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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

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 fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el -
lá tá sá ról  szóló 1991. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Flt.)
7.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A Ma gyar Köz tár sa ság ál tal az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ 
csat la ko zást köve tõen al kal ma zan dó mun ka erõ pi a ci vi -
szo nos ság és véd in téz ke dés sza bá lya i ról  szóló 93/2004.
(IV. 27.) Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-ának
(2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ be kez dés lép:

„(2) A 2–5.  § ren del ke zé se it al kal maz ni kell annak az
ál lam nak az ál lam pol gá rá ra és az ál lam pol gár hoz zá tar to -
zó já ra, amely nem zet kö zi szer zõ dés alap ján az Euró pai
Unió tag ál la ma i val azo nos meg íté lés alá esik, vagy amely
ál lam az Euró pai Uni ó val nem zet kö zi szer zõ dés ben ál la -
po dott meg a mun ka erõ sza bad áram lá sá ról.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te
lép.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let mel lék le té nek elsõ osz lo pá ban sze rep lõ
Svájc vo nat ko zá sá ban az R. ak kor lép ha tály ba, ami kor
Ma gyar or szág tör vény ben ki hir de ti az egy rész rõl az Euró -
pai Kö zös sé gek és tag ál la mai, más rész rõl a Sváj ci Ál lam -
szö vet ség kö zöt ti, a sze mé lyek sza bad moz gá sá ról  szóló
meg ál la po dás hoz csa tolt, a Cseh Köz tár sa ság nak, az Észt
Köz tár sa ság nak, a Cip ru si Köz tár sa ság nak, a Lett Köz tár -
sa ság nak, a Lit ván Köz tár sa ság nak, a Ma gyar Köz tár sa -
ság nak, a Mál tai Köz tár sa ság nak, a Len gyel Köz tár sa ság -
nak, a Szlo vén Köz tár sa ság nak és a Szlo vák Köz tár sa ság -

nak az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csatlakozása
következtében a megállapodásban szerzõdõ félként való
részvételérõl  szóló jegyzõkönyvet.

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

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) be kez dés a) pont ja sze rin ti or szá gok:

Auszt ria
Hol lan dia
Li ech tens te in
Né met or szág
Olasz or szág
Svájc

A 2.  § (2) be kez dés b) pont ja sze rin ti or szá gok:

Dá nia
Bel gi um
Fran cia or szág
Lu xem burg
Nor vé gia

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 ag rár gaz da ság fej lesz té sé rõl  szóló 1997. évi
CXIV. tör vény 10.  § (2) be kez dés ba) al pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

E ren de let alap ján a 2003. év ben fagy kárt és aszály kárt
szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter me lõk kár eny hí tõ tá mo ga tá -
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sá ról  szóló 84/2003. (VII. 22.) FVM ren de let (a to váb bi ak -
ban: Ren de let) sze rin ti me zõ gaz da sá gi ter me lõk a Ren de -
let 6.  § (1) be kez dé se alap ján fel vett ked vez mé nyes hi te le
fu tam ide jé nek 5 év rõl 10 évre tör té nõ meg hosszab bí tá sá ra
irá nyuló ké rel met jo go sult a hi tel in té zet hez be nyúj ta ni
 abban az eset ben, ha a kár mér té ke

a) 20–30 szá za lék kö zött volt, és a me zõ gaz da sá gi ter -
me lõ a ked ve zõt len be so ro lá sú tér ség ben gaz dál ko dó me -
zõ gaz da sá gi ter me lõk éven túli hi tel ter he i nek mér sék lé sé -
rõl  szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. ren de let 1. mel lék le té ben 
meg ha tá ro zott ked ve zõt len be so ro lá sú tér ség ben gaz dál -
ko dik, vagy

b) el ér te vagy meg ha lad ta a 30 szá za lé kot

(a to váb bi ak ban együt te sen: jo go sult ter me lõ).

2.  §

(1) A fu tam idõ meg hosszab bí tá sát a jo go sult ter me lõ
2006. má jus 20-ig a hi telt fo lyó sí tó hi tel in té zet tõl írás ban
kér he ti a (2) be kez dés sze rin ti iga zo lás be nyúj tá sá val
együtt.

(2) A jo go sult ság iga zo lá sát a fu tam idõ meg hosszab bí -
tá sá ra vo nat ko zó ké re lem be nyúj tá sá val a te rü le ti leg ille -
té kes me gyei/fõ vá ro si föld mû ve lés ügyi hi va tal nál (a to -
váb bi ak ban: FM hi va tal) 2006. má jus 10-ig le het kér ni. Az 
FM hi va tal a jo go sult sá got a mel lék let sze rin ti iga zo lás ki -
töl té sé vel ta nú sít ja, és azt a ké re lem mel együtt leg ké sõbb
má jus 15-ig vissza jut tat ja a jo go sult ter me lõ ré szé re.

(3) Amennyi ben a jo go sult ter me lõ in teg rá tor út ján vet -
te igény be a Ren de let sze rin ti hi telt, a fu tam idõ meg -
hosszab bí tá sát is az in teg rá tor út ján igé nyel he ti. Eb ben az
eset ben a fu tam idõ meg hosszab bí tá sa ügyé ben a jo go sult
ter me lõ ne vé ben az in teg rá tor jár el.

(4) A jo go sult ság iga zo lá sá ra, valamint a fu tam idõ meg -
hosszab bí tá sá ra irá nyuló ké re lem be nyúj tá sá nak az (1) és
(2) be kez dés sze rin ti ha tár ide je jog vesz tõ.

3.  §

(1) A hi tel in té zet a 3.  § (2)–(4) be kez dé se i nek figye -
lembe véte lével bí rál ja el a be nyúj tott mó do sí tá si ké rel met.

(2) A hi tel fu tam ide jé nek meg hosszab bí tá sa ese tén

a) a ke zes ség vál la lás és ka mat tá mo ga tás fel té te lei a fu -
tam idõ vé gé ig vál to zat lan fel té te lek kel meg il le ti a jo go sult 
ter me lõt;

b) a hi tel szer zõ dés ben a hi tel fel té te lei kö zül a fu tam -
idõ, a tõ ke tör lesz tõ rész let nagy sá ga és üte me zé se, vala -
mint a biz to sí té kok köre vál toz tat ha tó;

c) a hi tel in té zet a sa ját üz le ti sza bály za tá nak meg fe le lõ
szer zõ dés mó do sí tá si dí jat szá mít hat fel.

(3) A hi tel meg hosszab bí tott fu tam ide jé nek vég sõ le -
járata az ere de ti szer zõ dés kö tés idõ pont já tól szá mí tott
10 év le het.

(4) A ren de let ha tály ba lé pé se nap ján fenn ál ló hi tel tör -
lesz té sét a fu tam idõ re éven te azo nos összeg ben kell meg -
ál la pí ta ni. Az évi egyen lõ rész le tek meg fi ze té se szem pont -
já ból az egy év kez dõ idõ pont já nak az ere de ti szer zõ dés -
kö tés idõ pont já val azo nos dá tu mú na pot kell ér te ni.
A 2006. évi tör lesz tõ rész let be be kell szá mí ta ni a jo go sult
ter me lõ ál tal a ren de let hatályba lépését meg elõ zõ en,
2006. év ben a szer zõ dés mó do sí tás idõ pont já ig tel je sí tett
tõ ke tör lesz tést.

(5) A hi tel in té zet a mó do sí tott hi tel(köl csö n)szer zõ dé -
se ket a ke zes ál tal ere de ti leg el fo ga dott szer zõ dés min ta
alap ján 2006. jú ni us 30-ig köt he ti meg.

4.  §

(1) A fu tam idõ meg hosszab bí tá sá ra irá nyuló, ál ta la iga -
zolt ké rel mek rõl az FM hi va tal kü lön meg ha tá ro zott tar tal -
mú, hi tel in té ze tek sze rint cso por to sí tott tá jé koz ta tót küld a 
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té rium ré szé -
re 2006. má jus 20-ig. A Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz -
té si Mi nisz té rium az iga zolt – hi tel in té ze tek sze rint
 csoportosított – fu tam idõ meg hosszab bí tá si ké rel mek rõl
2006. má jus 31-ig tá jé koz ta tást küld a Pénz ügy mi nisz té -
rium és a sa ját ügy fe le ik rõl a hi tel in té ze tek ré szé re.

(2) A hi tel in té zet a mó do sí tott fu tam ide jû hi tel(köl -
csön)szer zõ dé sek rõl 2006. jú li us 15-ig té te les adat szol gál -
ta tást küld a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz -
té rium, valamint a Pénz ügy mi nisz té rium ré szé re.

(3) A hi tel in té zet a meg kö tött hi tel szer zõ dé sek össze sí -
tett ada ta i ról a 2006. évre vo nat ko zó Or szá gos Sta tisz ti kai
Adat gyûj té si Prog ram mó do sí tott és új adat gyûj tés rõl
 szóló 247/2005. (XI. 14.) Korm. ren de let alap ján ne gyed -
éven ként tá jé koz ta tást ad a Föld mû ve lés ügyi és
Vidékfejlesz tési Mi nisz té rium és a Pénz ügy mi nisz té rium
ré szé re.

5.  §

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

(2) A Ren de let alap ján igény be vett ked vez mé nyes hi te -
lek ere de ti fu tam ide jé nek meg tar tá sa ese tén is jo go sult a
kárt szen ve dett me zõ gaz da sá gi ter me lõ a ke zes ség vál la lás
és ka mat tá mo ga tás vál to zat lan fel té te lek mel lett tör té nõ
igény be vé te lé re.

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

Ik ta tó szám: ................../2006.

Név/meg ne ve zés: ................................................................................................................................................................

Cím/lak cím:.........................................................................................................................................................................

Adó szám/adó azo no sí tó: ......................................................................................................................................................

Re giszt rá ci ós szám:.............................................................................................................................................................

A te rü le ti leg ille té kes ........................................................... Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal ré szé rõl iga zo lom, hogy
a ........................ szer zõ dés szá mon .................................................. pénz in té zet nél nyil ván tar tott hi te lé nek fu tam idõ
meg hosszab bí tá sá ra jo go sult, mert gaz da sá gá ban a 2003. év ben el szen ve dett fagy- és aszály kár mér té ke

a) 20–30 szá za lék kö zött volt, és a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a ked ve zõt len adott sá gú tér ség ben gaz dál ko dó me zõ gaz -
da sá gi ter me lõk éven túli hi tel ter he i nek mér sék lé sé rõl  szóló 46/2003. (IV. 3.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té ben
meg ha tá ro zott ked ve zõt len adott sá gú tér ség ben gaz dál ko dik,*

b) el ér te vagy meg ha lad ta a 30 szá za lé kot.*

....................................., 2006. ........................................

...........................................................
FM hi va tal

* A nem kí vánt rész át hú zan dó.

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 elõ írásainak 

való megfeleléshez nyújtott támogatás
igénybevételének részletes szabályairól  szóló

139/2004. (IX. 24.) FVM rendelet módosításáról

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

1.  §

(1) A Nem ze ti Vi dék fej lesz té si Terv alap ján a köz pon ti
költ ség ve tés, valamint az Euró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en -

tá ci ós és Ga ran cia Alap Ga ran cia Rész le ge társ fi nan szí ro -
zá sá ban meg va ló su ló, az Euró pai Unió kör nye zet vé del mi,
ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai elõ írásainak való meg fe le lés hez
nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te lé nek rész le tes sza bá lya i -
ról  szóló 139/2004. (IX. 24.) FVM ren de let (a to váb bi ak -
ban: R.) 3.  §-ának c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„c) tá mo gat ha tó ál lat faj: a kör nye zet vé del mi célú be ru -
há zá si tá mo ga tás ese tén a 8.  § (1) be kez dé sé nek
a)–f) pont já ban meg ha tá ro zott ál lat fa jok; az ál lat jó lé ti és
-hi gi é ni ai célú be ru há zá si tá mo ga tás ese tén a 8.  § (1) be -
kez dé sé nek a)–f) pont já ban meg ha tá ro zott ál lat fa jok, ki -
vé ve a me zõ gaz da sá gi ha szon ál la tok tar tá sá nak ál lat vé -
del mi sza bá lya i ról  szóló 32/1999. (III. 31.) FVM ren de let
(a továb biak ban: Ál lat vé del mi ren de let) 1.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott ál la tok; ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai célú
jö ve de lem pót ló tá mo ga tás ese tén a ser tés és a to jó tyúk ál -
lat fa jok, valamint a szar vas mar ha ál lat fa jon be lül a bor jú
kor cso port;”

(2) Az R. 3.  §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban:]

„g) He lyes Me zõ gaz da sá gi Gya kor lat: a vi zek me zõ -
gaz da sá gi ere de tû nit rát szennye zés sel szem be ni vé del mé -



rõl  szóló 49/2001. (IV. 3.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Nit rát ren de let) 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro -
zott, a vi zek nit rát szennye zé sé nek meg elõ zé se, illetve
csök ken té se ér de ké ben a me zõ gaz da sá gi te vé keny ség
foly ta tá sá ra vo nat ko zó elõ írások összes sé ge, amely ki ter -
jed kü lö nö sen az ál lat tar tó te le pek trá gya tá ro lá sá ra és a
trá gya me zõ gaz da sá gi fel hasz ná lá sá ra, valamint egyéb ag -
ro tech ni kai mû ve le tek víz vé del mi sza bá lya i ra;”

(3) Az R. 3.  §-a az aláb bi l) pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban:]
„l) nit rát ér zé keny te rü let: a vi zek me zõ gaz da sá gi ere de -

tû nit rát szennye zés sel szem be ni vé del mé rõl  szóló
27/2006. (II. 7.) Korm. ren de let 1. mel lék le tét ké pe zõ te le -
pü lés köz igaz ga tá si te rü le te, valamint a 2006. má jus 31-ig
igé nyelt tá mo ga tá sok ese té ben a Nit rát ren de let 2. szá mú
mel lék le tét ké pe zõ te le pü lé sek köz igaz ga tá si te rü le te is.”

2.  §

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

„(2) A kör nye zet vé del mi célú be ru há zá si tá mo ga tás a
tar tá si he lyen kép zõ dõ szer ves trá gya „He lyes Me zõ gaz -
da sá gi Gya kor lat” elõ írásainak meg fe le lõ ke ze lé sé re – be -
le ért ve a trá gya moz ga tá sát, tá ro lá sát, illetve a tá ro lás fel -
té te le i nek biz to sí tá sát – irá nyuló be ru há zá sok meg va ló sí -
tá sá ra – ki vé ve a tech no ló gi á ba be nem épít he tõ gép be ru -
há zá so kat – ve he tõ igény be.”

3.  §

Az R. 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A kör nye zet vé del mi célú be ru há zá si tá mo ga tást az
az ál lat tar tó ve he ti igény be, aki (amely) a tá mo ga tá si idõ -
szak bár mely idõ pont já ban a 3.  § l) pont ja sze rin ti nit rát ér -
zé keny te rü le ten üze mel tet tar tá si he lyet, és er rõl ren del ke -
zik a tar tá si hely sze rin ti te rü le ti leg ille té kes me gyei Nö -
vény- és Ta laj vé del mi Szol gá lat iga zo lá sá val. Az iga zo -
lás nak tar tal maz nia kell azt, hogy

a) az ál lat tar tó ele get tett a Nit rát ren de let ben elõ írt
adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek, valamint

b) a híg trá gyás tech no ló gia al kal ma zá sa ese tén a tar tá si 
he lyen kép zõ dõ híg trá gya egé szé re vo nat ko zó an ren del ke -
zik ér vé nyes híg trá gya el he lye zé si en ge déllyel.”

4.  §

Az R. 11.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[11.  § (1) A kör nye zet vé del mi célú és az ál lat jó lé ti és
-hi gi é ni ai célú be ru há zá si tá mo ga tá si ké rel met, valamint
az ál lat jó lé ti és -hi gi é ni ai célú jö ve de lem pót ló tá mo ga tá si
ké rel met tar tá si he lyen ként kü lön-kü lön, az MVH ál tal

rend sze re sí tett for ma nyom tat vá nyon pos tai úton, a tar tá si
hely sze rint ille té kes me gyei MVH ki ren delt sé gén:]

„b) 2006. ja nu ár 1. és 2006. má jus 31. kö zött fo lya ma -
to san le het be nyúj ta ni.”

5.  §

(1) Az R. 14.  §-ának (1) be kez dé se az aláb bi c) és
d) pon tok kal egé szül ki:

„c) 2007. évre üte me zett be ru há zás ra vo nat ko zó an
2007. no vem ber 1. és 2008. ja nu ár 31. kö zött,

d) 2008. évre üte me zett be ru há zás ra vo nat ko zó an
2008. no vem ber 1. és 2009. ja nu ár 31. kö zött.”

(2) Az R. 14.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, valamint az aláb bi c) és d) pon -
tok kal egé szül ki:

„b) 2007. évre vo nat ko zó an 2006. no vem ber 1. és 2007.
ja nu ár 31. kö zött,

c) 2008. évre vo nat ko zó an 2007. no vem ber 1. és 2008.
ja nu ár 31. kö zött,

d) 2009. évre vo nat ko zó an 2008. no vem ber 1. és 2009.
ja nu ár 31. kö zött.”

6.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek I. Kör nye zet vé del mi célú
be ru há zás hoz nyúj tott tá mo ga tás igény be vé te le so rán be -
tar tan dó elõ írások pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

„I. Kör nye zet vé del mi célú be ru há zás hoz nyúj tott tá -
mo ga tás igény be vé te le so rán be tar tan dó elõ írások

Elõ írá sok
Tá mo ga tott

ál lat faj
Hi vat ko zott ren de let ben elõ írt

kö ve tel mé nyek

Tar tá si he lyen 
kép zõ dött
szer ves trá gya 
el tá vo lí tá sá ra,
ke ze lé sé re,
valamint tá ro -
lá sá ra vo nat -
ko zó elõ írások 
be tar tá sa 

Va la mennyi
tá mo ga tott
állat faj

A vi zek me zõ gaz da sá gi ere -
detû nit rát szennye zés sel
szem be ni vé del mé rõl  szóló
49/2001. (IV. 3.) Korm. rend.
9.  § (1)–(2), illetve (4) be kez -
dé se, valamint az 1. szá mú
mel lék let 6. pont ja, valamint a 
27/2006. (II. 7.) Korm. ren -
delet 8.  § (1), (3) és (5) be kez -
dé sei, valamint a 16.  §.

                      ”

7.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ har ma dik na pon lép ha -
tály ba az zal, hogy azt a fo lya mat ban lévõ ügyek re is al kal -
maz ni kell, ki vé ve az e ren de let 1.  §-ának (3) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott R. 3.  §-ának l) pont já ban fog lal ta kat, ame -
lyet 2006. ja nu ár 1-jé tõl kell al kal maz ni.

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
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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 Ma gyar Köz tár sa ság 2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
2005. évi CLIII. tör vény 5. szá mú mel lék le té nek 3. pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

A támogatás igénylése

1.  §

(1) A he lyi ön kor mány zat (a továb biak ban: ön kor mány -
zat) a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré vek, kom pok és
az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak
fenn tar tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sát az e ren de let 1. mel lék le -
te sze rin ti for ma nyom tat vány ki töl té sé vel, to váb bá az
1. mel lék let ben fel so rolt do ku men tu mok csa to lá sá val igé -
nyel he ti.

(2) Tá mo ga tást ré vek, kom pok, par ti lé te sít mé nyek, ki -
szol gá ló utak fenn tar tá sá ra, fel újí tá sá ra, ki vé te les eset ben
új esz kö zök be szer zé sé re le het igé nyel ni. Mél tány lan dó
kis tér sé gi fog lal koz ta tás po li ti kai szem pon tok ese tén le he -
tõ ség van a mû köd te tés tá mo ga tá sá ra is, a be vé tel lel nem
fe de zett mû köd te té si költ sé gek ki egé szí té sé re.

(3) Az az ön kor mány zat, amely az elõ zõ év ben is ré sze -
sült tá mo ga tás ban, ab ban az eset ben igé nyel het újabb tá -
mo ga tást, ha az elõ zõ év ben ka pott tá mo ga tás sal ha tár idõ -
re hi ány ta la nul el szá molt.

(4) A tá mo ga tá si ké rel met pos tai vagy elekt ro ni kus úton 
a Ma gyar Ál lam kincs tár ille té kes Te rü le ti Igaz ga tó sá ga
ré szé re (a továb biak ban: Igaz ga tó ság) 2 pél dány ban kell
meg kül de ni tárgy év má jus 15-éig.

(5) Az Igaz ga tó ság a ké re lem meg ér ke zé sét köve tõen
ha la dék ta la nul ellen õr zi, hogy a ké re lem meg fe lel-e az
e ren de let ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.

(6) Ha az ön kor mány zat a ké rel met hi á nyo san nyúj tot ta
be, az Igaz ga tó ság a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott nyolc 
na pon be lül – meg fe le lõ ha tár idõ meg je lö lé se és a mu lasz -
tás jog kö vet kez mé nye i re tör té nõ fi gyel mez te tés mel lett –
hi ány pót lás ra hív ja fel.

(7) A ké re lem egy pél dá nyát az el len õr zést köve tõen az
Igaz ga tó ság 15 na pon be lül a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si
Mi nisz té rium (a továb biak ban: mi nisz té rium) köz úti köz -
le ke dé si ügyek ben ille té kes fõ osz tá lyá hoz (a továb biak -
ban: fõ osz tály) to váb bít ja. Amennyi ben az ön kor mány zat
a hi ány pót lá si fel szó lí tás nak ha tár idõ re nem tesz ele get, az 

Igaz ga tó ság a tá mo ga tá si igényt a mi nisz té ri um hoz vé le -
mé nyé vel együtt to váb bít ja.

(8) Az ön kor mány zat a ké re lem be nyúj tá sa kor nyi lat ko -
zik a tar tós üze mel te tés fenn tar tá sá ról (mi ni mum 5 év),
ugyan ak kor vál lal ja azt is, hogy az adott fel újí tás ra ke rü lõ
esz köz re, 2 mil lió Ft fe let ti tá mo ga tás nál 3 év el ide ge ní té si 
ti la lom vo nat ko zik. Ha a tá mo ga tott esz köz el ide ge ní té se a 
meg adott ha tár idõ elõtt még is meg tör té nik, a tá mo ga tás
össze gét a Ma gyar Ál lam kincs tár ré szé re vissza kell fi zet -
ni az el ide ge ní tést kö ve tõ 5 mun ka na pon be lül.

A támogatás iránti kérelem elbírálása

2.  §

(1) A fenn tar tá si, fel újí tá si és be szer zé si tá mo ga tás mér -
té ke – ide nem ért ve a (2) be kez dés ben fog lalt ese tet – az
el is mer he tõ költ sé gek legfeljebb 70%-a lehet.

(2) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás mér té ke – ké re lem re – az
el is mer he tõ költ sé gek leg fel jebb 80%-a le het

a) a tár sa dal mi-gaz da sá gi és inf ra struk tu rá lis szem -
pont ból el ma ra dott, illetve az or szá gos át la got je len tõ sen
meg ha la dó mun ka nél kü li ség gel súj tott te le pü lé sek jegy -
zé ké rõl  szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. ren de let mel lék le té -
ben sze rep lõ te le pü lé sek, és

b) a te rü let fej lesz tés ked vez mé nye zett tér sé ge i nek
jegy zé ké rõl  szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. ren de let
1–4. szá mú mel lék le té ben sze rep lõ kis tér sé gek (és az azo -
kat al ko tó te le pü lé sek), valamint az 5. szá mú mel lék le té -
ben sze rep lõ te le pü lé sek ese té ben.

(3) A mû köd te té si tá mo ga tás nem ha lad hat ja meg a
tény le ge sen fel me rü lõ mû köd te té si veszteséget.

(4) 2006. év tõl csak azon ön kor mány za tok nál le het a
brut tó költ sé ge ket a tá mo ga tás alap já ul figye lembe ven ni,
ame lyek az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 1992. évi
LXXIV. tör vény sze rin ti le vo ná si jog gal nem ren del kez -
nek. Ha az ön kor mány zat a tá mo ga tást – szer zõ dés alap -
ján – a be ru há zás le bo nyo lí tá sát vég zõ, ál ta lá nos for gal mi
adó le vo ná sá ra jo go sult vál lal ko zó nak to váb bít ja, a tá mo -
ga tás ban a net tó mó don szá mí tott költ sé gek ke rül nek
figye lembevételre.

(5) Azok az ön kor mány za tok, akik a tá mo ga tást a be ru -
há zást le bo nyo lí tó ré szé re to vább ad ják, kö te le sek a vál lal -
ko zó val szer zõ dést köt ni. A szer zõ dés nek tar tal maz nia
kell a tá mo ga tás cél ját, fel hasz ná lá si kö te le zett sé get, át -
adás idõ pont ját, el szá mo lás mód ját, el szá mo lás határ -
idejét.

3.  §

(1) A tá mo ga tá si ké rel me ket a Tár ca kö zi Bi zott ság
(a továb biak ban: Bi zott ság) ér té ke li.
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(2) A Bi zott ság tag ja i nak szá ma 6 fõ, amely bõl 2 fõt (az
ille té kes osz tály ve ze tõ jét +1 fõt) a gaz da sá gi és köz le ke -
dé si mi nisz ter, 1 fõt a bel ügy mi nisz ter, 1 fõt a pénzügy -
miniszter, 1 fõt a Te rü let po li ti kai Kor mány za ti Hi va tal ve -
ze tõ je je löl ki, 1 fõt pe dig az ön kor mány za ti szö vet sé gek
de le gál nak.

(3) A Bi zott ság mû kö dé si fel té te le it a mi nisz té rium biz -
to sít ja.

(4) A Bi zott ság el nö ke a fõ osz tály osz tály ve ze tõ je.

(5) A Bi zott ság ak kor ha tá ro zat ké pes, ha leg alább négy
tag ja je len van.

(6) A Bi zott ság dön té se it nyílt sza va zás sal hoz za. A Bi -
zott ság dön té se i nek el fo ga dá sá hoz a je len lévõ ta gok több -
sé gé nek tá mo ga tó sza va za ta szük sé ges. Sza va zat egyen lõ -
ség esetén az elnök szavazata dönt.

4.  §

A tá mo ga tá si ké rel mek rõl a Bi zott ság ja vas la ta alap ján
a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter tárgy év jú li us 15-éig
dönt.

5.  §

A be ér ke zõ tá mo ga tá si igé nyek és a ren del ke zés re álló
for rá sok figye lembe véte lével pri o ri tást él vez nek:

a) a ví zi jár mû ve ken (komp, hajó, rév csó nak) vég -
zendõ, a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló ja ví tá sok, fel újí -
tá sok,

b) a köz le ke dés biz ton sá gát szol gá ló ha jó zá si lé te sít -
mé nyek ja ví tá sa, kor sze rû sí té se,

c) az egész ség ügyi és egyéb jog sza bá lyok elõ írásait
meg va ló sí tó be ru há zá sok,

d) azok nak az át ke lé sek nek a fel újí tá si ké rel mei, ame -
lyek kis tér sé gi köz pon tok jobb el ér he tõ sé gét biz to sít ják,
illetve azon te le pü lé sek igé nyei, ahol a mun ká ba já rás más
tö meg köz le ke dé si esz köz zel nem vagy csak igen nagy ke -
rü lõ vel biz to sít ha tó.

6.  §

A mi nisz té rium a meg ítélt tá mo ga tá sok ról, illetve az el -
uta sí tás ról a ké rel met be nyúj tó ön kor mány za to kat tárgy év
jú li us 25-éig írás ban ér te sí ti, to váb bá köz zé te szi azo kat az
Ön kor mány za tok Köz lö nyé ben és a mi nisz té rium,
valamint a Bel ügy mi nisz té ri um hon lap ján.

A támogatás folyósítása

7.  §

A tá mo ga tás ban ré sze sült ön kor mány za tok és a ré szük -
re jó vá ha gyott tá mo ga tás össze gé nek jegy zé két a mi nisz -

té rium utal vá nyo zás cél já ból tárgy év jú li us 31-éig meg -
kül di a Bel ügy mi nisz té ri um nak. A meg ítélt tá mo ga tást a
Bel ügy mi nisz té ri um utal vá nyo zá sát köve tõen a Ma gyar
Ál lam kincs tár tárgy év au gusz tus 15-éig egy összeg ben át -
utal ja az ön kor mány zat szám lá já ra.

A támogatás felhasználása

8.  §

(1) A fel újí tá si és fenn tar tá si mun kák az ér te sí tés kéz -
hez vé te le után azon nal el kezd he tõk.

(2) A fel újí tá si, illetve fenn tar tá si mun kák meg kez dé sé -
rõl az ön kor mány zat a fõ osz tályt írás ban kö te les ér te sí te ni.

(3) A tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá nak vég sõ ha tár ide je
tárgy év de cem ber 31.

A támogatás elszámolása

9.  §

(1) A tárgy év re vo nat ko zó el szá mo lá so kat a tárgy évet
kö ve tõ év feb ru ár 28-áig meg kell kül de ni az Igaz ga tó sá -
gok hoz két pél dány ban, amely bõl 1 pél dányt az Igaz ga tó -
ság meg küld a mi nisz té rium ille té kes fõ osz tá lyá ra már ci us 
31-éig.

(2) Az el szá mo lás nak tar tal maz nia kell a ki töl tött El szá -
mo lói la pot (A) a 2. mel lék let sze rint.

(3) Az El szá mo lói lap hoz csa tol ni kell a ki fi ze tett szám -
lák má so la tát, vagy szám la he lyet te sí tõ bi zony la tot oly mó -
don, hogy azok a mû sza ki tar ta lom mal azo no sít ha tók le -
gye nek. A be nyúj tott szám la má so la tok ab ban az eset ben
fo gad ha tók el, ha azo kat vagy az ille té kes ön kor mány zat
vagy az ön kor mány zat tal szer zõ dé ses vi szony ban álló
üze mel te tõ ne vé re ál lí tot ták ki.

(4) Az El szá mo lói lap hoz csa tol ni kell a köz le ke dé si ha -
tó ság ál tal a mun ka el vég zé sé rõl ki ál lí tott iga zo lást.

(5) A mû köd te té si tá mo ga tás bi zony la tok kal alá tá masz -
tot tan a 2. mel lék let ben fel tün te tett El szá mo lói lap (B) ki -
töl té sé vel szá mol ha tó el.

(6) A do ku men tu mok meg õr zé sé rõl a pol gár mes te ri
 hivatal gon dos ko dik.

A szakszerûség ellenõrzése

10.  §

A fenn tar tá si és fel újí tá si mun kák szak sze rû sé gét szú ró -
pró ba sze rû en, hely szí ni ellen õr zés ke re té ben a fõ osz tály
vagy annak meg bí zott ja, illetve a köz le ke dé si ha tó ság a ki -
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vi te le zés so rán és annak be fe jez té vel, valamint az el ide ge -
ní té si ti la lom be tar tá sát az elõ írt ha tár idõ ig el len õriz he ti.

Pénzügyi felülvizsgálat

11.  §

(1) Az Igaz ga tó ság a hoz zá be nyúj tott el szá mo lá sok
sza bály sze rû sé gé nek vizs gá la tát a Ma gyar Ál lam kincs tár
ál tal éven te ki adás ra ke rü lõ köz le mény ben meg ha tá ro zott
mó don vég zi.

(2) Az Igaz ga tó ság ál tal a mi nisz té ri um hoz már ci us
31-éig to váb bí tott el szá mo lá sok sza bály sze rû sé gét a fõ -
osz tály, illetve meg bí zott ja vizs gál ja és do ku men tál ja má -
jus 15-éig.

(3) Az ön kor mány zat a ka pott tá mo ga tás sal a 9.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott idõ pon tig kö te les el szá mol ni,
ki vé ve, ha a tárgy év vége elõtt a fõ osz tály hoz ha tár idõ mó -
do sí tá si ké rel met nyújt be és a ha lasz tás ra a Tár ca kö zi Bi -
zott ság tól írás be li en ge délyt kap. Ha a ha lasz tás kért idõ -
pont ja a kö vet ke zõ évi tá mo ga tá si ké rel mek be adá si ha tár -
ide jét meg ha lad ja, ak kor az ön kor mány zat ab ban az év ben
tá mo ga tást nem kap hat.

(4) Ha a he lyi ön kor mány zat az igény be vett tá mo ga tást
vagy annak egy ré szét nem a meg je lölt fel adat ra hasz nál ta

fel, illetve az e ren de let ben meg ha tá ro zott arányt meg ha la -
dó mér té kû tá mo ga tást vett igény be, vagy a tá mo ga tá sok
igény lé sé hez va lót lan ada tot szol gál ta tott, a tá mo ga tás ról
ha la dék ta la nul kö te les le mon da ni, és a tá mo ga tást – az ál -
lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
64/B.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ka mat tal meg nö vel -
ve – a köz pon ti költ ség ve tés ja vá ra vissza fi zet ni.

Záró rendelkezések

12.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba. Ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott
tá mo ga tá si el já rá sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a köz for gal mú, köz út pót ló fo lya mi ré vek, kom pok
és az azok hoz szük sé ges par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló
utak fenn tar tá si, fel újí tá si tá mo ga tá sa igény be vé te lé nek
rész le tes sza bá lya i ról  szóló 16/2005. (III. 26.) GKM ren -
de let.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 25/2006. (V. 2.) GKM rendelethez

ADATLAP
a közforgalmú, közútpótló folyami kompok, révek fenntartási, felújítási támogatásához

1. Igény lõ ön kor mány zat (gesz tor)
Neve: ............................................................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................................................................
Te le fon, fax: .................................................................................................................................................................
KSH kód ja: ...................................................................................................................................................................

2. Tu laj do nos
Neve: ............................................................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................................................................
Te le fon, fax: .................................................................................................................................................................

3. Üzem ben tar tó
Neve: ............................................................................................................................................................................
Címe: ............................................................................................................................................................................
Te le fon, fax: .................................................................................................................................................................

4. Az át ke lés meg ne ve zé se:
........................................................................................................................................................................................
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5. Az üze mel te tett úszó lé te sít mé nyek nyil ván tar tá si szá ma:

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

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

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

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

6. Üze mel te té si en ge dély szá ma: .....................................................................................................................................

7. Át ke lõ hely hely raj zi szá ma: .........................................................................................................................................

8. Az igény lés cél ja

  A) Úszó lé te sít mé nyek fel újí tá sa (kom pok, ha jók, úszó mû vek)

  In do ko lás: 

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

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

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

  B) Par ti lé te sít mé nyek fel újí tá sa (ki szol gá ló rév ház, köz mû vek, csör lõk, rév le já ró, hoz zá ve ze tõ út stb.)

  In do ko lás: 

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

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

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

  C) Mû köd te tés

  In do ko lás: 

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

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

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

9. Nyi lat ko zat té tel re, adat szol gál ta tás ra jo go sult szer ve zet, sze mély meg ne ve zé se, te le fon szá ma

szak mai-mû sza ki vo nat ko zás ban: ................................................................................................................................

pénz ügyi vo nat ko zás ban: .............................................................................................................................................

10. A fel újí tás költ sé ge i nek meg osz lá sa (Ft)

 Át ke lés neve: ..............................................................................................................................................................

Fel adat meg ne ve zé se Net tó összeg Áfa össze ge Brut tó összeg

1. Fel újí tás (kom pok, ha jók, ré vek)

2. **Fel újí tás (par ti lé te sít mé nyek)

3. Fel újí tás, költ sé ge össze sen (1+2)

4. Igé nyelt tá mo ga tás arány (%)

5. Igé nyelt tá mo ga tás össze ge

eb bõl: – tárgy ba ni tá mo ga tás össze ge

   – egyéb tá mo ga tás össze ge

6. Sa ját for rás össze ge (3–5)
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11. Sa ját for rás meg osz lá sa (Ft)

1. Ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro za tá ban (költ ség ve té si ren de -
le té ben) a be ru há zás ra jó vá ha gyott sa ját for rás

2. Hi tel

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

Sa ját for rás össze sen

12. Mû köd te té si tá mo ga tás igény lé se

E Ft

Sor-
szám

Tárgy évi ter ve zett be vé te lek Tárgy évi ter ve zett ki adá sok

meg ne ve zése össze ge meg ne ve zése össze ge

1. Je gyek, bér le tek el adá sa Üzem anyag-fel hasz ná lás

2. Fo gyasz tói ár ki egé szí tés Ener gia (gáz, vil lany, fû tés), víz,
 csatorna stb.

3. Ön kor mány za ti tá mo ga tás Bé rek és köz ter hei

4. Egyéb be vé te lek Fog la lkoz ta tás sal össze füg gõ egyéb

5. Egyéb ki adá sok (pl. en ge dé lyek stb.)

6. Össze sen: Össze sen:

Igé nyelt mû köd te té si tá mo ga tás össze ge: ............................................. Ft

Az adat la pon sze rep lõ ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dá tum: ....................................................

P. H.

.............................................................
pol gár mes ter

Az Adatlaphoz csatolandó dokumentumok felsorolása

Csa tol tam
Nem

csa tol tam
Csa to lan dó do ku men tum meg ne ve zé se

 1. mel lék let – A tu laj do nos és az ön kor mány zat kö zöt ti szer zõ dés jegy zõ ál tal hi te le sí -
tett má so la ta

 2. mel lék let – A komp-, illetve a rév át ke lõ hely üze mel te té si en ge dé lyez te té sé re vo nat -
ko zó ha tó sá gi ha tá ro zat hi te les má so la tát (ki vé ve: új ra in dí tás)

 3. mel lék let – A komp-, illetve a rév át ke lõ hely át né ze ti hely szín raj za (M=1:10 000)

 4. mel lék let – A te rü le ti fõ épí tész egyet ér tõ nyi lat ko za ta**

 5. mel lék let – A fej lesz té si te vé keny ség gel érin tett te rü let tu laj do ni lap ja (ha a te rü let
nem az ön kor mány zat tu laj do na, úgy mel lé kel ni kell a tu laj do nos sal kö -
tött te rü let hasz ná lat ról  szóló szer zõ dést is)**

 6. mel lék let – Föld hi va ta li nyil ván tar tá si tér kép 30 nap nál nem ré geb bi hi te le sí tett má -
so la ta**

 7. mel lék let – Jog erõs en ge dély (pl. épí té si en ge dély)***

 8. mel lék let – Ha jó zá si ha tó ság jegy zõ köny ve

 9. mel lék let – Ter ve zett fel újí tás té te les költ ség kal ku lá ci ó ja

10. mel lék let – Kép vi se lõ-tes tü le ti ha tá ro zat vagy pol gár mes te ri nyi lat ko zat az ön rész
vál la lá sá ról (Ft-ban és %-ban)****
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Csa tol tam
Nem

csa tol tam
Csa to lan dó do ku men tum meg ne ve zé se

11. mel lék let – Nyi lat ko zat a tar tós üze mel te tés fenn tar tá sá ról

12. mel lék let – Szá mí tá sok kal alá tá masz tott üze mel te té si ada tok tárgy évet meg elõ zõ évi 
vi tel díj be vé tel, üze mel te tés éves net tó rá for dí tá sa, fo gyasz tói ár -
kiegészítés nagy sá ga, ka pott mû köd te té si tá mo ga tás nagy sá ga)*****

Kér jük, hogy a négy ze tek ben je löl je X jel lel, hogy a mel lék le tet csa tol ta, illetve nem csa tol ta.

    * Csak ab ban az eset ben ha a komp nak, rév nek nem az ön kor mány zat a tu laj do no sa.

   ** Par ti lé te sít mé nyek, ki szol gá ló utak fel újí tá sa, fej lesz té se, épí té se ese tén.

  *** Ha tó sá gi en ge dély kö te les te vé keny ség ese tén.

 **** A 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let 83. §-ában fog lal tak sze rint a he lyi ön kor mány za tok kép vi se lõ-tes tü le tei fel ha tal maz hat ják a pol gár mes tert,
   hogy nyi lat koz has son a sa ját for rás biz to sí tá sá ról.

***** Csak mû köd te té si tá mo ga tás igény lé se ese tén.

Kér jük, hogy a do ku men tu mo kat a táb lá zat sze rin ti mel lék le tek sor rend jé ben ál lít sa össze, je löl ve az adott mel lék let szá mát!

Ha az iga zo lást, en ge délyt nem csa tol ta, de be szer zé se fo lya mat ban van, kér jük azt is fel tün tet ni.

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

P. H.

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

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

Te le pü lés (gesz tor) neve: ..................................................................................................................................................

Át ke lés he lye: ....................................................................................................................................................................

Ft

El fo ga dott
igény lés
ada tai1

Fej lesz tés
szám la
sze rin ti
ada tai1

El té rés2

+/–
eb bõl el nem
szá mol ha tó

Fej lesz tés tá mo ga tott költ sé ge össze sen

Tá mo ga tás össze ge Vissza uta lás:
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Fej lesz tés tá mo ga tott ele mek sze rin ti meg osz lá sa

Fel adat meg ne ve zé se

El fo ga dott igény lés
ada tai1

Fej lesz tés szám la
sze rin ti ada tai1

El té rés2

+/–
eb bõl
el nem

szá mol ha tó

mennyiség Ft mennyiség Ft mennyiség Ft 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

Te le pü lés (gesz tor) neve: ..................................................................................................................................................

Át ke lés he lye: ....................................................................................................................................................................

E Ft

Sor-
szám

Be vé te lek Ki adá sok

meg ne ve zése össze ge meg ne ve zése össze ge

Össze sen: Össze sen:

Pénz ügyi el szá mo lás do ku men tu mai

– pénz ügyi össze sí tõ: ........................................................ db
– szám la má so lat: .............................................................. db
– át uta lá si bi zony lat:* ....................................................... db
– ha jó zá si ha tó ság fe lül vizs gá la ti jegy zõ köny ve: ............. db

P. H.

.......................................................
pol gár mes ter

1 Tá mo ga tott töl ti ki.
2 Dön tés alap ján a mi nisz té rium töl ti ki.
* Csak vissza uta lás ese tén.



A külügyminiszter
4/2006. (V. 2.) KüM

rendelete

a Külügyminisztérium fejezetnél a határon túli
magyarok támogatásával kapcsolatos fejezeti kezelésû 

elõirányzatok felhasználásának, ellenõrzésének
szabályairól

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Áht.) 24.  §-ának (9) és (10) be kez dé sé -
ben és 49.  §-ának o) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján, fi gye lem mel az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl
 szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. ren de let (a továb biak -
ban: Ámr.), valamint a ha tá ron túli tá mo ga tá sok el té rõ sza -
bá lyo zá sá nak rend jé rõl  szóló 84/2005. (V. 2.) Korm. ren -
de let vo nat ko zó elõ írásaira – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet -
ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

A ren de let ha tá lya ki ter jed a XVIII. Külügyminiszté -
rium (a továb biak ban: mi nisz té rium) fe je ze ti ke ze lé sû elõ -
irány za tai kö zül a Ha tá ron túli ma gya rok prog ram ja i nak
tá mo ga tá sa 5. cím, 34. al cím, ezen be lül:

a) Ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si és kul tu rá lis prog -
ram jai tá mo ga tá sa 1. jog cím cso port,

b) Kedvezménytör vény alap ján járó ok ta tás-ne ve lé si
tá mo ga tás és csán gó ma gya rok tá mo ga tá sa 2. jogcím -
csoport,

c) Ha tá ron túli ma gya rok szü lõ föld prog ram jai 3. jog -
cím cso port
elõ irány za tok ra (a továb biak ban együtt: elõ irány zat).

2.  §

(1) Az elõ irány za tok for rá sa a Ma gyar Köz tár sa ság
2006. évi költ ség ve té sé rõl  szóló 2005. évi CLIII. tör vény -
ben (a továb biak ban: költ ség ve té si tör vény) jó vá ha gyott
elõ irány zat.

(2) Az elõ irány za tok fel hasz ná lá sa a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény (a továb biak ban: Kbt.), a
köz pén zek fel hasz ná lá sá val, a köz tu laj don hasz ná la tá nak
nyil vá nos sá gá val, át lát ha tób bá té te lé vel és el len õr zé sé nek 
bõ ví té sé vel össze füg gõ egyes tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2003. évi XXIV. tör vény, valamint az ál lam tit kot
vagy szol gá la ti tit kot, il le tõ leg alap ve tõ biz ton sá gi, nem -
zet biz ton sá gi ér de ket érin tõ, vagy kü lön le ges biz ton sá gi
in téz ke dést igény lõ be szer zé sek sa já tos sza bá lya i ról  szóló
143/2004. (IV. 29.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Korm. ren de let) ren del ke zé se i nek meg fele lõen tör té nik.

(3) Ha tá ron túli ma gya rok prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra
(a továb biak ban: ha tá ron túli tá mo ga tás) az elõ irány zat ból
pá lyá za ti rend sze ren kí vül is nyújt ha tó tá mo ga tás.

(4) Elõ irány za ton ként leg fel jebb az elõ irány za tok
10%-a hasz nál ha tó fel mû kö dé si ki adá sok ra, ide ért ve
annak ke ze lé sé vel, fel hasz ná lá sá val, a szer zõ dé sek el ké -
szí té sé vel, a nyil ván tar tás sal, a köny ve lés sel és az el len õr -
zés sel kap cso la tos költ sé ge ket, valamint a szer zõ dé sek
elõ ké szí té sé vel össze füg gõ uta zá si költ sé gek el szá mo lá -
sát is.

(5) A pá lyá za ti rend szer ese té ben a pá lyá za ti fel hí vást a
Ha tá ron Túli Ma gya rok Hi va ta la (a továb biak ban:
HTMH) a Ma gyar Köz löny ben és leg alább egy or szá gos
ter jesz té sû na pi lap ban, valamint a HTMH hon lap ján
(www.htmh.gov.hu) te szi köz zé. A pá lyá za ti fel hí vás köz -
zé té te lé re a HTMH, valamint az ál ta la be vont köz re mû kö -
dõ ma gyar or szá gi és ha tá ron túli köz hasz nú tár sa dal mi és
ci vil szer ve zet, ala pít vány és/vagy köz ala pít vány (a továb -
biak ban együtt: szer ve zet) jo go sult, egy út tal szer zõ dés ben 
kö te les meg ha tá roz ni a pá lyá zó ál tal be nyúj tott ké re lem -
nek a (6) és (7) be kez dé sek tõl el té rõ, valamint a (12) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kö te le zõ és egyéb tar tal mi ele -
me it is.

(6) A pá lyá zó ál tal be nyúj tott ké re lem nek tar tal maz nia
kell:

a) a pá lyá zó cég ne vét (ne vét), szék he lyét (cí mét), te le -
fon- és te le fax szá mát, valamint elekt ro ni kus elérhetõ -
ségét,

b) a pá lyá zó adó szá mát (adó azo no sí tó je lét),
c) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg je lölt jog cí mek alap ján

igé nyel he tõ tá mo ga tás ból meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé -
keny sé gek, fel ada tok rész le tes is mer te té sét,

d) a meg va ló sí tás hoz igé nyelt tá mo ga tás össze gét, a
rész le te zett költ ség ve té si ter vet (eb ben kü lön sze re pel tet ni 
kell az áfa össze gét és a sa ját for rás mér té két),

e) a meg va ló sí tás és fi nan szí ro zás idõ be ni üte me zé sét,
f) a pá lyá za ti fel hí vás ban elõ írt egyéb ada to kat.

(7) A pá lyá zat hoz csa tol ni kell:
a) ere de ti ben a pá lyá zó 60 nap nál nem ré geb bi cég ki -

vo na tát, vagy iga zo lást bí ró sá gi, ha tó sá gi, illetve az adott
or szág joga sze rint tör té nõ nyil ván tar tás ba vé tel rõl,

b) a köz jegy zõ ál tal vagy az adott or szág joga sze rint
más ha tó ság, illetve az iga zo lás ki adá sá ra jo go sult szer ve -
zet, szám la ve ze tõ bank ál tal iga zolt, hi te le sí tett alá írá si
cím pél dányt,

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

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

e) 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lást az adó ha tó ság tól ar -
ról, hogy köz tar to zás sal nem ren del ke zik, illetve az Euró -
pai Unió tra di ci o ná lis sa ját for rá sai cí men tar to zá sa a pá -
lyá zó ked vez mé nye zett nek nincs, vagy arra az ille té kes
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adó ha tó ság fi ze té si könnyí tést (rész let fi ze tés, fi ze té si ha -
lasz tás) en ge dé lye zett,

f) a pá lyá zó cég sze rû en alá írt nyi lat ko za tát
1. a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók, do ku -

men tá ci ók tel jeskö rû sé gé rõl, va ló di sá gá ról és hi -
te les sé gé rõl,

2. ar ról, hogy az ál ta lá nos for gal mi adó (áfa) le vo ná -
sá ra vagy vissza igény lé sé re jo go sult-e,

3. hoz zá já ru lá sát arra vo nat ko zó an, hogy a köz tar to -
zá sok fi gye lem mel kí sé ré se cél já ból az adó szá mát 
(adó azo no sí tó je lét), tár sa da lom biz to sí tá si azo no -
sí tó je lét, tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá -
mát a Kincs tár, illetve a mi nisz té rium, valamint a
tá mo ga tá si szer zõ dést kötõ tá mo ga tó szerv fel -
hasz nál ja a le járt köz tar to zá sok tel je sí té se, il le tõ -
leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze -
gé nek meg is me ré sé hez,

4. ar ról, hogy nem áll vég el szá mo lás alatt, illetve el -
le ne csõd-, fel szá mo lá si el já rás nincs fo lya mat -
ban,

5. annak tu do má sul vé te lé rõl, hogy a tá mo ga tás ked -
vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a tá mo ga tás
tár gya, a tá mo ga tás össze ge nyil vá nos ság ra hoz -
ha tó,

6. ar ról, hogy a ma gyar ál lam ház tar tás al rend sze ré -
bõl fo lyó sí tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem
egyen lí tett tar to zá sa nincs,

7. ar ról, hogy a meg va ló sí ta ni ter ve zett te vé keny ség, 
fel adat vo nat ko zá sá ban más pá lyá za ton részt
vett-e, illetve mi lyen más ál lam i és egyéb tá mo ga -
tást vesz igény be,

8. ar ról, hogy a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a
tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog -
sza bály ban és a tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg ha -
tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez hoz -
zá já rul,

g) a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott egyéb do ku -
men tu mo kat.

(8) A pá lyá za to kat a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro -
zott idõn be lül kell be nyúj ta ni, és annak ered mé nyé rõl a
dön tés tõl szá mí tott 15 mun ka na pon be lül írás ban kell ér te -
sí te ni a pá lyá zót.

(9) Tá mo ga tás a pá lyá zó ál tal igé nyelt összeg nél ki sebb
összeg ben is nyújt ha tó.

(10) A pá lyá zat nyer te sé nek meg ne ve zé sét, a pá lyá zat -
tal el nyert tá mo ga tás össze gét, a tá mo ga tás tár gyát a ha tá -
ron túli tá mo ga tá sok nál a HTMH te szi köz zé.

(11) A ha tá ron túli tá mo ga tá sok ra be nyúj tott pá lyá za tok 
el bí rá lá sá ra és fo lyó sí tá sá ra a HTMH, valamint az ál ta la
be vont, a (6) be kez dés sze rin ti szer ve zet jo go sult.

(12) A HTMH ki zá ró lag a nyer tes pá lyá zó val – a tá mo -
ga tás igény be vé te lé rõl, fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl, fo -
lyó sí tá sá nak üte me zé sé rõl, ren del te tés sze rû fel hasz ná lá -
sá nak el len õr zé sé rõl és el szá mo lá sá ról, valamint a szer zõ -

dés sze gés jog kö vet kez mé nye i rõl, az el ál lás jo gá ról – szer -
zõ dés ben ál la po dik meg. A HTMH kö te les a szer zõ dés ben 
az el ál lás jo gát ki köt ni, ha a ked vez mé nye zett az Ámr.
87.  § (5), (6) és (10) be kez dé se i ben elõ írt be je len té si kö te -
le zett sé ge 30 na pon túli ké se del met szen ved.

(13) A tá mo ga tott te vé keny ség tel jes vagy rész le ges
meg va ló su lá sát köve tõen ke rül sor a tá mo ga tá si összeg
vagy annak rész le tei fo lyó sí tá sá ra a tar tal mi je len tés és a
pénz ügyi do ku men tá ció el fo ga dá sa után, írás be li le hí vás
alap ján. Az ér vé nyes és ha tá lyos szer zõ dés ben fog lal tak ra
te kin tet tel – in do kolt eset ben – a tá mo ga tá si összeg vagy
annak rész le tei elõ re is fi nan szí roz ha tó ak utó la gos el szá -
mo lás sal.

(14) A tá mo ga tott, illetve a szer zõ dés sze rin ti ked vez -
mé nye zett (a továb biak ban: ked vez mé nye zett) kö te les
pénz ügyi do ku men tá ci ót ké szí te ni a tá mo ga tás össze gé -
nek fel hasz ná lá sá ról, amely nek az aláb bi a kat kell tar tal -
maz nia:

a) össze sí tõ ki mu ta tást a szer zõ dés mel lék le tét ké pe zõ
költ ség ve tés ben sze rep lõ költ sé gek re ve tít ve,

b) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sát iga zo ló szám la(k),

c) a költ ség té te lek sze rin ti bon tás ban a szám la ki bo csá -
tó já nak ne vét, a szám la sor szá mát, a szám la tar tal mát (ki -
fizetés jog cí mét), a szám la kel tét és a tel je sí tés idõ pont ját,
az áfa ala pot, az áfa tar tal mat és a brut tó össze get, valamint 
át uta lás ese té ben az át uta lás té nyét, kész pén zes ki fi ze tés
ese té ben a kész pénz fel vé tel té nyét tar tal ma zó kü lön ki mu -
ta tást,

d) át uta lás sal tel je sí tett szám la má so lat mel lett a bank -
szám la ter he lé sé rõl  szóló bank i iga zo lást vagy ki vo na tot
(meg je löl ve a vo nat ko zó té telt),

e) a sa ját for rás és/vagy társ fi nan szí ro zás do ku men tu -
ma i nak má so la tát (meg álla po dás, ha tá ro zat),

f) a sa ját for rás és/vagy társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá sá -
ról  szóló ki mu ta tást (szám la, bér jegy zék, egyéb ki fi ze tést
iga zo ló bi zony lat stb.),

g) bér költ ség el szá mo lá sa ese tén a pon tos tá mo ga tá si
összeg meg ha tá ro zá sát.

(15) A tá mo ga tott, ked vez mé nye zett kö te les tar tal mi je -
len tést ké szí te ni a (6) be kez dés c) pont já ban meg je lölt te -
vé keny sé gek, fel ada tok tel je sí té sé rõl, ered mé nyé rõl.

(16) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás olyan pá lyá zó vagy ked -
vez mé nye zett ré szé re, aki az igé nyé ben va lót lan vagy
meg té vesz tõ ada to kat szol gál ta tott, a ko ráb ban kö tött bár -
mely szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket meg szeg te, csõd-,
fel szá mo lá si, illetve vég el szá mo lá si el já rás alatt áll, vagy a 
ma gyar ál lam ház tar tás bár mely al rend sze ré vel szem ben
tar to zá sa van, a tá mo ga tást a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
cél tól el té rõ en hasz nál ta vagy hasz nál ja fel.

(17) Nem fo lyó sít ha tó tá mo ga tás annak a tá mo ga tott -
nak, ked vez mé nye zett nek, aki vel szem ben a szer zõ dés
meg kö té sét köve tõen fel szá mo lá si vagy vég el szá mo lá si
el já rás in dult.
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(18) A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás össze gét ki zá ró lag 
ak kor hasz nál hat ja fel az egyes költ sé gek után járó áfa ki -
fi ze té sé re, amennyi ben a tá mo ga tás sal fe de zett te vé keny -
sé gé vel kap cso lat ban áfa le vo ná sá ra vagy annak vissza -
igény lé sé re nem jo go sult. A ked vez mé nye zett a tá mo ga tás 
össze gét más jel le gû adó – ide nem ért ve a bér jel le gû adót,
illetve já ru lé kot – ki fi ze té sé re nem hasz nál hat ja fel.

(19) A tá mo ga tá si össze get a ked vez mé nye zett nem
hasz nál hat ja fel a meg bí zá si dí jak kal vagy ho no rá ri u mok -
kal kap cso lat ban fel me rü lõ más adók vagy já ru lé kok ki fi -
ze té sé re.

(20) A tá mo ga tott, ked vez mé nye zett a tá mo ga tá si
összeg bõl Ma gyar or szá gon fi nan szí ro zott be szer zé se it a
Kbt.-ben fog lal tak sze rint kö te les meg va ló sí ta ni.

(21) A fel nem hasz nált tá mo ga tás ma rad vá nyát
– amennyi ben a tá mo ga tá si szer zõ dés mó do sí tá sá ra nem
ke rült sor – a tá mo ga tás ban ré sze sült ked vez mé nye zett a
tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tott te vé keny ség meg -
va ló sí tá sá ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 15 na pon be lül kö te les
vissza utal ni.

(22) A tá mo ga tá si szer zõ dés ben a tá mo ga tott te vé keny -
ség meg hi ú su lá sa ese tén a tá mo ga tá si összeg vissza uta lá -
sá nak rész le tes fel té te le i rõl is ren del kez ni kell.

Határon túli magyarok programjainak támogatása

3.  §

(1) a) Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott elõ irány za tok – ki vé ve 
az 1.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott elõ irány za tot – fe je ze ti
ha tás kör ben át cso por to sí tás ra ke rül nek a HTMH-hoz. Az
elõ irány zat fõ össze gét a kül ügy mi nisz ter a Mi nisz ter el nö -
ki Hi va tal po li ti kai ál lam tit ká ra i nak fel adat kö ré rõl  szóló
65/2004. (X. 12.) ME ha tá ro zat 2.2. pont ja, d) al pont já ban
meg ha tá ro zott po li ti kai ál lam tit kár (a továb biak ban: po li -
ti kai ál lam tit kár) köz re mû kö dé sé vel ha tá roz za meg. Az
elõ irány za ton be lü li tá mo ga tá si ke re tek elõ irány za ti rész -
össze ge it – a kül ügy mi nisz ter és a po li ti kai ál lam tit kár elõ -
ze tes egyet ér té sé vel – a HTMH el nö ke ál la pít ja meg, ezt
köve tõen gon dos ko dik az elõ irány zat fel hasz ná lá sá ról, el -
len õr zé sé rõl.

b) A kedvezménytör vény alap ján járó ok ta tás-ne ve lé si
tá mo ga tás és csán gó ma gya rok tá mo ga tá sa 2. jog cím cso -
port – fi gye lem mel a költ ség ve té si tör vény 46.  § (1) be kez -
dé sé nek 39. pont já ban fog lal tak ra – mint tá mo ga tás ér té kû
pénz esz köz ke rül át adás ra a HTMH ré szé re. Az át adást
köve tõen a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt ren -
del ke zé sét az elõ irány zat ra ér te lem sze rû en al kal maz ni
kell.

(2) A HTMH el nö ke az (1) be kez dés ben fog lalt elõ -
irány zat fel hasz ná lá sá nak, el len õr zé sé nek hi va ta li vég re -
haj tá si fel ada ta i ról kü lön sza bály zat ban ren del ke zik.

(3) Az elõ irány zat ból az 1.  §-ban fog lalt elõ irány zat jog -
cím cso por tok ból a je len § (4), (6) és (8) be kez dé sek ben
meg ha tá ro zott jog cí me ken be lül az ott meg ha tá ro zott cél ra 
nyújt ha tó tá mo ga tás.

(4) A ha tá ron túli ma gya rok ok ta tá si és kul tu rá lis prog -
ram jai elõ irány zat cél ja a szom szé dos ál la mok ban élõ ma -
gya rok ról  szóló 2001. évi LXII. tör vény (a továb biak ban:
Szátv.), valamint az õket érin tõ más tör vények és jog sza -
bá lyok ál tal meg ha tá ro zott fel ada tok kö ré ben a ha tá ron
túli ma gya rok kul tu rá lis és nyel vi azo nos ság tu da tá nak
meg õr zé se és fej lesz té se, prog ra mok meg va ló sí tá sa, az
e cél ra lét re ho zott ok ta tá si in téz mé nyek és szer ve ze tek
mû kö dé sé hez és fenn tar tá sá hoz szük sé ges – alap ve tõ en
pá lyáz ta tás út ján tör té nõ – tá mo ga tás biz to sí tá sa.

(5) A (4) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ból fo lyó sí tan dó
tá mo ga tá si ke re tek az aláb bi ak:

a) Er dé lyi ma gyar fel sõ ok ta tás – Sa pi en tia Ala pít vány
tá mo ga tá sa, mely nek cél ja az er dé lyi ma gyar fel sõ ok ta tás
fej lesz té se, ki e mel ten az Er dé lyi Ma gyar Tu do mány egye -
tem mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sa.

b) Pro Hun ga ris Kul tu rá lis Ér ték köz ve tí tõ Ala pít vány
tá mo ga tá sa, mely nek cél ja az Ala pít vány mû kö dé si költ sé -
ge i nek fe de ze té hez, az ala pí tó ok irat ban meg ha tá ro zott
fel ada tok meg va ló sí tá sá hoz tá mo ga tás nyúj tá sa.

c) Illyés Köz ala pít vány tá mo ga tá sa, mely nek cél ja a
ha tá ra in kon túl élõ ma gyar ság ön azo nos sá gá nak meg õr zé -
sét, fej lõ dé sét és meg erõ sö dé sét cél zó kez de mé nye zé sek,
a ha tá ron túli ma gya rok szü lõ föld jén mû kö dõ ok ta tá si és
kul tu rá lis in téz mé nyek és szer ve ze tek, illetve ott meg va ló -
su ló prog ra mok tá mo ga tá sa, az ok ta tás biz to sí tá sát és az
ok ta tá si in téz mé nyek, valamint az anya nyelv ápo lá sát, fej -
lesz té sét szol gá ló tá mo ga tás nyúj tá sa, a ha tá ron túli ki -
sebb sé gek ha zai kul tu rá lis be mu ta tó i nak se gí té se.

(6) Szátv. alap ján járó ok ta tás-ne ve lé si tá mo ga tás és
csán gó ma gya rok tá mo ga tá sa elõ irány zat cél ja a szom szé -
dos ál la mok ban élõ ma gyar nem ze ti sé gû alap-, illetve kö -
zép is ko lá ban ta nu ló di á kok, valamint fel sõ ok ta tás ban
részt ve võ hall ga tók pá lyáz ta tás út ján tör té nõ tá mo ga tá sa,
a csán gó ma gya rok ön azo nos ság tu da tá nak, nyel vi, kul tu -
rá lis au to nó mi á já nak meg õr zé sét elõ se gí tõ tá mo ga tá sok
nyúj tá sa. A csán gó ma gya rok tá mo ga tá sát cél zó pá lyá za -
tok ki írá sá ra a Nem ze ti Kul tu rá lis Örök ség Mi nisz té ri u ma
(a továb biak ban: NKÖM) ille té kes szer ve ze ti egy sé gé vel
való egyez te tés után ke rül sor. A be ér ke zett pá lyá za tok ról
szak mai ja vas la tot a NKÖM ál tal mû köd te tett Csán gó
Tanács adó Tes tü let ké szít. A költ ség ve té si tör vény 46.  §
(1) be kez dé sé nek 39. pont ja alap ján az elõ irány zat tól elõ -
irány zat-mó do sí tá si kö te le zett ség nél kül is el le het tér ni.

(7) A (6) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ból fo lyó sí tan dó
tá mo ga tá si ke re tek az aláb bi ak:

a) Ok ta tá si, ne ve lé si tá mo ga tás, mely nek cél ja ne ve lé -
si-ok ta tá si, tan könyv- és tan esz köz-tá mo ga tás nyúj tá sa a
szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló 2001. évi
LXII. tör vény alap ján nyúj tott tá mo ga tá sok rend jé rõl
 szóló 31/2004. (II. 28.) Korm. ren de let sze rint.
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b) Csán gó ma gya rok tá mo ga tá si ke ret, mely nek cél ja a
csán gó ma gya rok iden ti tás- és nyelv meg õr zé sé nek tá mo -
ga tá sa.

(8) Ha tá ron túli ma gya rok szü lõ föld prog ram jai elõ -
irány zat cél ja a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok szü -
lõ föl dön való bol do gu lá sát cél zó te vé keny sé gek meg va ló -
sí tá sá hoz, valamint EU csat la ko zást elõ se gí tõ prog ra mok,
az e cél ra lét re ho zott in téz mé nyek és szer ve ze tek mû köd -
te té sé hez és fenn tar tá sá hoz szük sé ges – alap ve tõ en
 pályáztatás út ján tör té nõ – tá mo ga tás biz to sí tá sa, kü lö nös
fi gye lem mel a gaz da sá gi, mun ka vál la lá si és vál lal ko zá si
le he tõ sé gek fej lesz té sé re és ja ví tá sá ra.

(9) A (8) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ból fo lyó sí tan dó
tá mo ga tá si ke re tek az aláb bi ak:

a) Dél vi dé ki tá mo ga tá si ke ret, mely nek cél ja a ha tá ron
túli ma gya rok gaz da sá gi kap cso la ta i nak erõ sí té se Ma gyar -
or szág gal, kü lö nö sen a ha tár men ti ré gi ók kö zöt ti gazda -
sági együtt mû kö dés fej lesz té sé re irá nyuló prog ra mok és
inf ra struk tú ra tá mo ga tá sa a Dél vi dék vo nat ko zá sá ban,
vál lal ko zás fej lesz té si ter vek ki dol go zá sa és meg va ló sí tá -
sa, to váb bi cél a dél vi dé ki ma gyar ság meg ma ra dá sá hoz és
gya ra po dá sá hoz szük sé ges in téz mény rend szer lét re ho zá -
sá hoz tá mo ga tás nyúj tá sa, nö vel ve ez ál tal a he lyi ma gyar -
ság anya nyel ven való to vább ta nu lá si le he tõ sé ge it biz to sít -
va a vaj da sá gi ma gyar ság esély egyen lõ sé gét a tu dás ala pú,
egy sé ges ülõ Eu ró pá ban.

b) Kár pát al jai tá mo ga tá si ke ret, mely nek cél ja a ha tá -
ron túli ma gya rok gaz da sá gi kap cso la ta i nak erõ sí té se
 Magyarországgal, kü lö nö sen a ha tár men ti ré gi ók kö zöt ti
gaz da sá gi együtt mû kö dés fej lesz té sé re irá nyuló prog ra -
mok és inf ra struk tú ra tá mo ga tá sa, ki e mel ten az EU csat la -
ko zás hoz való hosszú távú fel ké szü lés ke re té ben egy fe lõl
a kár pát al jai ma gyar ság szá má ra mû ve lõ dé si és ok ta tá si
igé nye i nek ki elé gí té sé hez, más fe lõl az Uni ós for rá sok
meg pá lyá zá sá hoz szük sé ges ön rész meg te rem té sé hez tá -
mo ga tás nyúj tá sa, a tér ség- és te rü let fej lesz té si cé lok elõ -
se gí té se, gyor sabb és ha té ko nyabb se gít ség nyúj tás a ter -
mé sze ti ka taszt ró fák vagy más sür gõs be avat ko zást igény -
lõ ese tek ben.

c) A Szátv. vég re haj tá sá hoz kap cso ló dó ki adá sok tá -
mo ga tá si ke ret, mely nek cél ja a Szátv. vég re haj tá sá nak
sze mé lyi és szer ve ze ti fel té te le i nek biz to sí tá sa ér de ké ben
a ha tá ron túli ma gya rok nak a Szátv.-ben ne ve sí tett jo ga ik
ér vé nye sí té se, a tá mo ga tá sok hoz és ked vez mé nyek hez
való hoz zá ju tás elõ se gí té sé re lét re ho zott szer ve ze tek (in -
for má ci ós iro dák) mû kö dé si fel té te le i nek biz to sí tá sa, fej -
lesz té se.

d) In for má ci ós tár sa da lom ke ret prog ra mok, mely nek
cél ja a ha tá ron túli ma gya rok kal való együtt mû kö dés ha té -
ko nyab bá té te le és a ha tá ron túli ma gya rok in for má ci ós
tár sa da lom ba tör té nõ in teg rá ci ó ja to váb bi elõ se gí té se, az
IHM ál tal el in dí tott „Szü lõ föl dön az in for má ci ós tár sa da -
lom” prog ram to váb bi foly ta tá sa a ha tá ron túli in for ma ti -
kai rend sze rek, kö zös sé gi in ter net-hoz zá fé ré si pon tok
(eMa gyar-pon tok) lét re ho zá sá nak és mû köd te té sé nek elõ -

se gí té se, valamint há ló zat-, inf ra struk tú ra fej lesz tés, az in -
for ma ti kai kép zés adat bá zis és tar ta lom fej lesz tés, kul tu rá -
lis ér té kek di gi ta li zá lá sa és az in for má ci ós tár sa da lom igé -
nye i nek meg fe le lõ – a ki sebb sé gi ön azo nos ság tu dat biz to -
sí tá sát szol gá ló – fej lesz té sek tá mo ga tá sa.

e) Ko or di ná ci ós ke ret, mely nek cél ja kü lö nö sen a ha tá -
ron túli ma gya rok anya nyel vû hit éle té nek gya kor lá sát se -
gí tõ, az anya or szág gal való kap cso la ta i nak fenn tar tá sát
elõ se gí tõ és egyéb ha tá ron túli tá mo ga tá sok nyúj tá sa, a ha -
tá ron túli ma gyar kul tu rá lis, ok ta tá si és kö zös sé gi in téz mé -
nyek mû kö dé si za va ra i nak el há rí tá sa, illetve ki sebb ség po -
li ti kai szem pont ból ki e mel ten fon tos ren dez vé nyek, prog -
ra mok ese ti tá mo ga tá sa, a Ma gyar or szá gon szék hellyel
ren del ke zõ jogi sze mé lyek, valamint jogi sze mé lyi ség gel
nem ren del ke zõ tár sa dal mi szer ve ze tek olyan prog ram ja i -
nak tá mo ga tá sa, me lyek rész ben vagy egész ben a ha tá ron
túli ma gyar ság meg se gí té sét szol gál ják.

f) Új Kéz fo gás Köz ala pít vány, mely nek cél ja a ha tá ron
túli ma gya rok gaz da sá gi, mun ka vál la lá si és vál lal ko zá si
ké pes sé gé nek ja ví tá sá ra irá nyuló kép zés, in for má ció szol -
gál ta tás, az ilyen te vé keny sé get vég zõ in téz mé nyek és
szer ve ze tek tá mo ga tá sa, a ha tá ron túli ma gya rok szü lõ -
föld jü kön fo lyó vál lal ko zá si te vé keny sé gé nek tá mo ga tá sa.

g) Se gí tõ Jobb Ala pít vány, mely nek cél ja a ha tá ron túl
élõ ma gyar nem ze ti sé gû kül föl di ál lam pol gá rok meg ha tá -
ro zott ma gyar egész ség ügyi in téz mé nyek ben tör té nõ
gyógy ke ze lé si költ sé ge i hez való hoz zá já ru lás.

(10) A HTMH a ré szé re át adott elõ irány zat ból nyúj tott
– vissza nem té rí ten dõ – tá mo ga tás mér té ké rõl, fo lyó sí tá -
sá ról és fel hasz ná lá sá ról a 2.  § (6) be kez dé se sze rin ti szer -
ve ze tek kel kö tött tá mo ga tá si szer zõ dé sek ben ál la po dik
meg.

(11) A Pro Hun ga ris Kul tu rá lis Ér ték köz ve tí tõ Ala pít -
vány, az Illyés Köz ala pít vány, az Új Kéz fo gás Köz ala pít -
vány, a Se gí tõ Jobb Ala pít vány (a továb biak ban: Ala pít vá -
nyok) ré szé re a tá mo ga tá si elõ irány zat ke ret összeg át adá -
sá ról és fel hasz ná lá sá ról a HTMH a mi nisz té rium és a Mi -
nisz ter el nö ki Hi va tal elõ ze tes szak mai el len jegy zé sé vel
tá mo ga tá si szer zõ dést köt az ala pít vá nyok kal, köz ala pít -
vá nyok kal. A Se gí tõ Jobb Ala pít vánnyal kö ten dõ tá mo ga -
tá si szer zõ dés meg kö té sé re az Egész ség ügyi Mi nisz té rium 
szak mai el len jegy zé sé vel ke rül het sor.

(12) Az Ala pít vá nyok az éves te vé keny sé gük rõl ké szült 
be szá mo lót a tárgy évet kö ve tõ év feb ru ár 28-áig kö te le sek
meg kül de ni az elõ irány za tot ke ze lõ HTMH-nak, valamint
a fel ügye le ti szer vé nek.

(13) Az elõ irány za tot ke ze lõ és a (10) be kez dés sze rint
tá mo ga tott szer ve zet a (4), (6) és (8) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott elõ irány za ti ke ret bõl nyúj tott tá mo ga tá sok ról a
szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok nak nyúj tott tá mo -
ga tá sok köz pon ti nyil ván tar tá sá ról  szóló 233/2005.
(X. 19.) Korm. ren de let sze rint kö te les a HTMH ál tal
 kezelt Nyil ván tar tá si Rend szer nek adat szol gál ta tást tel je -
sí te ni.
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Záró rendelkezések

4.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg a Kül ügy mi nisz té ri um fe je zet nél a ha tá ron 
túli ma gya rok tá mo ga tá sá val kap cso la tos fe je ze ti ke ze lé sû 
elõ irány za tok fel hasz ná lá sá nak, el len õr zé sé nek sza bá lya i -
ról  szóló 4/2005. (V. 10.) KüM ren de let, valamint az azt
mó do sí tó 1/2006. (III. 3.) KüM ren de let ha tá lyát vesz ti.

Dr. So mo gyi Fe renc s. k.,
kül ügy mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
93/2006. (V. 2.) KE

határozata

kitüntetés adományozásáról

Az Alkot mány 30/A. § (1) be kez dé se j) pont ja, valamint 
a Ma gyar Köz tár sa ság ki tün te té se i rõl szóló 1991. évi
XXXI. tör vé ny 2. § (1) be kez dé se alap ján a mi nisz ter el nök 
elõ ter jesz té sé re

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozata)

ki tün te tést ado má nyo zom

iro dal mi élet mû ve el is me ré se ként Csin giz Ajt ma tov író -
nak, a Kir giz Köz tár sa ság brüssze li nagy kö vet sé ge rend kí -
vü li és meg ha tal ma zott nagy kö ve té nek.

Bu da pest, 2006. áp ri lis 20.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

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

KEH ügy szám: VII-2/1912/2006.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének
3/2006. (MK 52.) MSZH

k ö z l e m é n y e
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. tör vé ny 3. §-ának b) pont ja, az
1997. évi XI. tör vé ny 53. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, a
2001. évi XLVIII. tör vé ny 40. §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja és az 1991. évi XXXVIII. tör vé ny 36. §-ának
(1) be kez dé se alap ján köz zé te szem, hogy a 2006. jú ni us hó 
13. és 14. nap ja kö zött Bu da pes ten meg ren de zen dõ, In no -
fo rum 2006 XIV. Ha zai Szel lem i Ter mék Bör zén be mu ta -
tás ra ke rü lõ ta lál má nyo kat, véd je gye ket, for ma ter ve zé si és 
hasz ná la ti min tá kat és em lí tett jog sza bá lyok ban meg ha tá -
ro zott ki ál lí tá si ked vez mény, illetve ki ál lí tá si el sõbb ség
 illeti meg.

Dr. Ben dzsel Mik lós s. k.,
a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke

A Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium
közleménye

a Kõolaj és Kõolajtermék Készletezõ Szövetség
Alapszabályának módosításáról

A Szö vet ség a 2006. áp ri lis 3. nap ján meg tar tott köz -
gyû lé sén az Alap sza bály mó do sí tá sá ról az 1/2006. (IV. 3.)
köz gyû lé si ha tá ro zat tal a kö vet ke zõ kép pen rendelkezett:

1. Az Alap sza bály címe he lyé be a kö vet ke zõ cím lép:

„Közlemény
a Magyar Szénhidrogén Készletezõ Szövetség

Alapszabályáról”

2. Az Alap sza bály pre am bu lu ma he lyé be a kö vet ke zõ
be ve ze tõ szöveg lép:

„A Ma gyar Szén hid ro gén Kész le te zõ Szö vet ség a be ho -
zott kõ olaj és kõ olaj ter mé kek biz ton sá gi kész le te zé sé rõl
 szóló 1993. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Kt.) alap -
ján lét re ho zott, és a föld gáz biz ton sá gi kész le te zé sé rõl
 szóló 2006. évi XXVI. tör vény (a továb biak ban: Fbkt.)
alap ján ki bõ vült tes tü let. A Szö vet ség a Kt. 15.  § (1) be -
kez dé se ér tel mé ben a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
ál tal jó vá ha gyott Alap sza bály alap ján mû kö dik. A je len
Alap sza bály az ed di gi vál to zá so kat egy sé ges szer ke zet be
fog lal va tar tal maz za.”

2006/52. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4089



3. Az Alapszabály 1.1., 1.4. és az 1.8. pontjai helyébe a
következõ rendelkezések lépnek:

„1.1. A Szövetség neve: Magyar Szénhidrogén Készle-
tezõ Szövetség (a továbbiakban: Szövetség)

angolul: Hungarian Hydrocarbon Stockpiling
Association,

németül: Ungarischer Kohlenwasserstoff-bevorratungs
Verband,

franciául: Association Hongrois pour le Stockage de
Hydrocarbure,

1.4. A Szövetség pecsétjének lenyomata: Magyar
Szénhidrogén Készletezõ Szövetség.

A Szövetség rövidített megnevezése: MSZKSZ.
1.8. A Szövetség mûködése feletti felügyeletet a gazda-

sági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter)
gyakorolja.”

4. Az Alapszabály 2.1. pontja helyébe a következõ ren-
delkezés 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: kõ-
olaj szekció) és földgáz készletezési szekcióból (a továb-
biakban: 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 alaptevékenysége-
ket végzi:

a) kõolajat és kõolajtermékeket, valamint földgázt vá-
sárol és tárol;

b) a taggal vagy harmadik személlyel szerzõdést köt
kõolaj és kõolajtermék, földgáz tartalékkészlet behozata-
lára vagy elõállítására és tárolására;

c) értékesítési szerzõdéseket köt a Kt. 8. §-a és az Fbkt.
5. §-a szerinti esetekben és a kõolaj és kõolajtermék kész-
letcserék kapcsán;”

7. Az Alapszabály 2.4. pontjának elsõ két francia be-
kezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

(2.4. A Szövetség a 2.3. pontban meghatározott alapte-

vékenységen kívül a következõ kiegészítõ tevékenységekre

is jogosult:)

„– kõolaj és kõolajtermék tárolóterek vásárlása, létesí-
tése, bérlése, valamint földgáztároló létesítése, bérlése, vá-
sárlása,

– kõolaj és kõolajtermék tárolók és tárolóterek, föld-
gáztároló üzemeltetése,”

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 igénybe-
vételét, hitelfelvételeit pályázat útján bonyolítja le. Az
igazgatótanács gazdaságilag indokolt esetekben a pályáz-
tatás alól felmentést adhat.

2.7. A Szövetség céljaihoz és feladataihoz igazodóan
kapcsolatokat tart fenn nemzetközi szervezetekkel és kül-
földi társszervezetekkel.”

9. Az Alapszabály a következõ 2.8. ponttal egészül ki:

„2.8. A Szövetség a 2.3. pontban meghatározott alapte-
vékenységeket 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 követ-
kezõ 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) be-
kezdésében és 10. §-ában meghatározott természetes és
jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendel-
kezõ gazdasági társaságok, továbbá egyéni vállalkozók at-
tól a naptól kezdve, amelyen a Kt. 2. §-ának (2) bekezdése
szerinti kõolajat vagy kõolajterméket hoznak be európai
uniós tagállamból (a továbbiakban: tagállam) vagy harma-
dik országból – kivéve a Kt. 4. §-ának (1) bekezdésében
meghatározott eseteket – belföldi feldolgozás, felhaszná-
lás vagy továbbforgalmazás céljából.”

11. Az Alapszabály a következõ 3/A. ponttal egé-
szül ki:

„3/A. A tagság keletkezése és megszûnése a földgáz

szekcióban

3/A.1. A Szövetség tagjává válnak az Fbkt. 7. § (1) be-
kezdésében 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 föld-
gáztermelõ;
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c) ha tár ke resz te zõ szál lí tó ve ze ték ka pa ci tás hoz hoz zá -
fé ré si en ge déllyel ren del ke zõ nyil ván tar tás ba vett fel jo go -
sí tott fo gyasz tó.

Az ac) és b) pont ban meg ha tá ro zott tag ese té ben to váb -
bi fel té tel, hogy az Fbkt. hatályba lépésének idõ pont já ban a 
fel jo go sí tott fo gyasz tók nak tör té nõ föld gáz ér té ke sí tõ te -
vé keny sé get vé gez zen (ér vé nyes szer zõ dés).

3/A.3. Az Fbkt. hatályba lépését köve tõen mû kö dé si
en ge délyt szer zõk a föld gáz kész le te zé si kö te le zett ség ha -
tá lya alá tar tó zó te vé keny ség meg kez dé se kor vál nak a
Szö vet ség tag já vá.

3/A.4. Az Fbkt. ha tá lya alá tar to zó sze mély a föld gáz
kész le te zé si kö te le zett ség alá esõ te vé keny ség meg kez dé -
sét meg elõ zõ en kö te les tag ként a Szö vet ség nél írás ban be -
je lent kez ni. A be je len té sé ben kö te les hi telt ér dem lõ en iga -
zol ni a tag gá vá lás fel té te le i nek fenn ál lá sát.

3/A.5. A Szö vet ség a be je len tést 8 na pon be lül meg -
vizs gál ja, amennyi ben a tag gá vá lás fel té te lei fenn áll nak a
ta got nyil ván tar tás ba ve szi és az er rõl tör té nõ ér te sí tés sel
egy ide jû leg meg kül di a tag sá gi jog vi szony ra vo nat ko zó
sza bály za to kat.

3/A.6. A tag sá gi jog vi szony meg szû nik az Fbkt. 7.  §
(3)–(4) be kez dé sé ben fog lalt ese tek ben és mó don.

3/A.7. A tag kö te les a tag sá gi jog vi szony alap já ul szol -
gá ló te vé keny ség meg szün te té sét írás ban be je len te ni. Be -
je len tés hi á nyá ban a Szö vet ség kö te les a ta got a nyil ván -
tar tás ból tö röl ni, ha a tag sá gi jog vi szony alap já ul szol gá ló
te vé keny ség meg szû né sét ész le li.

3/A.8. A Szö vet ség és a tag a tag sá gi jog vi szony meg -
szû né se kor egy más sal el szá mol nak. Az el szá mo lást köve -
tõen a Szö vet ség tör li a ta got a nyilvántartásból.”

12. Az Alap sza bály 5.1. pont já nak fel ve ze tõ szö veg e, a 
b) al pont ja, valamint a d) al pont já nak elsõ fran cia be kez -
dé se, to váb bá az f) al pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zé sek lép nek:

„5.1. A Szö vet ség leg fõbb szer ve a köz gyû lés, amely a
kõ olaj és a föld gáz szek ci ók tag ja i nak összes sé gé bõl áll
(a továb biak ban együt te sen: ta gok). A köz gyû lés ha tás kö -
ré be tartoznak:

b) a vá laszt ha tó igaz ga tó ta ná csi ta gok, fel ügye lõ bi -
zott sá gi ta gok meg vá lasz tá sa, illetve fel men té se, az igaz -
ga tó ta ná csi ta gok, fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok díjazásának
megállapítása;

d) az éves költ ség ve té si ja vas lat és annak év kö zi mó do -
sí tá sa, ezen belül

– a tagi hoz zá já ru lás mér té ké nek meg ál la pí tá sa,
f) dön tés a Szö vet ség ál ta li gaz dál ko dó szer ve ze tek

ala pí tá sá ról, valamint gaz dál ko dó szer ve ze tek ben tör té nõ
ré sze se dés szer zés rõl.”

13. Az Alap sza bály 5.2. pont já ban a „tv.” szö veg rész
he lyé be a „Kt.” szö veg rész lép.

14. Az Alap sza bály 5.7. pont ja a kö vet ke zõ elsõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A köz gyû lé sen ki zá ró lag a ta gok, a Szö vet ség ve ze tõi
(igaz ga tó ta ná csá nak és fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag jai,

valamint az igaz ga tó ság), a könyv vizs gá ló és a Szö vet ség
igaz ga tó sá ga ál tal meg hí vott egyéb sze mé lyek ve het nek
részt.”

15. Az Alap sza bály 5.9., 5.10., 5.11., 5.12., 5.13. pont -
ja i nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„5.9. A köz gyû lés ha tá ro zat ké pes, ha azon mind két
szek ci ó ban az összes sza va za tok több mint 50%-át kép vi -
se lõ tag je len van.

5.10. Ha a köz gyû lés nem ha tá ro zat ké pes, a 8 na pon
be lü li idõ pont ra össze hí vott má so dik köz gyû lést – az ere -
de ti na pi ren den sze rep lõ ügyek ben – a meg je len tek szá má -
tól és sza va za tá tól füg get le nül ha tá ro zat ké pes nek kell te -
kin te ni.

5.11. Ha a meg je len tek szá ma a ha tá ro zat ké pes sé get
va ló szí nû sí ti, a köz gyû lés egy sze rû több ség gel el nö köt vá -
laszt.

5.12. Az el nök a köz gyû lés meg nyi tá sa után – a jelen -
léti ív alap ján – meg ál la pít ja, hogy az ha tá ro zat ké pes-e.
Igen lõ eset ben az el nök fel hí vá sá ra a köz gyû lés egy sze rû
több ség gel meg vá laszt ja a köz gyû lés tiszt ség vi se lõ it:
jegy zõ könyv ve ze tõ, két jegy zõ könyv-hi te le sí tõ, két sza -
va zat szám lá ló.

5.13. A köz gyû lés hang anya ga di gi tá li san rög zí tés re
ke rül. A je len lé ti íven min den je len lé võ sa ját alá írá sá val is
hoz zá já rul a hang fel vé tel-ké szí tés hez, és a hang fel vé telt
mint a jegy zõ könyv el vá laszt ha tat lan ré szét hi te les nek fo -
gad ja el. En nek alap ján a köz gyû lés írás be li jegy zõ köny ve
csak az ér de mi meg ál la pí tá so kat, ha tá ro za to kat tar tal maz -
za, ben ne fog lal va a sza va zás ered mé nyét, kü lön fel tün tet -
ve a ja vas lat mel lett, a ja vas lat ellen sza va zó kat és a tar tóz -
ko dó sza va za tok szá mát. Olyan kér dést na pi rend re tûz ni,
amely a meg hí vó ban nem sze re pelt, csak ak kor le het, ha az 
in dít vá nyo zó leg alább 8 nap pal a köz gyû lés elõtt is mer tet -
te a kér dést a ta gok kal és a közgyûlésen mindkét szekciót
képviselõ tagok 75%-a részt vesz, és a napirendre tûzéssel
valamennyien egyetértenek.”

16.  Az Alap sza bály 5.14. pont já ban a „gya ko rol ha tó”
szö veg rész tör lés re kerül.

17. Az Alap sza bály 5.15., 5.16., 5.17., 5.17.2. pont ja i -
nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„5.15. A köz gyû lé sen je len lé võ ta gok együt tes két har -
ma dos sza va za ta mel lett mind két szek ci ót kép vi se lõ ta gok
kü lön-kü lön két har ma dos sza va za ta szük sé ges az aláb bi
ügyek ben meghozandó határozatokhoz:

a) az Alap sza bály el fo ga dá sa és mó do sí tá sa;
b) az igaz ga tó ta ná csi ta gok dí ja zá sá nak meg ál la pí tá sa;
c) a fel ügye lõ bi zott sá gi ta gok dí ja zá sá nak meg ál la pí -

tá sa;
d) az igaz ga tó és igaz ga tó he lyet tes meg vá lasz tá sa, fel -

men té se.
5.15.1. A köz gyû lé sen je len lé võ ta gok együt tes két -

har ma dos sza va za ta mel lett a kõ olaj szek ci ót kép vi se lõ ta -
gok kü lön két har ma dos sza va za ta szük sé ges az aláb bi
ügyek ben meghozandó határozatokhoz:
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a) a kõ olaj szek ció ál tal je lölt, vá laszt ha tó igaz ga tó ta -
ná csi ta gok meg vá lasz tá sa, illetve felmentése;

b) a kõ olaj szek ció ál tal je lölt, vá laszt ha tó fel ügye lõ bi -
zott sá gi ta gok meg vá lasz tá sa, illetve fel men té se.

5.15.2. A köz gyû lé sen je len lé võ ta gok együt tes két har -
ma dos sza va za ta mel lett a föld gáz szek ci ót kép vi se lõ ta -
gok kü lön két har ma dos sza va za ta szük sé ges az aláb bi
ügyek ben meg ho zan dó ha tá ro za tok hoz:

a) a föld gáz szek ció ál tal je lölt, vá laszt ha tó igaz ga tó ta -
ná csi ta gok meg vá lasz tá sa, illetve felmentése;

b) a föld gáz szek ció ál tal je lölt, vá laszt ha tó fel ügye lõ
bi zott sá gi tag meg vá lasz tá sa, illetve fel men té se.

5.16. A köz gyû lés a je len lé võ ta gok együt tes egy sze rû
több sé gi sza va za ta mel lett mind két szek ci ót kép vi se lõ tag -
ja i nak kü lön-kü lön egy sze rû több sé gi sza va za ta szük sé ges 
kü lö nö sen az aláb bi ügyek ben meg ho zan dó ha tá ro za tok -
hoz:

a) az éves költ ség ve té si ja vas lat és annak év kö zi mó do -
sí tá sa

– az üz let po li ti kai el vek el fo ga dá sa,
– a tárgy évi fej lesz té sek,
– az éves hi tel fel vé te li terv,
– éves tagi hoz zá já ru lá si mér té kek el fo ga dá sa és azok

év kö zi mó do sí tá sai;
b) az éves be szá mo ló el fo ga dá sa;
c) dön tés a Szö vet ség ál ta li gaz dál ko dó szer ve ze tek

ala pí tá sá ról, valamint gaz dál ko dó szer ve ze tek ben tör té nõ
részesedésszerzésrõl.

5.17. A ta got meg il le tõ sza va zat a Kt. 21.  §-a sze rint
alap sza va zat ból és több let sza va zat ból adódik.

5.17.2. A to váb bi 50% több let sza va zat úgy ke rül fel -
osz tás ra a kõ olaj szek ció és a föld gáz szek ció tag jai kö zött
– há rom ti ze de sig szá mít va –, ami lyen mér ték ben az elõ zõ
nap tá ri év ben a tagi hozzájárulást megfizették.”

18. Az Alap sza bály 5.17.4. pont já ban a „– a köz gyû lé si 
meg hí vó val együtt –” szö veg rész tör lés re kerül.

19. Az Alap sza bály 6.1. pont já ban a „tör vény” szö veg -
rész he lyé be a „Kt. és az Fbkt.” szö veg rész lép, valamint a
6.3. pont já nak a), c), d), e), f) és h) al pont ja i nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

(6.3. Az igaz ga tó ta nács)
„a) gya ko rol ja a Kt. 22.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg -

ha tá ro zott jogokat,
c) jó vá hagy ja a Szö vet ség Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza -

bály za tát, valamint a Mun ka ügyi Szabályzatát,
d) meg ál la pít ja a Kt. 8.  §-a sze rin ti el já rás le bo nyo lí tá si 

rend jét, ha tás kö ré be tar to zó ese tek ben at tól el té rést ren -
del het el,

e) meg ál la pít ja a Kt. 5.  §-a alap ján a tárgy évi ter mék -
szer ke zet-össze té te li ará nyo kat, a ter mé kek mennyi sé gét
és minõségét,

f) meg ha tá roz za a kõ olaj ter mék cse rék rend sze rét és
fel té te le it,

h) a köz gyû lés ré szé re ja vas la tot tesz a tagi hoz zá já ru -
lás év kö zi vál to zá sá ról,”

20. Az Alap sza bály 6.7., 6.11., 6.12., 6.14. és 6.15.
pont ja i nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„6.7. Az igaz ga tó ta nács ti zen négy tag ból áll. Hat ta got
a kõ olaj szek ció je lölt jei kö zül, négy ta got a föld gáz szek -
ció je lölt jei kö zül a köz gyû lés vá laszt há rom évre. A to -
váb bi négy tag ja kö zül ket tõ a mi nisz ter, egy a pénz ügy mi -
nisz ter, egy a Hivatal elnökének képviselõje.

6.11. Az igaz ga tó ta nács ak kor ha tá ro zat ké pes, ha leg -
alább nyolc tag és eb bõl a mind két szek ció 50%-át kép vi -
se lõ tag jelen van.

6.12. Az igaz ga tó ta nács ha tá ro za ta it ál ta lá ban egy sze -
rû sza va zat több ség gel hoz za, sza va zat egyen lõ ség ese tén
az el nök sza va za ta dönt. Az igaz ga tó ta ná csi ha tá ro zat ér -
vé nyes sé gé hez szük sé ges a kõ olaj és kõ olaj ter mék kész le -
te zés sel kap cso la tos kér dés ben az adott szek ci ót kép vi se lõ 
ta gok kü lön egy sze rû több sé gi sza va za ta, a föld gáz kész le -
te zés sel kap cso la tos kér dés ben pe dig a föld gáz szek ci ót
kép vi se lõ ta gok kü lön egy sze rû több sé gi sza va za ta. A Kt.
27.  § (2) be kez dé se sze rin ti új igaz ga tó sá gi tag ki je lö lé sé -
hez a je len lé võ ta gok két har ma dos sza va za ta szük sé ges. A
ha tá ro zat ér vé nyes sé gé hez szük sé ges to váb bá mind két
szek ci ót kép vi se lõ ta gok két har ma dos sza va za ta.

6.14. Az igaz ga tó ta nács ülé se i re – ta nács ko zá si jog -
gal – az igaz ga tót és he lyet te sét meg kell hív ni. Az
igazgató tanács ülé se i rõl jegy zõ köny vet kell ve zet ni. A
jegy zõ köny vet az igaz ga tó ta nács el nö ke, egy igaz ga tó ta -
ná csi tag és a jegyzõkönyvvezetõ írja alá.

6.15. Az igaz ga tó ta nács tag ja it ti tok tar tá si kö te le zett -
ség ter he li a Ptk. 81.  § (2) be kez dé se szerint.”

21. Az Alap sza bály 6/A.4. pont já ban a „tv.” szö veg -
rész he lyé be a „Kt.” szö veg rész lép, a 6/A.7. pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, valamint a 6/A.13. pont ja
törlésre kerül:

„6/A.7. A fel ügye lõ bi zott ság hat tag ból áll. A fel ügye -
lõ bi zott ság két tag ját a mi nisz ter, egy tag ját a pénz ügy mi -
nisz ter de le gál ja, a to váb bi két tag ját a kõ olaj és kõ olaj ter -
mék kész le te zõ szek ció, egy tag ját a föld gáz kész le te zõ
szek ció je lö lé sé re a közgyûlés választja három évre.”

22.  Az Alap sza bály 7.3. és 7.4. pont ja i ban a „tv.” szö -
veg rész he lyé be a „Kt.” szö veg rész lép.

23. Az Alap sza bály 7.5., 7.6. és 7.12. pont ja i nak he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„7.5. A Szö vet sé get ha tó sá gok, bí ró sá gok és har ma dik
sze mé lyek elõtt az igaz ga tó – aka dá lyoz ta tá sa ese tén az
igaz ga tó he lyet tes – kép vi se li, akik a Szö vet ség ne vé ben
aláírásra önállóan jogosultak.

Az igaz ga tó alá írá si jo got en ge dé lyez het to váb bá a
mun ka szer ve zet egyes ve ze tõ mun ka tár sa i nak úgy, hogy
azok az igaz ga tó he lyet tes sel együtt, vagy két fel ha tal ma -
zott együtt je gyez hes se a Szö vet sé get.

7.6. Az igaz ga tó ter jesz ti az igaz ga tó ta nács elé a Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat, a Mun ka ügyi Sza bály zat
ter ve ze tét, azok módosításait.

7.12. Az igaz ga tó gon dos ko dik a Kt.-ben és az
Fbkt.-ben, valamint az Alap sza bály ban meg ha tá ro zott ira -
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tok, elõ ter jesz tések, az igaz ga tó ta nács jegy zõ köny ve i nek
fel ügye lõ bi zott ság ré szé re tör té nõ meg kül dé sé rõl.”

24. Az Alap sza bály 10. pont já nak címe, valamint a
10.1. pont he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„10. A kõ olaj és kõ olaj ter mék kész le te zés

10.1. A Szö vet ség a kõ olaj és kõ olaj ter mék biz ton sá gi
kész le tet a Kt. 3.  §-ában fog lalt sza bá lyok sze rint hoz za
lét re és tart ja fenn, fi gye lem mel a Kt. 4.  §-ában fog lalt
kivételekre.”

25. Az Alap sza bály 10.4. pont já ban a „vég zi” szö veg -
rész he lyé be a „vé gez he ti” szö veg rész lép.

26. Az Alap sza bály a kö vet ke zõ 10/A. pont tal egé -
szül ki:

„10/A. A földgáz készletezés

10/A.1. Az Fbkt. ha tály ba lé pé sé tõl 2009. de cem ber
31-ig a je len le gi föld gáz tá ro lók sza bad ka pa ci tá sa ha tá roz -
za meg a föld gáz biz ton sá gi kész let mér té két, amely meg -
fe le lõ mér té kû sza bad ka pa ci tás ren del ke zés re ál lá sa ese -
tén nem le het ke ve sebb

a) 2006. ok tó ber 1. és 2007. szep tem ber 30. kö zött
150 mil lió m3-nél,

b) 2007. ok tó ber 1. és 2009. de cem ber 31. kö zött
300 mil lió m3-nél.

A föld gáz tá ro lók sza bad ka pa ci tá sá nak föld gáz biz ton -
sá gi kész le te zés re tör té nõ fel hasz ná lá sát a Hi va tal el nö ke
sa ját ha tás kör ben en ge dé lye zi, illetve elrendeli.

10/A.2. A 10/A.1. pont ban meg ha tá ro zott idõ szak ban a 
föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény (a továb -
biak ban: GET) sze rin ti hoz zá fé rés re jo go sul tak az Üze mi
és Ke res ke del mi Sza bály zat ál tal meg sza bott ha tár idõ ig az 
elõ zõ év ben biz ton sá gi kész let cél já ra le kö tött ka pa ci tás -
hoz is hoz zá fér het nek. A be je len tett ka pa ci tás le kö té si
igény ese tén, annak mér té ké ig – amennyi ben a biz ton sá gi
kész let más tá ro ló ba nem he lyez he tõ el – a kész let ér té ke -
sí tés re ke rül het. A földgáz biztonsági készlet e részét a
Szövetség szabadon értékesítheti.

10/A.3. Ha a föld gáz biz ton sá gi kész le te zé si cél ra ren -
del ke zés re álló sza bad ka pa ci tás mér té ke a tár gyi év ben
nem éri el a 10/A.1. pont ban meg ha tá ro zott leg ki sebb mér -
té ket, a föld gáz biz ton sá gi kész let ki egé szít he tõ tü ze lé si
célra felhasználható kõolajtermékekkel.

10/A.4. 2010. év tõl a föld gáz biz ton sá gi kész le tet mû -
kö dés re en ge dé lye zett, mû sza ki lag el len õr zött, a biz ton -
ság tech ni kai és kör nye zet vé del mi jog sza bá lyok elõ -
írásainak meg fe le lõ, olyan – a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le -
tén lévõ – föld alat ti tá ro ló tér ben kell tá rol ni, amely al kal -
mas arra, hogy a kész le te zett föld gáz mennyi sé gét meg -
õriz ze és a fel szí ni gáz elõ ké szí tést köve tõen a szál lí tó ve -
ze ték re való be táp lá lás ra al kal mas mi nõ ség ben biz to sít sa.

10/A.5. A föld gáz biz ton sá gi kész let a Szö vet ség tu laj -
do nát ké pe zi. A Szö vet ség jo go sult a föld gáz biz ton sá gi
kész le te zés cél já ra – a GET ál tal meg ha tá ro zott en ge dély
nél kül is – föld gázt be sze rez ni (vá sá rol ni), tá rol ni és az

Fbkt. 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti felhasználás esetén
földgázt értékesíteni.

10/A.6. A föld gáz biz ton sá gi kész let mi nõ sé gét leg -
alább éven te egy szer meg kell vizs gál tat ni. Vizs gá lat alatt
az MSZ sze rin ti tel jes mély sé gû mi nõ ség vizs gá la tot kell
érteni.

10/A.7. A föld gáz biz ton sá gi kész let vagyonbiztosí -
tása, illetve biz to sít ta tá sa a Szö vet ség feladata.”

27. Az Alap sza bály 11.1., 11.2. és 11.5. pont ja i nak he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, valamint a 11.8.
pont já ban a „tör vény ben” szö veg rész he lyé be a „Kt.-ben
és az Fbkt.-ben” szövegrész lép:

„11.1. A Szö vet ség gaz dál ko dá sá nak ke re te it és tar tal -
mát a Kt., az Fbkt. és a kap cso ló dó jog sza bá lyok ha tá roz -
zák meg.

11.2. A Szö vet ség gaz dál ko dá sá nak cél ja a Kt.-ben és
az Fbkt.-ben meg ha tá ro zott kö te le zett ség meg fe le lõ biz -
ton ság gal, a leg ala cso nyabb költ sé gek mel lett tör té nõ tel -
je sí té se.

11.5. A Szö vet ség a Kt. és az Fbkt. tel je sí té se ér de ké -
ben vég re haj tott kész let be szer zé se it, valamint a mi nõ sé gi
kö ve tel mé nyek meg vál to zá sa  miatt szük sé ges sé váló
kész let cse ré ket alap ve tõ en hi tel bõl fi nan szí roz za.

A hi tel igényt a költ ség ve tés ré sze ként „Hi tel fel vé te li
terv ben” kell ki dol goz ni, és az éves költ ség ve tés ke re té ben 
a köz gyû lés hagyja jóvá.”

28. Az Alap sza bály 11.7. pont já ban a „kész let fi nan szí -
ro zó” szö veg rész tör lés re kerül.

29. Az Alap sza bály 12.1. és 12.2. pont ja i nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„12.1. Az igaz ga tó ság a Kt. 30.  §-ának (2) be kez dé sé -
hez iga zod va min den év ok tó ber 31-éig el ké szí ti a kö vet -
ke zõ évre vo nat ko zó költ ség ve tés javaslatát.

a) A ja vas lat nak kõ olaj és kõ olaj ter mék kész let vo nat -
ko zá sá ban az adott évre a Kt. 3.  §-a sze rint irány adó össz -
mennyi sé get ter mék faj ták ra bont va kell tar tal maz nia, és
kü lön-kü lön cso por to sít va kell fel tün tet nie az elõ irány zott
be szer zé se ket és cse ré ket. A költ ség ve té si ja vas lat nak a
vár ha tó be vé te lek és ki adá sok mel lett ki kell mu tat nia a hi -
tel igé nye ket is. A ja vas lat nak alap ve tõ en az Alap sza bály
11.4. pont já hoz iga zo dó rész le te zett sé gû nek kell len nie és
a ter ve zett ada tok alap ján meg kell ha tá roz ni a ter mék cso -
por ton kén ti hoz zá já ru lás össze gét, valamint a ja vas lat ke -
re té ben meg kell ter vez ni a biz ton sá gos mû kö dés hez szük -
sé ges tar ta lé kot is.

b) A ja vas lat nak föld gáz kész let vo nat ko zá sá ban az
adott évre az Fbkt. 12.  §-a sze rint irány adó össz mennyi sé -
get kell tar tal maz nia, és fel kell tün tet nie az elõ irány zott
be szer zé se ket. A költ ség ve té si ja vas lat nak a vár ha tó be vé -
te lek és ki adá sok mel lett ki kell mu tat nia a hi tel igé nye ket
is. A ja vas lat nak alap ve tõ en az Alap sza bály 11.4. pont já -
hoz iga zo dó rész le te zett sé gû nek kell len nie.

A költ ség ve tés nek hi tel fel vé te li ter vet is kell tar tal maz -
nia.

2006/52. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4093



12.2. Az igaz ga tó ta nács a ja vas la tot min den év ben no -
vem ber 30-áig meg vi tat ja. A ja vas lat a köz gyû lés elé tör té -
nõ ter jesz té sé hez a mind két szek ci ót kép vi se lõ igaz ga tó ta -
ná csi ta gok egy sze rû több sé gi sza va za ta, to váb bá a mi -
nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a Hi va tal igaz ga tó ta nács be -
li kép vi se lõ i nek hoz zá já ru lá sa szük sé ges.

Ha a mi nisz ter, a pénz ügy mi nisz ter és a Hi va tal igaz ga -
tó ta nács be li kép vi se lõ i nek bár me lyi ke a ja vas lat ellen
sza va z, úgy azt át dol go zás ra – az el len ve té sek egy ide jû
köz lé sé vel – vissza kell adni az igazgatóságnak.

A költ ség ve té si ja vas lat alap ján kü lön meg kell ha tá roz -
ni a kõ olaj ter mék cso por ton kén ti egy ség nyi hoz zá já ru lás
ér té két, az erre vo nat ko zó összeg sze rû ja vas lat rész e a
köz gyû lé si elõ ter jesz tésnek. In do kolt esetben variációk is
készíthetõk.”

30. Az Alap sza bály 12.5. pont já nak má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A kõ olaj és kõ olaj ter mék, valamint a föld gáz biz ton sá -
gi kész let fel hasz ná lá sá nak ter ve zett in téz ke dé sé rõl már a
ter ve zé si fá zis ban ér te sí te ni kell a fen ti ek ben meg ha tá ro -
zott ta go kat, ha ezt az adott kö rül mé nyek le he tõ vé te szik.”

31. Az Alap sza bály 12.6. pont já ban a „tv.” szö veg rész
he lyé be a „Kt.” szö veg rész, a 12.8. pont já ban a „tör vény”
szö veg rész he lyé be a „Kt.” szö veg rész lép.

32. Az Alap sza bály a kö vet ke zõ 12.9. és 12.10. pon -
tok kal egé szül ki:

„12.9. A Szö vet ség kö te les esz kö ze it és for rá sa it, be vé -
te le it és rá for dí tá sa it a kõ olaj és kõ olaj ter mék-kész le te zé -
si, valamint a föld gáz-kész le te zé si te vé keny sé gen ként,
illetve azo kat a nem kész le te zé si te vé keny sé ge i tõl bel sõ
szám vi te lé ben el kü lö ní te ni, valamint azo kat az éves be -
szá mo ló ki egé szí tõ mel lék le té ben, kész le te zé si te vé keny -
sé gen ként ké szí tett mér leg ben és ered mény ki mu ta tás ban
oly mó don be mu tat ni, mint ha az egyes te vé keny sé ge ket
ön ál ló gaz dál ko dó szer ve ze tek vé gez nék. A kõ olaj és kõ -
olaj ter mék kész le te zés re, illetve a föld gáz kész le te zés re,
valamint a nem kész le te zé si te vé keny ség re fel nem oszt ha -
tó költ sé ge ket, rá for dí tá so kat az egyes te vé keny sé gek kel
kap cso la to san fel me rült költ sé gek, rá for dí tá sok ará nyá ban 
kell el szá mol ni.

12.10. A 16/A.2. pont sze rint fel hasz nált kõ olaj ter mék
mi nisz te ri ren de let ben meg ha tá ro zott ára és a kész let
vissza pót lá sá nak költ sé gei kö zöt ti kü lön bö ze tet a Szö vet -
ség költ ség ve té sé ben a be vé te lek és a rá for dí tá sok kü lön -
bö ze té nek szá mí tá sa kor figye lembe kell ven ni.”

33. Az Alap sza bály 13. pont ja tör lés re ke rül.

34. Az Alap sza bály 14. pont já nak címe he lyé be a kö -
vet ke zõ cím lép:

„14. Kõolaj és kõolajtermék, földgáz beszerzés”

35. Az Alap sza bály 14.3. pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„14.3. A Szö vet ség az ál ta la meg kö tött szer zõ dé sek ke -
re té ben gon dos ko dik a be ér ke zõ kõ olaj és kõ olaj ter mék,
valamint a föld gáz mennyi sé gi és minõségi átvételérõl.”

36. Az Alap sza bály 16. pont já nak címe he lyé be a kö -
vet ke zõ cím lép:

„16. A kõolaj és kõolajtermék biztonsági készlet
felhasználása”

37. Az Alap sza bály 16.1. és 16.7. pont já ban a „tv.”
szö veg rész he lyé be a „Kt.” szö veg rész lép, valamint a
16.2. pont já ban a „gaz da sá gi” szö veg rész törlésre kerül.

38. Az Alap sza bály a kö vet ke zõ 16/A. pont tal egé -
szül ki:

„16/A. A földgáz biztonsági készlet felhasználása

16/A.1. Az Fbkt. 5.  §-ában fog lal tak alap ján a mi nisz -
ter a föld gáz biz ton sá gi kész let fel hasz ná lá sát a rend szer -
irá nyí tó ké rel mé re, illetve a Hi va tal kez de mé nye zé sé re
ren de le té vel en ge dé lye zi, ha a föld gáz el lá tás és -fo gyasz -
tás egyen sú lya fel bom lik vagy a fel hasz ná lá si igé nyek
meg ha lad ják a be szer zés le he tõ sé ge it, illetve ezek köz vet -
len ve szé lye fe nye get. A biz ton sá gi kész let fel hasz ná lá sá -
ra vo nat ko zó sza bá lyo kat az el kü lö ní tett tüzelési célra
felhasználható kõolajtermékek vonatkozásában is
alkalmazni kell.

16/A.2. A föld gáz biz ton sá gi kész let hez tar to zó kõ olaj -
ter mé kek fel hasz ná lá sa ese tén azok árát a mi nisz ter a kész -
let vissza pót lá sá nak vár ha tó költ sé ge i nél ala cso nyab ban is 
meg ha tá roz hat ja az zal, hogy az ár eb ben az eset ben sem
le het ala cso nyabb, mint a tü ze lé si cél ra fel hasz nál ha tó kõ -
olaj ter mék kel he lyet te sí tett föld gáz hatásfokkal korrigált
hõmennyiségben kifejezett ára.

16/A.3. A föld gáz biz ton sá gi kész let fel hasz ná lá sá nak
rész le tes sza bá lya it mi nisz te ri ren de let szabályozza.”

39. Az Alap sza bály 17. pont já nak címe he lyé be a kö -
vet ke zõ cím lép:

„17. Kõolaj és kõolajtermék készletezési tagi
hozzájárulás”

40. Az Alap sza bály 17.1. pont já ban, 17.5. pont já nak
g) al pont já ban, 17.7. pont já ban, 17.8. pont já nak fel ve ze tõ
szö ve gé ben és a c) és d) al pont ja i ban, 17.12., 17.13. pont -
ja i ban, 17.15. pont já nak e) al pont já ban, 17.21. pont já ban a 
„tv.” szö veg rész he lyé be a „Kt.” szö veg rész, a 17.4. pont -
já ban a „tör vény” szö veg rész he lyé be a „Kt.” szö veg rész,
a 17.19. pont já ban a „Kõ olaj és Kõ olaj ter mék” szö veg rész
helyébe a „Magyar Szénhidrogén” szövegrész lép.

41. Az Alap sza bály a kö vet ke zõ 17/A. pont tal egé -
szül ki:

„17/A. Földgáz készletezési tagi hozzájárulás

17/A.1. A tag a Szö vet ség nek hoz zá já ru lást fi zet. Tagi
hoz zá já ru lást kell fi zet ni, ha

a) a köz üze mi szol gál ta tó a köz üze mi fo gyasz tó nak
föld gázt ér té ke sít,
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b) a köz üze mi nagy ke res ke dõ a köz üze mi fo gyasz tó -
nak föld gázt ér té ke sít,

c) a föld gáz ke res ke dõ a fel jo go sí tott fo gyasz tó nak
föld gázt ér té ke sít,

d) a föld gáz ter me lõ köz vet le nül a fel jo go sí tott fo -
gyasz tó nak föld gázt ér té ke sít,

e) a fel jo go sí tott fo gyasz tó föld gázt hoz be har ma dik
or szág ból,

f) a fel jo go sí tott fo gyasz tó föld gázt hoz be az Euró pai
Unió tag ál la má ból.

17/A.2. A tagi hoz zá já ru lás meg fi ze té se a 17/A.1.
a) pont ja ese té ben a köz üze mi szol gál ta tót, b) pont ja ese té -
ben a köz üze mi nagy ke res ke dõt, c) pont ja ese té ben a föld -
gáz ke res ke dõt, d) pont ja ese té ben a föld gáz ter me lõt, e) és
f) pont ja ese té ben a fel jo go sí tott fo gyasz tót ter he li.

17/A.3. A tagi hoz zá já ru lás alap ja a 17/A.1.
a)–d) pont ja ese tén az ér té ke sí tett, az e)–f) pont ja ese tén a
vá sá rolt vagy im por tált föld gáz hõ mennyi sé ge giga -
joule-ban mér ve.

17/A.4. A tagi hoz zá já ru lás fi ze té si kö te le zett ség
a) a 17/A.1. a)–d) és f) pont ja ese té ben az ál ta lá nos for -

gal mi adó ról  szóló tör vény sze rin ti tel je sí tés idõ pont já ban, 
az ellen ér ték, illetve a rész ki fi ze té sek alap já ul szolgáló
mennyiségre,

b) a 17/A.1. e) pont ja ese té ben a bel föl di for ga lom szá -
má ra tör té nõ vám ke ze lés kor, a bel föl di for ga lom szá má ra
vám ke zelt mennyiségre
vo nat ko zik.

17/A.5. Nem kell tagi hoz zá já ru lást fi zet ni a föld gáz
biz ton sá gi kész le te zés cél já ra vá sá rolt földgáz után.

17/A.6. A tag a tagi hoz zá já ru lást az egyéb rá for dí tá sok
kö zött kö te les el szá mol ni.

17/A.7. A tag min den hó 15-éig kö te les a Szö vet ség nek 
nyi lat koz ni ar ról, hogy a meg elõ zõ hó nap ban mennyi volt
az Fbkt. ha tá lya alá tar to zó, a tagi hoz zá já ru lás fi ze té se
alap já ul szol gá ló föld gáz hõ mennyi sé ge. A Szö vet ség fel -
hí vá sá ra a tag kö te les min den olyan ada tot, do ku men tá ci ót 
ha la dék ta la nul be nyúj ta ni, amely a tagi hozzájárulás
teljesítésének ellenõrzéséhez szükséges.

17/A.8. A havi nyi lat ko zat ban kö zölt ada tok alap ján a
tag ki szá mít ja az ese dé kes tagi hoz zá já ru lás fi ze té si kö te -
le zett ség össze gét, és azt a kö vet ke zõ hó nap utol só mun ka -
nap já ig kö te les a Szö vet ség bankszámlájára átutalni.

17/A.9. A Szö vet ség iga zo lást ál lít ki a ta gok ré szé re a
fenn ál ló nyi lat ko zat té te li, valamint tagi hoz zá já ru lás fi ze -
té si kö te le zett ség teljesítésérõl.

17/A.10. A tagi hoz zá já ru lás mér té két a köz gyû lés a
költ ség ve tés ke re té ben ál la pít ja meg.

17/A.11. A tagi hoz zá já ru lás fi ze té sé nek kez dõ idõ -
pont ja 2007. ja nu ár 1.”

42. Az Alap sza bály 18.1., 18.2., 18.3. és 18.4. pont ja i -
nak he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, valamint a
kö vet ke zõ 18.5. pont tal egészül ki:

„18.1. A Szö vet ség tag jai kö te le sek ha la dék ta la nul, de
leg ké sõbb a kö vet ke zõ iga zo lás igény lé sé ig írás ban be je -
len te ni a cég ada ta i ban tör tént min den vál to zást. A be je -

len tés el mu lasz tá sa ese tén a Szö vet ség jo go sult a kõ olaj és
kõ olaj ter mék kész le te zé si taggal szemben a 17.26. pont
szerint eljárni.

A Szö vet ség – mun ká já nak meg ala po zá sa ér de ké ben –
in for má ci ó kat kér het tag ja i tól pi a ci ta pasz ta la ta ik ról és a
jö võ re vo nat ko zó el kép ze lé se ik rõl. Az e kör ben adott tagi
nyi lat ko za tok hoz jogi kö vet kez mény nem fû zõ dik. A ta -
gok ál tal adott nyi lat ko za to kat a Szö vet ség zár tan kö te les
ke zel ni, amely nyi lat ko za tok tar tal ma – az adott tag ké ré se
alap ján – üz le ti ti tok nak mi nõ sül, így azt a Szö vet ség a
nyi lat ko za tot tevõ tag elõ ze tes írás be li en ge dé lye nél kül
nyil vá nos ság ra nem hoz hat ja és har ma dik fél lel nem kö -
zöl he ti, ki vé ve a Hi va tal, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va tal és a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok -
sá ga részére tör vényen alapuló adatszolgáltatást. Ezen
kötelezettség megsértésébõl eredõ károkért a Szövetség
felel.

18.2. A Szö vet ség – ugyan ezen cél ból – kap cso la tot
tart a ha tó sá gok kal, ka ma rák kal és a kõ olaj és föld gáz ipar -
hoz kap cso ló dó, illetve ke res ke de lem mel fog lal ko zó más
szervezetekkel.

18.3. A Szö vet ség in for má ci ó it – ki vé ve az ál lam ti tok -
nak, szol gá la ti vagy üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ informá -
ciót – tag jai szá má ra hozzáférhetõvé teszi.

18.4. A Szö vet ség a mi nisz ter ál tal meg kí vánt kör ben
és mó don adat szol gál ta tást tel je sít a GKM számára.

18.5. A Szö vet ség föld gáz kész le te zé si ta gok ré szé re
ki ál lí tott, a 17/A.9. pont ban meg ha tá ro zott iga zo lá sok ról
tá jé koz tat ja a Hi va talt, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si
Hi va talt és a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok -
sá gát.”

43. Az Alap sza bály 19.1. és 19.2. pont já ban a „tv.”
szö veg rész he lyé be a „Kt.” szö veg rész lép.

44. Az Alap sza bály 19.3., 19.5. és 19.6. pont ja i nak he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lépnek:

„19.3. A Szö vet ség fo lya ma tos mun ka kap cso la tot tart
fenn a vám ha tó ság gal, illetve az adó ha tó ság gal az ada tok
egyez te té se ér de ké ben a Kt. 40/A.  §-a alap ján, valamint a
Hi va tal lal a föld gáz ér té ke sí tõ, illetve be ho za ta li te vé -
keny sé gek vo nat ko zá sá ban.

19.5. Az eset le ges olyan be je len tést, amely sze rint az
or szág ba az elõ írt tör vényes út meg ke rü lé sé vel a Kt. ha tá -
lya alá tar to zó ter mék ér ke zett vol na, az ellen õr zõ egy ség
nyom ban köz li az ille té kes vámhatósággal.

19.6. Az el len õr zé si te vé keny ség so rán fel tárt in for má -
ci ó kat a Szö vet ség zár tan kö te les ke zel ni, így azt a Szö vet -
ség az adott tag elõ ze tes írás be li en ge dé lye nél kül nyil vá -
nos ság ra nem hoz hat ja és har ma dik fél lel nem kö zöl he ti,
ki vé ve a Hi va tal, az Adó- és Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal
és a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga ré -
szé re tör vényen ala pu ló adat szol gál ta tást. Ezen kö te le zett -
ség meg sér té sé bõl ere dõ ká ro kért a Szö vet ség fe le l.”

45. Az Alap sza bály 20.1. és 20.2. pont ja i nak he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, valamint a 20.3. pont
tör lés re kerül:

2006/52. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 4095



„20.1. A Szö vet ség fel ügye le tét a mi nisz ter lát ja el.
A mi nisz ter fel ügye le ti jogkörében:

a) jó vá hagy ja a Szö vet ség Alap sza bá lyát és annak mó -
do sí tá sát,

b) a Szö vet ség tes tü le te i nek jog sza bály sér tõ ha tá ro za -
tát meg sem mi sít he ti, és a Szö vet ség tes tü le tét új eljárásra
utasíthatja,

c) ener gia el lá tá si vál ság hely zet ben, vagy ha a Szö vet -
ség fel ada tá nak nem tesz ele get, a Szö vet sé get köz vet len
irá nyí tá sa alá vonhatja,

d) a Szö vet ség tõl tá jé koz ta tást kér het és a Szö vet ség -
nek je len té si kö te le zett sé get írhat elõ,

e) a Szö vet ség ira ta i ba be te kint het.

20.2. A mi nisz ter a Kt. 43.  § (1) be kez dé se alap ján
– meg bí zott el len õrök út ján – el len õr zést végezhet.”

Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té rium

Zá ra dék:

Az Alap sza bály mó do sí tá sát a 2006. áp ri lis 26. nap ján
kelt V-2/618/2/2006. számú ha tá ro za tom mal jóvá -
hagytam.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 49. szá má ban ki hir de tett, az elekt ro mos és elekt ro ni kai be ren de zé sek hul la dé ka i nak vissza vé te lé rõl szóló
264/2004. (IX. 23.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról szóló 99/2006. (IV. 25.) Korm. ren de let mellékletének 5. pontja helyesen:
„

KN-kód Meg ne ve zés Ki vé te lek

8513 10 00 Lám pa Hor doz ha tó elekt ro mos lám pa sa ját ener gia -
for rás sal

8539 31 90 Elekt ro mos gáz kis ülé ses fény for rás Csak az egy vé gén fe jelt ( kompakt) fény -
csövek

8539 31 10 Elekt ro mos gáz kis ülé ses fény for rás Csak a két vé gén fe jelt fény csö vek Ger mi cid- és szo lá ri um
fény csö vek

”

(Kéz irat hi ba)

Szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel.
A Szer kesz tõ bi zott ság el nö ke: dr. Pu lay Gyu la. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Mül ler György. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon/fax: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó Bu da pest VIII., So mo gyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alat ti köz löny bolt já ban vagy a
 Budapest VII., Rá kó czi út 30. ( bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny Cent rum ban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
il let ve  megrendelhetõ a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2006. évi éves elõ fi ze té si díj: 90 216 Ft. Egy pél dány ára: 207 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +184 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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