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meg ha tal ma zott út ján le het kér ni. Az iga zo lás aján lott le -
vél ben is kér he tõ, fel té ve, hogy az az ille té kes he lyi vá -
lasz tá si iro dá hoz leg ké sõbb az elsõ for du lót meg elõ zõ
5. na pon meg ér ke zik. A le vél ben meg kell je löl ni a te le pü -
lést, ahol a vá lasz tó pol gár sza vaz ni kí ván. A le vél ben kért
iga zo lást a vá lasz tó pol gár szá má ra az ál ta la meg je lölt cím -
re tér ti ve vénnyel kell meg kül de ni.

(5) Az iga zo lás ki adá sá hoz az iga zo lást kérõ a ne vét,
sze mé lyi azo no sí tó ját, lak cí mét, annak a te le pü lés nek a
ne vét, ahol a sza va zás nap ján tar tóz ko dik, to váb bá azt kö -
te les kö zöl ni, hogy az iga zo lást az elsõ, a má so dik vagy
mind két for du ló ra kéri.”

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vénynek az
or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán tör té nõ vég re haj tá -
sá ról  szóló 60/2005. (XII. 21.) BM ren de let 1. mel lék le té -
nek 30. pont ja sze rint „Az iga zo lás és a 35. pont sze rin ti ér -
vé nyes iga zol vá nyok egy ide jû be mu ta tá sát köve tõen kell
fel ven ni a név jegy zék re azt a vá lasz tó pol gárt, aki a la kó -
he lyé tõl tá vol tör té nõ sza va zás ra iga zo lás sal ren del ke zik
(egy ide jû leg az iga zo lást el kell ven ni és a vá lasz tó pol gárt
F jegy zék re is fel kell ven ni). Ugyan így kell el jár ni, ha a
vá lasz tó pol gár ab ban a sza va zó kör ben kí ván sza vaz ni,

amely nek név jegy zé ké bõl az iga zo lás ki adá sa  miatt tö -
rölték.”

A 66.  § alap ján a sza va zat szám lá ló bi zott ság a tör -
vényes fel té te lek nek meg fe le lõ vá lasz tó pol gárt – mér le ge -
lés nél kül – kö te les fel ven ni a név jegy zék re. Amennyi ben
a név jegy zék be vé tel iga zo lás alap ján tör té nik, vagy olyan
vá lasz tó pol gárt vesz fel a sza va zat szám lá ló bi zott ság a
név jegy zék be, akit ko ráb ban iga zo lás ki adá sa  miatt tö rölt
a he lyi vá lasz tá si iro da ve ze tõ je a sza va zó kör név jegy zé -
ké bõl, az iga zo lást a vá lasz tó pol gár tól be kell von ni.

A 89.  § alap ján mind a vá lasz tó pol gár la kó he lyé tõl el té -
rõ te le pü lés re, mind a vá lasz tó pol gár la kó he lye sze rin ti te -
le pü lés re ki ad ha tó iga zo lás. Ez utób bi el já rás te szi le he tõ -
vé azt, hogy pél dá ul a kór ház ban, bv. in té zet ben tar tóz ko -
dó vá lasz tó pol gá rok él hes se nek vá lasz tó jo guk kal ab ban
az eset ben is, ha az in téz mény nem annak a sza va zó kör nek
a te rü le tén he lyez ke dik el, ahol a vá lasz tó pol gár lakó -
helye van.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,

az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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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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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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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