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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
98/2006. (IV. 25.) Korm.

rendelete

a nyugdíjasok távhõ-szolgáltatási támogatásáról  szóló 
212/2005. (X. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány az Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott jog kö ré ben a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1.  §

A nyug dí ja sok táv hõ-szol gál ta tá si tá mo ga tá sá ról  szóló
212/2005. (X. 5.) (a továb biak ban: R.) 1.  §-a (1) be kez dé -
sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Tá mo ga tás ra jo go sul tak azok a nyug el lá tás ban, bal -
ese ti nyug el lá tás ban vagy a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság, 
Ma gyar Ál lam vas utak Rt. Nyug díj Igaz ga tó ság (a továb -
biak ban: nyug díj fo lyó sí tó szer vek) ál tal fo lyó sí tott nyug -
díj sze rû el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek, ide ért ve a rok -
kant sá gi nyug dí ja so kat és a rok kant sá gi já ra dé ko so kat,
akik nél a kö vet ke zõ fel té te lek együt te sen fenn áll nak:]

„a) a táv hõ-szol gál ta tá si dí jat – mint díj fi ze tõ – a táv hõ -
szol gál ta tó nak köz vet le nül, vagy a tár sas ház, il let ve a la -
kás szö vet ke zet út ján fi ze tik meg,”

2.  §

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

„(5) A ké re lem hez mel lé kel ni kell az elõ zõ havi táv -
hõ-szol gál ta tá si szám la és az 1.  § (1) be kez dés sze rin ti
nyug el lá tá sok és nyug díj sze rû el lá tá sok összeg sze rû sé gét
iga zo ló bi zony lat (pos tai kéz be sí tés ese tén a nyug díj szel -
vény, ban ki uta lás nál a ban ki bi zony lat) má so la tát. A táv -
hõ-szol gál ta tá si dí jat tár sas ház, il let ve la kás szö vet ke zet
út ján meg fi ze tõk ese té ben a tár sas ház vagy a la kás szö vet -
ke zet kép vi se le té re jo go sult sze mély (kö zös kép vi se lõ)
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat alap ján ki ál lí tott, a szol -
gál ta tás igény be vé te lé rõl és összeg sze rû sé gé rõl ki adott
iga zo lá sát.”

3.  §

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

(2) A táv hõ-szol gál ta tá si tá mo ga tást az e ren de let ha -
tály ba lé pé sé vel jo go sult tá váló sze mély nek 2005. ok tó ber
1-jei idõ pont tól kez dõ dõ en kell meg ál la pí ta ni.

(3) Az e ren de let alap ján járó táv hõ-szol gál ta tá si tá mo -
ga tás igény lé sé re, el bí rá lá sá ra és fo lyó sí tá sá ra az R. ren -
del ke zé se it kell al kal maz ni az zal az el té rés sel, hogy

a) a ké rel met 2006. má jus 30-áig kell be nyúj ta ni,
b) a jegy zõ az R. 3.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti tá jé -

koz ta tá si kö te le zett sé gét 2006. jú ni us 15-éig tel je sí ti,
c) a táv hõ-szol gál ta tá si tá mo ga tást elsõ al ka lom mal

2006 jú li u sá ban – a (2) be kez dés sze rint vissza me nõ le ge -
sen járó táv hõ-szol gál ta tá si tá mo ga tás sal együtt – kell fo -
lyó sí ta ni.

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

A Kormány
99/2006. (IV. 25.) Korm.

rendelete

az elektromos és elektronikai berendezések
hulladékainak visszavételérõl  szóló
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 

módosításáról

A Kor mány a hul la dék gaz dál ko dás ról  szóló 2000. évi
XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hgt.) 8.  § (2) be kez dé sé -
ben és az 59.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, va la mint a
kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 1995.
évi LIII. tör vény 110.  § (7) be kez dé sé nek d) pont já ban ka -
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i -
nak vissza vé te lé rõl  szóló 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-ának f) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„f) gyár tó: a Hgt. 3.  §-ának e) pont já ban meg ha tá ro zott 

gyár tó, va la mint az elekt ro mos be ren de zés olyan for ga -
lom ba ho zó ja, aki a más gyár tó ál tal elõ ál lí tott elekt ro mos
be ren de zést sa ját már ka ne ve alatt to vább for gal maz za, ki -
vé ve, ha az elekt ro mos be ren de zé sen az ere de ti gyár tó
már ka ne ve is fel tün te tés re ke rül;”
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2.  §

Az R. 3.  §-a az aláb bi (8) be kez dés sel egé szül ki, ez zel
egy ide jû leg a ko ráb bi (8) be kez dés szá mo zá sa (9) be kez -
dés re vál to zik:

„(8) Az elekt ro mos be ren de zés vissza vé te li, ille tõ leg
be gyûj té si he lyé tõl a hul la dék ke ze lé si hely hez a hul la dék -
ká vált elekt ro mos be ren de zést nem kell ve szé lyes hul la -
dék ként szál lí ta ni.”

3.  §

Az R. 4.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(2) Az új ra fel dol go zá si arány ba be kell szá mí ta ni az
elekt ro mos be ren de zés rész ben tör té nõ új ra hasz ná la tát,
va la mint a vissza nye rés sel hasz no sí tott há nya dot is.”

4.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zés lép:

„(1) Új ház tar tá si be ren de zés ér té ke sí té se kor a ke res ke -
dõ kö te les a fo gyasz tó ál tal fel aján lott, az ér té ke sí tett be -
ren de zés sel azo nos el sõd le ges hasz ná la ti célú és mennyi -
sé gû hasz nált be ren de zést a bir tok ba adás he lyén át ven ni.”

(2) Az R. 14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi
ren del ke zé sek lép, to váb bá ki egé szül a kö vet ke zõ
(4)–(5) be kez dé sek kel:

„(3) A gyár tó a vissza vé te li kö te le zett sé ge alap ján kö te -
les a köz te és a ke res ke dõ kö zött lét re jött ér té ke sí té si szer -
zõ dés ben (a továb biak ban: ér té ke sí té si szer zõ dés) meg ha -
tá ro zott elekt ro mos be ren de zés mennyi sé gé nek meg fe le -
lõ, a ke res ke dõ ál tal az (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján
át vett ház tar tá si be ren de zés mennyi sé gét át ven ni, és a ke -
res ke dõ kö te les ezt a mennyi sé get a gyár tó nak át ad ni.

(4) A gyár tó az ér té ke sí té si szer zõ dés ben kö te les meg ál -
la pod ni és gon dos kod ni a ke res ke dõ nél vissza gyûj tés re
ke rü lõ elekt ro mos be ren de zé sek tá ro lá sá nak, így kü lö nö -
sen a gyûj tõ kon té ne rek el he lye zé sé nek, va la mint el szál lí -
tá sá nak meg szer ve zé sé rõl.

(5) Amennyi ben a gyár tó a vissza vé te li, be gyûj té si,
hasz no sí tá si és ár tal mat la ní tá si kö te le zett sé gét ko or di ná ló
szer ve zet re ru ház ta át, a (3)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé gek a ko or di ná ló szer ve ze tet ter he lik. A
ko or di ná ló szer ve zet kö te les a ke res ke dõt ér te sí te ni ar ról,
hogy mely gyár tók tól, és mely elekt ro mos berendezés -
kategóriákra vál lal ta át a kö te le zett sé ge ket.”

5.  §

Az R. 18.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„18.  § A 2002/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi

irány elv 12. cik ké ben meg ha tá ro zott tá jé koz ta tá si és je len -

tés té te li kö te le zett ség vég re haj tá sá ról – a 2004/249/EK bi -
zott sá gi ha tá ro zat, va la mint a 2005/369/EK bi zott sá gi ha -
tá ro zat alap ján – a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter
gon dos ko dik.”

6.  §

Az R. 19.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép, to váb bá a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A gyár tók a tör té nel mi hul la dék ká vált ház tar tá si
elekt ro mos be ren de zés vissza vé te lé vel, be gyûj té sé vel,
hasz no sí tá sá val és ár tal mat la ní tá sá val kap cso la tos költ sé -
gü ket 2011. feb ru ár 13-ig – a „Ház tar tá si nagy gé pek”
elekt ro mos be ren de zés ka te gó ri á ba tar to zó ter mék ese tén
2013. feb ru ár 13-ig – tün tet he tik fel el kü lö ní tet ten az új
ház tar tá si elekt ro mos be ren de zés árá ban (el kü lö ní tett díj).
Az el kü lö ní tett díj nem ha lad hat ja meg a vissza vé tel lel,
be gyûj tés sel, hasz no sí tás sal és ár tal mat la ní tás sal kap cso -
lat ban tény le ge sen fel me rü lõ költ sé ge ket.

(7) Amennyi ben a gyár tó az el kü lö ní tett díj al kal ma zá sa 
mel lett dönt, az ér té ke sí té si szer zõ dés ben rög zí te ni kell az
el kü lö ní tett díj mér té két, el szá mo lá sá nak mód ját, to váb bá
a ke res ke dõ kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy a díj a fo -
gyasz tók felé fel tün te tés re ke rül jön.”

7.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„21.  § Ez a ren de let – az elekt ro mos és elekt ro ni kai be -
ren de zé sek hul la dé kai ke ze lé sé nek rész le tes sza bá lya i ról
 szóló mi nisz te ri ren de let tel együtt – a kö vet ke zõ uni ós jogi 
ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/96/EK irány el -
ve (2003. ja nu ár 27.) az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de -
zé sek hul la dé ka i ról 2. cik ké nek (1), (3) be kez dé se, 3. cik ké -
nek a), d), i), j), k) pont jai, 5. cik ké nek (2)–(5) be kez dé se,
6. cik ké nek (5) be kez dé se, 7. cik ké nek (1) és (2) be kez dé se,
8. cik ké nek (1)–(4) be kez dé se, 9. cik ke, 10. cik ké nek (1),
(3)–(4) be kez dé se, 11–12. cik ke, 16. cik ke, 17. cik ké nek
(1)–(2) be kez dé se, va la mint I. és IV. mel lék le te;

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2003/108/EK
irány el ve (2003. de cem ber 8.) az elekt ro mos és elekt ro ni -
kus be ren de zé sek hul la dé ka i ról  szóló 2002/96/EK irány -
elv mó do sí tá sá ról 1–2. cik ke;

c) a Ta nács 2004/312/EK ha tá ro za ta (2004. már ci us
30.) a Cseh Köz tár sa ság, Észt or szág, Ma gyar or szág, Lett -
or szág, Lit vá nia, Szlo vá kia és Szlo vé nia ré szé re az elekt -
ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la dé ka i ról  szóló
2002/96/EK irány elv tõl való ide ig le nes el té ré sek en ge dé -
lye zé sé rõl 1. cik ke;
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d) a Bi zott ság 2004/249/EK (2004. már ci us 11.) ha tá -
ro za ta az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la -
dé ka i ról  szóló 2002/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv vég re haj tá sá ról  szóló tag ál la mi je len té sek alap -
jául szol gá ló kér dõ ív rõl 1. cik ke;

e) a Bi zott ság 2005/369/EK (2005. má jus 3.) ha tá ro za -
ta az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la dé ka i -
ról  szóló 2002/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv be tar tá sá nak tag ál la mi el len õr zé sét és adat for má i nak
meg ál la pí tá sát cél zó vég re haj tá si sza bá lya i nak meg ál la pí -
tá sá ról 1. cik ke, 2. cikkének 2. pont ja, 2. cikkének 3. pont -
ja, 3. cikke, mel lék le te.”

8.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te B) ré szé nek he lyé be e ren de -
let mel lék le te lép.

9.  §

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

(2) Az R. 6.  §-ában az „Or szá gos Kör nye zet- és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség” szö veg rész he lyé be az „Or szá gos Kör -

nye zet vé del mi, Ter mé szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség” szö veg rész lép.

(3) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2002/96/EK irány -
el ve (2003. ja nu ár 27.) az elekt ro mos és elekt ro ni kus be -
ren de zé sek hul la dé ka i ról 3. cik ké nek i) pont ja, 5. cikk
(2) be kez dé sé nek b) pont ja, 5. cik ké nek (4) be kez dé se,
8. cik ké nek (3) be kez dé se, 12. cik ké nek (2) be kez dé se,
17. cik ké nek (1) be kez dé se;

b) a Bi zott ság 2004/249/EK (2004. már ci us 11.) ha tá -
ro za ta az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la -
dé ka i ról  szóló 2002/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv vég re haj tá sá ról  szóló tag ál la mi je len té sek alap -
jául szol gá ló kér dõ ív rõl 1. cik ke;

c) a Bi zott ság 2005/369/EK (2005. má jus 3.) ha tá ro za -
ta az elekt ro mos és elekt ro ni kus be ren de zé sek hul la dé ka i -
ról  szóló 2002/96/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi irány -
elv be tar tá sá nak tag ál la mi el len õr zé sét és adat for má i nak
meg ál la pí tá sát cél zó vég re haj tá si sza bá lya i nak meg ál la pí -
tá sá ról 1. cik ke.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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Melléklet a 99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let hez]

„B)

A ház tar tá si elekt ro mos be ren de zé sek vám ta ri fa szá mok alap ján tör té nõ meg ha tá ro zá sa

1. Ház tar tá si nagy gé pek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8414 51 00 Asz ta li, pad ló ra ál lít ha tó, fal ra, ab lak ra, mennye zet re
vagy te tõ re sze rel he tõ ven ti lá tor, be épí tett
elekt ro mo tor ral, leg fel jebb 125 W teljesítménnyel

59 20 – Ház tar tá si, iro dai vagy ha son ló cél ra Axi ál ven ti lá tor

59 40 – Ház tar tá si, iro dai vagy ha son ló cél ra Cent ri fu gál
ven ti lá tor

59 80 – Ház tar tá si, iro dai vagy ha son ló cél ra Egyéb ven ti lá tor

8415

10 10

Lég kon di ci o ná ló be ren de zés mo tor meg haj tá sú
ven ti lá tor ral, hõ mér sék let- és ned ves ség sza bá lyo zó
szer ke zet tel, be le ért ve az olyan be ren de zést is,
amely ben a ned ves ség kü lön nem szabályozható:
– Kompakt készülék



KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8418 Hû tõ gép, fa gyasz tó gép és egyéb hû tõ- vagy
fa gyasz tó ké szü lék, elekt ro mos mû kö dé sû; hõ szi vattyú 
a 8415 KN-kód alá tar to zó lég kon di ci o ná ló
berendezés kivételével:

21
91

Komp resszo ros tí pu sú:
Leg fel jebb 250 li ter

99 250 li tert meg ha la dó, de leg fel jebb 340 li ter

22 00 Ab szorp ci ós tí pu sú

30 20 Fa gyasz tó lá da, leg fel jebb 400 li ter ûr tar ta lom mal

40 20 Fa gyasz tó szek rény, leg fel jebb 250 li ter ûr tar ta lom mal

8421 Cent ri fu ga, be le ért ve a cent ri fu gá lis szá rí tót is:

12 00 Ru ha szá rí tó

8422 Mo so ga tó gép:

11 00 Ház tar tá si

8450 Ház tar tás ban hasz ná la tos mo só gép, be le ért ve az olyan 
gé pet is, amely mos és szárít is

Ki vé ve a 8450
20 00, va la mint a 
8450 90 00
KN-kód alá
tar to zó
be ren de zé se ket.

8451 21 10 Szá rí tó gép, leg fel jebb 6 kg szá raz ru ha-ka pa ci tá sú gép

8516 21 00 Hõ tá ro lós ra di á tor

29 He lyi sé gek fû té sé re szol gá ló elekt ro mos készülék

50 00 Mik ro hul lá mú sütõ

60 Sütõ; tûz hely, tûz hely lap, for ra ló gyû rû, grill sü tõ és
sü tõ ros tély

Ki vé ve a 8516
60 59 és a 8516
60 90 KN-kód
alá tar to zó
be ren de zé se ket.

2. Ház tar tá si kis gé pek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8423 Mér leg Csak az
elekt ro mos
esz kö zök.

10 Sze mély mér leg, cse cse mõ mér leg is; ház tar tá si mérleg

8447 20 Sík kö tõ gép, hur ko ló gép Ipa ri mé re tû
al kal ma zá sok.

8452 10 Ház tar tá si var ró gép

8509 Elekt ro me cha ni kus ház tar tá si ké szü lék, be épí tett
elekt ro mo tor ral

Por szí vó,
Pad ló fé nye sí tõ,
Kony hai
hul la dék õr lõ,
Élel mi szer õr lõ és 
-ke ve rõ;
gyü mölcs- vagy
zöld ség lé ki vo nó, 
Más készülék.

Ki vé ve 8509 90
KN-kód alá
tar to zó al kat -
része ket.
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KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8510 Vil lany bo rot va, -haj nyí ró gép és szõr el tá vo lí tó
ké szü lék be épí tett elekt ro mo tor ral

Ki vé ve
8510 90 00
KN-kód alá
tar to zó
al kat ré sze ket.

8516 10 Elekt ro mos át fo lyá sos vagy tá ro lós víz me le gí tõ és
me rü lõ for ra ló;

31 Haj szá rí tó

40 Vil lany va sa ló

71 00 Ká vé- vagy tea fõ zõ

72 00 Ke nyér pi rí tó

79 20 Olaj sü tõ

79 70 Elekt ro ter mi kus edény me le gí tõ

9101 Ka ró ra, zse bó ra és más ha son ló óra (stop pe ró ra is),
ne mes fém bõl vagy ne mes fém mel plat tí ro zott fém bõl
készült tokkal

Ki vé ve a nem
elekt ro mo san
mû kö dõ ket.

9102 Ka ró ra, zse bó ra és más ha son ló óra (stop pe ró ra is) a
9101 KN-kód alá tar to zó ki vé te lé vel

Ki vé ve to váb bá
a nem
elekt ro mo san
mû kö dõ ket.

9105 Más óra Éb resz tõ óra,
fa li óra

Ki vé ve a nem
elekt ro mo san
mû kö dõ ket.

3. In for má ci ós (IT) és táv köz lé si be ren de zé sek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8469 Író gé pek a 8471 KN-kód alá tar to zó nyom ta tó
ki vé te lé vel; szö veg szer kesz tõ gép:

20 00 – Más, elekt ro mos író gép

8470 Szá mo ló gép és szá mo ló funk ci ó val el lá tott
zseb mé re tû adat rög zí tõ-, elõ hí vó- és meg je le ní tõ gép;
köny ve lõ gép, pos tai bér men te sí tõ gép, jegy ki adó gép
és ha son ló gép számolószerkezettel; pénztárgép:

10 00 – Elekt ro ni kus szá mo ló gép, kül sõ elekt ro mos
áram for rás nél kül mû kö dõ és szá mo ló funk ci ó val
el lá tott zseb mé re tû adat rög zí tõ-, elõ hí vó- és
megjelenítõ gép

21 00 – Nyom ta tó szer ke zet tel

8471 Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép és egy sé gei;
mág ne ses és op ti kai le ol va só, adat át író gép a kó dolt
adat adat hor do zó ra tör té nõ át írá sá ra, má sutt nem
em lí tett gépi adatfeldolgozáshoz:

30 00 – 10 kg-nál nem ne he zebb hor doz ha tó di gi tá lis
au to ma ta adat fel dol go zó gép, amely leg alább egy
köz pon ti fel dol go zó egy sé get, egy bil len tyû ze tet és
egy meg je le ní tõ egységet tartalmaz

60 20 – Prin ter

60 60 – Bil len tyû zet
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KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8517 11 00 Zsi nór nél kü li te le fon kagy ló val el lá tott ve ze té kes
távbeszélõ

80 10 Ka pu te le fon

8519 40 00 Szö veg is mét lõ ké szü lék te le fon hoz

8520 10 00 Dik ta fon, amely csak kül sõ áram for rás sal mû kö dik

20 00 – Te le fon üze net rög zí tõ ké szü lék

8525 20 20 Cel lás (mo bil te le fon) há ló zat hoz

8527 90 20 Hor doz ha tó sze mé lyi hívó

8528 12 90 Au to ma ti kus adat fel dol go zó gép be tör té nõ be épí tés re
szánt elekt ro ni kus egység

Meg je le ní tõ
esz köz

12 91 Ké szü lék mik ro pro cesszor ala pú esz köz zel, be épí tett
mo dem mel, mellyel csat la koz tat ha tó az in ter net re,
in ter ak tív in for má ció cse ré re, va la mint te le ví zi ós já ték
vé te lé re al kal mas (,,Set-top box” kommunikációs
funkcióval)

8543 89 15 Elekt ro ni kus for dí tó gép vagy szó tár

4. Szó ra koz ta tó elekt ro ni kai cik kek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8518 21
22
29

Hang szó ró, do boz ba sze rel ve is Ki vé ve a 
8518 21 10,
8518 22 10,
8518 29 10
KN-kód alá
tar to zó
be ren de zé se ket

30 95 Fej hall ga tó és fül hall ga tó

40 81 Hang frek ven ci ás elekt ro mos erõ sí tõ

50 00 Elekt ro mos hang erõ sí tõ egy ség

8519 Le mez ját szó, erõ sí tõ nél kül is, ka zet ta le ját szó és más
hang vissza adó ké szü lék, hang fel ve võ szerkezet nélkül

Ki vé ve a 
8519 10 00 és
8519 40 00
KN-kód alá
tar to zó kat,
to váb bá a
gép jár mû vek ben
hasz ná la tos,
azok kal
egy be épít ve
meg vá sá rolt
eszközöket

8520 Mag ne to fon és más hang fel ve võ ké szü lék, le ját szó
szer ke zet tel vagy anélkül is

Ki vé ve a pol gá ri
re pü lés ben
hasz ná la tos
esz kö zö ket,
to váb bá a
8519 00 és a
8510 00 KN-kód 
alá tar to zó
berendezéseket
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KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8521 Vi deo fel ve võ és -le ját szó ké szü lék, vi de ot un er rel
egy be épít ve is

Ki vé ve a pol gá ri
re pü lés ben
hasz ná la tos
esz kö zö ket

8525 40 11 Ál ló ké pes vi deo ka me ra; di gi tá lis fény ké pe zõ gép

8527 Rá dió mû sor-ve võ ké szü lék, hang fel ve võ vagy
-le ját szó ké szü lék kel vagy órá val kö zös házban is

Ki vé ve a 
8527 90 KN-kód 
alá tar to zó
esz kö zö ket.

8528 Te le ví zi ós adás vé te lé re al kal mas ké szü lék,
rá dió mû sor ve võ ké szü lé ket, vagy hang- vagy
kép fel ve võ vagy -le ját szó ké szü lé ket ma gá ba fog la ló
is, vi deo mo ni tor és video vetítõkészülék

Ki vé ve a 
8528 12 90 és
8528 30 KN-kód 
alá tar to zó
esz kö zö ket

9006 Fény ké pe zõ gép (a moz gó fény ké pé sze ti ka me ra
ki vé te lé vel); fény ké pé sze ti vil la nó fény-ké szü lék és
vil la nó kör te, a 8539 KN-kód alá tar to zó kisülési csõ
kivételével

Ki vé ve to váb bá
a nem
elekt ro mos
esz kö zök,
to váb bá 9006 10, 
9006 20, 
9006 30, 
9006 61, 
9006 62, 
9006 69, 
9006 91, 
9006 99 KN-kód 
alá tar to zó
ter mé kek,
to váb bá azok
al kat ré szei és
tartozékai

9007 Moz gó kép-fel ve võ (ka me ra) és ve tí tõ, hang fel ve võ és
hang vissza adó ké szü lék kel vagy anélkül

Ki vé ve a nem
elekt ro mos
esz kö zök és
9007 91, 
9007 92 alá
tar to zó
al kat ré szek és
tar to zé kok

9008 10 00 Dia ve tí tõ

9207 Hang szer, amely ben a han got elekt ro mos úton kel tik
vagy erõ sí tik (pl. or go na, gi tár, tan gó har mo ni ka)

5. Vi lá gí tó tes tek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8513 10 00 Lám pa Hor doz ha tó
elekt ro mos
lám pa sa ját
ener gia for rás sal
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KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8539 31 90 Elekt ro mos gáz kis ülé ses fény for rás Csak az
egy vé gén fe jelt
(kom pakt)
fény csö vek

8539 31 10 Elekt ro mos gáz kis ülé ses fény for rás Csak a két vé gén 
fe jelt fény csö vek
és szolárium

Ger mi cid

6. Elekt ro mos és elekt ro ni kus bar kács gé pek, szer szá mok

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8413 70 21 Fo lya dék szi vattyú egy fo ko za tú: Bú vár szi vattyú

8433 11 10 Fû ka szá ló mo to ros kör for gó víz szin tes
vá gó szer ke zet tel

Fû nyí ró

8467 Kézi hasz ná la tú szer szám be épí tett elekt ro mos
mo tor ral mûködõ

Ki vé ve a nem
elekt ro mos
esz kö zö ket

8515 11 00 For rasz tó pá ka és -pisz toly

7. Já té kok, sza bad idõs és sport fel sze re lé sek

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8526 92 00 Rá di ós táv irá nyí tó ké szü lék já ték mû köd te té sé re

9503 10 Vil lany vo nat, vá gány, jel zõ lám pa és más tar to zék

20 – Ki csi nyí tett mé re tû „mé ret ará nyos” össze sze rel he tõ
mo dell kész let ben, mû kö dõ is, 9503 10 KN-kód alá
tar to zó kivételével

Ki vé ve to váb bá
a nem
elekt ro mos
esz kö zö ket

80 – Be épí tett mo tor ral mû kö dõ más já ték és mo dell

9504 10 00 – Té vé hez kap csol ha tó vi deo já ték

90 10 – Elekt ro mos au tó ver seny-kész let, ver seny jel le gû
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A Kormány
100/2006. (IV. 25.) Korm.

rendelete

a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú
hasznosításáról szóló

110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A bel ke res ke de lem rõl  szóló 1978. évi I. tör vény
40.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a Kor mány a kö -
vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A ma gán szál lás he lyek ide gen for gal mi célú hasz no sí tá -
sá ról  szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. ren de let 1. szá mú

mel lék le té nek „I. Ki emelt gyógy hely nek, ki emelt üdü lõ -
hely nek, gyógy- vagy üdü lõ hely nek mi nõ sü lõ köz sé gek”
címû ré sze he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„I.

Kiemelt gyógyhelynek, kiemelt üdülõhelynek,
gyógy- vagy üdülõhelynek minõsülõ községek

Al só örs
Aszó fõ
Áb ra hám hegy
Ba da csony tör de mic
Ba la to na ka li
Ba la ton ali ga
Ba la ton be rény
Ba la to ne de rics
Ba la ton feny ves



Ba la ton gyö rök
Ba la ton ke ne se
Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton má ria für dõ
Ba la to nö szöd
Ba la ton ren des
Ba la ton szár szó
Ba la ton sze mes
Ba la ton szent györgy
Ba la ton sze pezd
Ba la ton ud va ri
Ba la ton vi lá gos
Balf
Bük
Cso pak
Dinnyés
Gye nes di ás
Kõ vá gó örs
Lil la fü red
Ör vé nyes
Pa loz nak
Pa rád
Rév fü löp
Szán tód
Szig li get
Ti hany
Vo nyarc vas hegy
Za már di
Zán ka”

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, ren del ke zé se it azon ban 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal -
maz ni.

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

A Kormány
101/2006. (IV. 25.) Korm.

rendelete

veszélyhelyzet kihirdetésérõl
és a veszélyhelyzet során teendõ intézkedésekrõl

1.  §

(1) A Kor mány az Al kot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek
i) pont já ban, va la mint a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá -
nyí tá sá ról, szer ve ze té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap -

cso la tos sú lyos bal ese tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999.
évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Kat. tv.) 7.  §-a
(1) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ál la pí tott jog kö ré -
ben – a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII. tör -
vény 2.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja sze rin ti – ár ví zi ve -
szély hely ze tet hir det ki 2006. áp ri lis 25-én 13.00 órá tól, a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott te rü le tek re.

(2) A ve szély hely zet Jász-Nagy kun-Szol nok me gyé -
ben, Bács-Kis kun me gyé ben, Csong rád me gyé ben a Ti sza
fo lyó Szol nok vá ros és a déli or szág ha tá rig ter je dõ sza ka -
szá nak part vo na la, to váb bá Bé kés me gyé ben a Hár -
mas-Kö rös 2.  § (3) be kez dé se sze rin ti vé del mi sza ka sza i ra
esõ part vo na la ál tal érin tett te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü -
le té re ter jed ki.

2.  §

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

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

(3) A Kor mány a ve szély hely zet nek meg fele lõen a
rend kí vü li ké szült sé get a Ti sza fo lyó Szol nok vá ros és a
déli or szág ha tár kö zöt ti sza ka szán, to váb bá a Zagy va, a
Hár mas-Kö rös és a Ma ros fo lyó aláb bi vé del mi sza ka sza i -
ra ren de li el: 10.01, 10.02, 10.05, 10.06, 10.08, 11.01,
11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06, 11.07, 11.08, 12.01,
12.03.

3.  §

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

(2) A ve szély hely zet el há rí tá sá val kap cso la tos kor mány -
za ti kom mu ni ká ci ós te vé keny sé get a kör nye zet vé del mi és
víz ügyi mi nisz ter – a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ille té kes szer -
ve ze ti egy sé gé vel együtt mû köd ve – han gol ja össze.

(3) Az ár víz vé de ke zé si költ sé gek tel jes körû felméré -
séig a ve szély hely zet el há rí tá sá hoz szük sé ges költ sé gek
fe de ze tét a Kor mány a 97/2006. (IV. 20.) Korm. ren de let -
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ben fog lal tak sze rint biz to sít ja. Az át cso por to sí tott össze -
gek bõl a vé de ke zés ben részt vevõ víz ügyi szer ve ze tek ré -
szé re a kör nye zet vé del mi és víz ügyi mi nisz ter a vé de ke -
zés hez el en ged he tet le nül szük sé ges össze get ha la dék ta la -
nul át utal ja.

4.  §

(1) A Kor mány a ren de le ti úton be ve ze tett in téz ke dé se i -
rõl – a Kat. tv. 7.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja és 8.  §-a
alap ján – az Or szág gyû lést ha la dék ta la nul tájékoztatja.

(2) A Kor mány a 2.  § (2) be kez dé se alap ján tett in téz ke -
dé se i rõl – a Kat. tv. 8.  §-a alap ján – a köz tár sa sá gi el nö köt
ha la dék ta la nul tájékoztatja.

5.  §

(1) Ez a ren de let 2006. áp ri lis 25-én 13.00 óra kor lép ha -
tály ba. Ez zel egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti a ve szély hely zet
ki hir de té sé rõl és a ve szély hely zet so rán te en dõ in téz ke dé -
sek rõl  szóló 87/2006. (IV. 14.) Korm. ren de let és a ren de -
let ha tá lyá nak ki ter jesz té sé rõl  szóló 96/2006. (IV. 18.)
Korm. rendelet.

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

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

Melléklet
a 101/2006. (IV. 25.) Korm. rendelethez

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

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

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

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

(2) A me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros ban a fõ pol -
gár mes ter a vé del mi és a la kos sá gi el lá tá si ér de kek re te -

kin tet tel – a bel ügy mi nisz ter, a hon vé del mi mi nisz ter, az
ille té kes ága za ti mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val – az (1) be kez -
dés alap ján meg ál la pí tott kor lá to zás tól, illetõleg tilalomtól 
eltérõen rendelkezhet.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Ha lasz tást nem tûrõ eset ben az igény be vé telt ha tá ro -
zat tal el ren del he ti a me gyei köz gyû lés el nö ke, a fõ vá ros -
ban a fõ pol gár mes ter, a pol gár mes ter vagy az ille té kes ka -
to nai szer ve zet pa rancs no ka.
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A belügyminiszter
22/2006. (IV. 25.) BM

rendelete

a személy- és vagyonvédelmi,
valamint a magánnyomozói tevékenység

szabályairól  szóló
2005. évi CXXXIII. tör vény végrehajtásáról

A sze mély- és va gyon vé del mi, va la mint a ma gánnyo -
mo zói te vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi CXXXIII. 
tör vény (a továb biak ban: SzVMt.) 78.  §-ának a)–e) pont -
já ban és az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott
fel ha tal ma zás alap ján – az igaz ga tá si szol gál ta tá si díj te -
kin te té ben a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az SzVMt. 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott mû kö dé si en ge dély (a továb biak ban: mû kö dé si en ge -
dély) irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) a foly tat ni kí vánt te vé keny ség SzVMt. sze rin ti meg -
ne ve zé sét;

b) az egyé ni vál lal ko zó csa lá di és utó ne vét, szü le té si
csa lá di és utó ne vét, szü le té si he lyét és ide jét, any ja szü le -
té si csa lá di és utó ne vét, ál lam pol gár sá gát (a továb biak ban
együtt: sze mély azo no sí tó ada ta it), a vál lal ko zás szék he -
lyét, te lep he lyét, fi ók te le pét;

c) a vál lal ko zás cég bí ró ság hoz be je len tett ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ i nek sze mély azo no sí tó ada ta it;

d) a vál lal ko zás cég jegy zék sze rin ti ne vét (rö vi dí tett
ne vét), for má ját, szék he lyét, te lep he lyét, fi ók te le pét, le ve -
le zé si cí mét, az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló Meg ál -
la po dás ban ré szes más tag ál lam ban (a továbbiak ban: más
EGT-tag ál lam) ala pí tott vál lal ko zás ese tén an nak cég bí ró -
ság nál be je len tett ma gyar or szá gi fi ók te le pét (a te vé keny -
ség vég zé sé nek he lyét), a Ma gyar or szá gon la kó hellyel
nem ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély vagy kül föl di jogi
sze mély kép vi se lõ nek a cég bí ró ság nál be je len tett kéz be sí -
té si meg ha tal ma zott ja ne vét és cí mét;

e) a cég jegy zék szá mot, nem Ma gyar or szá gon ala pí tott
vál lal ko zás ese té ben a nyil ván tar tá si szá mot, egyé ni vál -
lal ko zás ese tén a vál lal ko zói iga zol vány szá mát;

f) a te vé keny sé get szak ma i lag szer ve zõ vagy irá nyí tó
sze mély sze mély azo no sí tó ada ta it, az SzVMt. 6.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti iga zol vá nyá nak (a továb biak ban:
iga zol vány) szá mát;

g) az ügy fél cég sze rû alá írá sát.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell:

a) az SzVMt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fel -
so rolt, az SzVMt. ha tá lya alá esõ te vé keny sé get vég zõ sze -
mély azo no sí tó ada ta it, va la mint iga zol vá nyá nak vagy az
SzVMt. 70.  §-a (1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat nak a szá -
mát;

b) a vál lal ko zás ál tal vé gez ni kí vánt te vé keny ség re vo -
nat ko zó, az SzVMt. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rin ti fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés má so la tát, va la mint
ere de ti pél dá nyát be mu ta tás ra;

c) az ügy fél nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy az el -
já rás meg in dí tá sá ról kér-e tá jé koz ta tást;

d) a vál lal ko zás cég jegy zék sze rin ti kép vi se lõ jé nek, il -
let ve az egyé ni vál lal ko zó nak arra vo nat ko zó – az érin tet -
tek sze mély azo no sí tó ada ta it is tar tal ma zó – nyi lat ko za tát,
hogy a vál lal ko zás ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, tu laj do no sai,
tag jai, il let ve a te vé keny sé get szak ma i lag irá nyí tó sze -
mély(ek) nem áll nak az SzVMt. 3.  §-ának (3)–(4) be kez -
dé se i ben meg ha tá ro zott kor lá to zó ren del ke zé sek ha tá lya
alatt, va la mint nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy a
 hatóság fél re ve ze té sé nek jog kö vet kez mé nyét tu do má sul
vet te.

(3) A ké re lem hez mel lé kel ni kell az SzVMt. 5.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te le ket
iga zo ló ok má nyok 30 nap nál nem ré geb bi ere de ti pél dá -
nya it, il let ve az ügy fél írá sos nyi lat ko za tát, amennyi ben
sze mé lyes ada tai te kin te té ben fel jo go sít ja a köz igaz ga tá si
szer vet a fel té te le ket iga zo ló ok má nyok be szer zé sé re. Az
ügy fél ké ré se ese tén ezen ok má nyo kat az el já ró ha tó ság
szer zi be.

(4) A Ma gyar or szá gon ala pí tott vál lal ko zás nem ma -
gyar ál lam pol gár ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek, il let ve a Ma -
gyar or szá gon EGT tar tóz ko dá si en ge déllyel és egyé ni vál -
lal ko zói en ge déllyel ren del ke zõ sze mély nek a bün tet len
elõ éle tét, il let ve azt, hogy nem esik az SzVMt. 6.  §-ának
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zó ren del ke zés
ha tá lya alá, a la kó he lye sze rin ti or szág ille té kes ha tó sá ga
ál tal há rom hó nap nál nem ré geb ben ki ál lí tott ok irat tal kell
iga zol nia. A kül föl dön ki ál lí tott ok irat ak kor bi zo nyí tó
ere jû – ki vé ve, ha nem zet kö zi szer zõ dés bõl, il let ve nem -
zet kö zi vi szo nos sá gi gya kor lat ból más kö vet ke zik –, ha a
ki ál lí tás he lye sze rin ti or szág ban mû kö dõ ma gyar kül kép -
vi se le ti ha tó ság dip lo má ci ai fe lül hi te le sí tés sel lát ta el. A
nem ma gyar nyel ven ki ál lí tott ok ira tot hi te les ma gyar
nyel vû for dí tás sal együtt kell a ké re lem hez csa tol ni.

(5) A mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem át vé te lé rõl az
ügy fél szá má ra a be csa tolt mel lék le tek fel so ro lá sát tar tal -
ma zó el is mer vényt kell adni.

(6) A mû kö dé si en ge dély mel lék le te a vál lal ko zás nál az
SzVMt. ha tá lya alá tar to zó te vé keny sé get sze mé lye sen
vég zõk sze mély azo no sí tó ada ta it tar tal maz za.

(7) A nyil ván tar tá si ada tok ban tör té nõ vál to zást a vál -
lal ko zó kö te les a tárgy hót kö ve tõ hó nap ötö dik nap já ig a
mû kö dé si en ge dély ki adá sá ra jo go sult rend õrkapitányság -
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nak be je len te ni. A rend õrkapitányság a vál lal ko zás ada ta i -
ban tör tént vál to zás be jegy zé sé rõl ha tá ro za tot hoz, a fog -
lal koz ta tot tak ada ta i ban be kö vet ke zett vál to zást az ügy fél
ál tal a vál to zás be jegy zé si ké re lem mel lék le te ként be nyúj -
tott lis ta hi te le sí té sé vel vagy új lis ta ki adá sá val tu do má sul
ve szi.

2.  §

(1) A más EGT-tag ál lam ban ala pí tott vál lal ko zás ál tal
be nyúj tott en ge dély irán ti ké re lem nek az 1.  § (1) be kez dés
a)–b), d)–e) és g) pont ja i ban meg ha tá ro zott ada to kat, va la -
mint az iga zol vány vagy az SzVMt. 70.  §-ának (1) be kez -
dé se sze rin ti ha tá ro zat nak a szá mát kell tar tal maz nia, a ké -
re lem hez a más EGT-tag ál lam ban ki ál lí tott, hi te le sen le -
for dí tott ok ira tot, il let ve az 1.  § (2) be kez dés c) pont já ban
meg je lölt nyi lat ko za tot kell mel lé kel ni.

(2) Az SzVMt. 67.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ok irat
hi te les sé gét az el já ró szerv a Kül ügy mi nisz té ri um meg ke -
re sé sé vel vizs gál hat ja.

(3) A más EGT-tag ál lam ban ala pí tott vál lal ko zás szá -
má ra Ma gyar or szá gon ki adott en ge dély nek az SzVMt.
67.  §-ának (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to kon kí -
vül a más EGT-tag ál lam ban ki ál lí tott ok irat szá mát és ki -
bo csá tó já nak meg ne ve zé sét is tar tal maz nia kell.

3.  §

(1) Az iga zol vány ki adá sa irán ti ké re lem nek tar tal maz -
nia kell:

a) az ügy fél sze mély azo no sí tó ada ta it, lak cí mét (la kó -
he lyét és tar tóz ko dá si he lyét), sze mély azo nos sá got iga -
zoló ha tó sá gi iga zol vá nyá nak tí pu sát és szá mát, to váb bá
arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy nem áll az SzVMt.
3.  §-ának (3)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zó
ren del ke zé sek ha tá lya alatt;

b) az iga zol vány tí pu sá nak meg ne ve zé sét;
c) az ügy fél alá írá sát.

(2) Az SzVMt. 70.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro -
zat ki adá sa irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell:

a) sze mély azo no sí tó ada ta it (any ja csa lá di és utó ne ve
ki vé te lé vel), kül föl di lak cí mét, sze mély azo nos sá gát és
ma gyar or szá gi tar tóz ko dá sát iga zo ló ha tó sá gi ok mány
 típusát és szá mát; amennyi ben Ma gyar or szá gon la kó -
hellyel, tar tóz ko dá si hellyel nem ren del ke zik, a te vé keny -
ség gya kor lá sá nak he lyét és ma gyar or szá gi le ve le zé si
 címét;

b) az iga zol vány tí pu sá nak meg ne ve zé sét;
c) az ügy fél alá írá sát.

(3) Az iga zol vány tí pu so kat a 2–7. mel lék le tek ha tá roz -
zák meg.

(4) Az iga zol vány ki adá sa irán ti ké re lem hez csa tol ni
kell:

a) az is ko lai vég zett sé get vagy szak ké pe sí tést ta nú sí tó
ok mány köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so la tát;

b) ma gán nyo mo zó ese té ben to váb bá leg alább kö zép is -
ko lai vég zett sé get iga zo ló ok mány köz jegy zõ ál tal hi te le -
sí tett má so la tát;

c) az SzVMt. 3.  §-a (5) be kez dé sé nek ren del ke zé sé vel
érin tett sze mély az állományille té kes pa rancs no ka en ge -
dé lyét tar tal ma zó irat má so la tát, amely tar tal maz za az en -
ge dé lye zett mun ka vég zés he lyét, ide jét és idõ tar ta mát;

d) amennyi ben az ügy fél he lyett kép vi se lõ jár el, a
meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyát;

e) az ügy fél nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó an, hogy az el -
já rás meg in dí tá sá ról kér-e tá jé koz ta tást;

f) az ügy fél nyi lat ko za tát ar ról, hogy az SzVMt.
3.  §-ának (3)–(5) be kez dé sei alap ján az iga zol vány ban
meg je lölt te vé keny sé get foly tat hat;

g) a ren dész mun ka kör el lá tás ról  szóló iga zo lást.

(5) Ha az ügy fél a szük sé ges is ko lai vég zett sé get, szak -
ké pe sí tést meg sze rez te, de ezt ta nú sí tó ok mánnyal nem
ren del ke zik, a (4) be kez dés a) pont ja sze rin ti ok irat he lyett 
el kell fo gad ni a Bel ügy mi nisz té ri um ál tal ki adott, az is ko -
lai vég zett sé get, szak ké pe sí tés meg szer zé sét ta nú sí tó iga -
zo lást.

(6) A más EGT-tag ál lam ál lam pol gá ra ál tal be nyúj tott
ké re lem hez a más EGT-tag ál lam ban ki ál lí tott, a te vé keny -
ség sze mé lyes vég zé sé re jo go sí tó ok irat má so la tát és an -
nak hi te les for dí tá sát, va la mint a (4) be kez dés d)–e) pont -
ja i ban meg je lölt ira tot és nyi lat ko za tot kell csa tol ni.

(7) Az iga zol vány, il let ve az SzVMt. 70.  §-ának (1) be -
kez dé se sze rin ti ha tá ro zat ki adá sa irán ti ké re lem át vé te lé -
rõl az ügy fél nek a be csa tolt mel lék le tek fel so ro lá sát tar tal -
ma zó el is mer vényt kell adni.

(8) Az SzVMt. 70.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ok irat hi te les sé gét az el já ró szerv a Külügyminiszté -
rium meg ke re sé sé vel vizs gál hat ja.

(9) A más EGT-tag ál lam ál lam pol gá ra ré szé re köz igaz -
ga tá si ha tá ro zat for má já ban ki adott en ge dély nek az
SzVMt. 70.  §-ának (3) be kez dé se sze rin ti ér vé nyes ség idõ -
tar ta mán kí vül a más EGT-tag ál lam ban ki ál lí tott ok irat
szá mát és ki bo csá tó já nak meg ne ve zé sét is tar tal maz nia
kell.

4.  §

(1) A mû kö dé si en ge dély, iga zol vány ki adá sá ra jo go -
sult rend õrkapitányság az SzVMt. 3.  §-ának (3)–(4) be kez -
dé sé ben fog lalt kor lá to zó ren del ke zés re vo nat ko zó nyi lat -
ko zat tar tal mát az ott meg je lölt szerv(ek) sze mély ügyi
szol gá la tá nak meg ke re sé sé vel el len õr zi. Amennyi ben az
el já ró szerv nek a mû kö dé si en ge dély, iga zol vány ki adá sát
köve tõen jut tu do má sá ra az össze fér he tet len ség, ar ról ha -
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la dék ta la nul kö te les ér te sí te ni az érin tett sze mély ügyi
szol gá la tot, egy ide jû leg in téz ke dik a mû kö dé si en ge dély,
iga zol vány vissza vo ná sa ér de ké ben.

(2) Az iga zol vány ki adá sát ké rel me zõ ügy fél cse lek võ -
ké pes sé gé re vo nat ko zó ada ta it az Or szá gos Igaz ság szol -
gál ta tá si Ta nács Hi va ta la út ján az iga zol vány ki adá sá ra jo -
go sult rend õrkapitányság el len õr zi.

5.  §

(1) A vál lal ko zás ke re té ben vég zett sze mély- és va -
gyon vé del mi, va la mint ma gánnyo mo zói te vé keny ség en -
ge dé lye zé sé nek, az iga zol vány ki ál lí tá sá nak, a ha tá ro zat
ki adá sá nak igaz ga tá si szol gál ta tá si díja:

a) a mû kö dé si en ge dély és az SzVMt. 67.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat ki adá sa vagy pót lá sa
(meg sem mi sü lés, ron gá ló dás) irán ti ké re lem ese tén te vé -
keny ség faj tán ként 23 000 Ft;

b) a mû kö dé si en ge dély, il let ve a ha tá ro zat adat tar tal -
má ban (név vál to zás, szék hely, te lep hely, fi ók te lep stb.)
tör té nõ vál to zá sok ese tén a ha tá ro zat ki cse ré lé se 7600 Ft;

c) a mû kö dé si en ge dély mel lék le té nek cse ré je az ott
fel so rolt fog lal koz ta tot tak sze mé lyé ben tör té nõ vál to zás
 miatt 2300 Ft;

d) az iga zol vány és az SzVMt. 70.  §-ának (1) be kez dé -
se sze rin ti ha tá ro zat ki adá sa vagy pót lá sa irán ti ké re lem
ese tén iga zol vány faj tán ként 6900 Ft;

e) az iga zol vány (ha tá ro zat) adat tar tal má ban tör té nõ
vál to zá sok ese tén an nak ki cse ré lé se iga zol vány faj tán ként
2300 Ft.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott dí jat az ügy ben
el já ró, il let ve az ügy ben el já ró ha tó sá got irá nyí tó me gyei
(bu da pes ti) rend õr-fõkapitányság elõ irány zat-fel hasz ná lá -
si ke ret szám lá já ra kell be fi zet ni. A díj meg fi ze té sét iga -
zoló ok ira tot a ké re lem hez mel lé kel ni kell. A me gyei (bu -
da pes ti) rend õr-fõkapitányságok elõ irány zat-fel hasz ná lá si 
ke ret szám la szá ma it az 1. mel lék let tar tal maz za.

(3) Fel leb be zés ese tén az Itv. 29.  § (2) be kez dé se sze rin -
ti mér té kû il le té ket kell le ró ni, a jog or vos la ti el já rás ban a
meg fi ze tett il le ték vissza té rí té sé re az Itv. 32.  §-ában fog -
lal ta kat kell al kal maz ni.

(4) Az (1)–(3) be kez dé sek ben nem sza bá lyo zott el já rá si
cse lek mé nyek re az Itv. ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(5) Elekt ro ni kus ügy in té zés ese tén a díj meg fi ze té sét
iga zo ló ok ira tot a ké re lem hez nem kell mel lé kel ni. Eb ben
az eset ben 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 tör vény ren del ke zé se i nek
meg fele lõen kell el jár ni.

6.  §

A rend õrség az SzVMt. 11.  §-a (4) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti bün te tõ el já rás ese tén – az SzVMt. 8.  §-a

sze rin ti nyil ván tar tás igény be vé te lé vel – el len õr zi, hogy
az el já rás alá vont sze mély ren del ke zik-e iga zol vánnyal.
Ha az érin tett sze mély- és va gyon õri, ma gánnyo mo zói, va -
gyon vé del mi biz ton ság tech ni kai ter ve zõ, sze re lõ vagy
me cha ni kai va gyon vé del mi rend szert ter ve zõ, sze re lõ iga -
zol vánnyal ren del ke zik, a rend õr az iga zol ványt át vé te li
el is mer vény el le né ben kö te les el ven ni, majd azt – az el vé -
tel oká nak meg je lö lé sé vel – az iga zol vány be vo ná sá ra jo -
go sult rend õrkapitányságnak há rom na pon be lül meg kül -
de ni. E ren del ke zést kell al kal maz ni a más EGT-tag ál lam
ál lam pol gá ra i nak a te vé keny ség sze mé lyes vég zé sét en ge -
dé lye zõ ha tá ro za tá ra is.

7.  §

(1) A mû kö dé si en ge dély irán ti ké re lem hez az 1.  §
(2) be kez dé sé nek b) pont ja sze rint mel lé kelt fe le lõs ség biz -
to sí tá si szer zõ dés ak kor fe lel meg az SzVMt. 5.  §-a (2) be -
kez dé se b) pont já nak, ha tar tal maz za

a) a vál lal ko zó SzVMt. sze rin ti te vé keny sé gét;
b) a szer zõ dést kötõ fe lek ada ta it (a biz to sí tó és a vál lal -

ko zó ne vét, szék he lyét, la kó he lyét);
c) amennyi ben a fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés az

SzVMt. 18.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti fõ vál lal ko zó ál -
tal meg bí zott vál lal ko zó ra is ki ter jed, a vál lal ko zó b) pont
sze rin ti ada ta it;

d) a biz to sí tá si szol gál ta tás kor lá to zá sá nak ese te it, az
al kal ma zott ki zá rá so kat;

e) a biz to sí tá si idõ szak kez de tét és idõ tar ta mát.

(2) A fe le lõs ség biz to sí tá si szer zõ dés meg kö té sét a biz -
to sí tá si köt vény vagy a biz to sí tó ál tal ki ál lí tott iga zo ló lap
ta nú sít ja. A biz to sí tá si szer zõ dés díj fi ze tés sel tör té nõ fo -
lya ma tos ha tály ban tar tá sát a biz to sí tó ál tal ki ál lí tott iga -
zo lás ta nú sít ja.

8.  §

(1) A rend õrség az SzVMt. 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott fel ügye le ti jog kö ré ben vég re haj tott el len -
õr zés rõl jegy zõ köny vet vesz fel. A jegy zõ könyv egy pél -
dá nyát az el len õr zött sze mély nek, a vál lal ko zás je len lévõ
kép vi se lõ jé nek az el len õr zést köve tõen át kell adni. Az
érin tett tá vol lé te ese tén a jegy zõ köny vet leg ké sõbb az el -
len õr zés nap já tól szá mí tott öt mun ka na pon be lül az el len -
õr zött ren del ke zé sé re kell bo csá ta ni, emel lett az ügy fe let
tá jé koz tat ni kell ar ról, hogy az el len õr zés sel kap cso lat ban
a jegy zõ könyv ren del ke zés re bo csá tá sá tól szá mí tott há -
rom mun ka na pon be lül nyi lat ko za tot te het.

(2) A jegy zõ könyv tar tal maz za az el len õr zés so rán meg -
ál la pí tott té nye ket, kö rül mé nye ket, az eset le ges jog sér tést, 
va la mint az el len õr zõ szerv hely szí nen tett in téz ke dé sét.
Amennyi ben az SzVMt. sza bá lya it meg sze gõ jog sér té se
nem in do kol ja az iga zol vány hely szí ni el vé te lét, fel ügye -
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le ti bír ság ki sza bá sát, il let ve a mû kö dé si en ge dély vissza -
vo ná sát, az el len õr zött sze mélyt – a jegy zõ könyv ben rög -
zí tett mó don – fi gyel mez tet ni kell a jog sér tés meg szün te -
té sé re, va la mint a jog sér tés kö vet kez mé nye ként al kal maz -
ha tó szank ci ó ra. A jegy zõ könyv az iga zol vány (ha tá ro zat)
át vé te li el is mer vé nye ként is al kal maz ha tó.

(3) Az SzVMt. 13.  §-ának (1) be kez dé se alap ján a sze -
mély- és va gyon õr tõl, ma gán nyo mo zó tól, va gyon vé del mi
biz ton ság tech ni kai ter ve zõ tõl, sze re lõ tõl, il let ve me cha ni -
kai va gyon vé del mi rend szert ter ve zõ tõl, sze re lõ tõl el vett
iga zol ványt az in téz ke dõ rend õr kö te les – a jegy zõ könyv
vagy rend õri je len tés egy pél dá nyá val együtt – az an nak
ki adá sá ra jo go sult rend õrkapitányságnak ha la dék ta la nul
to váb bí ta ni. A rend õrkapitányság a jegy zõ könyv ben, je -
len tés ben le ír tak alap ján dönt az SzVMt. 13.  §-ának (2) be -
kez dé sé ben fog lalt vissza vo nás ról, be vo nás ról, il let ve az
iga zol vány vissza adá sá ról.

9.  §

A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vál lal ko zó te vé -
keny sé gét csak az SzVMt. 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott nap ló rend õrhatósági hi te le sí té sét köve tõen 
kezd he ti meg. Ha a nap ló be te lik, el vész, meg sem mi sül
vagy el lop ják, a vál lal ko zás – nyil ván tar tás ra vo nat ko zó
kö te le zett sé gé nek fo lya ma tos tel je sí té se mel lett – kö te les
új nap ló hi te le sít te té sé rõl gon dos kod ni. A be telt nap lót
a rend õrhatósági zá ra dék kal tör té nõ el lá tást kö ve tõ öt évig
– ál la ga meg óvá sá val – a vál lal ko zó kö te les meg õriz ni.

10.  §

(1) Az SzVMt. 31.  §-ának (7) be kez dé se alap ján, a rög -
zí tett kép-, hang-, va la mint kép- és hang fel vé tel ké szí té sé -
rõl és meg is me ré sé rõl ké szí tett jegy zõ könyv tar tal maz za:

a) az adat ke ze lõ vagy egyéb ok ból a rög zí tett fel vé tel
meg is me ré sé re jo go sult sze mély- és va gyon vé del mi te vé -
keny sé get vég zõ sze mély ne vét, a te vé keny ség sze mé lyes
vég zé sé re jo go sí tó iga zol vá nya tí pu sát és szá mát, a vál lal -
ko zás ne vét és mû kö dé si en ge dé lye szá mát;

b) az adat ke ze lés nek, az adat meg is me ré sé nek he lyét és 
ide jét (kez dõ és záró idõ pont ját);

c) az adat ke ze lés nek, az adat meg is me ré sé nek okát,
cél ját;

d) az adat hor do zó meg je lö lé sét.

(2) A jegy zõ köny vet az adat ke ze lés he lyén kell tá rol ni,
meg sem mi sí té sé re az SzVMt. 31.  §-ának (6) be kez dé sé -
ben fog lalt sza bá lyok és ha tár idõk irány adók.

11.  §

(1) Ez a ren de let 2006. jú ni us 1-jén lép ha tály ba. A mû -
kö dé si en ge dély és az iga zol vány ki adá sá val kap cso la tos

ren del ke zé se ket a 2006. jú ni us 1-je után be adott ké rel mek
el bí rá lá sa kor, va la mint a fel füg gesz tett és a meg is mé telt
el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(2) A vál lal ko zás ke re té ben vég zett sze mély- és va -
gyon vé del mi, va la mint ma gánnyo mo zói te vé keny ség sza -
bá lya i ról, a Sze mély-, Va gyon vé del mi és Ma gánnyo mo -
zói Szak mai Ka ma rá ról  szóló tör vény vég re haj tá sá ról
 szóló 24/1998. (VI. 9.) BM ren de let 1–8.  §-ai, 27–28.  §-ai,
29.  §-ának (2)–(3) be kez dé sei és mel lék le tei e ren de let ha -
tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyu kat vesz tik.

12.  §

(1) Az egyes szak ké pe sí té sek szak mai és vizs ga kö ve tel -
mé nye i nek ki adá sá ról  szóló 16/2003. (IV. 18.) BM ren de -
let (a továb biak ban: R.) 18. mel lék le té nek V. fe je ze te az
aláb bi 5. pont tal egé szül ki:

„5. A szak mai tan fo lyam szer ve zõ vál lal ko zá sok a szak -
kép zé si szer zõ dés meg kö té se kor kö te le sek tá jé koz tat ni a
je lent ke zõ ket a ma gánnyo mo zói te vé keny ség re jo go sí tó
iga zol vány ki adá sá nak fel té te le i rõl – kü lö nö sen a sze -
mély- és va gyon vé del mi, va la mint a ma gánnyo mo zói te -
vé keny ség sza bá lya i ról  szóló 2005. évi CXXXIII. tör vény
(a továb biak ban: SzVMt.) 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog -
lal tak ról – és meg gyõ zõd ni ar ról, hogy azo kat a je lent ke zõ
tu do má sul vet te.”

(2) Az R. 22. mel lék let V. fe je ze te 5. pont já nak he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„5. A szak mai tan fo lyam szer ve zõ vál lal ko zá sok a szak -
kép zé si szer zõ dés meg kö té se kor kö te le sek tá jé koz tat ni a
je lent ke zõ ket a sze mély- és va gyon õri te vé keny ség re jo -
go sí tó iga zol vány ki adá sá nak fel té te le i rõl – kü lö nö sen az
SzVMt. 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lal tak ról – és meg -
gyõ zõd ni ar ról, hogy azo kat a je lent ke zõ tu do má sul vet te.”

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

1. melléklet
a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

Rend õr-fõ ka pi tány ság
meg ne ve zé se

Elõ irány zat-fel hasz ná lá si
szám la szá ma

Országos
Rendõr-fõkapitányság
Gazdasági Ellátó
Igazgatóság

10023002-01451722-00000000

Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

10023002-01451430-00000000

Baranya Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10024003-01451485-00000000
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Rend õr-fõ ka pi tány ság
meg ne ve zé se

Elõ irány zat-fel hasz ná lá si
szám la szá ma

Bács-Kiskun Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10025004-01451492-00000000

Békés Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10026005-01451502-00000000

Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10027006-01451519-00000000

Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10028007-01451526-00000000

Fejér Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10029008-01451533-00000000

Gyõr-Moson-Sopron
Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10033001-01451540-00000000

Hajdú-Bihar Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10034002-01451557-00000000

Heves Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10035003-01451564-00000000

Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10045002-01451612-00000000

Komárom-Esztergom
Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10036004-01451571-00000000

Nógrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10037005-01451588-00000000

Pest Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10023002-01451478-00000000

Somogy Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10039007-01451595-00000000

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10044001-01451605-00000000

Tolna Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10046003-01451629-00000000

Vas Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10047004-01451636-00000000

Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10048005-01451643-00000000

Zala Megyei
Rendõr-fõkapitányság

10049006-01451650-00000000

2. melléklet
a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

3. melléklet
a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez
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Sor szám: SZ1234567

I G A Z O L V Á N Y

Csa lá di és utó név:

Szü le té si hely, idõ:

Any ja neve:

Ál lam pol gár ság:

sze mély- és va gyon õr
ré szé re

Sor szám: MA1234567

I G A Z O L V Á N Y

Csa lá di és utó név:

Szü le té si hely, idõ:

Any ja neve:

Ál lam pol gár ság:

magánnyomozó
ré szé re

ÉRVÉNYES
                             -ig.

A sze mély azo nos sá got iga zo ló
ha t ó sá gi iga zol vánnyal és a ka ma rai

iga zol vánnyal együtt jo go sít fel a
te vé keny ség vég zé sé re.

En ge dé lye zõ ha tó ság:
En ge dé lye zés dá tu ma:

ÉRVÉNYES
                             -ig.

A sze mély azo nos sá got iga zo ló
ha t ó sá gi iga zol vánnyal és a ka ma rai

iga zol vánnyal együtt jo go sít fel a
te vé keny ség vég zé sé re.

En ge dé lye zõ ha tó ság:
En ge dé lye zés dá tu ma:



4. melléklet
a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

5. melléklet
a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

6. melléklet
a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez

7. melléklet
a 22/2006. (IV. 25.) BM rendelethez
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Sor szám: BT1234567

I G A Z O L V Á N Y

Csa lá di és utó név:

Szü le té si hely, idõ:

Any ja neve:

Ál lam pol gár ság:

biztonságtechnikai tervezõ, szerelõ
ré szé re

Sor szám: MT1234567

I G A Z O L V Á N Y

Csa lá di és utó név:
Szü le té si hely, idõ:
Any ja neve:
Ál lam pol gár ság:

mechanikai vagyonvédelmi rendszert
tervezõ, szerelõ

ré szé re

ÉRVÉNYES
                             -ig.

A sze mély azo nos sá got iga zo ló
ha t ó sá gi iga zol vánnyal és a ka ma rai

iga zol vánnyal együtt jo go sít fel a
te vé keny ség vég zé sé re.

En ge dé lye zõ ha tó ság:
En ge dé lye zés dá tu ma:

ÉRVÉNYES
                             -ig.

A sze mély azo nos sá got iga zo ló
ha t ó sá gi iga zol vánnyal és a ka ma rai

iga zol vánnyal együtt jo go sít fel a
te vé keny ség vég zé sé re.

En ge dé lye zõ ha tó ság:
En ge dé lye zés dá tu ma:

Sor szám: MS1234567

I G A Z O L V Á N Y

Csa lá di és utó név:
Szü le té si hely, idõ:
Any ja neve:
Ál lam pol gár ság:

mechanikai vagyonvédelmi rendszert
szerelõ
ré szé re

Sor szám: BS1234567

I G A Z O L V Á N Y

Csa lá di és utó név:

Szü le té si hely, idõ:

Any ja neve:

Ál lam pol gár ság:

biztonságtechnikai szerelõ
ré szé re

ÉRVÉNYES
                             -ig.

A sze mély azo nos sá got iga zo ló
ha t ó sá gi iga zol vánnyal és a ka ma rai

iga zol vánnyal együtt jo go sít fel a
te vé keny ség vég zé sé re.

En ge dé lye zõ ha tó ság:
En ge dé lye zés dá tu ma:

ÉRVÉNYES
                             -ig.

A sze mély azo nos sá got iga zo ló
ha t ó sá gi iga zol vánnyal és a ka ma rai

iga zol vánnyal együtt jo go sít fel a
te vé keny ség vég zé sé re.

En ge dé lye zõ ha tó ság:
En ge dé lye zés dá tu ma:



A gazdasági és közlekedési miniszter
23/2006. (IV. 25.) GKM

rendelete

a közlekedési (közúti, vasúti, hajózási) építmények
és vízilétesítmények építésfelügyeleti szerveinek

az építési mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi
névjegyzékek vezetésével kapcsolatos hatósági
feladatairól, valamint a hatósági eljárásokért

fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról  szóló
9/2001. (II. 14.) KöViM rendelet módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
67.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
– a pénz ügy mi nisz ter rel, va la mint 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 ter rel
egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek és
ví zi lé te sít mé nyek épí tés fel ügye le ti szer ve i nek az épí té si
mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek
ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada ta i ról, va la mint a
ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak ról  szóló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 2.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A jo go sult ság és a név jegy zék be vé te li el já rás igaz -
ga tá si szol gál ta tá si díja el sõ fo kú el já rás ese tén 8000 Ft, a
jo go sult ság bõ ví té se az ér vé nyes sé gi idõ le jár ta elõtt
8000 Ft, a jo go sult ság és a név jegy zék be vé tel meg -
hosszab bí tá sá nak el já rá si díja 4000 Ft, amely össze gek be -
fi ze té sét a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg iga zol ni
kell.”

2.  §

(1) 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 ha tály ba lé pé sét köve tõen kez de -
mé nye zett el já rá sok ra kell alkalmazni.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz le ke dé si (köz úti, vas úti, ha jó zá si) épít mé nyek
és ví zi lé te sít mé nyek épí tés fel ügye le ti szer ve i nek az épí té -
si mû sza ki el len õri, fe le lõs mû sza ki ve ze tõi név jegy zé kek
ve ze té sé vel kap cso la tos ha tó sá gi fel ada ta i ról, va la mint a
ha tó sá gi el já rá so kért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta tá si dí -
jak ról  szóló 9/2001. (II. 14.) Kö ViM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 40/2005. (VI. 11.) GKM rendelet 1.  §-ának az
R. 2.  §-a (2) bekezdését megállapító rendelkezése.

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

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1045/2006. (IV. 25.) Korm.

határozata

a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság
2006. évi forrásbevonási tervérõl

1. A Kor mány jó vá hagy ja a Ma gyar Fej lesz té si Bank
Rész vény tár sa ság 2006. évi ma xi mum 1600 mil lió eu rós
for rás be vo ná si ter vét.

2. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba;
egy ide jû leg a Ma gyar Fej lesz té si Bank Rt. for rá sa i hoz
kap cso ló dó ár fo lyam-ga ran ci á ról  szóló 1210/2002.
(XII. 21.) Korm. ha tá ro zat 1. pont já nak utol só há rom mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ár fo lyam-ga ran cia a je len ha tá ro zat ha tály ba lé pé sét 
meg elõ zõ, érin tett for rá sok ból tör té nõ át vál tás ra, to váb bá
a 450 mil lió euró össze gû köt vény és a 400 mil lió euró
össze gû szin di kált hi tel vissza fi ze té se ér de ké ben  euróban
be vont for rá sok ra, va la mint az ár fo lyam-ga ran cia le já ra ta
elõtt a vissza fi ze tés ér de ké ben eu ró ban be vont for rá sok
vissza fi ze té se ér de ké ben új on nan eu ró ban be vont for rá -
sok ra is vo nat ko zik. Az ár fo lyam-ga ran ci á val kap cso la tos
nye re ség és vesz te ség a költ ség ve tést il le ti, il let ve ter he li
az ügy le tek le zá rá sa kor. Az ár fo lyam-ga ran cia le já ra ta a
Ma gyar Köz tár sa ság nak a Gaz da sá gi és Mo ne tá ris Uni ó -
hoz tör té nõ csat la ko zá sá nak idõ pont ja.”

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

A Kormány
1046/2006. (IV. 25.) Korm.

határozata

a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai
Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány

1. mó do sít ja a Ha tá ron Túli Ma gyar Ok ta tá sért Apá -
czai Köz ala pít vány (a továb biak ban: Köz ala pít vány) Ala -
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pí tó Ok ira tát, és el fo gad ja an nak egy sé ges szer ke ze tû vál -
to za tát;

2. fel ha tal maz za az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a Köz ala -
pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván -
tar tás ba vé te le so rán az Ala pí tó ne vé ben el jár jon;

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz -
zé té te lét.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re 
 emel ke dé sét köve tõen azonnal

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

A Kormány
1047/2006. (IV. 25.) Korm.

határozata

a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvû
Egyetemért Alapító Okiratának módosításáról

A Kor mány

1. mó do sít ja a Köz ala pít vány a Bu da pes ti Né met Nyel vû
Egye te mért (a továbbiak ban: Köz ala pít vány) Ala pí tó Ok ira -
tát, és el fo gad ja an nak egy sé ges szer ke ze tû vál to za tát;

2. fel ha tal maz za az ok ta tá si mi nisz tert, hogy a Köz ala -
pít vány Ala pí tó Ok ira ta mó do sí tá sá nak bí ró sá gi nyil ván -
tar tás ba vé te le so rán az Ala pí tó ne vé ben el jár jon;

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tott, egy sé ges szer -
ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi nyil ván tar -
tás ba vé telt köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz -
zé té te lét.

Fe le lõs: ok ta tá si mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re 
 emel ke dé sét köve tõen azonnal

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

IV. rész
IRÁNYMUTATÁSOK,
JOGEGYSÉGI
HATÁROZATOK

A Ma gyar Köz tár sa ság
Leg fel sõbb Bí ró sá ga

jog egy sé gi ha tá ro za tai

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

2/2006. KJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak köz -
igaz ga tá si jog egy sé gi ta ná csa a 2006. már ci us 30. nap ján
meg tar tott nem nyil vá nos ülé sén a Köz igaz ga tá si Kollé -
gium ve ze tõ jé nek in dít vá nyá ra meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

1. A köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta
iránt in dí tott per ben a bí ró ság a ha tá ro zat vég re haj tá sá nak
fel füg gesz té se tár gyá ban ki zá ró lag ké re lem alap ján, in do -
ko lás sal el lá tott vég zés ben dönt het. Ha a ké rel met a ke re -
set le vél tar tal maz za, a bí ró ság nak a ha tá ro za tát az ira tok -
nak a bí ró ság hoz való ér ke zé sét kö ve tõ nyolc na pon be lül,
egyéb eset ben éssze rû ha tár idõn be lül kell meg hoz nia.
[Pp. 332.  § (3) be kez dé se, 2.  § (1)–(2) be kez dé sei.]

2. A vég zés ren del ke zõ ré szé nek tar tal maz nia kell a
jog or vos lat ra való ki ok ta tást, il let ve, hogy a ké re lem nek
helyt adó dön tés a fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt -
ha tó, és a tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben azt is, hogy a
fel füg gesz tés ha tá lya ki ter jed a ha tá ro za ton ala pu ló jo gok -
ra is [Pp. 332.  § (4) be kez dé se, 2004. évi CXL. tör vény
110.  § (2) be kez dé se].

3. A Leg fel sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u má -
nak 14. sz. ál lás fog la lá sa e jog egy sé gi ha tá ro zat köz zé té te -
lét köve tõen nem al kal maz ha tó.

INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u má nak
ve ze tõ je a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
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1949. évi XX. tör vény 47.  § (2) be kez dé se és a bí ró sá gok
szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör -
vény (a továb biak ban: Bszi.) 29.  § (1) be kez dés a) pont ja,
31.  § (1) be kez dés a) pont ja alap ján el jár va jog egy sé gi ha -
tá ro zat ho za ta lá ra tett in dít ványt a kö vet ke zõ kér dé sek ben:

Mi kor és mi lyen szem pon tok alap ján ren del he ti el a bí -
ró ság a köz igaz ga tá si ha tá ro zat vég re haj tá sá nak fel füg -
gesz té sét;, il let ve al kal maz ha tó-e a jö võ ben is a Leg fel -
sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u má nak KK. 14. sz.
ál lás fog la lá sa (a továb biak ban: KK. 14. sz. ál lás fog la lás)?

Az in dít vá nyo zó a jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta lá -
nak szük sé ges sé gét az zal in do kol ta, hogy az 1994. áp ri lis
7-én ki adott KK. 14. sz. ál lás fog la lás az 1957. évi IV. tör -
vény (a továb biak ban: Áe.) 72.  § (3) be kez dé sé ben, 85.  §
(1) be kez dé sé ben ír ta kon és az 1952. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Pp.) 330–332.  §-ain ala pult. Idõ köz ben,
2005. no vem ber 1-jén ha tály ba lé pett 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.) és a Pp.
330–332.  §-ai is mó do sul tak. Az új sza bá lyo zás a ko ráb bi -
tól lé nye ge sen el tér, ezért szük sé ges a KK. 14. sz. ál lás fog -
la lás fe lül vizs gá la ta és a köz igaz ga tá si ha tá ro zat vég re haj -
tá sá nak fel füg gesz té sé re vo nat ko zó an az egy sé ges jog al -
kal ma zás ki ala kí tá sa ér de ké ben jog egy sé gi ha tá ro zat meg -
ho za ta la.

II.

Az in dít vá nyo zó a jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos
ülé sén in dít vá nyát fenn tar tot ta.

A leg fõbb ügyész ál lás pont ja sze rint a vég re haj tás fel -
füg gesz té se irán ti ké re lem el bí rá lá sá nál a bí ró ság nak a
Pp., a Ket., a 2003. évi CXII. tör vény (a továb biak ban:
Art.II.) és eset leg az egyéb kü lön jog sza bá lyok együt tes al -
kal ma zá sá val kell el jár nia. [Ket. 101.  §, 104.  §, 109.  §,
110.  §, 127–128.  §, 148–149.  §, Pp. 332.  §, Art.II. 143.  §,
145.  §, 160.  §] A KK. 14. sz. ál lás fog la lás a jö võ ben nem
al kal maz ha tó.

III.

A 2005. no vem ber 1. nap já ig ha tá lyos sza bá lyo zás ér -
tel mé ben csak az ál lam igaz ga tá si ügy ér de mé ben ho zott
ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra ke rül he tett sor. A ke -
re set le vél be nyúj tá sá nak a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra ha -
lasz tó ha tá lya volt, azon ban a köz igaz ga tá si szerv ha tá ro -
za tát mind elsõ, mind má sod fo kon azon nal vég re hajt ha tó -
vá nyil vá nít hat ta. A fél ke re set le vél ben kér het te a vég re -
haj tás fel füg gesz té sét. [Áe. 63.  § (1)–(3) be kez dé sei, 72.  §
(1)–(3) be kez dé sei]

Az Áe. 85.  § (1)–(2) be kez dé sei ér tel mé ben a vég re haj -
tást el ren de lõ, il le tõ leg fo ga na to sí tó szerv vagy fe let tes
szer ve – hi va tal ból vagy ké re lem re – ren del het te el a vég -
re haj tás fel füg gesz té sét.

Az 1990. évi XCI. tör vény (a továb biak ban: Art.I.) 4.  §
(1) be kez dé se – az Áe. 3.  §-ának (6) be kez dés d) pont já val
össz hang ban – ki mond ta, hogy ha az Art.I., vagy adót,
adó fi ze té si kö te le zett sé get, költ ség ve té si tá mo ga tást meg -
ál la pí tó tör vény más ként nem ren del ke zik, adó ügyek ben
az Áe. ren del ke zé se it kell al kal maz ni. Az Art.I. 86.  § (1) és 
(2) be kez dé se ér tel mé ben az adó ha tó ság má sod fo kú jog -
erõs ér de mi ha tá ro za tá nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát le he -
tett kér ni. A bí ró sá gi fe lül vizs gá lat az adó ha tó sá gi ha tá ro -
zat vég re hajt ha tó sá gát nem érin tet te. A vég re haj tás fel füg -
gesz té sé rõl a bí ró ság nak az adó zó ké rel mé re vég zés sel
kel lett ha tá roz nia. Az adó ha tó ság az adós ké rel mé re vagy
fe let tes szerv ren del ke zé sé re a ha tá ro zat vég re haj tá sát fel -
füg geszt het te. [Art.I. 91.  § (1) be kez dé se, il let ve 94/H.  §]

A 2005. no vem ber 1. nap já ig ha tá lyos Pp. 330.  § (3) be -
kez dé se ér tel mé ben, ha a fél a ke re set le vél ben a vég re haj -
tás fel füg gesz té sét kér te, a bí ró ság nak a ke re set le vél be ér -
ke zé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül kel lett e kér dés ben
ha tá roz nia. A bí ró ság a köz igaz ga tá si ha tá ro zat vég re haj -
tá sá nak fel füg gesz té sét az el já rás fo lya mán bár mi kor

– már a tár gya lás ki tû zé se elõtt is – akár hi va tal ból,
akár ké re lem re el ren del het te. [Pp. 332.  § (3) be kez dé se]

Az elõ zõ ek ben rész le te zett jog sza bá lyi hát tér re ala pí tott 
KK. 14. sz. ál lás fog la lás sze rint a vég re haj tás fel füg gesz -
té se tár gyá ban ho zott vég zés el len kü lön fel leb be zés nek
van he lye, a bí ró ság nak a vég zé sét in do kol nia kell. A vég -
re haj tás fel füg gesz té sét a bí ró ság kü lö nö sen ak kor ren del -
he ti el, ha a ha tá ro zat azon na li vég re hajt ha tó vá nyil vá ní tá -
sa jog sza bályt sért, il le tõ leg ha a fel füg gesz tés kü lö nös
mél tány lást ér dem lõ, vagy egyéb je len tõs kö rül mé nyek in -
do kol ják, vagy ha a vég re haj tás a fél szá má ra sú lyos hát -
rányt elõ idé zõ kö vet kez mé nyek kel jár hat. Köz vet le nül a
bí ró ság hoz be nyúj tott ke re set le vél ese té ben a bí ró ság
nyolc na pon be lül ak kor ha tá roz hat a vég re haj tás fel füg -
gesz té sé rõl, ha a fél a ke re set le ve lé hez a fe lül vizs gál ni kért 
köz igaz ga tá si ha tá ro za to kat is csa tol ja. Az ál lás fog la lás
in do ko lá sa sze rint a bí ró ság az el já rás so rán bár mi kor – hi -
va tal ból és ké re lem re is – dönt het a vég re haj tás fel füg -
gesz té sé rõl.

IV.

A Ket. ha tály ba lé pé sé vel az Áe. ha tá lyát vesz tet te, az
Art.II. és a Pp. sza bá lyai is mó do sul tak. [Ket. 173.  §
(1)–(3) be kez dé se, 189.  § 1–4. pont ja, 2005. évi XVII. tör -
vény 12.  § (1) be kez dé se, 2005. évi LXXXV. tör vény
1–47.  §]

A Ket. 109.  § (1) és (3) be kez dé se ér tel mé ben a bí ró sá gi
fe lül vizs gá lat jog in téz mé nyé nek fõ tár gyát to vább ra is a
köz igaz ga tá si szerv, a ha tó ság ál tal az ügy ér de mé ben ho -
zott ha tá ro zat ké pe zi. A Ket. ugyan ak kor le he tõ sé get ad
egyes el já rá si kér dé sek ben ho zott köz igaz ga tá si dön té sek
(vég zé sek) bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra is [Ket. 98.  §
(3)–(4) be kez dé se]. A bí ró ság a vég zést nem pe res el já rás -
ban vizs gál ja fe lül.
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A Ket. 110.  § (1) és (2) be kez dé sei ér tel mé ben a ke re set -
le vél be nyúj tá sá nak a dön tés vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó 
ha tá lya. Az ügy fél azon ban a ke re set le vél ben a dön tés
vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét kér he ti. A vég re haj tás fel -
füg gesz té sé nek ha tá lya ki ter jed a ha tá ro za ton ala pu ló jo -
gok gya kor lá sá ra is.

A ha tó sá gi szer zõ dé sek ben fog lalt kö te le zett ség meg -
sze gé se ese tén azon ban a vég re haj tást el ren de lõ vég zés sel
szem ben az ügy fél a bí ró ság hoz a vég re haj tás ra ha lasz tó
ha tá lyú ke re set tel for dul hat. [Ket. 130.  § (4) be kez dé se,
Pp. 324.  § (2) be kez dés a) pont ja]

A Ket. 127.  § (1)–(2) be kez dé sei kon junk tív fel té te le ket 
meg ál la pít va tar tal maz zák a vég re hajt ha tó dön té se ket. Az
(1) be kez dés sze rint a dön tés ak kor vég re hajt ha tó, ha az
ügy fél re vagy az el já rás egyéb részt ve võ jé re pénz fi ze tés re, 
va la mely te vé keny ség re vagy at tól való tar tóz ko dás ra irá -
nyu ló kö te le zett sé get ál la pít meg, jog erõs vagy fel leb be -
zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó, és a tel je sí té si ha tár idõ
ered mény te le nül telt el.

A Ket. 110.  §-ának (3) be kez dés a)–b) pont jai meg ha tá -
roz zák azo kat az ese te ket, ami kor nincs he lye a vég re haj -
tás fel füg gesz té sé nek. Ki vé te le sen le he tõ ség van a vég re -
haj tás ra a jog erõ be vá rá sa elõtt is, eze ket az ese te ket a Ket.
101.  § (1)–(3) be kez dé se, 98.  § (5) be kez dé se, 104.  §
(4) be kez dé se sza bá lyoz za.

A vég re haj tás fel füg gesz té sé rõl  szóló ren del ke zé se ket a 
Ket. 148.  § (1)–(8) be kez dé sei tar tal maz zák. Ezen be lül az
(1) be kez dés a)–c) pont jai a ké re lem re tör té nõ, a (4) be -
kez dés a)–d) pont jai a ké re lem re és hi va tal ból is el ren del -
he tõ, az (5) be kez dés a)–d) pont jai pe dig a kö te le zõ eset -
kört sza bá lyoz zák. A 148.  § (2) be kez dé se a kü lö nös mél -
tány lást ér dem lõ kö rül mé nyek pél dá ló zó fel so ro lá sát is
rög zí ti, az e jog cí men tör té nõ fel füg gesz tést ki zá ró ok
meg je lö lé sé vel. A Ket. 148.  § (7) be kez dé se ér tel mé ben
pe dig a vég re haj tás fel füg gesz té sét ha la dék ta la nul meg
kell szün tet ni, ha az arra okot adó kö rül mény meg szûnt.

A Ket. 13.  § (2) be kez dés d) pont já ban fog lal tak kal
össz hang ban az Art.II. 5.  § (1) be kez dé se ak ként ren del ke -
zik, hogy ha az Art.II., vagy adót, adó fi ze té si kö te le zett sé -
get, költ ség ve té si tá mo ga tást meg ál la pí tó tör vény más ként 
nem ren del ke zik, az adó ügyek ben – a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – a Ket. sza bá lya it kell al kal -
maz ni. Az Art.II. 143.  § (1) be kez dé se ér tel mé ben az adó -
ha tó ság má sod fo kú jog erõs – az ügy ér de mé ben ho zott –
ha tá ro za tá nak bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát le het kér ni, ki vé telt 
csak a fi ze té si könnyí tés en ge dé lye zé se tár gyá ban ho zott
ha tá ro zat je lent. Az adó ha tó sá gi ha tá ro zat vég re hajt ha tó -
sá gát a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat nem érin ti, a vég re haj tás fel -
füg gesz té sé rõl a bí ró ság az adó zó ké rel mé re vég zés sel ha -
tá roz. [Art.II. 143.  § (2) be kez dé se]

Az adó vég re haj tá si el já rás meg in dí tá sá nak fel té te le a
vég re hajt ha tó ok irat, eze ket az Art.II. 145.  § (1) be kez dés
a)–d) pont jai so rol ják fel.

Az adó ha tó ság az adós ké rel mé re vagy a fe let tes szerv
ren del ke zé sé re a ha tá ro zat (vég zés) vég re haj tá sát az

Art.II. 160.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben
füg geszt he ti fel.

A 2005. no vem ber 1. nap já tól ha tá lyos Pp. 332.  § (3) be -
kez dé se ér tel mé ben, ha a ke re set le vél a köz igaz ga tá si ha -
tá ro zat vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sé re irá nyu ló ké rel -
met tar tal maz, a bí ró ság an nak tár gyá ban az ira tok nak a bí -
ró ság hoz való ér ke zé sét kö ve tõ nyolc na pon be lül ha tá roz.
A ké sõb bi ek so rán a bí ró ság a köz igaz ga tá si ha tá ro zat
vég re haj tá sá nak fel füg gesz té sét – már a tár gya lás ki tû zé se
elõtt is – ké re lem re bár mi kor el ren del he ti. A vég re haj tás
fel füg gesz té sé rõl  szóló vég zés meg ho za ta la so rán a bí ró -
ság nak fi gye lem mel kell len nie arra, hogy a vég re haj tást
köve tõen az ere de ti ál la pot hely re ál lít ha tó-e, vagy hogy a
vég re haj tás el ma ra dá sa nem okoz-e sú lyo sabb ká ro so dást,
mint ami lyen nel a vég re haj tás fel füg gesz té sé nek el ma ra -
dá sa jár na. A vég re haj tás fel füg gesz té se tár gyá ban ho zott
vég zés el len kü lön fel leb be zés nek van he lye, a bí ró ság nak
a vég re haj tás fel füg gesz té sét el ren de lõ vég zé se fel leb be -
zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó [Pp. 332.  § (4) be kez -
dé se].

V.

A Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi ta ná csá nak ál lás pont -
ja sze rint a Ket., az Art.II. és a Pp. sza bá lyai a vég re haj tás
fel füg gesz té sé re irá nyu ló – ki zá ró lag ké re lem re le foly tat -
ha tó – el já rás ban az e tör vények ha tá lya alá tar to zó ügyek -
ben együtt al kal ma zan dó ak. Et tõl el té rõ jog al kal ma zás ra
csak ak kor van le he tõ ség, ha erre tör vény fel ha tal ma zást
ad, vagy ki fe je zett tör vényi ren del ke zés hi á nyá ban az az
el já rá sok tör vény ben fog lalt el té rõ sza bá lyo zá si lo gi ká já -
ból vagy a Pp. ren del ke zé se i bõl kö vet ke zik.

A vég re haj tás fel füg gesz té se irán ti ké rel met fõ sza bály -
ként – mi vel a per in dí tás nak a vég re haj tás ra nincs ha lasz tó 
ha tá lya [Ket. 110.  § (1) be kez dé se], il let ve a bí ró sá gi fe lül -
vizs gá lat az adó ha tó sá gi ha tá ro zat vég re hajt ha tó sá gát nem 
érin ti [Art.II. 143.  § (2) be kez dé se] – a bí ró ság nak ér dem -
ben kell meg vizs gál nia, ar ról vég zés ben kell dön te nie.

Ha a vég re haj tás fel füg gesz té se irán ti ké rel met a ke re -
set le vél tar tal maz za, az erre nyit va álló ha tár idõ a Pp.
332.  § (3) be kez dé sé ben meg je lölt nyolc nap. Egyéb eset -
ben a Pp. 2.  § (1) és (2) be kez dé sei sze rin ti alap elv bõl kö -
vet ke zõ en „éssze rû idõn be lül” kell ha tá roz ni.

A vég zés nek tar tal maz nia kell a jog or vos la ti jog ra, fel -
leb be zés re való ki ok ta tást, il le tõ leg azt, hogy a vég re haj tás 
fel füg gesz té sét el ren de lõ vég zés fel leb be zés re te kin tet
nél kül vég re hajt ha tó [Pp. 332.  § (4) be kez dé se].

A Ket. ha tá lya alá tar to zó ügyek ben to váb bá azt is tar -
tal maz nia kell, hogy a vég re haj tás fel füg gesz té sé nek ha tá -
lya ki ter jed a ha tá ro za ton ala pu ló jo gok gya kor lá sá ra is.
[Ket. 110.  § (2) be kez dé se]

A bí ró ság nak min den eset ben vizs gál nia kell, hogy a ke -
re set tel tá ma dott ha tá ro zat bí ró ság ál tal fe lül vizs gál ha tó
ha tá ro zat nak vagy vég zés nek, vég re hajt ha tó dön tés nek, il -
let ve vég re hajt ha tó ok irat nak mi nõ sül-e, an nak egyes ré -
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szei te kin te té ben a rész jog erõ be kö vet ke zett-e, a ke re set a
ha tá ro zat egé szét vagy csu pán egyes – jól el kü lö nít he tõ –
ré sze it tá mad ja-e, il let ve hogy a köz igaz ga tá si szerv, az
adó ha tó ság a ha tá ro zat vég re haj tá sát fel füg gesz tet te-e
vagy sem, to váb bá, hogy a ko ráb ban fel füg gesz tett vég re -
haj tást meg szün tet te-e vagy sem, il let ve foly tat ta-e to vább
[Ket. 109–110.  §, 127.  §, 128.  § (3) be kez dé se, 148.  §,
149.  §, 104.  § (4) be kez dé se, Art.II. 143.  §, 145.  §, 160.  §,
(1) be kez dé se].

A vég re haj tás fel füg gesz té se tár gyá ban a bí ró ság mér le -
ge lé si jog kö ré ben el jár va dönt. En nek so rán vizs gál nia
kell a ké re lem ben elõ adot ta kat, fi gye lem mel kell len nie a
Pp. 332.  § (3) be kez dés má so dik mon da tá ban meg ha tá ro -
zott két kö rül mény re, a Ket. 101.  § (3) be kez dé sé ben,
110.  § (3) be kez dé sé ben, 148.  §-ában és az Art.II. 160.  §
(1) be kez dé sé ben fog lal tak ra is. Nincs he lye a vég re haj tás
fel füg gesz té sé nek a Ket. 110.  § (3) be kez dé se ál tal meg ha -
tá ro zott ese tek ben.

A bí ró ság nak fi gye lem mel kell len nie arra is, hogy a
vég re haj tás fel füg gesz té se irán ti ké re lem nem tel je sít he tõ
olyan okok ra ala pí tot tan, ame lyek a bí ró sá gi el já rás nak a
köz igaz ga tá si és adó ha tó sá gi, adó igaz ga tá si el já rás hoz ké -
pest el té rõ jel le gé bõl – sza bá lyo zá si lo gi ká já ból – vagy a
Pp. ren del ke zé sé bõl adó dó an nyil ván va ló an nem ve he tõk
figye lembe. [Pl. Ket. 148.  § (1) be kez dés a)–b) pont ja,
(4) be kez dés c) pont ja, (5) be kez dés a)–b) pont ja]

Mind azok ban az ügyek ben, ami kor a bí ró sá gi fe lül vizs -
gá lat az Art.II. 143.  § (1) és (2) be kez dé se sze rin ti ren del -
ke zé sen ala pul, a vég re haj tás fel füg gesz té se irán ti ké re lem 
el bí rá lá sá nál – az Art.II. 5.  § (1) és (2) be kez dé se ér tel mé -
ben – a Ket sze rin ti sza bá lyo zás nem al kal maz ha tó. Az
Art.II. a fel leb be zés re, a bí ró sá gi fe lül vizs gá lat ra, a vég re -
hajt ha tó ok ira tok ra, a vég re haj tá si el já rás ra és a vég re haj -
tás fel füg gesz té sé re vo nat ko zó an spe ci á lis sza bá lyo zást
rög zít. A bí ró ság azon ban ilyen kor is mér le ge lé si jog kö ré -
ben el jár va dönt, ezért a Pp. 332.  § (3) be kez dés má so dik
mon da tá ban meg ha tá ro zott kö rül mé nye ken kí vül mér le -
ge lé si kö ré be von hat egyéb, a fél ál tal elõ adott okot, kö rül -
ményt is. A vég re haj tás fel füg gesz té sé nek in do ka ként
azon ban nem rög zít he ti az Art.II. 160.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zot ta kat, mi vel ez a Pp. 212.  § (1) be kez dé se
sze rin ti ren del ke zés sel el len té tes len ne.

A vég re haj tás fel füg gesz té se irán ti ké rel met a bí ró ság
ér dem ben csak ak kor tud ja meg vizs gál ni, ha azt a fél in do -
ko lás sal el lát va ter jesz ti elõ, és a ké re lem ben elõ adott oko -
kat, ada to kat, té nye ket, kö rül mé nye ket iga zol ja vagy a kí -
vánt mér ték ben va ló szí nû sí ti, il le tõ leg azok ról egyéb ként
a bí ró ság nak hi va ta los tu do má sa van, il let ve, ha köz tu do -
má sú ak.

A Bszi. 105.  §-a ér tel mé ben a tör vény ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en ho zott irány el vek, elvi dön té sek és kol lé gi u -
mi ál lás fog la lá sok az el té rõ tar tal mú jog egy sé gi ha tá ro zat
meg ho za ta lá ig al kal maz ha tó ak. A jog egy sé gi ha tá ro zat -
ban ki fej tet tek re fi gye lem mel szük sé ges sé vált a KK.
14. sz. ál lás fog la lás tól el té rõ irány mu ta tást tar tal ma zó, a
ha tá lyos jog sza bá lyok nak meg fe le lõ jog egy sé gi ha tá ro zat

meg ho za ta la. En nek köz zé té te lé tõl a KK. 14. sz. ál lás fog -
la lás már nem al kal maz ha tó a jog egy sé gi ha tá ro zat ban
rög zí tett jog sza bá lyok al kal ma zá sá val kap cso la tos dön té -
sek meg ho za ta la so rán.

A ki fej tet tek re fi gye lem mel a jog egy sé gi ta nács – a bí -
ró sá gi jog al kal ma zás egy sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben
(Bszi. 27.  §) – a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá -
ro zott, és ha tá ro za tát a Bszi. 32.  § (4) be kez dé se alap ján a
Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2006. már ci us 30.

Ba u er Já nos né dr. s. k.,
ta nács el nök

Dr. Kár pá ti Mag dol na s. k., Dr. Koz ma György s. k.,
elõ adó bí ró bí ró

Dr. Bu zin kay Zol tán s. k., Dr. Ma da rász Gab ri el la s. k.,
bí ró bí ró

A Magyar Köztársaság Legfelsõbb Bírósága
jogegységi határozata

3/2006. KJE szám

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A Ma gyar Köz tár sa ság Leg fel sõbb Bí ró sá gá nak köz -
igaz ga tá si jog egy sé gi ta ná csa a 2006. már ci us 30. nap ján
meg tar tott nem nyil vá nos ülé sen az egy sé ges ítél ke zé si
gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben a Leg fel sõbb Bí ró ság
Köz igaz ga tá si Kol lé gi um ve ze tõ jé nek in dít vá nya alap ján
meg hoz ta a kö vet ke zõ

jogegységi határozatot:

1. A köz igaz ga tá si per ben a bí ró ság a Pol gá ri per rend -
tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.)
130.  §-ának al kal ma zá sa so rán a ke re set le ve let idé zés ki -
bo csá tá sa nél kül a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény mó do sí tá sá ról és az egyes köz igaz ga tá si nem -
pe res el já rá sok ban al kal ma zan dó sza bá lyok ról ren del ke zõ 
2005. évi XVII. tör vénnyel mó do sí tott Pp. XX. fe je zet sza -
bá lya i nak figye lembe véte lével uta sít hat ja el.

2. A köz igaz ga tá si pe rek ben – je len jog egy sé gi ha tá ro -
zat ban fog lalt el té rõ irány mu ta tás ra te kin tet tel – a Leg fel -
sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u má nak 32. szá mú ál -
lás fog la lá sa a továb biak ban nem al kal maz ha tó.
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INDOKOLÁS

I.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u má nak
ve ze tõ je a jog gya kor lat to vább fej lesz té se, az egy sé ges
ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben, az al kal ma zan -
dó jog sza bá lyok lé nye ges vál to zá sá ra te kin tet tel a Ma gyar
Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény
47.  §-ának (2) be kez dé se, a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és
igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI. tör vény (a továb biak -
ban: Bszi.) 31.  § (1) be kez dés a) pont ja és 29.  § (1) be kez -
dés a) pont ja alap ján, jog egy sé gi ha tá ro zat ho za ta lá ra tett
in dít ványt ab ban a kér dés ben, hogy a Pol gá ri per rend tar -
tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény mó do sí tá sá ról és az
egyes köz igaz ga tá si nem pe res el já rá sok ban al kal ma zan dó
sza bá lyok ról  szóló 2005. évi XVII. tör vény (a továb biak -
ban: mó do sí tó tör vény) 5–18.  §-ai val mó do sí tott Pp.
XX. fe je ze te alap ján in dult köz igaz ga tá si per ben, mely
ese tek ben ke rül het sor a ke re set le vél idé zés ki bo csá tá sa
nél kü li el uta sí tá sá ra, il let ve, hogy e pe rek ben al kal maz ha -
tó-e a Leg fel sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u má nak
32. szá mú ál lás fog la lá sa.

II.

A jog egy sé gi ta nács nem nyil vá nos ülé sén a leg fõbb
ügyész – kép vi se lõ je út ján – a kö vet ke zõ ál lás pon tot fej -
tet te ki:

A mó do sí tó tör vény in do ko lá sa sze rint a tör vény leg -
fõbb cél ja a köz igaz ga tá si el já rá sok so rán ho zott ha tá ro za -
tok bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó sza bá lyok nak 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 se i hez tör té nõ iga zí tá sa, a Ket. ha -
tály ba lé pé se foly tán szük sé ges mó do sí tá sok tör vénybe ik -
ta tá sa, va la mint az ed dig bí rói gya kor lat ban ki mun kált,
azon ban tör vényi sza bá lyo zást igény lõ kér dé sek, jog in téz -
mé nyek el já rá si tör vénybe tör té nõ be épí té se volt. En nek
meg fele lõen a KK. 32. szá mú ál lás fog la lás ban meg fo gal -
ma zott irány mu ta tás tárgy kö re – a köz igaz ga tá si ha tá ro zat
bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta irán ti per ben a ke re set le vél idé zés
ki bo csá tá sa nél kü li el uta sí tá sá nak eset kö rei – is tör vényi
sza bá lyo zást nyert.

A ke re set le vél idé zés ki bo csá tá sa nél kü li el uta sí tá sá nak
ese te it a Pp. 130.  §-a so rol ja fel. A Pp.-nek a mó do sí tó tör -
vény 12.  §-ának (2) be kez dé sé vel be ik ta tott, 2005. no vem -
ber 1-jé tõl ha tá lyos 332/A.  §-a ki eme li azo kat a kö rül mé nye -
ket, ame lye ket a köz igaz ga tá si pe rek ben a 130.  § al kal ma zá -
sa so rán ke re set le vél el uta sí tá si ok nak kell mi nõ sí te ni.

Az ál lás fog la lás I. c) pont ja sze rint, ha a fel leb be zés el -
ké sett és az ez zel kap cso la tos iga zo lá si ké re lem az elsõ és
má sod fo kú köz igaz ga tá si el já rás ban nem ve ze tett ered -
mény re, a ke re set le ve let idé zés ki bo csá tá sa nél kül el kell
uta sí ta ni, mert a köz igaz ga tá si el já rás ban a jog or vos la ti jo -
go sult sá got nem me rí tet ték ki. Ez az ál lás pont – a Ket.

67.  §-ának (3) be kez dé sé re is te kin tet tel – a Ket.
109.  §-ának (2) be kez dé sé vel nem áll össz hang ban.

Az ál lás fog la lás I. pont já hoz fû zött in do ko lás sze rint
csak az ügy ér de mé ben ho zott ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs -
gá la ta kér he tõ. Elõ fel té te le, hogy a ke re set tel élõ ügy fél a
fel leb be zés jo gát ki me rí tet te. Ezek a meg ál la pí tá sok el len -
té te sek a Ket. 109.  §-ának (2) és (3) be kez dé sé vel, il let ve a
Pp. új 332/A.  §-ának b) pont já val.

Az ál lás fog la lás II. pont ja ér tel mé ben az iga zo lá si ké rel -
met el uta sí tó ha tá ro zat el le ni fel leb be zést el bí rá ló ha tá ro -
zat azért nem tá mad ha tó ke re set tel, mert nem mi nõ sül az
ügy ér de mé ben ho zott ha tá ro zat nak. A ki fej tett ál lás pont
el len té tes a Ket. 109.  §-ának (2) be kez dé sé vel.

Az ál lás fog la lás III. pont ja el já rás jo gi szem pont ból ad
mód szer ta ni út mu ta tást a fel pe res per be li le gi ti má ci ó já nak
vizs gá la tá ra. In do ko lá sá ban az ál lam igaz ga tá si el já rás ál ta -
lá nos sza bá lya i ról  szóló 1957. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Áe.) 3.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ügy fél fo ga -
lom ra uta lás a Ket. ha tály ba lé pé sé vel meg ha la dot tá vált.

A mó do sí tó tör vény 7.  §-ának (1)–(3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott Pp. 327. és 327/A.  §-a fel so rol ja a köz igaz -
ga tá si per in dí tá sá ra jo go sul tak kö rét. Ez a kör a Ket.
15.  §-ában fog lalt ügy fél fo ga lom nál szé le sebb. Je len le gi
is me re te ink sze rint a ren del ke zés al kal ma zá sá val kap cso -
lat ban a jo gal kal ma zói gya kor lat egy sé ge sí té sé nek szük -
sé ges sé ge nem me rült fel.

Össze gez ve úgy fog lalt ál lást, hogy:

1. A bí ró ság idé zés ki bo csá tá sa nél kül – a Pp.
130.  §-ának al kal ma zá sa so rán – a ke re set le ve let a köz -
igaz ga tá si per ben a mó do sí tó tör vény 5–18.  §-ai val mó do -
sí tott Pp. XX. fe je ze te sza bá lya i nak al kal ma zá sá val uta sít -
hat ja el.

2. Az 1. pont ban meg ha tá ro zott pe rek ben a Leg fel sõbb
Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u má nak 32. szá mú ál lás -
fog la lá sa nem al kal maz ha tó.

III.

A Bszi. 105.  §-a sze rint a tör vény ha tály ba lé pé sét meg -
elõ zõ en ho zott irány el vek, elvi dön té sek és kol lé gi u mi ál -
lás fog la lá sok az el té rõ irány mu ta tást tar tal ma zó jog egy sé -
gi ha tá ro zat meg ho za ta lá ig al kal maz ha tók. Azon ál lás fog -
la lá sok te kin te té ben, ame lyek az új ren del ke zé sek re fi gye -
lem mel már nem al kal maz ha tó ak, jog egy sé gi ha tá ro zat ban 
kell el té rõ irány mu ta tást adni.

A Leg fel sõbb Bí ró ság Köz igaz ga tá si Kol lé gi u ma a
32. szá mú kol lé gi u mi ál lás fog la lá sát a Pp. XX. fe je ze té nek 
az 1991. évi XXVI. tör vénnyel meg ál la pí tott ren del ke zé -
se i re, va la mint az Áe. sza bá lya i ra fi gye lem mel a jog gya -
kor lat egy sé ge sí té se ér de ké ben al kot ta meg.

A mó do sí tó tör vény 2005. no vem ber 1. nap já val mó do -
sí tot ta a Pp. XX. fe je ze té nek ko ráb bi ren del ke zé se it.

A Ket. – fõ sza bály ként – 2005. no vem ber 1. nap ján lé -
pett ha tály ba. Ren del ke zé sei nem csak az Áe. sza bá lya it
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he lyez ték ha tá lyon kí vül, ha nem a Pp. XX. fe je ze té nek
egyes ren del ke zé se it is mó do sí tot ták.

Mi u tán nem csak a köz igaz ga tá si el já rás so rán al kal ma -
zás ra ke rü lõ el já rá si tör vény vál to zott meg alap ja i ban, ha -
nem a Pp.-nek a köz igaz ga tá si pe rek kü lön le ges sza bá lya it 
tar tal ma zó XX. fe je ze te is, ezért in do kolt a 32. szá mú kol -
lé gi u mi ál lás fog la lás ban ér tel me zett sza bá lyok te kin te té -
ben az érin tett jog el vek idõ sze rû sí té se.

A Pp. 324.  § (1) be kez dé se sze rint az I–XIV. fe je zet ren -
del ke zé se it a köz igaz ga tá si ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta irán ti
pe rek ben a XX. fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal -
maz ni. Erre te kin tet tel a Pp. 130.  § (1) be kez dés i) pont já -
nak al kal ma zá sá nál figye lembe kell ven ni a Pp. mó do sí tott 
330.  § (1) be kez dés a), b) és c) pont ját is.

Ez utób bi sze rint, ha a köz igaz ga tá si el já rás ban a jogi
kép vi se lõ olyan meg ha tal ma zást csa tolt, amely a per vi te -
lé re is vo nat ko zik, az erre való uta lást a ke re set le vél nek
tar tal maz nia kell.

A Pp.-nek a mó do sí tó tör vény 7.  §-ával mó do sí tott
327.  § (4) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy a per ben fél le -
het az is, akit a köz igaz ga tá si jog sza bá lyai sze rint jo gok il -
let het nek és kö te le zett sé gek ter hel het nek, to váb bá az a
köz igaz ga tá si szerv is, amely nek egyéb ként nincs per be li
jog ké pes sé ge. A fen ti két – az ál ta lá nos sza bá lyok tól el té -
rõ – ren del ke zés re fi gye lem mel kell len ni a Pp. 130.  §
(1) be kez dés e) pont já nak al kal ma zá sa so rán.

A jog or vos la ti jog nak a köz igaz ga tá si el já rás so rán tör -
té nõ ki me rí té se alap ve tõ fel té te le a köz igaz ga tá si ha tá ro -
zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta irán ti per kez de mé nye zé sé nek.
A Pp.-nek a mó do sí tó tör vény 12.  § (2) be kez dé sé vel be ik -
ta tott 332/A.  § a) és b) pont ja úgy ren del ke zik, hogy nem
le het olyan köz igaz ga tá si ha tá ro zat fe lül vizs gá la ta tár gyá -
ban köz igaz ga tá si pert in dí ta ni, amely nek fe lül vizs gá la tát
tör vény zár ja ki, il let ve ab ban a köz igaz ga tá si el já rás ban,
ame lyik ben egyik fél sem me rí tet te ki a jog or vos la ti jo gát.
Ez utób bi ren del ke zés bõl egy ér tel mû en kö vet ke zik, hogy
a fel pe res nek nem sze mély sze rint kell a jog or vos la ti jo got
ki me rí te nie a köz igaz ga tá si el já rás so rán ah hoz, hogy a
jog or vos lat ered mé nye ként ho zott köz igaz ga tá si ha tá ro zat 
bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát kér hes se, elég sé ges, ha a ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ra bár me lyik arra jo go sult fel leb be zé se
foly tán ke rült sor.

A Pp.-nek a mó do sí tó tör vény 5.  § (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott 327.  § (1) be kez dé se sze rint a köz igaz ga tá si
per in dí tá sá ra az jo go sult, aki a fe lül vizs gá lan dó köz igaz -
ga tá si ha tá ro zat alap já ul szol gá ló el já rás ban ügy fél volt,
vagy az ügy fél jog ál lá sa il let te meg, aki nek jo gát vagy jo -
gos ér de két a köz igaz ga tá si ha tá ro zat köz vet le nül érin ti,
vagy aki nem zet kö zi szer zõ dés alap ján kör nye ze ti in for -
má ci ót kért a köz igaz ga tá si szerv tõl és e ké rel mét a köz -
igaz ga tá si szerv fi gyel men kí vül hagy ta, hely te len mó don
el uta sí tot ta vagy nem adott ki elé gí tõ vá laszt.

A Ket. 15.  § (1) be kez dé se sze rint ügy fél az a ter mé sze -
tes vagy jogi sze mély, to váb bá jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ szer ve zet, aki nek (amely nek) jo gát, jo gos ér -
de két vagy jogi hely ze tét az ügy érin ti, akit (ame lyet) ha tó -
sá gi el len õr zés alá von tak, il let ve aki re (amely re) néz ve
– tu laj do nát, jo ga it és va gyon tár gya it is ide ért ve – a ha tó -

sá gi nyil ván tar tás ada tot tar tal maz. Ha jog sza bály más ként 
nem ren del ke zik, a lé te sít ménnyel kap cso la tos, il let ve a te -
vé keny ség en ge dé lye zé sé re irá nyu ló el já rás ban ügy fél a
ha tás te rü le ten levõ va la mennyi in gat lan tu laj do no sa és az
in gat lan-nyil ván tar tás ba be jegy zett jog sze rû hasz ná ló ja.
Tör vény vagy kor mány ren de let meg ha tá ro zott ügy faj ták ra 
rész le te sebb ügy fél fo gal mat ál la pít hat meg. Az ügy fél jo -
gai meg il le tik az ügy el bí rá lá sá ban ha tó ság ként (szak ha tó -
ság ként) részt nem vevõ ha tó sá got is, amely nek fel adat kö -
rét az ügy érin ti. Meg ha tá ro zott ügyek ben a tör vény az
ügy fél jo ga i val ru ház hat ja fel az ér dek vé del mi szer ve ze te -
ket és azo kat a tár sa dal mi szer ve ze te ket, ame lyek nek a
nyil ván tar tás ba vett te vé keny sé ge va la mely alap ve tõ jog
vé del mé re vagy va la mi lyen köz ér dek ér vény re jut ta tá sá ra
irá nyul.

A fel pe res tör vényi ér de kelt sé gé nek hi á nya ál ta lá ban
csak a ke re set ér de mi vizs gá la ta so rán és csak ak kor ál la -
pít ha tó meg, ha a Ket. 15.  § (1)–(6) be kez dé se, ille tõ leg a
Pp. 327.  § (1) be kez dés a)–c) pont ja alap ján sincs per in dí -
tá si jo go sult sá ga.

A Ket. nem csak a köz igaz ga tá si szerv ér de mi dön té sé -
nek meg tá ma dá sát te szi le he tõ vé a bí ró ság elõtt. A ha tá ro -
zat el len (amely min dig az ügy ér de mé ben ho zott dön tést
tar tal maz) – tör vény ki zá ró ren del ke zé se hi á nyá ban – a ke -
re set le vél be nyúj tá sá val köz igaz ga tá si per kez de mé nyez -
he tõ – fõ sza bály ként –, míg a Ket. 109.  § (2) be kez dé sé nek 
ren del ke zé se sze rint a köz igaz ga tá si vég zés el len bí ró sá gi
fe lül vizs gá lat nak van he lye. A mó do sí tó tör vény 3.  §
(1) be kez dé se sze rint a ké re lem tár gyá ban a me gyei bí ró -
ság nem pe res el já rás ban vég zés sel ha tá roz.

E sza bály alól ki vé telt ké pez a Pp. 324.  § (2) be kez dés
a) pont já ban fog lal tak alap ján a Ket. 130.  § (4) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott, a ha tó sá gi szer zõ dés ben fog lalt kö te le -
zett ség meg sze gé se ese tén vég re haj tást el ren de lõ vég zés,
mellyel szem ben a vég re haj tás ra ha lasz tó ha tá lyú ke re set -
tel le het élni.

IV.

A Ket. ha tály ba lé pé se, ille tõ leg a Pp. XX. fe je ze té nek a
32. szá mú kol lé gi u mi ál lás fog la lás ban érin tett, ille tõ leg al -
kal ma zott ren del ke zé se i nek alap ve tõ vál to zá sa in do kol ta a 
jog egy sé gi ha tá ro zat ho za ta lát, mely re fi gye lem mel a
32. szá mú kol lé gi u mi ál lás fog la lás ko ráb bi ren del ke zé sei
a továb biak ban nem al kal maz ha tók.

Bu da pest, 2006. már ci us 30.

Dr. Ka sza i né
Ba u er Já nos né dr. s. k., dr. Me zey Ka ta lin s. k.,

ta nács el nök elõ adó bíró

Dr. Koz ma György s. k., Dr. Bu zin kay Zol tán s. k.,
bíró bíró

Dr. Ma da rász Gab ri el la s. k.,
bíró
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
15/2006. (IV. 23.) OVB
 á l  l á s  f o g  l a  l á  s a

a kül kép vi se le ti sza va za tok meg szám lá lá sá ra ki je lölt
sza va zó kör sza va zat szám lá ló bi zott sá gá nak

a sza va zat szám lá lás sal kap cso la tos te vé keny sé ge
tárgyában

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a vá lasz tá si el já rás ról
szó ló 1997. évi C. tör vény (a to váb bi ak ban: Ve.) 90/A. §
(4) be kez dé sé nek a) pont já ban biz to sí tott ha tás kö ré ben el jár -
va a kül kép vi se le ti sza va za tok meg szám lá lá sá ra ki je lölt sza -
va zó kör sza va zat szám lá ló bi zott sá gá nak a sza va zat szám lá -
lás sal kap cso la tos te vé keny sé ge tár gyá ban az aláb bi

ál lás fog la lást

adja ki:

A Ve. 97/A. §-a a kö vet ke zõk sze rint ren del ke zik:
„(1) Az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si 

bi zott ság a 73/A. § (4) be kez dé se sze rin ti, a kül kép vi se le ti
sza va zó la po kat tar tal ma zó bel sõ bo rí té ko kat – azok fel -
bon tá sa nél kül – szál lí tó bo rí ték ba zár ja, ame lyen fel kell
tün tet ni az ab ban el he lye zett bel sõ bo rí té kok szá mát. A
szál lí tó bo rí té kot az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti
vá lasz tá si bi zott ság tag jai alá írá suk kal hi te le sí tik, to váb -
bá el nö ke bé lyeg zõ le nyo mat tal is el lát ja. Az or szág gyû lé si
egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság a szál lí tó bo rí -
ték ban el he lye zett bel sõ bo rí té kok szá mát kü lön jegy zõ -
könyv ben rög zí ti. Az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti 
vá lasz tá si bi zott ság el nö ke a szál lí tó bo rí té kot és a jegy zõ -
könyv egy pél dá nyát az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke -
rü let szék he lyén lévõ, az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke -
rü le ti vá lasz tá si bi zott ság ál tal ki je lölt sza va zó kör sza va -
zat szám lá ló bi zott sá ga el nö ké nek adja át.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti sza va zat szám lá ló bi zott ság
a kül kép vi se le ti sza va zó la po kat tar tal ma zó bo rí té ko kat
– azok fel bon tá sa nél kül – össze ke ve ri a sza va zó kör ben
 leadott sza va za to kat tar tal ma zó bo rí té kok kal.

(3) A sza va zás má so dik for du ló já ban az (1) be kez dé se
sze rin ti sza va zat szám lá ló bi zott ság a sza va zás le zá rá sa
után le zár ja az ur nát úgy, hogy ne le hes sen abba sza va zó -
la pot el he lyez ni vagy ab ból sza va zó la pot el tá vo lí ta ni. Az
ur nát a sza va zat szám lá ló bi zott ság az or szág gyû lé si egyé -
ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság nak adja át, amely
gon dos ko dik an nak biz ton sá gos õr zé sé rõl.

(4) A sza va zás má so dik for du ló já ban az or szág gyû lé si
egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá si bi zott ság leg ké sõbb a
ma gyar or szá gi sza va zást kö ve tõ 6. na pon az ur nát és a
73/A. § (4) be kez dé se sze rin ti sza va zó la po kat tar tal ma zó
bo rí té ko kat át ad ja az (1) be kez dés sze rin ti sza va zat szám -

lá ló bi zott ság nak, amely a je len §-ban és – a 76. § ki vé te lé -
vel – a IX. fe je zet ben fog lalt fel ada to kat ha la dék ta la nul el -
lát ja.”

A Ve. IX. fe je ze te a sza va za tok össze sí té se cím alatt tar -
tal maz za töb bek kö zött a sza va zat szám lá lás sal kap cso la -
tos ren del ke zé se ket (72. §).

Az or szág gyû lé si vá lasz tá sok 2. for du ló já ban a kül kép -
vi se le ti sza va za tok meg szám lá lá sá ra ki je lölt sza va zó kör -
ben a vá lasz tá si el já rás ról szó ló 1997. évi C. tör vény nek az 
or szág gyû lé si kép vi se lõk vá lasz tá sán tör té nõ vég re haj tá -
sá ról szó ló 60/2005. (XII. 21.) BM ren de let 5. mel lék le té -
nek 1/b. min tá ja sze rin ti jegy zõ köny vet kell ki töl te ni,
amely csak a vá lasz tó pol gá rok (név jegy zék ben lé võk,
vissza uta sí tot tak, sza va zó ként meg je len tek, a kül kép vi se -
le ti név jegy zé ken sze rep lõk) szá má val kap cso la tos ada to -
kat tar tal maz, de olyan ada tot, amely sza va zat szám lá lás
so rán len ne meg ál la pít ha tó, nem tar tal maz.

A fen ti ren del ke zé sek bõl – fi gye lem mel az Al kot mány
71. § (1) be kez dé sé ben rög zí tett, a sza va zás tit kos sá gát
meg fo gal ma zó alap elv re is – egy ér tel mû en kö vet ke zik: a
kül kép vi se le ti sza va za tok meg szám lá lá sá ra ki je lölt sza va -
zó kör ben az or szág gyû lé si kép vi se lõ-vá lasz tás má so dik
for du ló já ban csak az az el já rás te kint he tõ tör vé nyes nek,
mely nek so rán a sza va zat szám lá ló bi zott ság a má so dik
for du ló nap ján a sza va zás le zá rá sát kö ve tõ en az ur nát (ur -
ná kat) nem bont ja fel, ha nem an nak nyí lá sát lezárja.

Az urná(k)ban lévõ sza va za tok meg szám lá lá sá ra csak
azt kö ve tõ en ke rül het sor, hogy a kül kép vi se le te ken le -
adott sza va zó la po kat tar tal ma zó bo rí té ko kat a sza va zat -
szám lá ló bi zott ság össze ke ver te a sza va zó kör ben le adott
sza va za to kat tar tal ma zó bo rí té kok kal.

Az Al kot mány bí ró ság 32/2004. (IX. 14.) AB ha tá ro za -
tá ban ki fej tet te: „A sza va zás tit kos sá gát az ál lam nak min -
den kö rül mé nyek kö zött biz to sí ta nia kell. A sza va zás tit -
kos sá gát sér ti az is, ha a sza va za tok szám lá lá sa so rán re -
konst ru ál ha tó a vá lasz tó pol gá rok ál tal le adott sza va za tok
tar tal ma, a sza va zat szám lá ló bi zott ság meg tud ja ál la pí ta -
ni, hogy a vá lasz tó pol gár mi lyen sza va za tot adott le.”

Az Or szág gyû lés az Al kot mány bí ró ság idé zett ha tá ro -
za tá ban fog lal tak nak ele get téve al kot ta meg a kül kép vi se -
le ti sza va za tok meg szám lá lá sá nak Ve.-ben ta lál ha tó rend -
jét. En nek meg fe le lõ en az Al kot mány ban fog lalt, és a Btk.
211. § f) pont ja alap ján bün te tõ jo gi vé del met él ve zõ sza va -
zás tit kos sá ga vá lasz tá si alap elv sé rel mét va ló sít hat ja meg
az a sza va zat szám lá ló bi zott ság, amely a kül kép vi se le ti
sza va za tok kal tör té nõ össze ke ve rést meg elõ zõ en meg -
szám lál ja a sza va zó kör ben le adott sza va za to kat.

En nek meg fe le lõ en az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a
Ve. 90/A. § (4) be kez dés l) pont já ban meg fo gal ma zott ha -
tás kö ré ben el jár va min den olyan eset ben bün te tõ fel je len -
tést tesz, mi kor a kül kép vi se le ti sza va za tok meg szám lá lá -
sá ra ki je lölt sza va zat szám lá ló bi zott ság a kül kép vi se let rõl
ér ke zõ sza va za to kat a sza va zó kör ben le adott töb bi sza va -
zat tól el kü lö nít ve szá mol ja meg.

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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A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

,,A külpolitika és diplomácia népszerûsítését
segítõ kommunikációs tevékenység támogatása”

címmel

A pá lyá zat kód szá ma: KÜM-2006 SZKF pá lyá zat

1. A tá mo ga tás cél ja

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

A Kül ügy mi nisz té ri um a 2006. év ben elõny ben ré sze sí -
ti azo kat a pá lyá za to kat, ame lyek az if jú ság tá jé koz ta tá sát,
kül po li ti ka és dip lo má cia irán ti ér dek lõ dé sé nek fel kel té sét 
tû zik cél juk ká, illetve, ame lyek az if jú ság be vo ná sá val,
ak tív sze rep vál la lá sá val jön nek lét re.

2. Tá mo ga tott te vé keny sé gi kö rök

Ren dez vé nyek, ve tél ke dõk, já té kok szer ve zé se, rend -
sze res vagy idõ sza ki ki ad vá nyok, cik kek meg je len te té se,
tá jé koz ta tó anya gok ké szí té se és ter jesz té se, fil mek és vi -
deó anya gok, elekt ro ni kus in for má ció hor do zók ké szí té se,
kép zé sek és ta nul má nyi ver se nyek szer ve zé se, le bo nyo lí -
tá sa, egyéb kom mu ni ká ci ós te vé keny ség, illetve az 1. pont 
alatt em lí tett cé lo kat szol gá ló egyéb prog ram.

3. A pá lyá zók köre:

3.1. tár sa dal mi szer ve zet, amely cél jai össze egyez tet -
he tõ ek a pá lyá za ti ki írás cél ja i val, és ame lyet Ma gyar or -
szá gon vet tek nyil ván tar tás ba 2004. áp ri lis 1. elõtt, és
amely az alap sza bá lyá nak, ala pí tó ok ira tá nak meg fe le lõ
te vé keny sé get tény le ge sen foly tat ja;

3.2. gaz dál ko dó szer ve zet: olyan mû kö dõ gaz dál ko dó
szer ve zet, ame lyet 2004. áp ri lis 1. elõtt Ma gyar or szá gon
je gyez tek be, és te vé keny sé gi kö ré ben sze re pel a meg pá -
lyá zott te vé keny ség, to váb bá vál lal ja, hogy a meg pá lyá -
zott te vé keny sé get non pro fit te vé keny ség kö ré ben (azaz
ön költ sé gi ér té ken) vég zi.

3.3. Nem nyújt hat nak be pá lyá za tot: pár tok, mun ka -
adói és mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szer vek, biz to sí tó
egye sü le tek, va la mint az egy há zak.

4. Egy pá lyá zat tal ma xi má li san 5 000 000 Ft tá mo ga -
tás nyer he tõ. A tá mo ga tás alsó ha tá ra 300 000 Ft. A pá -
lyá zat tal fel oszt ha tó összeg: 46 mil lió Ft.

4.1. A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ tá mo -
ga tás.

4.2. A pá lyá zó nak min den eset ben ren del kez nie kell
sa ját for rás sal. Sa ját for rás a tá mo ga tan dó te vé keny ség
meg va ló sí tá sá hoz a pá lyá zó, il let ve társ fi nan szí ro zó ál tal
biz to sí tott sza bad pénz esz köz. Társ fi nan szí ro zás ese tén a
társ fi nan szí ro zó ál tal biz to sí tott pénz esz köz nek a pá lyá zat
be nyúj tá sa kor a pá lyá zó ren del ke zé sé re kell áll nia. A sa ját
for rás mér té ke: a tá mo ga tott pro jekt költ ség ve té se
20%-ának meg fe le lõ összeg. Nem te kint he tõ sa ját for rás -
nak az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl nyúj tott tá mo ga tás.
A sa ját for rás meg lé té rõl a pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell,
to váb bá kö te les bank szám la ki vo nat tal, szer zõ dés sel vagy
hi tel ígér vén nyel iga zol ni össze gét.

4.3. A tá mo ga tás össze ge ki zá ró lag ak kor hasz nál ha tó
fel az egyes költ sé gek után járó áfa ki fi ze té sé re, ha a tá mo -
ga tás sal fe de zett te vé keny ség gel kap cso lat ban a pá lyá zó
áfa le vo ná sá ra vagy vissza igény lé sé re nem jo go sult.

4.4. Rend kí vül in do kolt eset ben – a pá lyá zó pá lyá zat tal 
egy ide jû leg be nyúj tott ké rel mé re – a mi nisz té ri um dön té se 
alap ján: az el nyert tá mo ga tás leg fel jebb 25%-áig, de ma xi -
mum 300 000 Ft-ig elõ leg fo lyó sít ha tó. Az elõ leg irán ti ké -
re lem ben rész le te sen ki kell fej te ni a ké re lem in do ka it.

4.5. Rend kí vül in do kolt eset ben, a mi nisz té ri um dön té -
se alap ján: nem pro fit ori en tált szer ve zet ese tén, az
500 000 Ft-ot meg nem ha la dó tá mo ga tá si összeg a tel je sí -
tést meg elõ zõ en – utó la gos el szá mo lás sal – egy összeg ben
fo lyó sít ha tó. Az erre irá nyu ló ké re lem ben rész le te sen ki
kell fej te ni a ké re lem in do ka it.

4.6. A tá mo ga tás nem hasz nál ha tó fel szál lí tá si és biz -
to sí tá si költ sé gek re, adó, il let ve meg bí zá si dí jak kal vagy
ho no rá ri u mok kal kap cso lat ban fel me rü lõ adók vagy já ru -
lé kok meg fi ze té sé re, sa ját dol go zók bér költ sé gé nek fe de -
zé sé re, sem ezen dol go zók nak egyéb jog vi szony alap ján
tör té nõ ki fi ze té sé re.

4.7. A pá lyá zat be adá sa elõtt meg va ló sult te vé keny ség
vissza me nõ le ges tá mo ga tá sá ra nincs le he tõ ség.

4.8. A nyer tes pá lyá zó nak a meg pá lyá zott te vé keny ség
meg va ló sí tá sát leg ké sõbb 2007. má jus 1. ha tár idõ vel be
kell fe jez nie.

4.9. A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sá ra – a 4.4. és a
4.5. pon tok ban fog lalt ese te ket ki vé ve – utó lag, a tá mo ga -
tott te vé keny ség tel jes meg va ló sí tá sát kö ve tõ en ke rül sor.
Az el szá mo lás nak szám lák kal iga zol tan tar tal maz nia kell
a tá mo ga tá si összeg, a sa ját for rás és a társ fi nan szí ro zás
fel hasz ná lá sá ról  szóló ki mu ta tást, a pá lyá zat VI. szá mú
mel lék le té ben fog lal tak nak meg fele lõen.

4.10. Ab ban az eset ben, ha a pá lyá zat tal ren del ke zés re
bo csá tott tel jes ke ret összeg ki me rül vagy – ál lam ház tar tá si 
ok ból – zá ro lás ra ke rül, a Kül ügy mi nisz té ri um in ter ne tes
hon lap ján er rõl tá jé koz ta tást tesz köz zé.
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5. Tá mo ga tás ban ré sze sül het az a pá lyá zó:

a) aki a be nyúj tott pá lyá zat tar tal mát és ki vi te le zé sé nek 
mód ját rész le te sen is mer te ti;

b) aki nek pá lyá za ti anya ga meg fe lel a ma gas szak mai,
ki vi te le zé si, mi nõ sé gi kö ve tel mé nyek nek;

c) aki nek al kal mas sá ga az adott szak mai te vé keny sé gi
te rü le ten el fo ga dott szem pon tok alap ján meg ál la pít ha tó;

d) aki a be nyúj tott pá lyá zat le bo nyo lí tá sá ra kö te le zett -
sé get vál lal.

6. Nem nyújt ha tó tá mo ga tás azon pá lyá zó ré szé re:

a) aki csõd el já rás, fel szá mo lás, vég el szá mo lás alatt áll;

b) aki a Kül ügy mi nisz té ri um mal ko ráb ban kö tött bár -
mely szer zõ dés ben fog lal ta kat meg szeg te;

c) aki nek le járt ese dé kes sé gû adó- vagy adók mód já ra
be hajt ha tó köz tar to zá sa van;

d) aki nem ren del ke zik a 4.2. pont ban meg ha tá ro zott
mér té kû sa ját for rás sal;

e) aki pá lyá za tá ban va lót lan, meg té vesz tõ ada to kat
szol gál tat;

f) aki nem fe lel meg az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992.
évi XXXVIII. tör vény 15.  § (7)–(9) be kez dé se i ben meg ha -
tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek;

g) aki nem fe lel meg a je len pá lyá zat ki írá sá ban fog lalt
fel té te lek bár me lyi ké nek.

7. A dön tés fo lya ma ta

7.1. A be nyúj tott pá lyá za to kat a Kül ügy mi nisz té ri um
ille té kes mun ka bi zott sá ga bí rál ja el, a be ér ke zést kö ve tõ
ülé sén. A Kül ügy mi nisz té ri um az ered mény rõl a dön tést
kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül írás ban tá jé koz tat ja a pá lyá -
zót. A pá lyá zat el uta sí tá sa, il let ve a pá lyá zat ered mé nye
 miatt jog or vos lat nak he lye nincs. A pá lyá zat nyer te se i nek
ne vét, a nyer tes pro jekt meg ne ve zé sét és a tá mo ga tás
össze gét a Kül ügy mi nisz té ri um hon lap ján (http://www.
 kulugyminiszterium.hu) köz zé te szi.

7.2. Az ér té ke lés szem pont jai:

a) a pá lyá zat a ki tû zött cé lok nak és tá mo gat ha tó te vé -
keny sé gek nek tör té nõ ál ta lá nos meg fe le lé se;

b) a pá lyá zat szak mai szín vo na la, meg va ló sít ha tó sá ga;

c) pénz ügyi ér té ke lés: meg ala po zott ság, költ ség ha té -
kony ság.

7.3. Ér vény te len az a pá lyá zat:

a) amely nem fe lel meg a ki írás nak;

b) ame lyet nem a meg adott ûr la pon nyúj tot tak be;

c) ame lyet nem a 3. pont ban meg ha tá ro zott jo go sult
nyúj tott be;

d) amely hi ány pót lást, il let ve a hi ány pót lás ra meg adott
ha tár idõ ered mény te len el tel tét köve tõen sem tar tal maz za
a 8. és a 9. pon tok ban fel so rolt ada to kat és dokumentu -
mokat;

e) ame lyet a 11. pont ban meg ha tá ro zott be adá si ha tár -
idõt köve tõen nyúj tot tak be.

7.4. Hi ány pót lás nak egy al ka lom mal van he lye. A pá -
lyá zó a hi ány pót lás nak – az arra vo nat ko zó fel szó lí tás kéz -
hez vé te lé tõl szá mí tott – 8 na pon be lül ele get kell te gyen.

8. A pá lyá zat nak tar tal maz nia kell a hi ány ta la nul ki töl -
tött ûr la pot (a pá lyá za ti ki írás I. szá mú mel lék le te).

9. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:

a) ere de ti ben a pá lyá zó 30 nap nál nem ré geb bi cég ki -
vo na tát, vagy iga zo lást a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl;

b) a köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írá si cím pél dányt;

c) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá it ve ze tõ hi tel in té -
ze tek 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám(ok) meg je lö lé sé vel – a pá lyá zó bank szám lá i nak ve -
ze té sé rõl, fi ze tõ ké pes sé gé rõl;

d) ere de ti ben a pá lyá zó bank szám lá ját ve ze tõ hi tel in té -
zet 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sát – a pon tos szám la -
szám meg je lö lé sé vel – ar ról, hogy a pá lyá zat ban vál lalt,
4.2. pont sze rin ti sa ját for rás ren del ke zés re áll;

e) a pá lyá zó lé te sí tõ ok ira tá ról ké szí tett egy sze rû má so -
la tot;

f) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az adó ha tó ság tól ar -
ról, hogy köz tar to zás sal nem ren del ke zik;

g) a meg pá lyá zott prog ram ra fel kért kül sõ szak ér tõk
szán dék nyi lat ko za tát ar ról, hogy el vál lal ják a prog ram ban
való rész vé telt;

h) gaz dál ko dó szerv ese té ben az elõ zõ két év pénz ügyi
mér le gét;

i) a pá lyá zó cég sze rû en alá írt, a pá lyá za ti fel hí vás II.,
IV. és V. szá mú mel lék le té ben fog lalt nyi lat ko za tát;

j) gaz dál ko dó szer vek ese té ben a 9. i) pont ban fog lalt
nyi lat ko za tok mel lett a pá lyá zó cég sze rû en alá írt, a pá lyá -
za ti fel hí vás III. szá mú mel lék le té ben fog lalt nyilatko zatát.

10. Egyéb ren del ke zé sek

10.1. A tá mo ga tá si szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té sét
és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sát a Kül ügy -
mi nisz té ri um el len õr zi. A tá mo ga tás ren del te tés tõl el té rõ
fel hasz ná lá sát a Kül ügy mi nisz té ri um ál la pít ja meg.

10.2. A nyer tes pá lyá zó val a Kül ügy mi nisz té ri um az
el szá mo lás rész le tes tar tal mi és pénz ügyi sza bá lya it tar tal -
ma zó tá mo ga tá si szer zõ dést köt. Ab ban az eset ben, ha a
nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó ok ból a tá mo ga tá si szer zõ dés 
meg kö té sé re a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal meg ha tá ro zott
ha tár idõt kö ve tõ 10 mun ka na pon be lül nem ke rül sor, a tá -
mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.
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10.3. A tá mo ga tás a meg pá lyá zott összeg nél ala cso -
nyabb összeg ben is meg ál la pít ha tó. Amennyi ben a pá lyá -
zó az ala cso nyabb összeg ese tén is ké pes és kész a pá lyá -
zat ban vál lal tak meg va ló sí tá sá ra, er rõl, a dön tés kéz hez vé -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül, kö te les írás ban nyi lat koz ni. A
nyi lat ko zat hoz csa tol ni kell a mó do sí tott meg va ló sí tá si
ütem ter vet és a mó do sí tott költ ség ve tést. A mó do sí tott
költ ség ve tés ben az ere de ti költ ség ve tés ben vál lalt sa ját
for rás csök kent he tõ, de mi ni má li san fe dez nie kell a mó do -
sí tott költ ség ve tés 20%-át.

10.4. A nyer tes pá lyá zó nem kö te les el fo gad ni a meg -
ítélt tá mo ga tást, ha úgy íté li meg, hogy az el nyert tá mo ga -
tás annyi val ke ve sebb, mint a kért tá mo ga tás, hogy az nem
te szi le he tõ vé a ter ve zett pro jekt meg va ló sí tá sát.

10.5. A pá lyá zat be nyúj tá sá val a pá lyá zó tu do má sul
ve szi, hogy a pro jekt le bo nyo lí tá sá nak tel jes össze gé vel
leg ké sõbb 2007. jú ni us 30. nap já ig kö te les el szá mol ni. A
ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a pá lyá zót a tá mo ga tás nem
il le ti meg.

10.6. A tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott be szer zé -
se ket ér ték ha tár tól füg gõ en a min den kor ha tá lyos köz be -
szer zé si tör vény sza bá lya i ra te kin tet tel kell megvalósítani.

10.7. Egyéb, a pá lyá zat ban nem sza bá lyo zott kér dé sek -
ben a Pol gá ri Tör vény könyv, valamint a Kül ügy mi nisz té -
ri um fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok

fel hasz ná lá sá nak, el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló
3/2006. (IV. 3.) KüM ren de let elõ írásait kell al kal maz ni.

11. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja, he lye és ha tár ide je

A pá lyá za tok be ér ke zé se fo lya ma tos, vég sõ ha tár ide je:
2006. szep tem ber 30.

A pá lyá za to kat ki zá ró lag pos tai úton le het be nyúj ta ni.
Cím: Kül ügy mi nisz té ri um Szó vi või és Köz kap cso la ti Fõ -
osz tály Tit kár sá ga, 1027 Bu da pest, Bem tér 4. A bo rí té kon 
fel kell tün tet ni a pá lyá zat kódszámát: KÜM-2006 SZKF
pályázat.

A pá lyá za tot 2 pél dány ban, ma gyar nyel ven, az ûr lap és
az egyéb elõ írt do ku men tu mok csa to lá sá val kell be nyúj ta -
ni. Az ûr lap és a nyi lat ko za tok tar tal muk ban nem vál toz -
tat ha tók meg. Bár mi ne mû vál toz ta tás a pályázó kizárását
vonja maga után.

A pá lyá za ti ûr lap és a nyi lat ko za tok a Külügyminisz -
térium hon lap já ról (http://www.ku lugy mi nisz te ri um.hu/
 pályázatok) letölthetõ.

A pá lyá zat tal kap cso lat ban ki egé szí tõ in for má ci ó kért
ki zá ró lag írás ban le het a Kül ügy mi nisz té ri um Szó vi või és
Köz kap cso la ti Fõ osz tá lya Tit kár sá gá hoz [fax: 06 (1)
458-1961, e-ma il: koz kap cso lat@kum.hu] for dul ni.

Kül ügy mi nisz té ri um
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A pá lyá za ti fel hí vás I. szá mú mel lék le te

PÁLYÁZATI ÛRLAP

(Minden pályázó részére)

(A pá lyá za ti ûr lap ere de ti szö ve gé ben tör té nõ bár mi lyen vál toz ta tás a pá lyá zat au to ma ti kus ki zá rá sát von ja maga után!)

A) Pá lyá za ti ada tok

1. A pá lyá zó szer ve zet

Tel jes név:
Rö vid név (be tû szó stb.):
Szék hely, te lep hely címe:
Cég jegy zék szám, nyil ván tar tás ba vé tel szá ma:
Adó szám:
Te le fon szám:
Faxszám:
E-ma il cím:

2. A pá lyá zó szer ve zet meg je lö lé se (csak egyet je löl jön be)

non pro fit szer ve zet pro fit ori en tált gaz dál ko dó szer ve zet

3. A pá lyá zó szer ve zet bank i ada tai

Szám la ve ze tõ bank(ok) meg ne ve zé se:
A bank(ok) címe(i):

A pá lyá zó bank szám la szá ma(i):

4. A pá lyá zó szer ve zet kép vi se le té re jo go sult sze mély ada tai

Neve:

Te le fon-/fax szá ma:
E-ma il:

                                   .................................................
                                        alá írás

5. A pá lyá zó nak a meg pá lyá zott te vé keny ség le ve ze té sé re ki je lölt meg bí zott ja

Neve:

Te le fon-/fax szá ma:
E-ma il:

                                   .................................................
                                        alá írás
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6. A pá lyá zó szer ve zet te vé keny sé gé nek, ál ta lá nos cél ki tû zé se i nek rö vid le írá sa

7. Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá sá ban?

igen nem

8. Ré sze sült-e a pá lyá zat be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom év ben az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl tá mo ga tás ban?

  Ha igen, ak kor mely költ ség ve té si szerv tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra és mek ko ra összeg ben?

Tá mo ga tó Év Prog ram meg ne ve zé se
El nyert tá mo ga tá si összeg

brut tó HUF

Össze sen:

9. A meg pá lyá zott te vé keny ség rö vid és rész le tes le írá sa, üte me zé se, a szak ér tõk, szer zõk, elõ adók fel so ro lá sa

A meg pá lyá zott te vé keny ség kez dõ és be fe je zõ idõ pont ja, üte me zé se:

A meg pá lyá zott te vé keny ség rö vid le írá sa:

A meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes le írá sa, a szak ér tõk, szer zõk, elõ adók fel so ro lá sa:
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10. A meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té se

  Kér jük, mu tas sa be a meg pá lyá zott te vé keny ség rész le tes költ ség ve té sét az aláb bi táb lá zat ki töl té sé vel. A költség -
vetési terv ben kü lön sze re pel tet ni kell az áfa össze gét.

Fel hasz ná lás meg ne ve zé se Rész le tez ve
Tel jes brut tó
összeg (HUF)

For rás HUF net tó + áfa

igé nyelt
tá mo ga tá si összeg

pá lyá zó sa ját 
for rá sa

egyéb for rás
(társfinanszí -

rozás)

ál lam ház tar tás
al rend sze ré bõl
ka pott egyéb

tá mo ga tás

Sze mé lyi ki adá sok: 
kül sõ mun ka tár sak*

Köz vet len költ sé gek 
(szám lá val iga zol tan)*

Köz ve tett (mû kö dé si) 
költ sé gek

Mind össze sen:

– A Kül ügy mi nisz té ri um tól tá mo ga tás ki zá ró lag a *-gal je lölt költ sé gek fi nan szí ro zá sá ra igé nyel he tõ az aláb bi ak
figye lembe véte lével:
  a) sze mé lyi ki fi ze té sek (ki zá ró lag az adott prog ram ban dol go zó kül sõ mun ka tár sak, kül sõ szak ér tõk, elõ adók net tó

  dí ja zá sa)
  b) köz vet len, szám lá val té te le sen iga zolt költ sé gek (szer ve zés sel, le bo nyo lí tás sal, valamint a kom mu ni ká ci ós

   tevékenységek szer ve zé sé vel, meg va ló sí tá sá val kap cso lat ban fel me rü lõ költ sé gek).
– A Kül ügy mi nisz té ri um tól ka pott tá mo ga tás köz ve tett költ sé gek re nem teljesíthetõ.

  ...................................................
       (dá tum)

................................................................
(cég sze rû alá írás)

A pá lyá za ti fel hí vás II. szá mú mel lék le te

PÁ LYÁ ZÓI NYI LAT KO ZAT
(Min den pá lyá zó ré szé re)

 (A pá lyá za ti nyi lat ko zat ere de ti szö ve gé ben tör té nõ bár mi lyen vál toz ta tás a pá lyá zat au to ma ti kus ki zá rá sát von ja
maga után!)

 1. Ki je len tem, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek.

 2. Tu do má sul ve szem, hogy köz tar to zás ese tén annak meg fi ze té sé ig az ál ta lam kép vi selt szer ve ze tet tá mo ga tás nem
 illeti meg.

 3. Tu do má sul ve szem, hogy tá mo ga tás ese tén a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek neve, a tá mo ga tás tár gya, a tá mo ga -
tás össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he lye nyil vá nos ság ra hoz ha tó.

 4. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból
 eredõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá sa nincs.

 5. Hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban és a
Kül ügy mi nisz té ri um ál tal írás ban meg ha tal ma zott sze mé lyek, szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez.
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 6. Ki je len tem, hogy a nyer tes pá lyá zat meg va ló sí tá sa so rán a Kül ügy mi nisz té ri u mot mint tá mo ga tót meg ne ve zem.

 7. Hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az ál ta lam kép vi selt szer ve zet adó szá mát, tár sa -
da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát az ÁHH, illetve a tá mo ga tást nyúj tó szerv és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt
köz tar to zá sok tel je sí té se, ille tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré sé hez.

 8. Hoz zá já ru lok azon na li be sze dé si meg bí zás meg adá sá hoz, arra az eset re, ha a Kül ügy mi nisz té ri um a szer zõ dés tõl
 eláll és a már ki fi ze tett tá mo ga tá si össze get vissza kö ve te li.

 9. Ki je len tem, hogy az Euró pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men nin csen tar to zá som, vagy arra az ille té kes adó -
ha tó ság fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha lasz tás) en ge dé lye zett.

10. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet meg fe lel az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
15.  § (7)–(9) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok fel té te le i nek.

11. Ki je len tem, hogy a költ ség ve tés ben vál lalt sa ját for rás ren del ke zés re áll, illetve, hogy a pá lyá zat el nye ré se ese tén a
sa ját for rást a prog ram vég re haj tá sá ra for dí tom.

12. Vál la lom, hogy a pá lyá zat tal el nyert tá mo ga tást a pá lyá zat ban vál lalt prog ram vég re haj tá sá ra for dí tom.

13. Hoz zá já ru lok, hogy a Kül ügy mi nisz té ri um a tá mo ga tás ered mé nyé rõl és a tá mo ga tás össze gé rõl való tá jé koz ta tást
köz zé te gye a hon lap ján.

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

           (dá tum)                  (cég sze rû alá írás)

A pá lyá za ti fel hí vás III. szá mú mel lék le te

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT

(Csak gazdálkodó szervezetek részére)

(A pá lyá za ti nyi lat ko zat ere de ti szö ve gé ben tör té nõ bár mi lyen vál toz ta tás a pá lyá zat au to ma ti kus ki zá rá sát von ja
maga után!)

 1. Ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt szer ve zet nem áll vég el szá mo lás alatt, illetve el le ne csõd- és fel szá mo lá si el -
já rás nincs fo lya mat ban.

 2. Tu do má sul ve szem, hogy be je len té si kö te le zett sé gem van a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, illetve a tá mo ga tá si szer zõ dés le -
jár tá ig, ha az ál ta lam kép vi selt szer ve zet ellen fel szá mo lá si vagy csõd el já rás in dul.

 3. Vál la lom, hogy a meg pá lyá zott te vé keny sé get non pro fit te vé keny ség kö ré ben (azaz ön költ sé gi ér té ken) vég zem.

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

           (dá tum)                  (cég sze rû alá írás)
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A pá lyá za ti fel hí vás IV. szá mú mel lék le te

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
(Minden pályázó részére)

Nyilatkozat áfa levonásának, visszaigénylésének lehetõségérõl

Alul írott ............................................................................... mint a pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet kép vi se let re jo go sult
kép vi se lõ je ki je len tem, hogy a szer ve zet a tá mo ga tás sal fe de zett te vé keny sé ge (ter mék be szer zé se, szol gál ta tás igény be -
vé te le) so rán

jo go sult      nem jo go sult

(a megfelelõ válasz aláhúzandó)

az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény alap ján ál ta lá nos for gal mi adó le vo ná sá ra, illetve vissza -
igény lé sé re.

     ...............................................................       ...............................................................
           (dá tum)                  (a pá lyá zó szer ve zet
                                kép vi se lõ jé nek alá írá sa)

A pá lyá za ti fel hí vás V. szá mú mel lék le te

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT
(Minden pályázó részére)

A tervezett tevékenység vonatkozásában egyéb források
(pályázat, illetve más állami és egyéb támogatás) igénybevételérõl

Alul írott .............................................................................. mint a pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet kép vi se let re jo go sult
kép vi se lõ je ki je len tem, hogy a meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé keny ség, fel adat vo nat ko zá sá ban az ál ta lam kép vi selt
 szervezet más pá lyá za ton

részt vett      nem vett részt

illet ve, más ál lam i és egyéb tá mo ga tást

igény be vesz      nem vesz igény be

(a megfelelõ válasz aláhúzandó)

Po zi tív vá lasz ese tén a pá lyá zat, illetve a tá mo ga tás rö vid is mer te té se:

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

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

     ...............................................................        ...............................................................
           (dá tum)               (a pá lyá zó szer ve zet kép vi se lõ jé nek
                                alá írá sa/cég sze rû aláírás)
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A pá lyá za ti fel hí vás VI. szá mú mel lék le te

A .................................. pályázóval kötött, .................... számú támogatási szerzõdéshez
a Külügyminisztériumtól kapott támogatásból megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásánál

figye lembe veendõ szempontokról

1. Va la mennyi bi zony lat nak (szám lá nak, szer zõ dés nek) a pá lyá zó ne vé re kell szól nia.

2. A szám vi tel rõl  szóló 2000. évi C tör vény (a továb biak ban: Számv.tv.) 165.  § (2) be kez dé se alap ján a szám vi te li
nyil ván tar tá sok ba csak sza bály sze rû en ki ál lí tott bi zony lat alap ján sza bad köny vel ni. Sza bály sze rû az a pá lyá zó ne vé re
ki ál lí tott szám la, ame lyen az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi LXXIV. tör vény (a továb biak ban: Áfatv.) 13.  §
(1) be kez dés 16–17. pont já ban (valamint az a szám la és az egy sze rû sí tett szám la 2004. má jus 1. nap ját köve tõen ér vé -
nyes kö te le zõ tar tal mi ele me i rõl  szóló APEH tá jé koz ta tó ban) a szám lá ra elõ írt va la mennyi kö te le zõ kel lék meg ta lál ha tó. 
Kö zös sé gen be lül rõl tör té nõ ter mék be szer zés ese tén a szám lá nak a 77/388/EGK irány elv 22. cik ké ben fog lalt ele me ket
kell tar tal maz nia.

Ki zá ró lag szer zõ dés csak az Áfatv. 30.  § (1) be kez dé se sze rin ti (az Áfatv. 2. szá mú mel lék le té ben fel so rolt tár gyi adó -
men tes) ter mék ér té ke sí tés, szol gál ta tás nyúj tás ese té ben, valamint ab ban az eset ben fo gad ha tó el bi zony lat ként, ha az
adott ügy let sem az Áfatv., sem a Számv.tv. sze rint nem mi nõ sül ter mék ér té ke sí tés nek, szol gál ta tás nyúj tás nak. Egyéb
ese tek ben az ügy le tet szám lá val, egy sze rû sí tett szám lá val kell alá tá masz ta ni [Áfatv. 43.  § (1) be kez dé se; 108/2004.
Szám vi te li kér dés].

A szer zõ dés ak kor fo gad ha tó el a ki fi ze tés alap bi zony la ta ként, ha az el szá mo lás szem pont já ból lé nye ges nek te kint he -
tõ va la mennyi adat utó lag is el len õriz he tõ mó don sze re pel ben ne:

– az el lá tan dó (igény be vett) fel adat mi lyen sé ge, (konk rét meg ne ve zé se, té te les felsorolása),
– mennyi sé ge (szük sé ges mun ka idõ rá for dí tá sa),
– mennyi sé gi egy sé ge (a szo ká sos mé ré si egy ség ben),
– egy sé gá ra (a pi a ci árak kal való össze ha son lít ha tó ság hoz),
– össz ér té ke,
– a szol gál ta tás kez dõ és be fe je zõ idõ pont ja.

3. Kül föl di bi zony lat ak kor te kint he tõ sza bály sze rû nek, ha azt mind ala ki lag, mind tar tal mi lag a vo nat ko zó (adott
eset ben kül föl di) jog sza bá lyok nak meg fele lõen ál lí tot tak ki. Ugyan ak kor, te kin tet tel arra, hogy a kül föl di jog sza bá lyok
ne he zen meg is mer he tõ ek, ki in du ló pont az, hogy a kül föl di ek ál tal ki ál lí tott szám la hi te les nek te kint he tõ, ha egyéb ként
tar tal maz za azo kat az ada to kat, ame lyek a vo nat ko zó gaz da sá gi ese mény do ku men tá lá sá hoz, alá tá masz tá sá hoz szük sé -
ge sek (21/2001. Szám vi te li kér dés).

4. Az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. ren de let 8.  § (2) be kez dé se sze rint a nyil ván tar tást ma gyar nyel ven, a Ma gyar Köz tár sa ság pénz ne mé -
ben kell ve zet ni, amely hez szük sé ges a Számv.tv. 166.  § (4) be kez dé se sze rint, hogy a kül föl di szál lí tó szám lá ján,
(bizony laton, szer zõ dé sen) ma gya rul is fel le gyen tün tet ve va la mennyi olyan adat, amely a bi zony lat hi te les sé gé hez, a
meg bíz ha tó, a va ló ság nak meg fe le lõ adat rög zí tés hez, az utó la gos el len õr zés hez fel tét le nül szükséges.

5. A könyv vi te li el szá mo lást köz vet le nül alá tá masz tó bi zony lat ál ta lá nos ala ki és tar tal mi kel lé ke it a Számv.tv.
167. §-a írja elõ. Fen ti ek alap ján kér jük a szám lák pénz ügyi tel je sí té sé nek bizonylatolását;

a) kész pénz fi ze té ses szám la ese tén az utal vá nyo zó ál tal hi te le sí tett, sza bá lyo san ki töl tött ki adá si (vagy be vé te li) pénz -
tár bi zony lat tal, ame lyen sze re pel a pénz tá ros, az utal vá nyo zó, el len jegy zõ ol vas ha tó alá írá sa (amennyi ben az alá írás
nem ol vas ha tó, szük sé ges, hogy az alá író neve nyom ta tott for má ban is fel le gyen tün tet ve), a pénz fel ve võ neve, iga zol -
vány szá ma, alá írá sa; a ki adás jog cí mé nek pon tos meg ne ve zé se, a ki fi ze ten dõ szám la sor szá má nak fel tün te té se, a ki fi ze -
tés össze ge szám mal és be tû vel ki ír va, a pénz tár bi zony la tot ki ál lí tó bé lyeg zõ le nyo ma ta;

b) át uta lá sos szám la ese tén utal vá nyo zó és el len jegy zõ ál tal hi te le sí tett bank ki vo nat tal (má so la tá val), amely rõl azo -
no sít ha tó a bank szám la tu laj do nos neve, bank szám la szá ma, és a pénz ügyi mû ve let idõ pont ja is.

6. Kö te le zõ jel leg gel fel tün te ten dõ va la mennyi ere de ti szám lán, ki fi ze tést iga zo ló bi zony la ton, hogy ez a Külügy -
minisztérium tá mo ga tá sá ból va ló sult meg, és a pá lyá zó hi va ta los köny ve lé sé ben, el szá mo lá sa i ban me lyik fõ köny vi
szám lán, mi lyen té tel szám alatt ke rült rögzítésre (könyvelési sajátosságainak meg fele lõen).
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7. Az ezek rõl ké szült má so lat csa to lá sa ese tén (szám la, ki adá si-be vé te li pénz tár bi zony lat, bank bi zony lat) a hi te le sí -
té si zá ra dék (,,az ere de ti vel min den ben meg egye zõ”) fel tün te té se szük sé ges, majd a szám la má so la tot dá tum mal, cég sze -
rû alá írás sal kell el lát ni.

8. A 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let 13.  §-a alap ján a be szá mo lót a szerv ve ze tõ je és a be szá mo ló el ké szí té sé ért
ki je lölt, fe le lõs sze mély köteles aláírni.

Fen ti ek alap ján kér jük, hogy a tá mo ga tá si össze gek le hí vá sá hoz ké szült pénz ügyi be szá mo lót a tá mo ga tás ban ré sze -
sült szerv, in téz mény stb. ve ze tõ je és a be szá mo ló el ké szí té sé ért ki je lölt, fe le lõs sze mély alá írá sá val együt te sen hi te le sít -
se, a csatolt hitelesítõ záradék szerint.

9. Az el szá mo lás szám sza ki ré szé nek össze sí tõ jét hi te le sí tõ zá ra dék ként a kö vet ke zõ szö veg résszel kér jük az alá írá -
sok elõtt ki egé szí te ni:

„Alul írot tak mint a Kül ügy mi nisz té ri um mal tá mo ga tá si szer zõ dést kö tött .............................................. in téz mény/
cég/szer ve zet/stb./, illetve a kép vi se le té re jo go sult ........................................................................  (be osz tá sú) ve ze tõ je, 
név sze rint .................................................................., valamint a szak ma i lag ille té kes gaz da sá gi ve ze tõ je/fe le lõ se stb.,
és pe dig ...................................... név sze rint ............................. bün te tõ jo gi fe le lõs sé günk tu da tá ban ki je lent jük, hogy 
az el szá mo lá si össze sí tõ ben sze rep lõ ............................... Ft, a tá mo ga tá si cél lal kap cso la to san, va ló sá go san fel me rült,
az ál ta lunk igé nyelt .................................... Ft tá mo ga tá si összeg, és .............................. Ft ön rész sze rin ti bon tás ban.

A pénz ügyi tel je sí té sek a csa tolt bi zony la to kon fel tün te tett idõ pon tok ban meg tör tén tek, nyil ván tar tá sa ink ban pénz -
ügyileg tel je sí tett ki adás ként sze re pel nek. Könyv vi te li el szá mo lá sa ink kö zött (a meg je lölt fõ köny vi szám lá kon, a jelzett
tételszámmal) rögzítésre kerültek.

A ka pott tá mo ga tá sok ter hé re el szá molt költ sé gek szám vi te li nyil ván tar tá sok ban való el kü lö ní té si kö te le zett sé gé rõl
gondoskodtunk.

A tá mo ga tás sal meg té rí tett ki adá sok szám lá i nak, bi zony la ta i nak más tá mo ga tó, illetve más pá lyá zat felé tör té nõ el szá -
mo lá sa nem fordult elõ.

(Dá tum, bé lyeg zõle nyo mat)           [Alá írá sok (sa ját ke zû leg! nem fe ke te szí nû tol lal]

10. Ha a pá lyá zó ön részt vál lal, a KüM ál tal meg ítélt tá mo ga tá si összeg az ön rész pén zü gyi leg bi zo nyí tott fel hasz ná -
lá sa után vehetõ igénybe.

11. A pá lyá zó tu do má sul ve szi, amennyi ben a szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gét rész ben vagy egész ben alvállal -
kozó be vo ná sá val kí ván ja meg ol da ni, az al vál lal ko zó val kö tött szer zõ dé se és annak el szá mo lá sa csak ab ban az eset ben
fo gad ha tó el, ha a ha tá lyos jog sza bá lyi elõ írásoknak, illetve a je len mel lék let ben ki emelt szem pon tok nak meg fele lõen,
va la mennyi kiadás tételes bizonylatolásával és elszámolásával történik.

(A pá lyá zó fe le lõs sé ge az al vál lal ko zó szük ség ese tén való nyi lat koz ta tá sa ar ról, hogy az ál ta la el vég zett fel adat ra a
cég bí ró sá gi nyil ván tar tás ban sze rep lõ te vé keny sé gi köre alap ján rendelkezik-e jogosultsággal.)

Bu da pest, 2006. .........................................

......................................................
KüM

A mel lék let ben fel so rolt szem pon to kat tu do má sul ve szem, a pénz ügyi be szá mo lót a fen ti ek figye lembe véte lével ké -
szí tem, készíttetem el.

....................................................
tá mo ga tott
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A Magyar Szocialista Párt 2005. évi pénzügyi zárómérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek

1. Tag dí jak 54 489

2. Ál la mi költ ség ve tés bõl szár ma zó tá mo ga tás 969 200

3. Kép vi se lõ cso port nak nyúj tott ál la mi tá mo ga tás

4. Egyéb hoz zá já ru lá sok, ado má nyok 294 292

4.1. Jogi sze mé lyek tõl 13 049

4.1.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 13 049

   – Szeg fû-Szeg Ala pít vány 1 000   

   – Bu da pest IX. ker. Ön kor mány zat 697   

   – Bu da pest VI. ker. Ön kor mány zat 2 662   

   – Bu da pest XVIII. ker. Ön kor mány zat 1 354   

   – Bu da pest XIX. ker. Ön kor mány zat 3 850   

   – Mis kolc Vá ro si Ön kor mány zat 1 312   

   – Sze ged Vá ro si Ön kor mány zat 858   

4.1.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.2. Jogi sze mély nek nem mi nõ sü lõ gaz da sá gi tár sa ság tól 0

4.2.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.2.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

4.3. Ma gán sze mé lyek tõl 281 243

4.3.1. Bel föl di ek tõl (500 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve) 281 243

   – Avar ke szi De zsõ 807   

   – Bold vai Lász ló 761   

   – Dr. Bot ka Lász ló 797   

   – Dr. Csá ka bo nyi Ba lázs 554   

   – Cson tos Já nos 733   

   – Do bo lyi Ale xand ra 1 468   

   – Dr. Fa za kas Sza bolcs 1 693   

   – Gu lyás né dr. Gur mai Zita 1 314   

   – Gur Nán dor 727   

   – Ha ran go zó Gá bor Ist ván 1 244   

   – Dr. Ha vas Szó fia 520   

   – He gyi Gyu la 1 254   

   – Her czog Edit 1 519   

   – Hor váth Gyu la 832   

   – Dr. Ju hász né Lé vai Ka ta lin 995   

   – Ko csi Lász ló 572   

   – Kó sá né dr. Ko vács M. 1 439   

   – Ko vács Ist ván 526   

   – Ko vács Lász ló 3 500   

   – Ko vács Ti bor 786   

   – Dr. Koz ma Jó zsef 730   

   – Dr. Lé vai Ka ta lin 1 468   

   – Dr. Szi li Ka ta lin 1 068   

   – Szon da Ri chárd 1 000   

   – Dr. Ta baj di Csa ba 1 468   

   – Tó bi ás Jó zsef 575   
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   – Var ga And rás 2 110   
   – Vár hal mi Mik lós 1 000   
   – Vári Gyu la 557   
4.3.2. Kül föl di ek tõl (100 000 Ft fe let ti hoz zá já ru lás ne ve sít ve)

5. A párt ál tal ala pí tott vál la latok és kft.-k nye re sé gé bõl szár ma zó bevétel
6. Egyéb be vé telek 66 696
Összes be vé tel a gaz da sá gi év ben:  1 384 677

Kiadások

1. Tá mo ga tás a párt or szág gyû lé si cso port ja számára
2. Tá mo ga tás egyéb szer ve zet nek 2 457
3. Vál lal ko zások ala pí tá sá ra for dí tott össze gek
4. Esz köz be szer zés 162 988
5. Mû kö dé si ki adá sok 496 324
6. Po li ti kai te vé keny ség ki adá sa 911 538
7. Egyéb ki adá sok 27 540
Összes ki adás a gaz da sá gi év ben:  1 600 847

Puch Lász ló s. k.,
pénz tár nok

He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 31. szá má nak II. kö te té ben ki hir de tett, a frek ven cia sá vok nem ze ti fel osz tá sá nak meg ál la pí tá sá ról szó ló
346/2004. (XII. 22.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szó ló 59/2006. (III. 21.) Korm. ren de let 3. mel lék le té nek 2. pont já ban az 5.556A nem zet kö zi lábjegyzet
szövegének vége helyesen:

„…sem ha lad hat ja meg a –147 dB(W/m2 · 100 MHz)) ér té ket. (WCR-97)”
(Nyom da 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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