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II. rész JOGSZABÁLYOK

nak az Európai Unióhoz történõ csatlakozása
következtében a megállapodásban szerzõdõ félként való
részvételérõl szóló jegyzõkönyvet.
Gyurcsány Ferenc s. k.,

A Kormány rendeletei
A Kormány
107/2006. (V. 2.) Korm.
rendelete
a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz
történõ csatlakozást követõen alkalmazandó
munkaerõpiaci viszonosság és védintézkedés
szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet
módosításáról
A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.)
7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás
alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
A Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történõ
csatlakozást követõen alkalmazandó munkaerõpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004.
(IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának
(2) bekezdése helyébe a következõ bekezdés lép:
„(2) A 2–5. § rendelkezéseit alkalmazni kell annak az
államnak az állampolgárára és az állampolgár hozzátartozójára, amely nemzetközi szerzõdés alapján az Európai
Unió tagállamaival azonos megítélés alá esik, vagy amely
állam az Európai Unióval nemzetközi szerzõdésben állapodott meg a munkaerõ szabad áramlásáról.”

2006/52. szám

miniszterelnök

Melléklet
a 107/2006. (V. 2.) Korm. rendelethez
[1. számú melléklet
a 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelethez]
A Magyar Köztársaság által alkalmazott
viszonossági intézkedéssel érintett államok jegyzéke
A 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti országok:
Ausztria
Hollandia
Liechtenstein
Németország
Olaszország
Svájc
A 2. § (2) bekezdés b) pontja szerinti országok:
Dánia
Belgium
Franciaország
Luxemburg
Norvégia

A Kormány tagjainak
rendeletei

2. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.
3. §
(1) Ez a rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet mellékletének elsõ oszlopában szereplõ
Svájc vonatkozásában az R. akkor lép hatályba, amikor
Magyarország törvényben kihirdeti az egyrészrõl az Európai Közösségek és tagállamai, másrészrõl a Svájci Államszövetség közötti, a személyek szabad mozgásáról szóló
megállapodáshoz csatolt, a Cseh Köztársaságnak, az Észt
Köztársaságnak, a Ciprusi Köztársaságnak, a Lett Köztársaságnak, a Litván Köztársaságnak, a Magyar Köztársaságnak, a Máltai Köztársaságnak, a Lengyel Köztársaságnak, a Szlovén Köztársaságnak és a Szlovák Köztársaság-

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
32/2006. (V. 2.) FVM
rendelete
a 2003. évben fagykárt és aszálykárt szenvedett
mezõgazdasági termelõk kárenyhítõ támogatására
felvett hitelek futamidejének meghosszabbításáról
Az agrárgazdaság fejlesztésérõl szóló 1997. évi
CXIV. törvény 10. § (2) bekezdés ba) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
E rendelet alapján a 2003. évben fagykárt és aszálykárt
szenvedett mezõgazdasági termelõk kárenyhítõ támogatá-
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sáról szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szerinti mezõgazdasági termelõk a Rendelet 6. § (1) bekezdése alapján felvett kedvezményes hitele
futamidejének 5 évrõl 10 évre történõ meghosszabbítására
irányuló kérelmet jogosult a hitelintézethez benyújtani
abban az esetben, ha a kár mértéke
a) 20–30 százalék között volt, és a mezõgazdasági termelõ a kedvezõtlen besorolású térségben gazdálkodó mezõgazdasági termelõk éven túli hitelterheinek mérséklésérõl szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. mellékletében
meghatározott kedvezõtlen besorolású térségben gazdálkodik, vagy
b) elérte vagy meghaladta a 30 százalékot
(a továbbiakban együttesen: jogosult termelõ).
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(3) A hitel meghosszabbított futamidejének végsõ lejárata az eredeti szerzõdéskötés idõpontjától számított
10 év lehet.
(4) A rendelet hatálybalépése napján fennálló hitel törlesztését a futamidõre évente azonos összegben kell megállapítani. Az évi egyenlõ részletek megfizetése szempontjából az egy év kezdõ idõpontjának az eredeti szerzõdéskötés idõpontjával azonos dátumú napot kell érteni.
A 2006. évi törlesztõ részletbe be kell számítani a jogosult
termelõ által a rendelet hatálybalépését megelõzõen,
2006. évben a szerzõdésmódosítás idõpontjáig teljesített
tõketörlesztést.
(5) A hitelintézet a módosított hitel(kölcsön)szerzõdéseket a kezes által eredetileg elfogadott szerzõdésminta
alapján 2006. június 30-ig kötheti meg.

2. §
(1) A futamidõ meghosszabbítását a jogosult termelõ
2006. május 20-ig a hitelt folyósító hitelintézettõl írásban
kérheti a (2) bekezdés szerinti igazolás benyújtásával
együtt.
(2) A jogosultság igazolását a futamidõ meghosszabbítására vonatkozó kérelem benyújtásával a területileg illetékes megyei/fõvárosi földmûvelésügyi hivatalnál (a továbbiakban: FM hivatal) 2006. május 10-ig lehet kérni. Az
FM hivatal a jogosultságot a melléklet szerinti igazolás kitöltésével tanúsítja, és azt a kérelemmel együtt legkésõbb
május 15-ig visszajuttatja a jogosult termelõ részére.
(3) Amennyiben a jogosult termelõ integrátor útján vette igénybe a Rendelet szerinti hitelt, a futamidõ meghosszabbítását is az integrátor útján igényelheti. Ebben az
esetben a futamidõ meghosszabbítása ügyében a jogosult
termelõ nevében az integrátor jár el.
(4) A jogosultság igazolására, valamint a futamidõ meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtásának az (1) és
(2) bekezdés szerinti határideje jogvesztõ.

4. §
(1) A futamidõ meghosszabbítására irányuló, általa igazolt kérelmekrõl az FM hivatal külön meghatározott tartalmú, hitelintézetek szerint csoportosított tájékoztatót küld a
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium részére 2006. május 20-ig. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az igazolt – hitelintézetek szerint
csoportosított – futamidõ meghosszabbítási kérelmekrõl
2006. május 31-ig tájékoztatást küld a Pénzügyminisztérium és a saját ügyfeleikrõl a hitelintézetek részére.
(2) A hitelintézet a módosított futamidejû hitel(kölcsön)szerzõdésekrõl 2006. július 15-ig tételes adatszolgáltatást küld a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, valamint a Pénzügyminisztérium részére.
(3) A hitelintézet a megkötött hitelszerzõdések összesített adatairól a 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai
Adatgyûjtési Program módosított és új adatgyûjtésrõl
szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet alapján negyedévenként tájékoztatást ad a Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium és a Pénzügyminisztérium
részére.

3. §
(1) A hitelintézet a 3. § (2)–(4) bekezdéseinek figyelembevételével bírálja el a benyújtott módosítási kérelmet.
(2) A hitel futamidejének meghosszabbítása esetén
a) a kezességvállalás és kamattámogatás feltételei a futamidõ végéig változatlan feltételekkel megilleti a jogosult
termelõt;
b) a hitelszerzõdésben a hitel feltételei közül a futamidõ, a tõketörlesztõ részlet nagysága és ütemezése, valamint a biztosítékok köre változtatható;
c) a hitelintézet a saját üzleti szabályzatának megfelelõ
szerzõdésmódosítási díjat számíthat fel.

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A Rendelet alapján igénybe vett kedvezményes hitelek eredeti futamidejének megtartása esetén is jogosult a
kárt szenvedett mezõgazdasági termelõ a kezességvállalás
és kamattámogatás változatlan feltételek mellett történõ
igénybevételére.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet a 32/2006. (V. 2.) FVM rendelethez
Igazolás
a 84/2003. (VII. 22.) FVM rendelet alapján fennálló hitel futamidõ meghosszabbítása iránti kérelemhez
Iktatószám: ................../2006.
Név/megnevezés: ................................................................................................................................................................
Cím/lakcím:.........................................................................................................................................................................
Adószám/adóazonosító: ......................................................................................................................................................
Regisztrációs szám:.............................................................................................................................................................
A területileg illetékes ........................................................... Megyei Földmûvelésügyi Hivatal részérõl igazolom, hogy
a ........................ szerzõdésszámon .................................................. pénzintézetnél nyilvántartott hitelének futamidõ
meghosszabbítására jogosult, mert gazdaságában a 2003. évben elszenvedett fagy- és aszálykár mértéke
a) 20–30 százalék között volt, és a mezõgazdasági termelõ a kedvezõtlen adottságú térségben gazdálkodó mezõgazdasági termelõk éven túli hitelterheinek mérséklésérõl szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott kedvezõtlen adottságú térségben gazdálkodik,*
b) elérte vagy meghaladta a 30 százalékot.*
....................................., 2006. ........................................
...........................................................
FM hivatal
* A nem kívánt rész áthúzandó.

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
33/2006. (V. 2.) FVM
rendelete
a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege
társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió
környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai elõírásainak
való megfeleléshez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló
139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról
A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény 45. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi
költségvetés, valamint az Európai Mezõgazdasági Orien-

tációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló, az Európai Unió környezetvédelmi,
állatjóléti és -higiéniai elõírásainak való megfeleléshez
nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-ának c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„c) támogatható állatfaj: a környezetvédelmi célú beruházási támogatás esetén a 8. § (1) bekezdésének
a)–f) pontjában meghatározott állatfajok; az állatjóléti és
-higiéniai célú beruházási támogatás esetén a 8. § (1) bekezdésének a)–f) pontjában meghatározott állatfajok, kivéve a mezõgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet
(a továbbiakban: Állatvédelmi rendelet) 1. § (2) bekezdésében meghatározott állatok; állatjóléti és -higiéniai célú
jövedelempótló támogatás esetén a sertés és a tojótyúk állatfajok, valamint a szarvasmarha állatfajon belül a borjú
korcsoport;”
(2) Az R. 3. §-ának g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában:]
„g) Helyes Mezõgazdasági Gyakorlat: a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmé-
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rõl szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nitrát rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott, a vizek nitrátszennyezésének megelõzése, illetve
csökkentése érdekében a mezõgazdasági tevékenység
folytatására vonatkozó elõírások összessége, amely kiterjed különösen az állattartó telepek trágya tárolására és a
trágya mezõgazdasági felhasználására, valamint egyéb agrotechnikai mûveletek vízvédelmi szabályaira;”

rendszeresített formanyomtatványon postai úton, a tartási
hely szerint illetékes megyei MVH kirendeltségén:]
„b) 2006. január 1. és 2006. május 31. között folyamatosan lehet benyújtani.”

(3) Az R. 3. §-a az alábbi l) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„l) nitrátérzékeny terület: a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel szembeni védelmérõl szóló
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 1. mellékletét képezõ település közigazgatási területe, valamint a 2006. május 31-ig
igényelt támogatások esetében a Nitrát rendelet 2. számú
mellékletét képezõ települések közigazgatási területe is.”

(1) Az R. 14. §-ának (1) bekezdése az alábbi c) és
d) pontokkal egészül ki:
„c) 2007. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan
2007. november 1. és 2008. január 31. között,
d) 2008. évre ütemezett beruházásra vonatkozóan
2008. november 1. és 2009. január 31. között.”

2. §
Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A környezetvédelmi célú beruházási támogatás a
tartási helyen képzõdõ szerves trágya „Helyes Mezõgazdasági Gyakorlat” elõírásainak megfelelõ kezelésére – beleértve a trágya mozgatását, tárolását, illetve a tárolás feltételeinek biztosítását – irányuló beruházások megvalósítására – kivéve a technológiába be nem építhetõ gépberuházásokat – vehetõ igénybe.”

3. §
Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A környezetvédelmi célú beruházási támogatást az
az állattartó veheti igénybe, aki (amely) a támogatási idõszak bármely idõpontjában a 3. § l) pontja szerinti nitrátérzékeny területen üzemeltet tartási helyet, és errõl rendelkezik a tartási hely szerinti területileg illetékes megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat igazolásával. Az igazolásnak tartalmaznia kell azt, hogy
a) az állattartó eleget tett a Nitrát rendeletben elõírt
adatszolgáltatási kötelezettségének, valamint
b) a hígtrágyás technológia alkalmazása esetén a tartási
helyen képzõdõ hígtrágya egészére vonatkozóan rendelkezik érvényes hígtrágya elhelyezési engedéllyel.”

5. §

(2) Az R. 14. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint az alábbi c) és d) pontokkal egészül ki:
„b) 2007. évre vonatkozóan 2006. november 1. és 2007.
január 31. között,
c) 2008. évre vonatkozóan 2007. november 1. és 2008.
január 31. között,
d) 2009. évre vonatkozóan 2008. november 1. és 2009.
január 31. között.”

6. §
Az R. 1. számú mellékletének I. Környezetvédelmi célú
beruházáshoz nyújtott támogatás igénybevétele során betartandó elõírások pontja helyébe az alábbi rendelkezés
lép:
„I. Környezetvédelmi célú beruházáshoz nyújtott támogatás igénybevétele során betartandó elõírások
Elõírások

Támogatott
állatfaj

Tartási helyen Valamennyi
képzõdött
támogatott
szerves trágya állatfaj
eltávolítására,
kezelésére,
valamint tárolására vonatkozó elõírások
betartása

Hivatkozott rendeletben elõírt
követelmények

A vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl szóló
49/2001. (IV. 3.) Korm. rend.
9. § (1)–(2), illetve (4) bekezdése, valamint az 1. számú
melléklet 6. pontja, valamint a
27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 8. § (1), (3) és (5) bekezdései, valamint a 16. §.

”
7. §

4. §
Az R. 11. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[11. § (1) A környezetvédelmi célú és az állatjóléti és
-higiéniai célú beruházási támogatási kérelmet, valamint
az állatjóléti és -higiéniai célú jövedelempótló támogatási
kérelmet tartási helyenként külön-külön, az MVH által

E rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép hatályba azzal, hogy azt a folyamatban lévõ ügyekre is alkalmazni kell, kivéve az e rendelet 1. §-ának (3) bekezdésével
megállapított R. 3. §-ának l) pontjában foglaltakat, amelyet 2006. január 1-jétõl kell alkalmazni.
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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A gazdasági és közlekedési miniszter
25/2006. (V. 2.) GKM
rendelete
a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok
és az azokhoz szükséges parti létesítmények,
kiszolgáló utak fenntartási, felújítási támogatása
igénybevételének részletes szabályairól
A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló
2005. évi CLIII. törvény 5. számú mellékletének 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
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Igazgatóság a támogatási igényt a minisztériumhoz véleményével együtt továbbítja.
(8) Az önkormányzat a kérelem benyújtásakor nyilatkozik a tartós üzemeltetés fenntartásáról (minimum 5 év),
ugyanakkor vállalja azt is, hogy az adott felújításra kerülõ
eszközre, 2 millió Ft feletti támogatásnál 3 év elidegenítési
tilalom vonatkozik. Ha a támogatott eszköz elidegenítése a
megadott határidõ elõtt mégis megtörténik, a támogatás
összegét a Magyar Államkincstár részére vissza kell fizetni az elidegenítést követõ 5 munkanapon belül.

A támogatás iránti kérelem elbírálása

A támogatás igénylése

2. §

1. §

(1) A fenntartási, felújítási és beszerzési támogatás mértéke – ide nem értve a (2) bekezdésben foglalt esetet – az
elismerhetõ költségek legfeljebb 70%-a lehet.

(1) A helyi önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és
az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak
fenntartási, felújítási támogatását az e rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatvány kitöltésével, továbbá az
1. mellékletben felsorolt dokumentumok csatolásával igényelheti.
(2) Támogatást révek, kompok, parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására, felújítására, kivételes esetben
új eszközök beszerzésére lehet igényelni. Méltánylandó
kistérségi foglalkoztatáspolitikai szempontok esetén lehetõség van a mûködtetés támogatására is, a bevétellel nem
fedezett mûködtetési költségek kiegészítésére.
(3) Az az önkormányzat, amely az elõzõ évben is részesült támogatásban, abban az esetben igényelhet újabb támogatást, ha az elõzõ évben kapott támogatással határidõre hiánytalanul elszámolt.
(4) A támogatási kérelmet postai vagy elektronikus úton
a Magyar Államkincstár illetékes Területi Igazgatósága
részére (a továbbiakban: Igazgatóság) 2 példányban kell
megküldeni tárgyév május 15-éig.
(5) Az Igazgatóság a kérelem megérkezését követõen
haladéktalanul ellenõrzi, hogy a kérelem megfelel-e az
e rendeletben foglalt követelményeknek.
(6) Ha az önkormányzat a kérelmet hiányosan nyújtotta
be, az Igazgatóság a kérelem beérkezésétõl számított nyolc
napon belül – megfelelõ határidõ megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történõ figyelmeztetés mellett –
hiánypótlásra hívja fel.
(7) A kérelem egy példányát az ellenõrzést követõen az
Igazgatóság 15 napon belül a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) közúti közlekedési ügyekben illetékes fõosztályához (a továbbiakban: fõosztály) továbbítja. Amennyiben az önkormányzat
a hiánypótlási felszólításnak határidõre nem tesz eleget, az

(2) Az igényelhetõ támogatás mértéke – kérelemre – az
elismerhetõ költségek legfeljebb 80%-a lehet
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentõsen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendelet mellékletében szereplõ települések, és
b) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek
jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet
1–4. számú mellékletében szereplõ kistérségek (és az azokat alkotó települések), valamint az 5. számú mellékletében szereplõ települések esetében.
(3) A mûködtetési támogatás nem haladhatja meg a
ténylegesen felmerülõ mûködtetési veszteséget.
(4) 2006. évtõl csak azon önkormányzatoknál lehet a
bruttó költségeket a támogatás alapjául figyelembe venni,
amelyek az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi
LXXIV. törvény szerinti levonási joggal nem rendelkeznek. Ha az önkormányzat a támogatást – szerzõdés alapján – a beruházás lebonyolítását végzõ, általános forgalmi
adó levonására jogosult vállalkozónak továbbítja, a támogatásban a nettó módon számított költségek kerülnek
figyelembevételre.
(5) Azok az önkormányzatok, akik a támogatást a beruházást lebonyolító részére továbbadják, kötelesek a vállalkozóval szerzõdést kötni. A szerzõdésnek tartalmaznia
kell a támogatás célját, felhasználási kötelezettséget, átadás idõpontját, elszámolás módját, elszámolás határidejét.

3. §
(1) A támogatási kérelmeket a Tárcaközi Bizottság
(a továbbiakban: Bizottság) értékeli.
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(2) A Bizottság tagjainak száma 6 fõ, amelybõl 2 fõt (az
illetékes osztály vezetõjét +1 fõt) a gazdasági és közlekedési miniszter, 1 fõt a belügyminiszter, 1 fõt a pénzügyminiszter, 1 fõt a Területpolitikai Kormányzati Hivatal vezetõje jelöl ki, 1 fõt pedig az önkormányzati szövetségek
delegálnak.
(3) A Bizottság mûködési feltételeit a minisztérium biztosítja.
(4) A Bizottság elnöke a fõosztály osztályvezetõje.
(5) A Bizottság akkor határozatképes, ha legalább négy
tagja jelen van.
(6) A Bizottság döntéseit nyílt szavazással hozza. A Bizottság döntéseinek elfogadásához a jelen lévõ tagok többségének támogató szavazata szükséges. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata dönt.
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térium utalványozás céljából tárgyév július 31-éig megküldi a Belügyminisztériumnak. A megítélt támogatást a
Belügyminisztérium utalványozását követõen a Magyar
Államkincstár tárgyév augusztus 15-éig egyösszegben átutalja az önkormányzat számlájára.

A támogatás felhasználása
8. §
(1) A felújítási és fenntartási munkák az értesítés kézhezvétele után azonnal elkezdhetõk.
(2) A felújítási, illetve fenntartási munkák megkezdésérõl az önkormányzat a fõosztályt írásban köteles értesíteni.
(3) A támogatások felhasználásának végsõ határideje
tárgyév december 31.

4. §
A támogatási kérelmekrõl a Bizottság javaslata alapján
a gazdasági és közlekedési miniszter tárgyév július 15-éig
dönt.
5. §
A beérkezõ támogatási igények és a rendelkezésre álló
források figyelembevételével prioritást élveznek:
a) a vízijármûveken (komp, hajó, révcsónak) végzendõ, a közlekedés biztonságát szolgáló javítások, felújítások,
b) a közlekedés biztonságát szolgáló hajózási létesítmények javítása, korszerûsítése,
c) az egészségügyi és egyéb jogszabályok elõírásait
megvalósító beruházások,
d) azoknak az átkeléseknek a felújítási kérelmei, amelyek kistérségi központok jobb elérhetõségét biztosítják,
illetve azon települések igényei, ahol a munkába járás más
tömegközlekedési eszközzel nem vagy csak igen nagy kerülõvel biztosítható.
6. §
A minisztérium a megítélt támogatásokról, illetve az elutasításról a kérelmet benyújtó önkormányzatokat tárgyév
július 25-éig írásban értesíti, továbbá közzéteszi azokat az
Önkormányzatok Közlönyében és a minisztérium,
valamint a Belügyminisztérium honlapján.

A támogatás elszámolása
9. §
(1) A tárgyévre vonatkozó elszámolásokat a tárgyévet
követõ év február 28-áig meg kell küldeni az Igazgatóságokhoz két példányban, amelybõl 1 példányt az Igazgatóság megküld a minisztérium illetékes fõosztályára március
31-éig.
(2) Az elszámolásnak tartalmaznia kell a kitöltött Elszámolói lapot (A) a 2. melléklet szerint.
(3) Az Elszámolói laphoz csatolni kell a kifizetett számlák másolatát, vagy számlahelyettesítõ bizonylatot oly módon, hogy azok a mûszaki tartalommal azonosíthatók legyenek. A benyújtott számlamásolatok abban az esetben
fogadhatók el, ha azokat vagy az illetékes önkormányzat
vagy az önkormányzattal szerzõdéses viszonyban álló
üzemeltetõ nevére állították ki.
(4) Az Elszámolói laphoz csatolni kell a közlekedési hatóság által a munka elvégzésérõl kiállított igazolást.
(5) A mûködtetési támogatás bizonylatokkal alátámasztottan a 2. mellékletben feltüntetett Elszámolói lap (B) kitöltésével számolható el.
(6) A dokumentumok megõrzésérõl a polgármesteri
hivatal gondoskodik.

A szakszerûség ellenõrzése
A támogatás folyósítása
10. §
7. §
A támogatásban részesült önkormányzatok és a részükre jóváhagyott támogatás összegének jegyzékét a minisz-

A fenntartási és felújítási munkák szakszerûségét szúrópróbaszerûen, helyszíni ellenõrzés keretében a fõosztály
vagy annak megbízottja, illetve a közlekedési hatóság a ki-
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vitelezés során és annak befejeztével, valamint az elidegenítési tilalom betartását az elõírt határidõig ellenõrizheti.

Pénzügyi felülvizsgálat
11. §
(1) Az Igazgatóság a hozzá benyújtott elszámolások
szabályszerûségének vizsgálatát a Magyar Államkincstár
által évente kiadásra kerülõ közleményben meghatározott
módon végzi.
(2) Az Igazgatóság által a minisztériumhoz március
31-éig továbbított elszámolások szabályszerûségét a fõosztály, illetve megbízottja vizsgálja és dokumentálja május 15-éig.
(3) Az önkormányzat a kapott támogatással a 9. § (1) bekezdésében meghatározott idõpontig köteles elszámolni,
kivéve, ha a tárgyév vége elõtt a fõosztályhoz határidõ módosítási kérelmet nyújt be és a halasztásra a Tárcaközi Bizottságtól írásbeli engedélyt kap. Ha a halasztás kért idõpontja a következõ évi támogatási kérelmek beadási határidejét meghaladja, akkor az önkormányzat abban az évben
támogatást nem kaphat.
(4) Ha a helyi önkormányzat az igénybe vett támogatást
vagy annak egy részét nem a megjelölt feladatra használta
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fel, illetve az e rendeletben meghatározott arányt meghaladó mértékû támogatást vett igénybe, vagy a támogatások
igényléséhez valótlan adatot szolgáltatott, a támogatásról
haladéktalanul köteles lemondani, és a támogatást – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti kamattal megnövelve – a központi költségvetés javára visszafizetni.

Záró rendelkezések
12. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indított
támogatási eljárásokra kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok
és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló
utak fenntartási, felújítási támogatása igénybevételének
részletes szabályairól szóló 16/2005. (III. 26.) GKM rendelet.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 25/2006. (V. 2.) GKM rendelethez
ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek fenntartási, felújítási támogatásához
1. Igénylõ önkormányzat (gesztor)
Neve: ............................................................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................................................................
Telefon, fax: .................................................................................................................................................................
KSH kódja: ...................................................................................................................................................................
2. Tulajdonos
Neve: ............................................................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................................................................
Telefon, fax: .................................................................................................................................................................
3. Üzemben tartó
Neve: ............................................................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................................................................
Telefon, fax: .................................................................................................................................................................
4. Az átkelés megnevezése:
........................................................................................................................................................................................
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5. Az üzemeltetett úszólétesítmények nyilvántartási száma:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
6. Üzemeltetési engedély száma: .....................................................................................................................................
7. Átkelõhely helyrajzi száma: .........................................................................................................................................
8. Az igénylés célja
A) Úszólétesítmények felújítása (kompok, hajók, úszómûvek)
Indokolás:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
B) Parti létesítmények felújítása (kiszolgáló révház, közmûvek, csörlõk, révlejáró, hozzávezetõ út stb.)
Indokolás:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
C) Mûködtetés
Indokolás:
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
9. Nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra jogosult szervezet, személy megnevezése, telefonszáma
szakmai-mûszaki vonatkozásban: ................................................................................................................................
pénzügyi vonatkozásban: .............................................................................................................................................
10. A felújítás költségeinek megoszlása (Ft)
Átkelés neve: ..............................................................................................................................................................
Feladat megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Felújítás (kompok, hajók, révek)
**Felújítás (parti létesítmények)
Felújítás, költsége összesen (1+2)
Igényelt támogatásarány (%)
Igényelt támogatás összege
ebbõl: – tárgybani támogatás összege
– egyéb támogatás összege
Saját forrás összege (3–5)

Nettó összeg

Áfa összege

Bruttó összeg
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11. Saját forrás megoszlása (Ft)
1.
2.

Önkormányzat képviselõ-testületi határozatában (költségvetési rendeletében) a beruházásra jóváhagyott saját forrás
Hitel
......................
Saját forrás összesen

12. Mûködtetési támogatás igénylése
E Ft
Tárgyévi tervezett bevételek
megnevezése

Sorszám

1.
2.

Jegyek, bérletek eladása
Fogyasztói árkiegészítés

3.
4.
5.
6.

Önkormányzati támogatás
Egyéb bevételek

Tárgyévi tervezett kiadások
megnevezése

összege

összege

Üzemanyag-felhasználás
Energia (gáz, villany, fûtés), víz,
csatorna stb.
Bérek és közterhei
Foglalkoztatással összefüggõ egyéb
Egyéb kiadások (pl. engedélyek stb.)
Összesen:

Összesen:

Igényelt mûködtetési támogatás összege: ............................................. Ft
Az adatlapon szereplõ adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ....................................................
P. H.
.............................................................
polgármester

Az Adatlaphoz csatolandó dokumentumok felsorolása
Csatoltam

Nem
csatoltam

Csatolandó dokumentum megnevezése

1.

melléklet

2.

melléklet

3.
4.
5.

melléklet
melléklet
melléklet

6.

melléklet

7.
8.
9.
10.

melléklet
melléklet
melléklet
melléklet

– A tulajdonos és az önkormányzat közötti szerzõdés jegyzõ által hitelesített másolata
– A komp-, illetve a révátkelõhely üzemeltetési engedélyeztetésére vonatkozó hatósági határozat hiteles másolatát (kivéve: újraindítás)
– A komp-, illetve a révátkelõhely átnézeti helyszínrajza (M=1:10 000)
– A területi fõépítész egyetértõ nyilatkozata**
– A fejlesztési tevékenységgel érintett terület tulajdoni lapja (ha a terület
nem az önkormányzat tulajdona, úgy mellékelni kell a tulajdonossal kötött területhasználatról szóló szerzõdést is)**
– Földhivatali nyilvántartási térkép 30 napnál nem régebbi hitelesített másolata**
– Jogerõs engedély (pl. építési engedély)***
– Hajózási hatóság jegyzõkönyve
– Tervezett felújítás tételes költségkalkulációja
– Képviselõ-testületi határozat vagy polgármesteri nyilatkozat az önrész
vállalásáról (Ft-ban és %-ban)****
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Nem
csatoltam
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Csatolandó dokumentum megnevezése

11.
12.

melléklet
melléklet

– Nyilatkozat a tartós üzemeltetés fenntartásáról
– Számításokkal alátámasztott üzemeltetési adatok tárgyévet megelõzõ évi
viteldíjbevétel, üzemeltetés éves nettó ráfordítása, fogyasztói árkiegészítés nagysága, kapott mûködtetési támogatás nagysága)*****

Kérjük, hogy a négyzetekben jelölje X jellel, hogy a mellékletet csatolta, illetve nem csatolta.
*
**
***
****

Csak abban az esetben ha a kompnak, révnek nem az önkormányzat a tulajdonosa.
Parti létesítmények, kiszolgáló utak felújítása, fejlesztése, építése esetén.
Hatósági engedélyköteles tevékenység esetén.
A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 83. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzatok képviselõ-testületei felhatalmazhatják a polgármestert,
hogy nyilatkozhasson a saját forrás biztosításáról.
***** Csak mûködtetési támogatás igénylése esetén.

Kérjük, hogy a dokumentumokat a táblázat szerinti mellékletek sorrendjében állítsa össze, jelölve az adott melléklet számát!

Ha az igazolást, engedélyt nem csatolta, de beszerzése folyamatban van, kérjük azt is feltüntetni.

Kelt: .............................., 200....... ..................... hó ....... nap

P. H.
...............................................................
cégszerû aláírás

2. melléklet a 25/2006. (V. 2.) GKM rendelethez
A közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek fenntartási, felújítási támogatása
igénybevételének éves elszámolása
A. típ. ELSZÁMOLÓ LAP
a javítási, felújítási támogatás elszámolásához
Település (gesztor) neve: ..................................................................................................................................................
Átkelés helye: ....................................................................................................................................................................
Ft
Elfogadott
igénylés
adatai1

Fejlesztés
számla
szerinti
adatai1

Eltérés2

+/–

Fejlesztés támogatott költsége összesen
Támogatás összege

Visszautalás:

ebbõl el nem
számolható
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Fejlesztés támogatott elemek szerinti megoszlása
Eltérés2
Elfogadott igénylés
adatai1

Feladat megnevezése

mennyiség

Ft

Fejlesztés számla
szerinti adatai1
mennyiség

Ft

+/–
mennyiség

Ft

ebbõl
el nem
számolható
Ft

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

B. típ. ELSZÁMOLÓ LAP
a mûködtetési költségek támogatásának elszámolásához
Település (gesztor) neve: ..................................................................................................................................................
Átkelés helye: ....................................................................................................................................................................
E Ft
Sorszám

Bevételek
megnevezése

Kiadások
összege

megnevezése

Összesen:

összege

Összesen:

Pénzügyi elszámolás dokumentumai
–
–
–
–

pénzügyi összesítõ: ........................................................ db
számlamásolat: .............................................................. db
átutalási bizonylat:* ....................................................... db
hajózási hatóság felülvizsgálati jegyzõkönyve: ............. db
P. H.
.......................................................
polgármester

1

Támogatott tölti ki.
Döntés alapján a minisztérium tölti ki.
* Csak visszautalás esetén.
2
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A külügyminiszter
4/2006. (V. 2.) KüM
rendelete
a Külügyminisztérium fejezetnél a határon túli
magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának, ellenõrzésének
szabályairól
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 24. §-ának (9) és (10) bekezdésében és 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartás mûködési rendjérõl
szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a határon túli támogatások eltérõ szabályozásának rendjérõl szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. rendelet vonatkozó elõírásaira – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a XVIII. Külügyminisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezeti kezelésû elõirányzatai közül a Határon túli magyarok programjainak
támogatása 5. cím, 34. alcím, ezen belül:
a) Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai támogatása 1. jogcímcsoport,
b) Kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési
támogatás és csángó magyarok támogatása 2. jogcímcsoport,
c) Határon túli magyarok szülõföld programjai 3. jogcímcsoport
elõirányzatokra (a továbbiakban együtt: elõirányzat).

2. §
(1) Az elõirányzatok forrása a Magyar Köztársaság
2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) jóváhagyott
elõirányzat.
(2) Az elõirányzatok felhasználása a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.), a
közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának
nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenõrzésének
bõvítésével összefüggõ egyes törvények módosításáról
szóló 2003. évi XXIV. törvény, valamint az államtitkot
vagy szolgálati titkot, illetõleg alapvetõ biztonsági, nemzetbiztonsági érdeket érintõ, vagy különleges biztonsági
intézkedést igénylõ beszerzések sajátos szabályairól szóló
143/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) rendelkezéseinek megfelelõen történik.
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(3) Határon túli magyarok programjainak támogatására
(a továbbiakban: határon túli támogatás) az elõirányzatból
pályázati rendszeren kívül is nyújtható támogatás.
(4) Elõirányzatonként legfeljebb az elõirányzatok
10%-a használható fel mûködési kiadásokra, ideértve
annak kezelésével, felhasználásával, a szerzõdések elkészítésével, a nyilvántartással, a könyveléssel és az ellenõrzéssel kapcsolatos költségeket, valamint a szerzõdések
elõkészítésével összefüggõ utazási költségek elszámolását is.
(5) A pályázati rendszer esetében a pályázati felhívást a
Határon Túli Magyarok Hivatala (a továbbiakban:
HTMH) a Magyar Közlönyben és legalább egy országos
terjesztésû napilapban, valamint a HTMH honlapján
(www.htmh.gov.hu) teszi közzé. A pályázati felhívás közzétételére a HTMH, valamint az általa bevont közremûködõ magyarországi és határon túli közhasznú társadalmi és
civil szervezet, alapítvány és/vagy közalapítvány (a továbbiakban együtt: szervezet) jogosult, egyúttal szerzõdésben
köteles meghatározni a pályázó által benyújtott kérelemnek a (6) és (7) bekezdésektõl eltérõ, valamint a (12) bekezdésben meghatározott kötelezõ és egyéb tartalmi elemeit is.
(6) A pályázó által benyújtott kérelemnek tartalmaznia
kell:
a) a pályázó cégnevét (nevét), székhelyét (címét), telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetõségét,
b) a pályázó adószámát (adóazonosító jelét),
c) a pályázati felhívásban megjelölt jogcímek alapján
igényelhetõ támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok részletes ismertetését,
d) a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét, a
részletezett költségvetési tervet (ebben külön szerepeltetni
kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét),
e) a megvalósítás és finanszírozás idõbeni ütemezését,
f) a pályázati felhívásban elõírt egyéb adatokat.
(7) A pályázathoz csatolni kell:
a) eredetiben a pályázó 60 napnál nem régebbi cégkivonatát, vagy igazolást bírósági, hatósági, illetve az adott
ország joga szerint történõ nyilvántartásba vételrõl,
b) a közjegyzõ által vagy az adott ország joga szerint
más hatóság, illetve az igazolás kiadására jogosult szervezet, számlavezetõ bank által igazolt, hitelesített aláírási
címpéldányt,
c) eredetiben a pályázó bankszámláját vezetõ hitelintézet 30 napnál nem régebbi igazolását – a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámla vezetésérõl,
fizetõképességérõl,
d) a pályázó létesítõ okiratáról készített egyszerû másolatot,
e) 30 napnál nem régebbi igazolást az adóhatóságtól arról, hogy köztartozással nem rendelkezik, illetve az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása a pályázó kedvezményezettnek nincs, vagy arra az illetékes
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adóhatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett,
f) a pályázó cégszerûen aláírt nyilatkozatát
1. a pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentációk teljeskörûségérõl, valódiságáról és hitelességérõl,
2. arról, hogy az általános forgalmi adó (áfa) levonására vagy visszaigénylésére jogosult-e,
3. hozzájárulását arra vonatkozóan, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése céljából az adószámát
(adóazonosító jelét), társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Kincstár, illetve a minisztérium, valamint a
támogatási szerzõdést kötõ támogató szerv felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez,
4. arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, illetve ellene csõd-, felszámolási eljárás nincs folyamatban,
5. annak tudomásulvételérõl, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a támogatás
tárgya, a támogatás összege nyilvánosságra hozható,
6. arról, hogy a magyar államháztartás alrendszerébõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem
egyenlített tartozása nincs,
7. arról, hogy a megvalósítani tervezett tevékenység,
feladat vonatkozásában más pályázaton részt
vett-e, illetve milyen más állami és egyéb támogatást vesz igénybe,
8. arról, hogy a pályázat szabályszerûségének és a
támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban és a támogatási szerzõdésben meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez hozzájárul,
g) a pályázati felhívásban meghatározott egyéb dokumentumokat.
(8) A pályázatokat a pályázati felhívásban meghatározott idõn belül kell benyújtani, és annak eredményérõl a
döntéstõl számított 15 munkanapon belül írásban kell értesíteni a pályázót.
(9) Támogatás a pályázó által igényelt összegnél kisebb
összegben is nyújtható.
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désszegés jogkövetkezményeirõl, az elállás jogáról – szerzõdésben állapodik meg. A HTMH köteles a szerzõdésben
az elállás jogát kikötni, ha a kedvezményezett az Ámr.
87. § (5), (6) és (10) bekezdéseiben elõírt bejelentési kötelezettsége 30 napon túli késedelmet szenved.
(13) A támogatott tevékenység teljes vagy részleges
megvalósulását követõen kerül sor a támogatási összeg
vagy annak részletei folyósítására a tartalmi jelentés és a
pénzügyi dokumentáció elfogadása után, írásbeli lehívás
alapján. Az érvényes és hatályos szerzõdésben foglaltakra
tekintettel – indokolt esetben – a támogatási összeg vagy
annak részletei elõre is finanszírozhatóak utólagos elszámolással.
(14) A támogatott, illetve a szerzõdés szerinti kedvezményezett (a továbbiakban: kedvezményezett) köteles
pénzügyi dokumentációt készíteni a támogatás összegének felhasználásáról, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) összesítõ kimutatást a szerzõdés mellékletét képezõ
költségvetésben szereplõ költségekre vetítve,
b) a támogatás felhasználását igazoló számla(k),
c) a költségtételek szerinti bontásban a számla kibocsátójának nevét, a számla sorszámát, a számla tartalmát (kifizetés jogcímét), a számla keltét és a teljesítés idõpontját,
az áfa alapot, az áfa tartalmat és a bruttó összeget, valamint
átutalás esetében az átutalás tényét, készpénzes kifizetés
esetében a készpénzfelvétel tényét tartalmazó külön kimutatást,
d) átutalással teljesített számlamásolat mellett a bankszámla terhelésérõl szóló banki igazolást vagy kivonatot
(megjelölve a vonatkozó tételt),
e) a saját forrás és/vagy társfinanszírozás dokumentumainak másolatát (megállapodás, határozat),
f) a saját forrás és/vagy társfinanszírozás felhasználásáról szóló kimutatást (számla, bérjegyzék, egyéb kifizetést
igazoló bizonylat stb.),
g) bérköltség elszámolása esetén a pontos támogatási
összeg meghatározását.
(15) A támogatott, kedvezményezett köteles tartalmi jelentést készíteni a (6) bekezdés c) pontjában megjelölt tevékenységek, feladatok teljesítésérõl, eredményérõl.

(11) A határon túli támogatásokra benyújtott pályázatok
elbírálására és folyósítására a HTMH, valamint az általa
bevont, a (6) bekezdés szerinti szervezet jogosult.

(16) Nem nyújtható támogatás olyan pályázó vagy kedvezményezett részére, aki az igényében valótlan vagy
megtévesztõ adatokat szolgáltatott, a korábban kötött bármely szerzõdésben foglalt feltételeket megszegte, csõd-,
felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt áll, vagy a
magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben
tartozása van, a támogatást a szerzõdésben meghatározott
céltól eltérõen használta vagy használja fel.

(12) A HTMH kizárólag a nyertes pályázóval – a támogatás igénybevételérõl, felhasználásának feltételeirõl, folyósításának ütemezésérõl, rendeltetésszerû felhasználásának ellenõrzésérõl és elszámolásáról, valamint a szerzõ-

(17) Nem folyósítható támogatás annak a támogatottnak, kedvezményezettnek, akivel szemben a szerzõdés
megkötését követõen felszámolási vagy végelszámolási
eljárás indult.

(10) A pályázat nyertesének megnevezését, a pályázattal elnyert támogatás összegét, a támogatás tárgyát a határon túli támogatásoknál a HTMH teszi közzé.
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(18) A kedvezményezett a támogatás összegét kizárólag
akkor használhatja fel az egyes költségek után járó áfa kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A kedvezményezett a támogatás
összegét más jellegû adó – ide nem értve a bérjellegû adót,
illetve járulékot – kifizetésére nem használhatja fel.
(19) A támogatási összeget a kedvezményezett nem
használhatja fel a megbízási díjakkal vagy honoráriumokkal kapcsolatban felmerülõ más adók vagy járulékok kifizetésére.
(20) A támogatott, kedvezményezett a támogatási
összegbõl Magyarországon finanszírozott beszerzéseit a
Kbt.-ben foglaltak szerint köteles megvalósítani.
(21) A fel nem használt támogatás maradványát
– amennyiben a támogatási szerzõdés módosítására nem
került sor – a támogatásban részesült kedvezményezett a
támogatási szerzõdésben a támogatott tevékenység megvalósítására elõírt határidõt követõ 15 napon belül köteles
visszautalni.
(22) A támogatási szerzõdésben a támogatott tevékenység meghiúsulása esetén a támogatási összeg visszautalásának részletes feltételeirõl is rendelkezni kell.

Határon túli magyarok programjainak támogatása
3. §
(1) a) Az 1. §-ban meghatározott elõirányzatok – kivéve
az 1. § b) pontjában meghatározott elõirányzatot – fejezeti
hatáskörben átcsoportosításra kerülnek a HTMH-hoz. Az
elõirányzat fõ összegét a külügyminiszter a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkárainak feladatkörérõl szóló
65/2004. (X. 12.) ME határozat 2.2. pontja, d) alpontjában
meghatározott politikai államtitkár (a továbbiakban: politikai államtitkár) közremûködésével határozza meg. Az
elõirányzaton belüli támogatási keretek elõirányzati részösszegeit – a külügyminiszter és a politikai államtitkár elõzetes egyetértésével – a HTMH elnöke állapítja meg, ezt
követõen gondoskodik az elõirányzat felhasználásáról, ellenõrzésérõl.
b) A kedvezménytörvény alapján járó oktatás-nevelési
támogatás és csángó magyarok támogatása 2. jogcímcsoport – figyelemmel a költségvetési törvény 46. § (1) bekezdésének 39. pontjában foglaltakra – mint támogatás értékû
pénzeszköz kerül átadásra a HTMH részére. Az átadást
követõen a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt rendelkezését az elõirányzatra értelemszerûen alkalmazni
kell.
(2) A HTMH elnöke az (1) bekezdésben foglalt elõirányzat felhasználásának, ellenõrzésének hivatali végrehajtási feladatairól külön szabályzatban rendelkezik.
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(3) Az elõirányzatból az 1. §-ban foglalt elõirányzat jogcímcsoportokból a jelen § (4), (6) és (8) bekezdésekben
meghatározott jogcímeken belül az ott meghatározott célra
nyújtható támogatás.
(4) A határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai elõirányzat célja a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban:
Szátv.), valamint az õket érintõ más törvények és jogszabályok által meghatározott feladatok körében a határon
túli magyarok kulturális és nyelvi azonosságtudatának
megõrzése és fejlesztése, programok megvalósítása, az
e célra létrehozott oktatási intézmények és szervezetek
mûködéséhez és fenntartásához szükséges – alapvetõen
pályáztatás útján történõ – támogatás biztosítása.
(5) A (4) bekezdés szerinti elõirányzatból folyósítandó
támogatási keretek az alábbiak:
a) Erdélyi magyar felsõoktatás – Sapientia Alapítvány
támogatása, melynek célja az erdélyi magyar felsõoktatás
fejlesztése, kiemelten az Erdélyi Magyar Tudományegyetem mûködési feltételeinek biztosítása.
b) Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítõ Alapítvány
támogatása, melynek célja az Alapítvány mûködési költségeinek fedezetéhez, az alapító okiratban meghatározott
feladatok megvalósításához támogatás nyújtása.
c) Illyés Közalapítvány támogatása, melynek célja a
határainkon túl élõ magyarság önazonosságának megõrzését, fejlõdését és megerõsödését célzó kezdeményezések,
a határon túli magyarok szülõföldjén mûködõ oktatási és
kulturális intézmények és szervezetek, illetve ott megvalósuló programok támogatása, az oktatás biztosítását és az
oktatási intézmények, valamint az anyanyelv ápolását, fejlesztését szolgáló támogatás nyújtása, a határon túli kisebbségek hazai kulturális bemutatóinak segítése.
(6) Szátv. alapján járó oktatás-nevelési támogatás és
csángó magyarok támogatása elõirányzat célja a szomszédos államokban élõ magyar nemzetiségû alap-, illetve középiskolában tanuló diákok, valamint felsõoktatásban
részt vevõ hallgatók pályáztatás útján történõ támogatása,
a csángó magyarok önazonosság tudatának, nyelvi, kulturális autonómiájának megõrzését elõsegítõ támogatások
nyújtása. A csángó magyarok támogatását célzó pályázatok kiírására a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
(a továbbiakban: NKÖM) illetékes szervezeti egységével
való egyeztetés után kerül sor. A beérkezett pályázatokról
szakmai javaslatot a NKÖM által mûködtetett Csángó
Tanácsadó Testület készít. A költségvetési törvény 46. §
(1) bekezdésének 39. pontja alapján az elõirányzattól elõirányzat-módosítási kötelezettség nélkül is el lehet térni.
(7) A (6) bekezdés szerinti elõirányzatból folyósítandó
támogatási keretek az alábbiak:
a) Oktatási, nevelési támogatás, melynek célja nevelési-oktatási, tankönyv- és taneszköz-támogatás nyújtása a
szomszédos államokban élõ magyarokról szóló 2001. évi
LXII. törvény alapján nyújtott támogatások rendjérõl
szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. rendelet szerint.

4088

MAGYAR KÖZLÖNY

b) Csángó magyarok támogatási keret, melynek célja a
csángó magyarok identitás- és nyelvmegõrzésének támogatása.
(8) Határon túli magyarok szülõföld programjai elõirányzat célja a szomszédos államokban élõ magyarok szülõföldön való boldogulását célzó tevékenységek megvalósításához, valamint EU csatlakozást elõsegítõ programok,
az e célra létrehozott intézmények és szervezetek mûködtetéséhez és fenntartásához szükséges – alapvetõen
pályáztatás útján történõ – támogatás biztosítása, különös
figyelemmel a gazdasági, munkavállalási és vállalkozási
lehetõségek fejlesztésére és javítására.
(9) A (8) bekezdés szerinti elõirányzatból folyósítandó
támogatási keretek az alábbiak:
a) Délvidéki támogatási keret, melynek célja a határon
túli magyarok gazdasági kapcsolatainak erõsítése Magyarországgal, különösen a határ menti régiók közötti gazdasági együttmûködés fejlesztésére irányuló programok és
infrastruktúra támogatása a Délvidék vonatkozásában,
vállalkozásfejlesztési tervek kidolgozása és megvalósítása, további cél a délvidéki magyarság megmaradásához és
gyarapodásához szükséges intézményrendszer létrehozásához támogatás nyújtása, növelve ezáltal a helyi magyarság anyanyelven való továbbtanulási lehetõségeit biztosítva a vajdasági magyarság esélyegyenlõségét a tudásalapú,
egységesülõ Európában.
b) Kárpátaljai támogatási keret, melynek célja a határon túli magyarok gazdasági kapcsolatainak erõsítése
Magyarországgal, különösen a határ menti régiók közötti
gazdasági együttmûködés fejlesztésére irányuló programok és infrastruktúra támogatása, kiemelten az EU csatlakozáshoz való hosszú távú felkészülés keretében egyfelõl
a kárpátaljai magyarság számára mûvelõdési és oktatási
igényeinek kielégítéséhez, másfelõl az Uniós források
megpályázásához szükséges önrész megteremtéséhez támogatás nyújtása, a térség- és területfejlesztési célok elõsegítése, gyorsabb és hatékonyabb segítségnyújtás a természeti katasztrófák vagy más sürgõs beavatkozást igénylõ esetekben.
c) A Szátv. végrehajtásához kapcsolódó kiadások támogatási keret, melynek célja a Szátv. végrehajtásának
személyi és szervezeti feltételeinek biztosítása érdekében
a határon túli magyaroknak a Szátv.-ben nevesített jogaik
érvényesítése, a támogatásokhoz és kedvezményekhez
való hozzájutás elõsegítésére létrehozott szervezetek (információs irodák) mûködési feltételeinek biztosítása, fejlesztése.
d) Információs társadalom keretprogramok, melynek
célja a határon túli magyarokkal való együttmûködés hatékonyabbá tétele és a határon túli magyarok információs
társadalomba történõ integrációja további elõsegítése, az
IHM által elindított „Szülõföldön az információs társadalom” program további folytatása a határon túli informatikai rendszerek, közösségi internet-hozzáférési pontok
(eMagyar-pontok) létrehozásának és mûködtetésének elõ-
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segítése, valamint hálózat-, infrastruktúrafejlesztés, az informatikai képzés adatbázis és tartalomfejlesztés, kulturális értékek digitalizálása és az információs társadalom igényeinek megfelelõ – a kisebbségi önazonosság tudat biztosítását szolgáló – fejlesztések támogatása.
e) Koordinációs keret, melynek célja különösen a határon túli magyarok anyanyelvû hitéletének gyakorlását segítõ, az anyaországgal való kapcsolatainak fenntartását
elõsegítõ és egyéb határon túli támogatások nyújtása, a határon túli magyar kulturális, oktatási és közösségi intézmények mûködési zavarainak elhárítása, illetve kisebbségpolitikai szempontból kiemelten fontos rendezvények, programok eseti támogatása, a Magyarországon székhellyel
rendelkezõ jogi személyek, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkezõ társadalmi szervezetek olyan programjainak támogatása, melyek részben vagy egészben a határon
túli magyarság megsegítését szolgálják.
f) Új Kézfogás Közalapítvány, melynek célja a határon
túli magyarok gazdasági, munkavállalási és vállalkozási
képességének javítására irányuló képzés, információszolgáltatás, az ilyen tevékenységet végzõ intézmények és
szervezetek támogatása, a határon túli magyarok szülõföldjükön folyó vállalkozási tevékenységének támogatása.
g) Segítõ Jobb Alapítvány, melynek célja a határon túl
élõ magyar nemzetiségû külföldi állampolgárok meghatározott magyar egészségügyi intézményekben történõ
gyógykezelési költségeihez való hozzájárulás.
(10) A HTMH a részére átadott elõirányzatból nyújtott
– vissza nem térítendõ – támogatás mértékérõl, folyósításáról és felhasználásáról a 2. § (6) bekezdése szerinti szervezetekkel kötött támogatási szerzõdésekben állapodik
meg.
(11) A Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítõ Alapítvány, az Illyés Közalapítvány, az Új Kézfogás Közalapítvány, a Segítõ Jobb Alapítvány (a továbbiakban: Alapítványok) részére a támogatási elõirányzat keretösszeg átadásáról és felhasználásáról a HTMH a minisztérium és a Miniszterelnöki Hivatal elõzetes szakmai ellenjegyzésével
támogatási szerzõdést köt az alapítványokkal, közalapítványokkal. A Segítõ Jobb Alapítvánnyal kötendõ támogatási szerzõdés megkötésére az Egészségügyi Minisztérium
szakmai ellenjegyzésével kerülhet sor.
(12) Az Alapítványok az éves tevékenységükrõl készült
beszámolót a tárgyévet követõ év február 28-áig kötelesek
megküldeni az elõirányzatot kezelõ HTMH-nak, valamint
a felügyeleti szervének.
(13) Az elõirányzatot kezelõ és a (10) bekezdés szerint
támogatott szervezet a (4), (6) és (8) bekezdésben meghatározott elõirányzati keretbõl nyújtott támogatásokról a
szomszédos államokban élõ magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartásáról szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. rendelet szerint köteles a HTMH által
kezelt Nyilvántartási Rendszernek adatszolgáltatást teljesíteni.
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Záró rendelkezések
4. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, egyidejûleg a Külügyminisztérium fejezetnél a határon
túli magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû
elõirányzatok felhasználásának, ellenõrzésének szabályairól szóló 4/2005. (V. 10.) KüM rendelet, valamint az azt
módosító 1/2006. (III. 3.) KüM rendelet hatályát veszti.
Dr. Somogyi Ferenc s. k.,
külügyminiszter

III. rész HATÁROZATOK
A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
93/2006. (V. 2.) KE
határozata

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
3/2006. (MK 52.) MSZH
közleménye
az Innoforum 2006 XIV. Hazai Szellemi Termék
Börzén bemutatásra kerülõ találmányok, védjegyek,
formatervezési és használati minták kiállítási
kedvezményérõl, illetve kiállítási elsõbbségérõl
Az 1995. évi XXXIII. törvény 3. §-ának b) pontja, az
1997. évi XI. törvény 53. §-a (1) bekezdésének c) pontja, a
2001. évi XLVIII. törvény 40. §-a (1) bekezdésének
c) pontja és az 1991. évi XXXVIII. törvény 36. §-ának
(1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2006. június hó
13. és 14. napja között Budapesten megrendezendõ, Innoforum 2006 XIV. Hazai Szellemi Termék Börzén bemutatásra kerülõ találmányokat, védjegyeket, formatervezési és
használati mintákat és említett jogszabályokban meghatározott kiállítási kedvezmény, illetve kiállítási elsõbbség
illeti meg.
Dr. Bendzsel Miklós s. k.,
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

kitüntetés adományozásáról
Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a miniszterelnök
elõterjesztésére
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE
(polgári tagozata)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
közleménye
a Kõolaj és Kõolajtermék Készletezõ Szövetség
Alapszabályának módosításáról
A Szövetség a 2006. április 3. napján megtartott közgyûlésén az Alapszabály módosításáról az 1/2006. (IV. 3.)
közgyûlési határozattal a következõképpen rendelkezett:

kitüntetést adományozom
1. Az Alapszabály címe helyébe a következõ cím lép:
irodalmi életmûve elismeréseként Csingiz Ajtmatov írónak, a Kirgiz Köztársaság brüsszeli nagykövetsége rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének.
Budapest, 2006. április 20.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: VII-2/1912/2006.

„Közlemény
a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség
Alapszabályáról”
2. Az Alapszabály preambuluma helyébe a következõ
bevezetõ szöveg lép:
„A Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl
szóló 1993. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) alapján létrehozott, és a földgáz biztonsági készletezésérõl
szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbkt.)
alapján kibõvült testület. A Szövetség a Kt. 15. § (1) bekezdése értelmében a gazdasági és közlekedési miniszter
által jóváhagyott Alapszabály alapján mûködik. A jelen
Alapszabály az eddigi változásokat egységes szerkezetbe
foglalva tartalmazza.”
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3. Az Alapszabály 1.1., 1.4. és az 1.8. pontjai helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„1.1. A Szövetség neve: Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)
angolul:
Hungarian
Hydrocarbon
Stockpiling
Association,
németül: Ungarischer Kohlenwasserstoff-bevorratungs
Verband,
franciául: Association Hongrois pour le Stockage de
Hydrocarbure,
oroszul: Âåí ãåðñêàÿ Àññîöèàöèÿ ïî Õðàí åí èþ Óãëåâîäîðîäîâ
1.4. A Szövetség pecsétjének lenyomata: Magyar
Szénhidrogén Készletezõ Szövetség.
A Szövetség rövidített megnevezése: MSZKSZ.
1.8. A Szövetség mûködése feletti felügyeletet a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)
gyakorolja.”
4. Az Alapszabály 2.1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2.1. A Szövetség feladata a Kt.-ben és az Fbkt.-ben
meghatározott mértékû biztonsági készlet létrehozása és
fenntartásának biztosítása, valamint az ehhez szükséges
feltételek megteremtése. A Szövetség szervezete kõolaj és
kõolajtermék készletezési szekcióból (a továbbiakban: kõolaj szekció) és földgáz készletezési szekcióból (a továbbiakban: földgáz szekció) áll.”
5. Az Alapszabály 2.2. pontjában a „tv.” szövegrész
helyébe a „Kt. és az Fbkt.” szövegrész lép.
6. Az Alapszabály 2.3. pontjának felvezetõ szövege és
a), b) és c) alpontjai helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„2.3. A Szövetség – a 2.1. pontban megjelölt feladat
végrehajtása érdekében – a következõ alaptevékenységeket végzi:
a) kõolajat és kõolajtermékeket, valamint földgázt vásárol és tárol;
b) a taggal vagy harmadik személlyel szerzõdést köt
kõolaj és kõolajtermék, földgáz tartalékkészlet behozatalára vagy elõállítására és tárolására;
c) értékesítési szerzõdéseket köt a Kt. 8. §-a és az Fbkt.
5. §-a szerinti esetekben és a kõolaj és kõolajtermék készletcserék kapcsán;”
7. Az Alapszabály 2.4. pontjának elsõ két francia bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(2.4. A Szövetség a 2.3. pontban meghatározott alaptevékenységen kívül a következõ kiegészítõ tevékenységekre
is jogosult:)
„– kõolaj és kõolajtermék tárolóterek vásárlása, létesítése, bérlése, valamint földgáztároló létesítése, bérlése, vásárlása,
– kõolaj és kõolajtermék tárolók és tárolóterek, földgáztároló üzemeltetése,”
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8. Az Alapszabály 2.5., 2.6. és 2.7. pontjai helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„2.5. A Szövetség köteles tevékenysége során a hazai
kõolaj- és kõolajtermék, valamint földgáz piac szerkezetét
figyelembe venni. Tevékenysége nem irányulhat e piacok
befolyásolására vagy zavarására.
2.6. A Szövetség a kõolaj- és kõolajtermék és földgáz
beszerzéseit, tárolótér fejlesztéseit, a tárolóterek igénybevételét, hitelfelvételeit pályázat útján bonyolítja le. Az
igazgatótanács gazdaságilag indokolt esetekben a pályáztatás alól felmentést adhat.
2.7. A Szövetség céljaihoz és feladataihoz igazodóan
kapcsolatokat tart fenn nemzetközi szervezetekkel és külföldi társszervezetekkel.”
9. Az Alapszabály a következõ 2.8. ponttal egészül ki:
„2.8. A Szövetség a 2.3. pontban meghatározott alaptevékenységeket és a 2.4. pontban meghatározott kiegészítõ
tevékenységeket saját szervezete, illetve az általa alapított
szervezetek útján látja el.”
10. Az Alapszabály 3. pontjának címe helyébe a következõ cím lép, valamint a 3.1. pontja helyébe a következõ
rendelkezés, valamint a 3.8. pontjában a „tv.” szövegrész
helyébe a „Kt.” szövegrész lép:
„3. A tagság keletkezése és megszûnése a kõolaj
szekcióban
3.1. A Szövetség tagjává válnak a Kt. 2. §-ának (1) bekezdésében és 10. §-ában meghatározott természetes és
jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok, továbbá egyéni vállalkozók attól a naptól kezdve, amelyen a Kt. 2. §-ának (2) bekezdése
szerinti kõolajat vagy kõolajterméket hoznak be európai
uniós tagállamból (a továbbiakban: tagállam) vagy harmadik országból – kivéve a Kt. 4. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott eseteket – belföldi feldolgozás, felhasználás vagy továbbforgalmazás céljából.”
11. Az Alapszabály a következõ 3/A. ponttal egészül ki:
„3/A. A tagság keletkezése és megszûnése a földgáz
szekcióban
3/A.1. A Szövetség tagjává válnak az Fbkt. 7. § (1) bekezdésében meghatározott személyek.
3/A.2. Az Fbkt. hatálybalépésének napján a Szövetség
tagjává válik
a) a Magyar Energia Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
által kiadott mûködési engedéllyel rendelkezõ
aa) földgáz közüzemi nagykereskedõ,
ab) közüzemi szolgáltató,
ac) feljogosított fogyasztóknak földgázt értékesítõ
földgázkereskedõ;
b) feljogosított fogyasztóknak földgázt értékesítõ földgáztermelõ;
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c) határkeresztezõ szállítóvezeték kapacitáshoz hozzáférési engedéllyel rendelkezõ nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó.
Az ac) és b) pontban meghatározott tag esetében további feltétel, hogy az Fbkt. hatálybalépésének idõpontjában a
feljogosított fogyasztóknak történõ földgáz értékesítõ tevékenységet végezzen (érvényes szerzõdés).
3/A.3. Az Fbkt. hatálybalépését követõen mûködési
engedélyt szerzõk a földgáz készletezési kötelezettség hatálya alá tartózó tevékenység megkezdésekor válnak a
Szövetség tagjává.
3/A.4. Az Fbkt. hatálya alá tartozó személy a földgáz
készletezési kötelezettség alá esõ tevékenység megkezdését megelõzõen köteles tagként a Szövetségnél írásban bejelentkezni. A bejelentésében köteles hitelt érdemlõen igazolni a taggá válás feltételeinek fennállását.
3/A.5. A Szövetség a bejelentést 8 napon belül megvizsgálja, amennyiben a taggá válás feltételei fennállnak a
tagot nyilvántartásba veszi és az errõl történõ értesítéssel
egyidejûleg megküldi a tagsági jogviszonyra vonatkozó
szabályzatokat.
3/A.6. A tagsági jogviszony megszûnik az Fbkt. 7. §
(3)–(4) bekezdésében foglalt esetekben és módon.
3/A.7. A tag köteles a tagsági jogviszony alapjául szolgáló tevékenység megszüntetését írásban bejelenteni. Bejelentés hiányában a Szövetség köteles a tagot a nyilvántartásból törölni, ha a tagsági jogviszony alapjául szolgáló
tevékenység megszûnését észleli.
3/A.8. A Szövetség és a tag a tagsági jogviszony megszûnésekor egymással elszámolnak. Az elszámolást követõen a Szövetség törli a tagot a nyilvántartásból.”
12. Az Alapszabály 5.1. pontjának felvezetõ szövege, a
b) alpontja, valamint a d) alpontjának elsõ francia bekezdése, továbbá az f) alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„5.1. A Szövetség legfõbb szerve a közgyûlés, amely a
kõolaj és a földgáz szekciók tagjainak összességébõl áll
(a továbbiakban együttesen: tagok). A közgyûlés hatáskörébe tartoznak:
b) a választható igazgatótanácsi tagok, felügyelõ bizottsági tagok megválasztása, illetve felmentése, az igazgatótanácsi tagok, felügyelõ bizottsági tagok díjazásának
megállapítása;
d) az éves költségvetési javaslat és annak évközi módosítása, ezen belül
– a tagi hozzájárulás mértékének megállapítása,
f) döntés a Szövetség általi gazdálkodó szervezetek
alapításáról, valamint gazdálkodó szervezetekben történõ
részesedésszerzésrõl.”
13. Az Alapszabály 5.2. pontjában a „tv.” szövegrész
helyébe a „Kt.” szövegrész lép.
14. Az Alapszabály 5.7. pontja a következõ elsõ mondattal egészül ki:
„A közgyûlésen kizárólag a tagok, a Szövetség vezetõi
(igazgatótanácsának és felügyelõ bizottságának tagjai,
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valamint az igazgatóság), a könyvvizsgáló és a Szövetség
igazgatósága által meghívott egyéb személyek vehetnek
részt.”
15. Az Alapszabály 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13. pontjainak helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„5.9. A közgyûlés határozatképes, ha azon mindkét
szekcióban az összes szavazatok több mint 50%-át képviselõ tag jelen van.
5.10. Ha a közgyûlés nem határozatképes, a 8 napon
belüli idõpontra összehívott második közgyûlést – az eredeti napirenden szereplõ ügyekben – a megjelentek számától és szavazatától függetlenül határozatképesnek kell tekinteni.
5.11. Ha a megjelentek száma a határozatképességet
valószínûsíti, a közgyûlés egyszerû többséggel elnököt választ.
5.12. Az elnök a közgyûlés megnyitása után – a jelenléti ív alapján – megállapítja, hogy az határozatképes-e.
Igenlõ esetben az elnök felhívására a közgyûlés egyszerû
többséggel megválasztja a közgyûlés tisztségviselõit:
jegyzõkönyvvezetõ, két jegyzõkönyv-hitelesítõ, két szavazatszámláló.
5.13. A közgyûlés hanganyaga digitálisan rögzítésre
kerül. A jelenléti íven minden jelenlévõ saját aláírásával is
hozzájárul a hangfelvétel-készítéshez, és a hangfelvételt
mint a jegyzõkönyv elválaszthatatlan részét hitelesnek fogadja el. Ennek alapján a közgyûlés írásbeli jegyzõkönyve
csak az érdemi megállapításokat, határozatokat tartalmazza, benne foglalva a szavazás eredményét, külön feltüntetve a javaslat mellett, a javaslat ellen szavazókat és a tartózkodó szavazatok számát. Olyan kérdést napirendre tûzni,
amely a meghívóban nem szerepelt, csak akkor lehet, ha az
indítványozó legalább 8 nappal a közgyûlés elõtt ismertette a kérdést a tagokkal és a közgyûlésen mindkét szekciót
képviselõ tagok 75%-a részt vesz, és a napirendre tûzéssel
valamennyien egyetértenek.”
16. Az Alapszabály 5.14. pontjában a „gyakorolható”
szövegrész törlésre kerül.
17. Az Alapszabály 5.15., 5.16., 5.17., 5.17.2. pontjainak helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„5.15. A közgyûlésen jelen lévõ tagok együttes kétharmados szavazata mellett mindkét szekciót képviselõ tagok
külön-külön kétharmados szavazata szükséges az alábbi
ügyekben meghozandó határozatokhoz:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b) az igazgatótanácsi tagok díjazásának megállapítása;
c) a felügyelõ bizottsági tagok díjazásának megállapítása;
d) az igazgató és igazgatóhelyettes megválasztása, felmentése.
5.15.1. A közgyûlésen jelen lévõ tagok együttes kétharmados szavazata mellett a kõolaj szekciót képviselõ tagok külön kétharmados szavazata szükséges az alábbi
ügyekben meghozandó határozatokhoz:
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a) a kõolaj szekció által jelölt, választható igazgatótanácsi tagok megválasztása, illetve felmentése;
b) a kõolaj szekció által jelölt, választható felügyelõ bizottsági tagok megválasztása, illetve felmentése.
5.15.2. A közgyûlésen jelenlévõ tagok együttes kétharmados szavazata mellett a földgáz szekciót képviselõ tagok külön kétharmados szavazata szükséges az alábbi
ügyekben meghozandó határozatokhoz:
a) a földgáz szekció által jelölt, választható igazgatótanácsi tagok megválasztása, illetve felmentése;
b) a földgáz szekció által jelölt, választható felügyelõ
bizottsági tag megválasztása, illetve felmentése.
5.16. A közgyûlés a jelen lévõ tagok együttes egyszerû
többségi szavazata mellett mindkét szekciót képviselõ tagjainak külön-külön egyszerû többségi szavazata szükséges
különösen az alábbi ügyekben meghozandó határozatokhoz:
a) az éves költségvetési javaslat és annak évközi módosítása
– az üzletpolitikai elvek elfogadása,
– a tárgyévi fejlesztések,
– az éves hitelfelvételi terv,
– éves tagi hozzájárulási mértékek elfogadása és azok
évközi módosításai;
b) az éves beszámoló elfogadása;
c) döntés a Szövetség általi gazdálkodó szervezetek
alapításáról, valamint gazdálkodó szervezetekben történõ
részesedésszerzésrõl.
5.17. A tagot megilletõ szavazat a Kt. 21. §-a szerint
alapszavazatból és többletszavazatból adódik.
5.17.2. A további 50% többletszavazat úgy kerül felosztásra a kõolaj szekció és a földgáz szekció tagjai között
– három tizedesig számítva –, amilyen mértékben az elõzõ
naptári évben a tagi hozzájárulást megfizették.”
18. Az Alapszabály 5.17.4. pontjában a „– a közgyûlési
meghívóval együtt –” szövegrész törlésre kerül.
19. Az Alapszabály 6.1. pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „Kt. és az Fbkt.” szövegrész lép, valamint a
6.3. pontjának a), c), d), e), f) és h) alpontjainak helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
(6.3. Az igazgatótanács)
„a) gyakorolja a Kt. 22. §-ának (1) bekezdésében meghatározott jogokat,
c) jóváhagyja a Szövetség Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, valamint a Munkaügyi Szabályzatát,
d) megállapítja a Kt. 8. §-a szerinti eljárás lebonyolítási
rendjét, hatáskörébe tartozó esetekben attól eltérést rendelhet el,
e) megállapítja a Kt. 5. §-a alapján a tárgyévi termékszerkezet-összetételi arányokat, a termékek mennyiségét
és minõségét,
f) meghatározza a kõolajtermék cserék rendszerét és
feltételeit,
h) a közgyûlés részére javaslatot tesz a tagi hozzájárulás évközi változásáról,”
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20. Az Alapszabály 6.7., 6.11., 6.12., 6.14. és 6.15.
pontjainak helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„6.7. Az igazgatótanács tizennégy tagból áll. Hat tagot
a kõolaj szekció jelöltjei közül, négy tagot a földgáz szekció jelöltjei közül a közgyûlés választ három évre. A további négy tagja közül kettõ a miniszter, egy a pénzügyminiszter, egy a Hivatal elnökének képviselõje.
6.11. Az igazgatótanács akkor határozatképes, ha legalább nyolc tag és ebbõl a mindkét szekció 50%-át képviselõ tag jelen van.
6.12. Az igazgatótanács határozatait általában egyszerû szavazattöbbséggel hozza, szavazategyenlõség esetén
az elnök szavazata dönt. Az igazgatótanácsi határozat érvényességéhez szükséges a kõolaj és kõolajtermék készletezéssel kapcsolatos kérdésben az adott szekciót képviselõ
tagok külön egyszerû többségi szavazata, a földgázkészletezéssel kapcsolatos kérdésben pedig a földgáz szekciót
képviselõ tagok külön egyszerû többségi szavazata. A Kt.
27. § (2) bekezdése szerinti új igazgatósági tag kijelöléséhez a jelenlévõ tagok kétharmados szavazata szükséges. A
határozat érvényességéhez szükséges továbbá mindkét
szekciót képviselõ tagok kétharmados szavazata.
6.14. Az igazgatótanács üléseire – tanácskozási joggal – az igazgatót és helyettesét meg kell hívni. Az
igazgatótanács üléseirõl jegyzõkönyvet kell vezetni. A
jegyzõkönyvet az igazgatótanács elnöke, egy igazgatótanácsi tag és a jegyzõkönyvvezetõ írja alá.
6.15. Az igazgatótanács tagjait titoktartási kötelezettség terheli a Ptk. 81. § (2) bekezdése szerint.”
21. Az Alapszabály 6/A.4. pontjában a „tv.” szövegrész helyébe a „Kt.” szövegrész lép, a 6/A.7. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a 6/A.13. pontja
törlésre kerül:
„6/A.7. A felügyelõ bizottság hat tagból áll. A felügyelõ bizottság két tagját a miniszter, egy tagját a pénzügyminiszter delegálja, a további két tagját a kõolaj és kõolajtermék készletezõ szekció, egy tagját a földgázkészletezõ
szekció jelölésére a közgyûlés választja három évre.”
22. Az Alapszabály 7.3. és 7.4. pontjaiban a „tv.” szövegrész helyébe a „Kt.” szövegrész lép.
23. Az Alapszabály 7.5., 7.6. és 7.12. pontjainak helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„7.5. A Szövetséget hatóságok, bíróságok és harmadik
személyek elõtt az igazgató – akadályoztatása esetén az
igazgatóhelyettes – képviseli, akik a Szövetség nevében
aláírásra önállóan jogosultak.
Az igazgató aláírási jogot engedélyezhet továbbá a
munkaszervezet egyes vezetõ munkatársainak úgy, hogy
azok az igazgatóhelyettessel együtt, vagy két felhatalmazott együtt jegyezhesse a Szövetséget.
7.6. Az igazgató terjeszti az igazgatótanács elé a Szervezeti és Mûködési Szabályzat, a Munkaügyi Szabályzat
tervezetét, azok módosításait.
7.12. Az igazgató gondoskodik a Kt.-ben és az
Fbkt.-ben, valamint az Alapszabályban meghatározott ira-
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tok, elõterjesztések, az igazgatótanács jegyzõkönyveinek
felügyelõ bizottság részére történõ megküldésérõl.”
24. Az Alapszabály 10. pontjának címe, valamint a
10.1. pont helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„10. A kõolaj és kõolajtermék készletezés
10.1. A Szövetség a kõolaj és kõolajtermék biztonsági
készletet a Kt. 3. §-ában foglalt szabályok szerint hozza
létre és tartja fenn, figyelemmel a Kt. 4. §-ában foglalt
kivételekre.”
25. Az Alapszabály 10.4. pontjában a „végzi” szövegrész helyébe a „végezheti” szövegrész lép.
26. Az Alapszabály a következõ 10/A. ponttal egészül ki:
„10/A. A földgáz készletezés
10/A.1. Az Fbkt. hatálybalépésétõl 2009. december
31-ig a jelenlegi földgáztárolók szabad kapacitása határozza meg a földgáz biztonsági készlet mértékét, amely megfelelõ mértékû szabad kapacitás rendelkezésre állása esetén nem lehet kevesebb
a) 2006. október 1. és 2007. szeptember 30. között
150 millió m3-nél,
b) 2007. október 1. és 2009. december 31. között
300 millió m3-nél.
A földgáztárolók szabad kapacitásának földgáz biztonsági készletezésre történõ felhasználását a Hivatal elnöke
saját hatáskörben engedélyezi, illetve elrendeli.
10/A.2. A 10/A.1. pontban meghatározott idõszakban a
földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) szerinti hozzáférésre jogosultak az Üzemi
és Kereskedelmi Szabályzat által megszabott határidõig az
elõzõ évben biztonsági készlet céljára lekötött kapacitáshoz is hozzáférhetnek. A bejelentett kapacitás lekötési
igény esetén, annak mértékéig – amennyiben a biztonsági
készlet más tárolóba nem helyezhetõ el – a készlet értékesítésre kerülhet. A földgáz biztonsági készlet e részét a
Szövetség szabadon értékesítheti.
10/A.3. Ha a földgáz biztonsági készletezési célra rendelkezésre álló szabad kapacitás mértéke a tárgyi évben
nem éri el a 10/A.1. pontban meghatározott legkisebb mértéket, a földgáz biztonsági készlet kiegészíthetõ tüzelési
célra felhasználható kõolajtermékekkel.
10/A.4. 2010. évtõl a földgáz biztonsági készletet mûködésre engedélyezett, mûszakilag ellenõrzött, a biztonságtechnikai és környezetvédelmi jogszabályok elõírásainak megfelelõ, olyan – a Magyar Köztársaság területén lévõ – föld alatti tárolótérben kell tárolni, amely alkalmas arra, hogy a készletezett földgáz mennyiségét megõrizze és a felszíni gázelõkészítést követõen a szállítóvezetékre való betáplálásra alkalmas minõségben biztosítsa.
10/A.5. A földgáz biztonsági készlet a Szövetség tulajdonát képezi. A Szövetség jogosult a földgáz biztonsági
készletezés céljára – a GET által meghatározott engedély
nélkül is – földgázt beszerezni (vásárolni), tárolni és az
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Fbkt. 5. §-ának (1) bekezdése szerinti felhasználás esetén
földgázt értékesíteni.
10/A.6. A földgáz biztonsági készlet minõségét legalább évente egyszer meg kell vizsgáltatni. Vizsgálat alatt
az MSZ szerinti teljes mélységû minõségvizsgálatot kell
érteni.
10/A.7. A földgáz biztonsági készlet vagyonbiztosítása, illetve biztosíttatása a Szövetség feladata.”
27. Az Alapszabály 11.1., 11.2. és 11.5. pontjainak helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a 11.8.
pontjában a „törvényben” szövegrész helyébe a „Kt.-ben
és az Fbkt.-ben” szövegrész lép:
„11.1. A Szövetség gazdálkodásának kereteit és tartalmát a Kt., az Fbkt. és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg.
11.2. A Szövetség gazdálkodásának célja a Kt.-ben és
az Fbkt.-ben meghatározott kötelezettség megfelelõ biztonsággal, a legalacsonyabb költségek mellett történõ teljesítése.
11.5. A Szövetség a Kt. és az Fbkt. teljesítése érdekében végrehajtott készlet beszerzéseit, valamint a minõségi
követelmények megváltozása miatt szükségessé váló
készlet cseréket alapvetõen hitelbõl finanszírozza.
A hiteligényt a költségvetés részeként „Hitelfelvételi
tervben” kell kidolgozni, és az éves költségvetés keretében
a közgyûlés hagyja jóvá.”
28. Az Alapszabály 11.7. pontjában a „készletfinanszírozó” szövegrész törlésre kerül.
29. Az Alapszabály 12.1. és 12.2. pontjainak helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:
„12.1. Az igazgatóság a Kt. 30. §-ának (2) bekezdéséhez igazodva minden év október 31-éig elkészíti a következõ évre vonatkozó költségvetés javaslatát.
a) A javaslatnak kõolaj és kõolajtermék készlet vonatkozásában az adott évre a Kt. 3. §-a szerint irányadó összmennyiséget termékfajtákra bontva kell tartalmaznia, és
külön-külön csoportosítva kell feltüntetnie az elõirányzott
beszerzéseket és cseréket. A költségvetési javaslatnak a
várható bevételek és kiadások mellett ki kell mutatnia a hiteligényeket is. A javaslatnak alapvetõen az Alapszabály
11.4. pontjához igazodó részletezettségûnek kell lennie és
a tervezett adatok alapján meg kell határozni a termékcsoportonkénti hozzájárulás összegét, valamint a javaslat keretében meg kell tervezni a biztonságos mûködéshez szükséges tartalékot is.
b) A javaslatnak földgáz készlet vonatkozásában az
adott évre az Fbkt. 12. §-a szerint irányadó összmennyiséget kell tartalmaznia, és fel kell tüntetnie az elõirányzott
beszerzéseket. A költségvetési javaslatnak a várható bevételek és kiadások mellett ki kell mutatnia a hiteligényeket
is. A javaslatnak alapvetõen az Alapszabály 11.4. pontjához igazodó részletezettségûnek kell lennie.
A költségvetésnek hitelfelvételi tervet is kell tartalmaznia.
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12.2. Az igazgatótanács a javaslatot minden évben november 30-áig megvitatja. A javaslat a közgyûlés elé történõ terjesztéséhez a mindkét szekciót képviselõ igazgatótanácsi tagok egyszerû többségi szavazata, továbbá a miniszter, a pénzügyminiszter és a Hivatal igazgatótanácsbeli képviselõinek hozzájárulása szükséges.
Ha a miniszter, a pénzügyminiszter és a Hivatal igazgató tanácsbeli képviselõinek bármelyike a javaslat ellen
szavaz, úgy azt átdolgozásra – az ellenvetések egyidejû
közlésével – vissza kell adni az igazgatóságnak.
A költségvetési javaslat alapján külön meg kell határozni a kõolajtermék csoportonkénti egységnyi hozzájárulás
értékét, az erre vonatkozó összegszerû javaslat része a
közgyûlési elõterjesztésnek. Indokolt esetben variációk is
készíthetõk.”
30. Az Alapszabály 12.5. pontjának második mondata
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A kõolaj és kõolajtermék, valamint a földgáz biztonsági készlet felhasználásának tervezett intézkedésérõl már a
tervezési fázisban értesíteni kell a fentiekben meghatározott tagokat, ha ezt az adott körülmények lehetõvé teszik.”
31. Az Alapszabály 12.6. pontjában a „tv.” szövegrész
helyébe a „Kt.” szövegrész, a 12.8. pontjában a „törvény”
szövegrész helyébe a „Kt.” szövegrész lép.
32. Az Alapszabály a következõ 12.9. és 12.10. pontokkal egészül ki:
„12.9. A Szövetség köteles eszközeit és forrásait, bevételeit és ráfordításait a kõolaj és kõolajtermék-készletezési, valamint a földgáz-készletezési tevékenységenként,
illetve azokat a nem készletezési tevékenységeitõl belsõ
számvitelében elkülöníteni, valamint azokat az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében, készletezési tevékenységenként készített mérlegben és eredménykimutatásban
oly módon bemutatni, mintha az egyes tevékenységeket
önálló gazdálkodó szervezetek végeznék. A kõolaj és kõolajtermék készletezésre, illetve a földgázkészletezésre,
valamint a nem készletezési tevékenységre fel nem osztható költségeket, ráfordításokat az egyes tevékenységekkel
kapcsolatosan felmerült költségek, ráfordítások arányában
kell elszámolni.
12.10. A 16/A.2. pont szerint felhasznált kõolajtermék
miniszteri rendeletben meghatározott ára és a készlet
visszapótlásának költségei közötti különbözetet a Szövetség költségvetésében a bevételek és a ráfordítások különbözetének számításakor figyelembe kell venni.”
33. Az Alapszabály 13. pontja törlésre kerül.
34. Az Alapszabály 14. pontjának címe helyébe a következõ cím lép:
„14. Kõolaj és kõolajtermék, földgáz beszerzés”
35. Az Alapszabály 14.3. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„14.3. A Szövetség az általa megkötött szerzõdések keretében gondoskodik a beérkezõ kõolaj és kõolajtermék,
valamint a földgáz mennyiségi és minõségi átvételérõl.”
36. Az Alapszabály 16. pontjának címe helyébe a következõ cím lép:
„16. A kõolaj és kõolajtermék biztonsági készlet
felhasználása”
37. Az Alapszabály 16.1. és 16.7. pontjában a „tv.”
szövegrész helyébe a „Kt.” szövegrész lép, valamint a
16.2. pontjában a „gazdasági” szövegrész törlésre kerül.
38. Az Alapszabály a következõ 16/A. ponttal egészül ki:
„16/A. A földgáz biztonsági készlet felhasználása
16/A.1. Az Fbkt. 5. §-ában foglaltak alapján a miniszter a földgáz biztonsági készlet felhasználását a rendszerirányító kérelmére, illetve a Hivatal kezdeményezésére
rendeletével engedélyezi, ha a földgázellátás és -fogyasztás egyensúlya felbomlik vagy a felhasználási igények
meghaladják a beszerzés lehetõségeit, illetve ezek közvetlen veszélye fenyeget. A biztonsági készlet felhasználására vonatkozó szabályokat az elkülönített tüzelési célra
felhasználható kõolajtermékek vonatkozásában is
alkalmazni kell.
16/A.2. A földgáz biztonsági készlethez tartozó kõolajtermékek felhasználása esetén azok árát a miniszter a készlet visszapótlásának várható költségeinél alacsonyabban is
meghatározhatja azzal, hogy az ár ebben az esetben sem
lehet alacsonyabb, mint a tüzelési célra felhasználható kõolajtermékkel helyettesített földgáz hatásfokkal korrigált
hõmennyiségben kifejezett ára.
16/A.3. A földgáz biztonsági készlet felhasználásának
részletes szabályait miniszteri rendelet szabályozza.”
39. Az Alapszabály 17. pontjának címe helyébe a következõ cím lép:
„17. Kõolaj és kõolajtermék készletezési tagi
hozzájárulás”
40. Az Alapszabály 17.1. pontjában, 17.5. pontjának
g) alpontjában, 17.7. pontjában, 17.8. pontjának felvezetõ
szövegében és a c) és d) alpontjaiban, 17.12., 17.13. pontjaiban, 17.15. pontjának e) alpontjában, 17.21. pontjában a
„tv.” szövegrész helyébe a „Kt.” szövegrész, a 17.4. pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „Kt.” szövegrész,
a 17.19. pontjában a „Kõolaj és Kõolajtermék” szövegrész
helyébe a „Magyar Szénhidrogén” szövegrész lép.
41. Az Alapszabály a következõ 17/A. ponttal egészül ki:
„17/A. Földgáz készletezési tagi hozzájárulás
17/A.1. A tag a Szövetségnek hozzájárulást fizet. Tagi
hozzájárulást kell fizetni, ha
a) a közüzemi szolgáltató a közüzemi fogyasztónak
földgázt értékesít,

2006/52. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

b) a közüzemi nagykereskedõ a közüzemi fogyasztónak földgázt értékesít,
c) a földgázkereskedõ a feljogosított fogyasztónak
földgázt értékesít,
d) a földgáztermelõ közvetlenül a feljogosított fogyasztónak földgázt értékesít,
e) a feljogosított fogyasztó földgázt hoz be harmadik
országból,
f) a feljogosított fogyasztó földgázt hoz be az Európai
Unió tagállamából.
17/A.2. A tagi hozzájárulás megfizetése a 17/A.1.
a) pontja esetében a közüzemi szolgáltatót, b) pontja esetében a közüzemi nagykereskedõt, c) pontja esetében a földgázkereskedõt, d) pontja esetében a földgáztermelõt, e) és
f) pontja esetében a feljogosított fogyasztót terheli.
17/A.3. A tagi hozzájárulás alapja a 17/A.1.
a)–d) pontja esetén az értékesített, az e)–f) pontja esetén a
vásárolt vagy importált földgáz hõmennyisége gigajoule-ban mérve.
17/A.4. A tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség
a) a 17/A.1. a)–d) és f) pontja esetében az általános forgalmi adóról szóló törvény szerinti teljesítés idõpontjában,
az ellenérték, illetve a részkifizetések alapjául szolgáló
mennyiségre,
b) a 17/A.1. e) pontja esetében a belföldi forgalom számára történõ vámkezeléskor, a belföldi forgalom számára
vámkezelt mennyiségre
vonatkozik.
17/A.5. Nem kell tagi hozzájárulást fizetni a földgáz
biztonsági készletezés céljára vásárolt földgáz után.
17/A.6. A tag a tagi hozzájárulást az egyéb ráfordítások
között köteles elszámolni.
17/A.7. A tag minden hó 15-éig köteles a Szövetségnek
nyilatkozni arról, hogy a megelõzõ hónapban mennyi volt
az Fbkt. hatálya alá tartozó, a tagi hozzájárulás fizetése
alapjául szolgáló földgáz hõmennyisége. A Szövetség felhívására a tag köteles minden olyan adatot, dokumentációt
haladéktalanul benyújtani, amely a tagi hozzájárulás
teljesítésének ellenõrzéséhez szükséges.
17/A.8. A havi nyilatkozatban közölt adatok alapján a
tag kiszámítja az esedékes tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség összegét, és azt a következõ hónap utolsó munkanapjáig köteles a Szövetség bankszámlájára átutalni.
17/A.9. A Szövetség igazolást állít ki a tagok részére a
fennálló nyilatkozattételi, valamint tagi hozzájárulás fizetési kötelezettség teljesítésérõl.
17/A.10. A tagi hozzájárulás mértékét a közgyûlés a
költségvetés keretében állapítja meg.
17/A.11. A tagi hozzájárulás fizetésének kezdõ idõpontja 2007. január 1.”
42. Az Alapszabály 18.1., 18.2., 18.3. és 18.4. pontjainak helyébe a következõ rendelkezések lépnek, valamint a
következõ 18.5. ponttal egészül ki:
„18.1. A Szövetség tagjai kötelesek haladéktalanul, de
legkésõbb a következõ igazolás igényléséig írásban bejelenteni a cég adataiban történt minden változást. A beje-
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lentés elmulasztása esetén a Szövetség jogosult a kõolaj és
kõolajtermék készletezési taggal szemben a 17.26. pont
szerint eljárni.
A Szövetség – munkájának megalapozása érdekében –
információkat kérhet tagjaitól piaci tapasztalataikról és a
jövõre vonatkozó elképzeléseikrõl. Az e körben adott tagi
nyilatkozatokhoz jogi következmény nem fûzõdik. A tagok által adott nyilatkozatokat a Szövetség zártan köteles
kezelni, amely nyilatkozatok tartalma – az adott tag kérése
alapján – üzleti titoknak minõsül, így azt a Szövetség a
nyilatkozatot tevõ tag elõzetes írásbeli engedélye nélkül
nyilvánosságra nem hozhatja és harmadik féllel nem közölheti, kivéve a Hivatal, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatal és a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága részére törvényen alapuló adatszolgáltatást. Ezen
kötelezettség megsértésébõl eredõ károkért a Szövetség
felel.
18.2. A Szövetség – ugyanezen célból – kapcsolatot
tart a hatóságokkal, kamarákkal és a kõolaj és földgáz iparhoz kapcsolódó, illetve kereskedelemmel foglalkozó más
szervezetekkel.
18.3. A Szövetség információit – kivéve az államtitoknak, szolgálati vagy üzleti titoknak minõsülõ információt – tagjai számára hozzáférhetõvé teszi.
18.4. A Szövetség a miniszter által megkívánt körben
és módon adatszolgáltatást teljesít a GKM számára.
18.5. A Szövetség földgáz készletezési tagok részére
kiállított, a 17/A.9. pontban meghatározott igazolásokról
tájékoztatja a Hivatalt, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Hivatalt és a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságát.”
43. Az Alapszabály 19.1. és 19.2. pontjában a „tv.”
szövegrész helyébe a „Kt.” szövegrész lép.
44. Az Alapszabály 19.3., 19.5. és 19.6. pontjainak helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„19.3. A Szövetség folyamatos munkakapcsolatot tart
fenn a vámhatósággal, illetve az adóhatósággal az adatok
egyeztetése érdekében a Kt. 40/A. §-a alapján, valamint a
Hivatallal a földgáz értékesítõ, illetve behozatali tevékenységek vonatkozásában.
19.5. Az esetleges olyan bejelentést, amely szerint az
országba az elõírt törvényes út megkerülésével a Kt. hatálya alá tartozó termék érkezett volna, az ellenõrzõ egység
nyomban közli az illetékes vámhatósággal.
19.6. Az ellenõrzési tevékenység során feltárt információkat a Szövetség zártan köteles kezelni, így azt a Szövetség az adott tag elõzetes írásbeli engedélye nélkül nyilvánosságra nem hozhatja és harmadik féllel nem közölheti,
kivéve a Hivatal, az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal
és a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága részére törvényen alapuló adatszolgáltatást. Ezen kötelezettség megsértésébõl eredõ károkért a Szövetség felel.”
45. Az Alapszabály 20.1. és 20.2. pontjainak helyébe a
következõ rendelkezések lépnek, valamint a 20.3. pont
törlésre kerül:
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„20.1. A Szövetség felügyeletét a miniszter látja el.
A miniszter felügyeleti jogkörében:
a) jóváhagyja a Szövetség Alapszabályát és annak módosítását,
b) a Szövetség testületeinek jogszabálysértõ határozatát megsemmisítheti, és a Szövetség testületét új eljárásra
utasíthatja,
c) energiaellátási válsághelyzetben, vagy ha a Szövetség feladatának nem tesz eleget, a Szövetséget közvetlen
irányítása alá vonhatja,
d) a Szövetségtõl tájékoztatást kérhet és a Szövetségnek jelentési kötelezettséget írhat elõ,
e) a Szövetség irataiba betekinthet.
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20.2. A miniszter a Kt. 43. § (1) bekezdése alapján
– megbízott ellenõrök útján – ellenõrzést végezhet.”
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Záradék:
Az Alapszabály módosítását a 2006. április 26. napján
kelt V-2/618/2/2006. számú határozatommal jóváhagytam.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 49. számában kihirdetett, az elektromos és elektronikai berendezések hulladékainak visszavételérõl szóló
264/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 99/2006. (IV. 25.) Korm. rendelet mellékletének 5. pontja helyesen:

„
KN-kód

Megnevezés

8513

10

00

Lámpa

8539

31

90

Elektromos gázkisüléses fényforrás

8539

31

10

Elektromos gázkisüléses fényforrás

Kivételek

Hordozható elektromos lámpa saját energiaforrással
Csak az egyvégén fejelt (kompakt) fénycsövek
Csak a két végén fejelt fénycsövek

Germicid- és szolárium
fénycsövek
”
(Kézirathiba)
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