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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Kormány rendeletei
A Kormány
138/2006. (VI. 29.) Korm.
rendelete
egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi
gázár- és távhõ-szolgáltatási támogatásáról
A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény
55. §-ának r) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
és – a távhõ-szolgáltatási támogatás vonatkozásában – az
Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdése szerinti jogkörében a
Kormány a következõket rendeli el:
1. §
(1) E rendelet szabályait egyes szociálisan rászorult,
a) vezetéken szolgáltatott földgázt, propán- és bután
gázt, valamint ezek elegyét (a továbbiakban együtt: gáz)
háztartási célra használó családok 2006. augusztus 1-jétõl
2006. december 31-éig történõ támogatására (a továbbiakban: gázártámogatás),
b) távhõ-szolgáltatást igénybe vevõ családok 2006. október 1-jétõl 2006. december 31-éig történõ támogatására
(a továbbiakban: távhõtámogatás)
kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában
a) háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
4. §-a (1) bekezdésének f) pontjában meghatározottak,
b) háztartási cél: fõzés, sütés, vízmelegítés, fûtés és
hûtés céljára szolgáló berendezések gázzal történõ mûködtetése,
c) jövedelem: az Szt. 4. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározottak,
d) magasabb összegû családi pótlék: a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 11. §-a (1) bekezdésének g), h) vagy i) pontjában
meghatározott összegû családi pótlék,
e) nagycsaládos: a Cst. 11. §-a (1) bekezdésének e)
vagy f) pontjában meghatározott összegû családi pótlékban részesülõ, továbbá a nevelõszülõként, hivatásos nevelõszülõként legalább három gyermek után a Cst. 11. §-a
(1) bekezdésének j) pontjában meghatározott összegû családi pótlékban részesülõ személy,
f) nyugellátás: a társadalombiztosítási nyugellátásról
szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti ellátások,
g) nyugdíjszerû ellátás: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt. Nyugdíj Igazgatóság
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(a továbbiakban együtt: nyugdíjfolyósító szervek) által folyósított átmeneti járadék, egészségkárosodási járadék,
rokkantsági járadék, rendszeres szociális járadék, központi szociális segély, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, nemzeti gondozási díj, hadigondozotti
pénzellátás, illetve nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,
h) fogyatékossági támogatás: a fogyatékos személyek
jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998.
évi XXVI. törvény 22. §-a szerinti ellátás.
(3) A gázfogyasztás mérésére, a gázártámogatás érvényesítésére és elszámolására, valamint az ellenõrzésre és a
jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére a
kedvezményes gázellátás igénybevételérõl szóló 50/2003.
(VIII. 14.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) szabályait
az e rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §
(1) Gázártámogatásra jogosult a fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegû családi pótlékban részesülõ, illetõleg nagycsaládos személy, amennyiben háztartásában
a) az éves háztartási célú gázfogyasztás meghaladja az
51 000 MJ-t, de nem éri el a 170 000 MJ-t, és
b) az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300%-át.
(2) Távhõtámogatásra jogosult
a) a nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy
nyugdíjszerû ellátásban részesülõ, vagy
b) a fogyatékossági támogatásban vagy magasabb
összegû családi pótlékban részesülõ, illetõleg nagycsaládos
személy, ha háztartásában távhõszolgáltatást vesznek
igénybe és az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át, egyszemélyes háztartás esetén 300%-át.

3. §
(1) A gázár-, illetve távhõtámogatásra (a továbbiakban
együtt: támogatás) való jogosultságot az életvitelszerû lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes települési
(fõvárosi kerületi) önkormányzat jegyzõje (a továbbiakban: jegyzõ) állapítja meg.
(2) A háztartásban élés megállapításánál a személyiadat- és lakcímnyilvántartás az irányadó. Ha a jogosult a
tartózkodási helye szerint igényli a támogatást, a jegyzõ
errõl értesíti a lakóhely szerinti jegyzõt.
(3) A támogatás ugyanazon háztartásban csak egy jogosultnak állapítható meg.
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(4) A jogosult a gázár- és a távhõtámogatást nem veheti
igénybe egyidejûleg.

6. §

(5) A támogatással kapcsolatos ügyekben felettes szervként a megyei szociális és gyámhivatal jár el.

(1) A jegyzõ a támogatásra való jogosultságot – az 1. §
(1) bekezdésének figyelembevételével – a kérelem benyújtása hónapjának elsõ napjától kezdõdõen a 2006. december 31-éig terjedõ idõszakra állapítja meg.

4. §

(2) Ha a gázártámogatás iránti kérelmet 2006. augusztus
15-éig, illetve a távhõtámogatás iránti kérelmet 2006. augusztus 31-éig benyújtják, a gázártámogatás 2006.
augusztus 1-jétõl, a távhõtámogatás 2006. október 1-jétõl
kezdõdõen kerül megállapításra.

(1) A gázártámogatás összege
a) évi 51 001–102 000 MJ gázfogyasztásra 0,469 Ft/MJ,
b) évi 102 001–170 000 MJ gázfogyasztásra 0,714 Ft/MJ.
(2) Társasházi fogyasztó esetén a gázártámogatás mértékét az R. 5. §-ának (2) bekezdése szerint kell meghatározni. A jogosult részére járó gázártámogatás összegét az
egy lakásra számított átlagos fogyasztás alapján kell megállapítani.
(3) A távhõtámogatás havi összege 2500 forint.

5. §
(1) A támogatás iránt kérelmet az 1. számú melléklet
szerinti igénylõlapon a 6. § (3) bekezdése szerinti idõpontig lehet benyújtani a jegyzõhöz. Az igénylõlapot a Magyar Államkincstárnak az igénylõ lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes területi Igazgatósága – a fõvárosban és Pest megyében a Budapesti és Pest Megyei
Regionális Igazgatóság – (a továbbiakban együtt: Igazgatóság) 2006. augusztus 1-jéig megküldi a fogyatékossági
támogatásban vagy magasabb összegû családi pótlékban
részesülõ, illetõleg nagycsaládos személyeknek.
(2) A kérelemhez mellékelni kell
a) a nyugellátás, baleseti nyugellátás, nyugdíjszerû ellátás, fogyatékossági támogatás, illetve a magasabb összegû vagy nagycsaládosként igénybe vett családi pótlék folyósítását igazoló iratot vagy annak fénymásolatát,
b) az elõzõ havi jövedelemre vonatkozó adatokat igazoló iratot vagy annak fénymásolatát,
c) gázártámogatás esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónapra kiállított gázszámlát (részszámlát), illetve
– ha a társasház egy közös gázmérõvel rendelkezik – a közös képviselõ vagy a képviselettel megbízott személy vagy
szervezet által kiadott igazolást a gázmérõ azonosító számáról,
d) a távhõtámogatás esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónapra kiállított távhõ-szolgáltatási számlát, illetõleg a távhõszolgáltatás díját társasház vagy lakásszövetkezet útján megfizetõk esetében a társasház vagy lakásszövetkezet képviseletére jogosult személy (közös képviselõ)
szervezeti és mûködési szabályzat alapján kiállított, a szolgáltatás igénybevételérõl kiadott igazolását.

(3) Támogatást a 2006. október 31-éig benyújtott kérelem alapján lehet megállapítani.
(4) A jegyzõ
a) gázártámogatásra való jogosultság megállapítása
esetén a területileg illetékes szolgáltatót és az Energia
Központ Kht.-t a 2. számú melléklet szerinti,
b) ha a távhõtámogatásra való jogosultság megállapítása a 2. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti ellátásra tekintettel történik, a nyugdíjfolyósító szervet a 3. számú melléklet szerinti,
c) ha a távhõtámogatásra való jogosultság megállapítása a 2. § (2) bekezdésének b) pontjára tekintettel történik,
az Igazgatóságot a 4. számú melléklet szerinti
adatokat tartalmazó csoportos lista megküldésével minden
hónap 5. napjáig elektronikus úton tájékoztatja a támogatás megállapításáról.
(5) Ha a jogosult háztartása nem rendelkezik önálló gázmérõvel, a jegyzõ a társasház közös képviselõjét is értesíti
a gázártámogatás megállapításáról a jogosult és a közös
költséget megfizetõ személy nevének feltüntetésével.
(6) A nyugdíjfolyósító szerv, illetõleg az Igazgatóság a
megküldött lista alapján gondoskodik a 4. § (3) bekezdése
szerinti támogatási összegnek az általa folyósított ellátással egyidejû, a távhõtámogatás összegének külön feltüntetésével történõ folyósításáról. Ha a távhõtámogatásban részesülõ személynek a családi pótlékot családtámogatási
kifizetõhely folyósítja, a távhõtámogatást a jogosultságot
megállapító jegyzõ székhelye szerint illetékes Igazgatóság
a tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig folyósítja. Ha az
elsõ folyósításra nem a kérelem benyújtását követõ hónapban kerül sor, a korábbi jogosultsági hónapra járó összeget
az elsõ folyósításkor kell kifizetni.
(7) A területileg illetékes szolgáltató a gázártámogatás
összegét az általa kiállított számlában havonta érvényesíti.
Társasház esetén – ha a támogatásra jogosult háztartása
önálló gázmérõvel nem rendelkezik – a szolgáltató a társasház részére kiállított számlában érvényesíti a gázártámogatást. Ebben az esetben a közös képviselõ a gázköltség megfizetése során a háztartásra esõ összeget a támogatás beszámításával állapítja meg.
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(8) A gázártámogatás elsõ ízben a (4) bekezdés a) pontja szerinti értesítés szolgáltatóhoz történõ beérkezését követõ elsõ számlában érvényesíthetõ. Ha az elsõ érvényesítésre nem a kérelem benyújtását követõ hónapban kerül
sor, a korábbi jogosultsági hónapra járó összeget az elsõ
folyósításkor kell érvényesíteni. A számlán a szolgáltató
feltünteti az érvényesített gázártámogatás összegét.
(9) Ha a jogosult háztartásában a gázfogyasztás 2006.
évben a 170 000 MJ-t meghaladja, a gázártámogatást
vissza kell fizetni.

7. §
A nyugdíjfolyósító szervek által folyósított támogatás
összegét, valamint a támogatás folyósításának költségeit a
központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap részére
megtéríti.
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8. §

(1) Ez a rendelet 2006. július 15-én lép hatályba.
(2) 2006. október 1-jén hatályát veszti
a) a nyugdíjasok távhõ-szolgáltatási támogatásáról
szóló 212/2005. (X. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R.),
b) az R. módosításáról szóló 236/2005. (X. 25.) Korm.
rendelet,
c) az R. módosításáról szóló 98/2006. (IV. 25.) Korm.
rendelet.
(3) Azoknak, akik 2006. szeptember 30-án az R. alapján
támogatásban részesülnek, 2006. október 1-jétõl 2006. december 31-éig terjedõ idõszakra külön kérelem benyújtása
nélkül kell továbbfolyósítani – a 4. § (3) bekezdése szerinti
összegben – a távhõtámogatást.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez
Igénylõlap
a távhõ- vagy gázártámogatás megállapításához
I. Alapadatok
1. A kérelmezõ személyre vonatkozó személyi adatok:
Neve: .................................................................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................................
Lakcíme: ...........................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................................................
2. A kérelmezõvel együtt élõ személyek adatai:
Név

Születési idõ

Rokonsági kapcsolat
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3. Jövedelmi adatok:
A kérelmezõvel együtt élõ személyek
A jövedelem típusa

Kérelmezõ

1. Keresõtevékenységbõl származó
jövedelem
2. Gyermekgondozási támogatásból
származó jövedelem
3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû
rendszeres szociális ellátások
4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
5. Egyéb jövedelem
Összes jövedelem
4. Kérjük jelölje X-szel, hogy milyen támogatást kíván igénybe venni!
távhõ-szolgáltatási támogatást kívánok igénybe venni
gázártámogatást kívánok igénybe venni

II. A gázártámogatás igénylése esetén kitöltendõ adatok
A támogatás igénylésének jogcíme:
nagycsaládosként részesülök családi pótlékban
magasabb összegû családi pótlékban részesülök
fogyatékossági támogatásban részesülök
A gázszolgáltató megnevezése:
A gázmérõ azonosító száma: .............................................................................................................................................
Önálló gázmérõvel nem rendelkezõ társasházi fogyasztó esetén a közös költséget megfizetõ személy neve: ...................
............................................................................................................................................................................................

III. A távhõtámogatás igénylése esetén kitöltendõ adatok
A támogatás igénylésének jogcíme:
nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerû ellátásban részesülök
nagycsaládosként részesülök családi pótlékban
magasabb összegû családi pótlékban részesülök
fogyatékossági támogatásban részesülök
Nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõ személy esetén, a nyugdíjfolyósítási törzsszáma: ...............................................................................................................................................................................
Nagycsaládos, magasabb összegû családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülõ személy esetén a folyósító szerv:
a családtámogatási kifizetõhely / a Magyar Államkincstár ............................... Területi Igazgatósága (a megfelelõ
aláhúzandó).
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri, és a családi pótlékot a családtámogatási kifizetõhely folyósítja): ..........................................................................................................................................................
A folyószámlát vezetõ pénzintézet neve:............................................................................................................................
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IV. Nyilatkozatok
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gázfogyasztás a háztartásban 2006. évben a 170 000 MJ-t meghaladja, a gázártámogatást vissza kell fizetnem.
A jogosultság elbírálásához szükséges adatkezeléshez hozzájárulok.
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Dátum: ...................... év ........................... hó .......... nap
.................................................
kérelmezõ

Tájékoztató
az igénylõlap kitöltéséhez
A megfelelõ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
Az igénylõlap I. pontja azokat az adatokat tartalmazza, amelyeket minden kérelmezõnek ki kell töltenie, függetlenül
attól, hogy milyen támogatást igényel. Az I/4. pontban kell megjelölni, hogy a kérelmezõ gázár- vagy távhõtámogatást
kíván-e igénybe venni. A két támogatás közül csak az egyik igényelhetõ. A továbbiakban gázártámogatás megjelölése
esetén a II. és a IV. pontot, távhõtámogatás esetén pedig a III. és a IV. pontot kell kitölteni.
Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvényben jövedelemként meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl
származó vagyoni érték (bevétel), függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minõsül, ideértve a bármely ország jogszabálya alapján folyósított nyugdíjat.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni, ezért a kérelemben a személyi jövedelemadóval, a társadalombiztosítási járulékkal, magánnyugdíj-pénztári tagdíjjal és a munkavállalói járulékkal csökkentett nettó jövedelmi
adatokat kell feltüntetni.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelmek között sem kell feltüntetni: a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a nevelõszülõk számára fizetett
nevelési díj és külön ellátmány, az anyasági támogatás, a tizenharmadik havi nyugdíj, valamint a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, továbbá a
fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás.
A lakásban együtt élõ személyek jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. Jövedelemként a kérelem benyújtását megelõzõ hónapban szerzett jövedelmet kell feltüntetni.
A jövedelem típusai
1. Keresõtevékenységbõl származó jövedelemnek minõsül minden olyan bevétel, amely munkavégzésbõl származik
például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem.
2. Gyermekgondozási támogatások: terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
3. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, bányásznyugdíj, a korengedményes nyugdíj, egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja, a szolgálati nyugdíj, elõnyugdíj, a mezõgazdasági szövetkezeti járadék, a mezõgazdasági szakszövetkezeti járadék és a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadéka; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
rokkantsági járadék, nemzeti gondozási díj, nemzeti helytállásért pótlék, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, hadigondozotti pénzellátások.
4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
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5. Egyéb jövedelem: például a táppénz, az ösztöndíj, nevelõszülõi díj, szociális gondozói díj, végkielégítés, illetve
minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.
A jövedelemnyilatkozatban szereplõ jövedelmekrõl a jövedelem típusának megfelelõ iratot vagy annak másolatát a
kérelemhez mellékelni szükséges.
A támogatás igénylésének jogcíme:
– nagycsaládosként családi pótlékban részesülõ személy: aki három vagy több gyermek után részesül családi pótlékban, ideértve a családi pótlék összegének számításakor beszámító gyermekeket is, továbbá azt a nevelõszülõt, illetve hivatásos nevelõszülõt, aki legalább három gyermeket nevel,
– magasabb összegû családi pótlékban részesülõ személy: aki, tizennyolc év alatti tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermekére tekintettel emelt összegû családi pótlékban részesül, illetve az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki magasabb összegû családi pótlékban részesül,
– fogyatékossági támogatásban részesülõ személy: aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesül.
Távhõtámogatás esetén továbbá:
– nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõ személy: aki az alább felsorolt ellátások valamelyikében részesül: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás
és baleseti hozzátartozói nyugellátások, bányásznyugdíj, a korengedményes nyugdíj, egyes mûvészeti tevékenységet
folytatók öregségi nyugdíja, a szolgálati nyugdíj, elõnyugdíj, a mezõgazdasági szövetkezeti járadék, a mezõgazdasági
szakszövetkezeti járadék és a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû járadéka; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, nemzeti gondozási díj, nemzeti helytállásért pótlék, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, hadigondozotti pénzellátások.
A kérelemhez mellékelni kell az ellátás folyósítását igazoló iratot vagy annak fénymásolatát.

2. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez
Értesítés
a gázártámogatásra jogosultakról
(............ hónap)
Megye: ...............................................................................................................................................................................
Település: ...........................................................................................................................................................................
Név:.....................................................................................................................................................................................
Születési hely: ....................................................................................................................................................................
Születési idõ: ......................................................................................................................................................................
Lakcím (fogyasztási hely): .................................................................................................................................................
A jogosultság kezdõ idõpontja: ..........................................................................................................................................
A gázmérõ azonosító száma: ..............................................................................................................................................
Dátum: ...................... év ........................... hó .......... nap
P. H.
...................................................
a jegyzõ aláírása
Az értesítésen azon jogosultakat kell feltüntetni, akiknek a támogatása az értesítés hónapját megelõzõ hónapban került megállapításra.
Az értesítést a 2. § (1) bekezdése szerinti jogcímek (fogyatékossági támogatás, magasabb összegû vagy nagycsaládosként igénybe vett családi pótlék) szerinti bontásban kell megküldeni.
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3. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez
Értesítés
a távhõ-szolgáltatási támogatásra jogosultakról*
(............ hónap)
Megye: ................................................................................................................................................................................
Település:............................................................................................................................................................................
Név:.....................................................................................................................................................................................
Születési hely: .....................................................................................................................................................................
Születési idõ:.......................................................................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................................................................
Nyugdíjtörzsszám: ..............................................................................................................................................................
A jogosultság kezdõ idõpontja:...........................................................................................................................................
Dátum: ...................... év ........................... hó .......... nap
P. H.
...................................................
a jegyzõ aláírása
* Az értesítésen a 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogosultakat kell feltüntetni, akiknek a támogatása az értesítés
hónapját megelõzõ hónapban került megállapításra.

4. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez
Értesítés
a távhõ-szolgáltatási támogatásra jogosultakról*
(............ hónap)
Megye: ................................................................................................................................................................................
Település:............................................................................................................................................................................
Név:.....................................................................................................................................................................................
Születési hely: .....................................................................................................................................................................
Születési idõ:.......................................................................................................................................................................
Lakcím: ...............................................................................................................................................................................
Bankszámlaszám:................................................................................................................................................................
A jogosultság kezdõ idõpontja:...........................................................................................................................................
Dátum: ...................... év ........................... hó .......... nap
P. H.
......................................................
a jegyzõ aláírása
Az értesítést a 2. § (2) bekezdés b) pontjában szereplõ jogcímek szerinti bontásban kell megküldeni.
* Az értesítésen a 2. § (2) bekezdés b) pont szerinti jogosultakat kell feltüntetni, akiknek a támogatása az értesítés hónapját megelõzõ hónapban került megállapításra.
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A Kormány
139/2006. (VI. 29.) Korm.
rendelete
a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekrõl
A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII.
törvény 9. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján a Kormány a következõ rendeletet hozza:
1. §
(1) A belföldi menetrend szerinti közforgalmú közlekedésben utazót az e rendeletben meghatározott esetben és
mértékben a következõ I–V. fejezetekben meghatározott
utazási kedvezmény illeti meg.
(2) A rendeletben meghatározott kedvezmények kizárólag Magyarország területén belül belföldi forgalomban vehetõk igénybe. A nemzetközi utazásra, valamint a nemzetközi utazás magyarországi szakaszára a kedvezmények
nem vehetõk igénybe.
(3) Az e rendelet szerinti utazási kedvezmények igénybevételére – a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel –
kizárólag természetes személyek jogosultak.
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folyósító szerv igazolása és bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány alapján;
d) a szomszédos államokban élõ magyarokról szóló
2001. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Szátv.) 8. §-a
(2) bekezdésének b) pontjában meghatározott, 65. életévét
betöltött külföldi állampolgár és a 65. életévét betöltött
hozzátartozója a nevére kiállított „Magyar igazolvány”, illetve a „Magyar hozzátartozói igazolvány” felmutatásával
a 2. kocsiosztályon;
e) az Európai Unió parlamenti képviselõje képviselõi
igazolványa felmutatásával bármely kocsiosztályon;
f) a hadirokkant, hadiözvegy, a hadigondozási igazolványa és személyi igazolványa felmutatásával bármely kocsiosztályon;
g) a hadirokkant kísérõje, ha a hadirokkant az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár Országos Orvosszakértõi Intézetének szakvéleménye alapján kísérõre szorul, és azt a
hadigondozási igazolvány tartalmazza, bármely kocsiosztályon;
h) a menekültkénti elismerését kérõ személy a 2. kocsiosztályon a kérelmezõ külföldi számára rendszeresített tartózkodási engedély bemutatásával.
(2) Díjmentes utazásra jogosult egy alkalommal a menekültkénti elismerését kérõ személy a 2. kocsiosztályon,
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium illetékes szerve által kiállított igazolás alapján.

(4) A nevelési-oktatási intézmények a saját tanulóik részére az intézmény által kiállított, a fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban:
Fát.) 4. §-ának (3) bekezdésében meghatározott feltételek
meglétét igazoló nyilatkozat alapján vásárolhatnak kedvezményes bérletet.

(3) A díjmentesség a helyjegyre, valamint az InterCity
és InterCity Rapid pótjegyre nem vonatkozik, kivéve a
3 év alatti gyermeket, aki külön ülõhelyet nem foglal, valamint a hadirokkant és a hadiözvegy személyeket.

(5) Az utazási kedvezmény csak egy jogcímen vehetõ
igénybe.

3. §

I. Fejezet
Kedvezmények az országos közforgalmú vasutak
vonalain
2. §
(1) Díjmentes utazásra jogosult korlátlan számban:
a) a felnõtt kíséretében utazó gyermek 6 éves koráig
bármely, a személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával a 3. § e) pontja szerinti utazás kivételével;
b) 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár,
az Európai Unió más tagállamának állampolgára, valamint
nemzetközi szerzõdés rendelkezése esetén a szerzõdés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár a 2. kocsiosztályon,
személyi igazolványa vagy bármely más személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával;
c) a magyar jogszabályok alapján a nyugdíjfolyósító
szerv által megállapított nyugellátásban részesülõ 65 éven
felüli külföldi állampolgár a 2. kocsiosztályon a nyugdíj-

Korlátlan számú – a Fát. mellékletének 3. pontjában
meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel
csökkentett – kedvezményes menetjegy igénybevételére
jogosult:
a) a szülõ (szülõk) és a vele (velük) együtt utazó legalább 3 gyermekük a 2. kocsiosztályon, a személyazonosság és a feltételek igazolására alkalmas okmány(ok) felmutatásával,
aa) ha a gyermekek 18 éven aluliak, vagy
ab) ha a gyermekek 26 éven aluliak és a nappali képzésben részt vevõ tanulók, hallgatók érvényes diákigazolványával rendelkeznek, továbbá,
ac) ha valamely gyermekre tekintettel – életkortól függetlenül –, annak munkaképtelensége folytán, magasabb
összegû családi pótlék jár és ezt a kifizetõhely igazolja.
A díjmentes utazásra jogosultak a 2. §-ban meghatározott kedvezményt vehetik igénybe, ez nem korlátozza a
többi együtt utazó jogosultságát a kedvezményre;
b) az a vak személy, aki
ba) a 6/1971. (XI. 30.) EüM rendeletben meghatározott
vakok személyi járadékában részesül, az errõl szóló igazolás alapján, vagy
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bb) a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik, vagy
bc) a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet alapján fogyatékossági támogatásban részesül, az errõl szóló hatósági bizonyítvány alapján;
c) a b) pontban meghatározott személlyel együtt történõ utazáskor a jogosult személy egy kísérõje;
d) az állami gondozott gyermekeket ellátó gyermekközpontban nevelt gyermekek legalább 3 fõs csoportja és
az õket kísérõ 2 nevelõ a 2. kocsiosztályon a gyermekközpont által az utazás napjára kiállított utaslista alapján.
10-nél több gyermek együttes utazása esetén 10 gyermekenként további 2 fõ kísérõ jogosult a kedvezményre;
e) a legalább 10 fõbõl álló óvodás csoport tagja és
10 gyermekenként 2 fõ kísérõ az óvoda által az utazás napjára
kiállított és igazolt utaslista alapján a 2. kocsiosztályon;
f) az az álláskeresõ, aki a Munkaerõpiaci Alapból vagy
Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt,
a megyei (fõvárosi) munkaügyi központ kirendeltsége által kiadott igazolás alapján, a képzésben részt vevõ lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye közötti utazásra.

4. §
(1) A Fát. mellékletének 3. pontjában meghatározott,
díjszabási övezetektõl függõ összeggel csökkentett kedvezményes menettérti utazásra jogosító menetjegy igénybevételére jogosult bármely viszonylatban a 2. kocsiosztályon:
a) évente 4 alkalommal a Szátv. 8. §-a (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott 6. és 65. életév közötti
személy,
b) évente egy alkalommal a Szátv. 8. §-a (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott 18 éven aluli személyek
legalább tíz fõbõl álló csoportja és a velük utazó két
18. életévét betöltött kísérõje a csoportos utazást szervezõ
elõzetes megrendelése alapján.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott
személyek és hozzátartozóik jogosultságukat „Magyar
igazolvány”, illetõleg „Magyar hozzátartozói igazolvány”
felmutatásával igazolják.
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5. §

(1) A „Nyugdíjasok utazási utalványa” alapján évente
16 alkalommal – a Fát. mellékletének 1. pontjában meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel csökkentett – kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a
65. életévét be nem töltött:
a) saját jogú nyugellátásban [1997. évi LXXX. törvény
4. §-ának f) pontja], munkaképtelenségi járadékban, növelt összegû öregségi járadékban, növelt összegû munkaképtelenségi járadékban részesülõ személy (a továbbiakban együtt: saját jogú nyugdíjas), valamint a hozzátartozói
nyugellátásban [1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekezdése], özvegyi járadékban, növelt összegû özvegyi járadékban, rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban, rokkantsági járadékban, nemzeti gondozási díjban,
nemzeti helytállási pótlékban részesülõ személy,
b) külföldrõl hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldrõl részesül nyugellátásban,
c) nyugdíjsegélyben részesülõ egyházi személy,
d) gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és
gondnokolt személy.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményre
jogosult választása szerint a Fát. mellékletének 1. pontja
szerinti két kedvezményes utazási lehetõség összevonásával egy, a Fát. mellékletének 3. pontja szerinti kedvezményt is igénybe vehet. A „Nyugdíjasok utazási utalványa” 16 kedvezményének felhasználását követõen az
(1) bekezdésben meghatározott személy jogosult további
két alkalommal a Fát. mellékletének 3. pontja szerinti kedvezménnyel utazni.
(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott,
kedvezményre jogosult személy az õt megilletõ kedvezményt házastársával (élettársával) megoszthatja, ha házastársa (élettársa) az öregségi nyugdíjkorhatárt (1997. évi
LXXXI. törvény II. fejezete) már elérte.
(4) A házastárs (élettárs) az igényjogosulttal együtt történõ vagy önálló utazása esetén is igénybe veheti a kedvezményt.
(5) A „GY”, „Gyám”, illetve „GO” megjelölésû utalványokat a gyám és a gyámolt személy – életkortól függetlenül – megosztva használhatja.

(4) Egy utazási alkalomnak tekintendõ a magyarországi
kiindulási és magyarországi célállomás közötti egyirányú
– közvetlen vagy átszállásos – utazás akkor is, ha az több
közlekedési eszközzel történik.

(6) A „Nyugdíjasok utazási utalványá”-t a nyugdíjfolyósító szerv állítja ki, és minden év március 31. napjáig
megküldi az (1) bekezdés szerinti azon jogosultaknak,
akik az utalvány kiküldése évének április 1. napját megelõzõen még nem töltötték be a 65. életévüket. A külföldrõl hazatelepült magyar állampolgár utazási utalványát a
hazatelepülés, valamint a nyugellátás tényének hitelt érdemlõ igazolása mellett a nyugdíjfolyósító szerv adja ki.

(5) A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon
történõ) utazás esetén az utazás megkezdését követõ nap
24. órájáig vehetõ igénybe.

(7) A „Nyugdíjasok utazási utalványá”-ra az utazás
megkezdésének helyét és idejét a jegyváltáskor szükséges
bejegyezni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott igazolvány mellékletében az utazás megkezdésének helyét és idejét a
jegyváltáskor szükséges bejegyezni.
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(8) Egy utazási alkalomnak tekintendõ a kiindulási és a
célállomás közötti egyirányú – közvetlen vagy átszállásos –
utazás akkor is, ha az több közlekedési eszközzel történik. A
kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történõ) utazás esetén az utazás megkezdését követõ nap 24. órájáig vehetõ igénybe.
(9) Az utazási utalvány a rajta feltüntetett érvényességi
idõ kezdete elõtt is felhasználható.

6. §
(1) Korlátlan számú utazásra érvényes – a Fát. mellékletének 4. pontjában meghatározott, díjszabási övezetektõl
függõ összeggel csökkentett – kedvezményes vasúti bérlet
(tanulók havijegye) igénybevételére jogosult:
a) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha érvényes állandó vagy ideiglenes
diákigazolvánnyal (a továbbiakban együtt: diákigazolvány) rendelkezik,
b) a 6 éven felüli óvodás a szolgáltató által – az óvoda
igazolása alapján – a részére kiállított igazolvány felmutatásával.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény a diák és az
óvodás lakóhelye (tartózkodási helye) és az oktatási intézmény vagy a gyakorlati foglalkozás, illetve az óvoda székhelye közötti utazásra – vasúton és autóbuszon kombináltan is – igénybe vehetõ. Az utazási viszonylat megállapítására a diákigazolvány, illetve a szolgáltató által kiállított
igazolvány szolgál. A közlekedési társaság az utazási viszonylat bejegyzésére – a diák kérésére, illetve ha ez az
utazási kedvezmény megállapításához szükséges – külön
igazolást ad ki, amelynek érvényességét a diákigazolvány
érvényességének megfelelõen tanévre/félévre hosszabbítja meg. Ha a jogosultság viszonylata az oktatás helyének
ideiglenes változása miatt a diákigazolványból nem állapítható meg, azt a tanuló, hallgató az oktatási intézmény
által kiadott, az ideiglenes változás idõtartamára érvényes
külön igazolással pótolhatja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésõbb
a) a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített
diákigazolványnál az októberi,
b) a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a
márciusi
havijegy érvényességi idejének lejártáig vehetõ igénybe.

7. §
(1) Korlátlan számú – a Fát. mellékletének 2. pontjában
meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel
csökkentett – kedvezményes menetjegy igénybevételére
jogosult:

5945

a) a 10 éven aluli gyermekek – legalább 6 gyermekbõl
álló – csoportja együttes utazása esetén a velük utazó 2 kísérõ a csoportos utazást szervezõ elõzetes megrendelése
alapján. 10-nél több gyermek együttes utazása esetén
10 gyermekenként további 2 kísérõ;
b) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója bármely utazásához, ha érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik;
c) a Szátv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója, ha a jogosultságát a „Magyar igazolvány”, illetve
„Magyar hozzátartozói igazolvány” e célra rendszeresített
mellékletével igazolja;
d) a sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény, korai fejlesztést, illetve fejlesztõ felkészítést nyújtó intézmény
székhelye (telephelye) és a lakóhely (tartózkodási hely)
között a közoktatási szolgáltatást nyújtó közoktatási intézmény, a korai fejlesztést, illetve fejlesztõ felkészítést nyújtó intézmény igazolása alapján. A kedvezmény attól függetlenül megilleti a speciális nevelési igényû gyermeket,
tanulót, hogy a közoktatási szolgáltatást bentlakással,
rendszeres vagy alkalmi bejárással, a többségi közoktatási
szolgáltatást nyújtó intézményben vagy a fogyatékosság
típusa szerint létrehozott intézményben veszi igénybe;
e) a nappali ellátást nyújtó intézményben, a bentlakásos intézményben (ápolást, gondozást nyújtó intézmény,
rehabilitációs intézmény, lakóotthon, átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmény) bentlakó vagy oda rendszeresen, illetve
esetenként bejáró gondozott – a nappali ellátást nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény igazolása alapján – a gondozott lakóhelye (tartózkodási helye) és a nappali ellátását
nyújtó, illetve a bentlakásos intézmény székhelye (telephelye) között;
f) a d)–e) pontokban meghatározott személy legfeljebb
két kísérõje (szülõ vagy megbízottja) az intézmény székhelye és a gyermek (óvodás, diák, gondozott) lakóhelye
(tartózkodási helye) közötti utazás során, ha az intézmény
igazolása szerint szükség van a kíséretre;
g) az oktatási intézmény levelezõ tagozatos tanulója,
hallgatója – ha érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik –
lakóhelyérõl (tartózkodási helyérõl) oktatási intézménybe
járásra, illetõleg gyakorlati oktatásra való utazásra a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között. Az
utazási viszonylat megállapítására a diákigazolvány szolgál. A közlekedési társaság az utazási viszonylat bejegyzésére – a tanuló, hallgató kérésére – külön igazolást ad ki,
amelynek érvényességét a diákigazolvány érvényességének megfelelõen tanévre/félévre hosszabbítja meg. Ha a
jogosultság viszonylata az oktatás helyének ideiglenes
változása miatt a diákigazolványból nem állapítható meg,
azt a tanuló, hallgató az oktatási intézmény által kiadott, az
ideiglenes változás idõtartamára érvényes külön igazolással pótolhatja;
h) a gyermek 6 éves korától 14 éves koráig bármely
személyi azonosításra alkalmas okmány felmutatásával.
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(2) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kedvezmény a bejáró személy (gyermek, diák, óvodás, gondozott) kísérõjét akkor illeti meg, ha az intézmény nem a bejáró személy (gyermek, diák, óvodás, gondozott) lakóhelyén (tartózkodási helyén) és nem a kísérõ munkahelyével
azonos helységben van.

sportolók kedvezményét sportáganként legfeljebb 30 fõs
csoportok vehetik igénybe, amelyen belül a kísérõk száma
nem haladhatja meg az 5 fõt;
g) a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének
érvényes arcképes igazolványával utazó hallássérült személy.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kedvezmény – az intézmény igazolása alapján – megilleti a testi
vagy szellemi fogyatékosságban szenvedõ személyt (gyermek, óvodás, diák, gondozott) meglátogató szülõt vagy
hozzátartozót is az intézmény székhelye és a látogató lakóhelye (tartózkodási helye) között, ha az intézmény nem a
látogató munkahelyével azonos helységben van. Ezt a
kedvezményt esetenként csak egy látogató veheti igénybe.

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazása szempontjából igényjogosult családtagnak minõsül a kedvezményezettel közös háztartásban együtt élõ házastárs (élettárs) és gyermek. A családtag igényjogosultságát személyi
igazolvánnyal és a jogosultságot megalapozó okmánnyal
kell igazolni. A gyermekek a 3. § a) pontjában meghatározottak szerint jogosultak a kedvezményre.

(4) Az (1) bekezdés d)–g) pontjaiban meghatározott
kedvezmény csak útmegszakítás nélkül, de átszállásos utazás esetén vasúton és autóbuszon kombináltan is igénybe
vehetõ.

8. §
(1) Korlátlan számú – a Fát. mellékletének 1. pontjában
meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel
csökkentett – kedvezményes menetjegy igénybevételére
jogosult:
a) a 75%-os vagy annál nagyobb mértékben rokkant
hadirokkant családtagja;
b) a nappali tagozatos diákok csoportos utazása esetén
10 fõ diákonként legfeljebb egy fõ kísérõ;
c) a költségvetési szervek és intézmények – beleértve
az önkormányzati költségvetésbõl gazdálkodó szerveket
is – közalkalmazotti vagy közszolgálati jogviszony (ideértve a bírói, az igazságügyi és az ügyészségi szolgálati viszonyt is) keretében foglalkoztatott – valamint a közigazgatási szerveknél 2001. június 30-ig ügykezelõként, illetve fizikai alkalmazottként foglalkoztatott és 2001. július
1-jétõl munkaviszony keretében továbbfoglalkoztatott –
dolgozója;
d) az egyházi intézmények, a társadalmi szervezetek,
továbbá az alapítványok azon dolgozója, aki azonos munkakört tölt be a c) pontban meghatározott dolgozókkal kórházakban, szeretetotthonokban, alsó-, közép- és felsõfokú
oktatási és nevelési intézetekben stb.;
e) a Szátv. 12. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
határon túli magyar pedagógus, valamint a szomszédos állam felsõoktatási intézményeiben oktató, ha jogosultságát
„Magyar igazolvány” e célra rendszeresített mellékletével
igazolja;
f) a legalább négyfõs csoportban utazó sportolók
(sportegyesületek, szövetségek, szakosztályok versenyzõi, valamint a közremûködõ sportvezetõk, játékvezetõk,
versenybírók, edzõk, orvos, gyúró, szertáros) és a szervezett természetjárók, ha a versenynaptárban kiírt versenyre,
illetõleg hivatalos túrára utaznak, a részükre kiállított igazolvány, illetõleg utalvány alapján. A játékvezetõk, versenybírók egyénenként is jogosultak a kedvezményre. A

(3) Az (1) bekezdés c)–d) pontjai szerinti jogosultságot
a munkahely útján igényelhetõ igazolvány alapján lehet
megszerezni, ha a jogosult legalább egyéves – bármely
munkáltatónál eltöltött – munkaviszonnyal rendelkezik.
Az igényjogosultság alapjául szolgáló munkaviszony számításához a részidõket össze kell adni.

9. §
(1) Évente egy alkalommal – a Fát. mellékletének
1. pontjában meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ
összeggel csökkentett – kedvezményes, menettérti utazásra érvényes menetjegy igénybevételére jogosult a legalább
három hónapja munkaviszonyban álló munkavállaló és
családtagja a munkáltató által kiadott, a melléklet szerinti
igazolás alapján. A kedvezményt a munkavállaló jogosult
külön az oda-, illetve a visszaútra is igénybe venni az igazolás kiállítását követõ 3 hónapon belül.
(2) Ha a munkavállaló házastársa (élettársa) saját munkaviszonya alapján is jogosult a kedvezményre, azt csak
saját jogán veheti igénybe.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából családtag a munkavállalóval közös háztartásban együtt élõ házastárs (élettárs), eltartott nõtlen és hajadon gyermek
18. életéve betöltéséig, amennyiben egyéb jogcímen kedvezmény igénybevételére nem jogosult, továbbá életkorra
tekintet nélkül a munkavállaló gyermeke, ha részére magasabb összegû családi pótlék jár. Ez utóbbi esetben a kifizetõhely igazolását a kedvezmény igénybevételekor fel kell
mutatni.

II. Fejezet
Kedvezmények a helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedésben
10. §
(1) Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosultak a 2. §
(1) bekezdésében felsorolt személyek, az ott meghatározott feltételek szerint.

2006/79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) Díjmentes utazásra jogosult egy alkalommal a menekültkénti elismerését kérõ személy a helyközi (távolsági) menetrend szerint közlekedõ autóbuszon az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium illetékes szerve által kiállított igazolás alapján.

11. §
(1) Korlátlan számú – a Fát. mellékletének 7. pontjában
meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel
csökkentett – kedvezményes menetjegy igénybevételére
jogosultak a 3. §-ban felsorolt személyek, az ott meghatározott feltételek szerint.
(2) Korlátlan számú – a Fát. mellékletének 7. pontjában
meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel
csökkentett – kedvezményes menettérti utazásra jogosító
menetjegy igénybevételére jogosultak a 4. §-ban felsorolt
személyek az ott meghatározott feltételek szerint.

12. §
Korlátlan számú utazásra érvényes – a Fát. mellékletének 8. pontjában meghatározott, díjszabási övezetektõl
függõ összeggel csökkentett – kedvezményes távolsági
autóbuszbérlet (tanulóbérlet) igénybevételére jogosultak a
6. § (1) bekezdésében felsorolt személyek, a 6. §
(2)–(3) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint.

5947

Fát. mellékletének 5. pontjában meghatározott, díjszabási
övezetektõl függõ utazási kedvezményre jogosultak.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményre
jogosult választhat: két, a Fát. mellékletének 5. pontja szerinti kedvezményes utazási lehetõség összevonásával egy,
a Fát. mellékletének 7. pontja szerinti kedvezményt is
igénybe vehet. A „Nyugdíjasok utazási utalványa” 16 kedvezményének felhasználását követõen az (1) bekezdésben
meghatározott személy jogosult további két alkalommal a
Fát. mellékletének 7. pontja szerinti kedvezménnyel utazni. A kedvezmény kombinált (vasúton és autóbuszon történõ) utazás esetén az utazás megkezdését követõ nap
24. órájáig vehetõ igénybe.

III. Fejezet
Kedvezmények az elõvárosi vasút
(Budapesti Közlekedési Zrt. – Helyiérdekû Vasút)
vonalain
16. §
Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosultak:
a) a 2. § (1) bekezdésében felsorolt személyek az ott
meghatározott feltételek szerint,
b) a 3. § b) pontjában megjelölt személy.

17. §
13. §
Korlátlan számú – a Fát. mellékletének 6. pontjában
meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel
csökkentett – kedvezményes menetjegy igénybevételére
jogosultak a 7. § (1) bekezdésében felsorolt személyek a
7. §-ban meghatározott feltételek szerint.

Korlátlan számú utazásra érvényes – a Fát. mellékletének 4. pontjában meghatározott, díjszabási övezetektõl
függõ összeggel csökkentett – kedvezményes tanuló havibérlet igénybevételére jogosult az oktatási intézmények
nappali, esti és levelezõ tagozatos tanulója, hallgatója, ha
érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik, a 6. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott feltételekkel.

14. §
18. §
Korlátlan számú – a Fát. mellékletének 5. pontjában
meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel
csökkentett – kedvezményes menetjegy igénybevételére
jogosultak a 8. § (1) bekezdésének a)–b) és g) pontjaiban
felsorolt személyek, az ott, valamint a 8. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek szerint.

15. §
(1) A „Nyugdíjasok utazási utalványa” alapján az 5. §
(1) bekezdésében meghatározott személyek az 5. §
(3)–(9) bekezdéseiben meghatározott feltételek szerint a

(1) Korlátlan számú – a Fát. mellékletének 3. pontjában
meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel
csökkentett – kedvezményes menetjegy igénybevételére
jogosult:
a) a 3. § a), d)–e) pontjaiban megjelölt személy,
b) a 3. § f) pontjában megjelölt személy, az ott meghatározott feltételek szerint.
(2) Korlátlan számú – a Fát. mellékletének 3. pontjában
meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel
csökkentett – kedvezményes menettérti utazásra jogosító
menetjegy igénybevételére jogosultak a 4. §-ban felsorolt
személyek az ott meghatározott feltételek szerint.
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19. §

Korlátlan számú – a Fát. mellékletének 1. pontjában
meghatározott, díjszabási övezetektõl függõ összeggel
csökkentett – kedvezményes menetjegy igénybevételére
jogosult:
a) a gyermek 6 éves kora betöltésétõl, illetve iskolai tanulmányai megkezdésétõl 14. életéve betöltéséig, bármely
a személyi azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás)
felmutatásával;
b) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója bármely utazásához, ha érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik;
c) az oktatási intézmények levelezõ tagozatos tanulója,
hallgatója, ha érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik, lakóhelyérõl (tartózkodási helyérõl) oktatási intézménybe
járásra, illetõleg gyakorlati oktatásra való utazásra a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között. Ha a
jogosultság viszonylata az oktatás helyének ideiglenes
változása miatt a diákigazolványból nem állapítható meg,
azt a tanuló, hallgató az oktatási intézmény által kiadott, az
ideiglenes változás idõtartamára érvényes külön igazolással pótolhatja;
d) a Szátv. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója,
hallgatója, ha jogosultságát a „Magyar igazolvány”, illetve
„Magyar hozzátartozói igazolvány” e célra rendszeresített
mellékletével igazolja;
e) a 7. § (1) bekezdésének d)–f) pontjában meghatározott személy (gyermek, óvodás, diák, gondozott és kísérõ),
a 7. §-ban meghatározott feltételek szerint;
f) a 8. § (1) bekezdésének a)–d) és g) pontjaiban meghatározott személy a 8. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott feltételekkel.

IV. Fejezet
Kedvezmények a komp- és révközlekedés menetrend
szerinti járatain
20. §
Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosult:
a) 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár,
az Európai Unió más tagállamának állampolgára, valamint
nemzetközi szerzõdés rendelkezése esetén a szerzõdés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár személyi igazolványa vagy bármely más, személyi azonosításra alkalmas
igazolvány (igazolás) felmutatásával;
b) a 2. § (1) bekezdésének a) és d)–g) pontjaiban megjelölt személy.

21. §
(1) Korlátlan számú utazásra érvényes – a Fát. melléklete 10. pontjának második sorában – meghatározott összeg-
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gel csökkentett kedvezményes tanuló, illetve nyugdíjas
bérlet igénybevételére jogosult:
a) az oktatási intézmények nappali, esti és levelezõ tagozatos tanulója, hallgatója,
b) a 7. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott
személy,
c) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott személy.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kedvezmény a lakóhelyrõl (tartózkodási helyrõl) az oktatási intézménybe járásra, illetõleg gyakorlati oktatásra való utazásra, a lakóhely (tartózkodási hely) és a képzés helye között vehetõ igénybe. Az utazási viszonylat megállapítására
a diákigazolvány szolgál. Ha a jogosultság viszonylata az
oktatás helyének ideiglenes változása miatt a diákigazolványból nem állapítható meg, azt a tanuló, hallgató az oktatási intézmény által kiadott, az ideiglenes változás idõtartamára érvényes külön igazolással pótolhatja. A kedvezmény a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésõbb
a) a tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített
diákigazolványnál az októberi,
b) a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a
márciusi
havijegy érvényességi idejének lejártáig vehetõ igénybe.

22. §
A Fát. melléklete 10. pontjának elsõ sorában meghatározott összeggel csökkentett, kedvezményes menetjegy
igénybevételére jogosult korlátlan számban:
a) a gyermek 6 éves kora betöltésétõl, illetve iskolai tanulmányai megkezdésétõl 14. életéve betöltéséig bármely,
a személyi azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás)
felmutatásával;
b) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója bármely utazásához, ha érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik;
c) az oktatási intézmények levelezõ tagozatos tanulója,
hallgatója, ha érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik, lakóhelyérõl (tartózkodási helyérõl) oktatási intézménybe
járásra, illetõleg gyakorlati oktatásra való utazásra a lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között. Az
utazási viszonylat megállapítására a diákigazolvány szolgál. Ha a jogosultság viszonylata az oktatás helyének
ideiglenes változása miatt a diákigazolványból nem állapítható meg, azt a tanuló, hallgató az oktatási intézmény
által kiadott, az ideiglenes változás idõtartamára érvényes
külön igazolással pótolhatja;
d) a 3. § a)–c) pontjaiban meghatározott személy;
e) a 8. § (1) bekezdés a)–d) és g) pontjaiban meghatározott személy a 8. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott
feltételekkel;
f) a 7. § (1) bekezdésének d)–f) pontjában meghatározott személy (gyermek, óvodás, diák, gondozott és kísérõ)
a 7. §-ban meghatározott feltételek szerint;
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g) a Szátv. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója,
hallgatója, ha jogosultságát „Magyar igazolvány”, illetve
„Magyar hozzátartozói igazolvány” e célra rendszeresített
mellékletével igazolja.

V. Fejezet
Kedvezmények a menetrend szerinti helyi közforgalmú
közlekedésben
23. §
Az e fejezetbe tartozó kedvezmények valamennyi olyan
település helyi közlekedési hálózatán, utazási viszonylatban és járaton igénybe vehetõek, amelyekre a helyi önkormányzat által a közforgalmú menetrend szerinti helyi személyszállításra megállapított legmagasabb ár kiterjed.

24. §
Korlátlan számú díjmentes utazásra jogosult:
a) a gyermek – felnõtt kíséretében – 6 éves koráig, illetõleg iskolai tanulmányai megkezdéséig bármely személyi
azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával;
b) a 3. § b) pontjában megjelölt személy;
c) a 2. § (1) bekezdésének c)–g) pontjaiban megjelölt
személy;
d) a 65. életéve betöltése napjától a magyar állampolgár, a menekült, az Európai Unió más tagállamának állampolgára, valamint nemzetközi szerzõdés rendelkezése esetén a szerzõdés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár
személyi igazolványa vagy bármely más, személyi azonosításra alkalmas igazolvány (igazolás) felmutatásával.

25. §
(1) A helyi tömegközlekedés teljes hálózatán korlátlan
számú utazásra érvényes – a Fát. mellékletének 9. pontjában meghatározott, településkategóriától és közlekedési
eszköztõl függõ összeggel csökkentett – kedvezményes tanulóbérlet igénybevételére jogosult:
a) az oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója, hallgatója bármely település helyi vonalán, ha érvényes diákigazolvánnyal rendelkezik;
b) a 18. életéve betöltéséig az az álláskeresõ, aki a
Munkaerõpiaci Alapból vagy Európai Uniós forrásból támogatott képzésben vesz részt;
c) a Szátv. 10. §-ának (1) bekezdésében meghatározott
oktatási intézmények nappali és esti tagozatos tanulója,
hallgatója, ha jogosultságát a „Magyar igazolvány”, illetve
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a „Magyar hozzátartozói igazolvány” e célra rendszeresített mellékletével igazolja.
(2) A tanulói bérletkedvezmény
a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben
a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésõbb
aa) tanévre, illetve a tanév II. félévére érvényesített
diákigazolványnál az októberi,
ab) a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál
a márciusi
havijegy érvényességi idejének lejártáig,
b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott személy
esetében a képzés helyén, a munkaügyi központ kirendeltsége által kiadott igazolásban feltüntetett idõtartam alatt,
c) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezmény a Szátv. 10. §-ának (2) bekezdésében meghatározott
igazolvány melléklete szerinti érvényességi idõtartam
alatt
vehetõ igénybe.
(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerint kedvezményre jogosult személy a bérletszelvényre a diákigazolvány,
illetõleg a „Magyar igazolvány” vagy a „Magyar hozzátartozói igazolvány” számát köteles rávezetni.
(4) Az (1) bekezdés b) pontja szerint kedvezményre jogosult személy az igazolás bemutatásával a közlekedési
szolgáltatást végzõ által kiadott arcképes igazolványt vált
ki, amelynek érvényességi ideje megegyezik a munkaügyi
központ kirendeltsége által kiadott igazolásban feltüntetett
idõtartammal. Az utazási kedvezmény az arcképes igazolvány felmutatásával vehetõ igénybe.

26. §
(1) A helyi tömegközlekedés teljes hálózatán korlátlan
számú utazásra érvényes – a Fát. mellékletének 9. pontjában meghatározott, településkategóriától és közlekedési
eszköztõl függõ összeggel csökkentett – kedvezményes
nyugdíjas bérlet igénybevételére jogosult:
a) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott személy;
b) az a) pontban megjelölt személynek az öregségi
nyugdíjkorhatárt (1997. évi LXXXI. törvény II. fejezete)
betöltött házastársa (élettársa), ha a jogosultságot a nyugdíjas, illetve rokkantsági járadékos igazolványának, igazolásának és a házastárs (élettárs) személyi igazolványának
felmutatásával igazolja;
c) a helyi önkormányzat által rendszeresen folyósított
szociális segélyben részesülõ, ha munkaviszonyban nem
áll, az illetékes jegyzõ igazolása szerint;
d) a tartósan beteg, testi vagy szellemi fogyatékos
18. életéve betöltéséig, ha utána emelt összegû családi pótlék jár, a kifizetõhely igazolása szerint;
e) a védõmunkahelyen foglalkoztatott értelmi fogyatékos, ha a foglalkoztató székhelye szerint illetékes jegyzõ
ezt igazolja;
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f) a munkaképtelen rokkant, ha ezt a lakóhelye szerint
illetékes jegyzõ igazolja;
g) a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének
érvényes arcképes igazolványával rendelkezõ hallássérült
személy.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt személyek
jogosultságukat a nyugdíjat, illetve a járadékot folyósító
szerv által kiadott igazolvány, igazolás bemutatásával igazolják.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bérlet a közlekedési szolgáltatást végzõ által – a jogosultság igazolása
alapján – kiadott érvényes igazolvánnyal használható. Az
igazolvány érvényességét a szolgáltató határozza meg. Az
igazolványok érvényességének lejártakor a meghosszabbításhoz (újabb igazolvány kiadásához) a jogosultságot ismételten igazolni kell.

27. §
A Budapesti Közlekedési Zrt. és a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. közigazgatási határt átlépõ, illetõleg a csak
közigazgatási határon kívül közlekedõ autóbuszjáratain is
érvényesek a 24. §-ban meghatározott kedvezmények. Érvényesek továbbá a 25. §-ban meghatározott kedvezmények is, azzal az eltéréssel, hogy a tanulóbérlet alapján a
Fát. mellékletének 8. pontjában meghatározott, díjszabási
övezetektõl függõ kedvezmény vehetõ igénybe.

Záró rendelkezés
28. §
Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba, egyidejûleg hatályát veszti a közforgalmú személyszállítási utazási
kedvezményekrõl szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet, a munkába járással összefüggõ terhek csökkentését
célzó támogatásokról, valamint a munkerõ-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet 8. §-ának
(3)–(7) bekezdései, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm.
rendelet, valamint a diákigazolványról szóló 34/1998.
(II. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 124/1998.
(VI. 18.) Korm. rendelet 1–19. §-a, a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekrõl szóló 287/1997.
(XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról rendelkezõ
35/1999. (II. 26.) Korm. rendelet, a 242/2001. (XII. 10.)
Korm. rendelet, a 281/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a 45/2006. (II. 28.) Korm. rendelet 1–6. §-ai.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet
a 139/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez
MUNKÁLTATÓ PÉLDÁNYA
Sorszám:
VASÚTI UTAZÁSI IGAZOLÁS
...................................................... részére
Együtt utazó családtagok:
házastárs (élettárs):
gyermek(ek):
Évi egyszeri, a 2003. évi LXXXVII. törvény mellékletének 1. pontja szerinti kedvezményes, menettérti vasúti menetjegy vásárlásához
oda ............................. -tól .................................. -ig
vissza ......................... -tól .................................. -ig
Munkáltató neve:
Címe:
Kiállítás kelte:
munkáltató bélyegzõje
VASÚT PÉLDÁNYA
Sorszám:
VASÚTI UTAZÁSI IGAZOLÁS
...................................................... részére
Együtt utazó családtagok:
házastárs (élettárs):
gyermek(ek):
Évi egyszeri, a 2003. évi LXXXVII. törvény mellékletének 1. pontja szerinti kedvezményes, menettérti vasúti menetjegy vásárlásához
oda ............................. -tól .................................. -ig
vissza ......................... -tól .................................. -ig
Munkáltató neve:
Címe:
Kiállítás kelte:
munkáltató bélyegzõje
MUNKAVÁLLALÓ PÉLDÁNYA
Sorszám:
VASÚTI UTAZÁSI IGAZOLÁS
...................................................... részére
Együtt utazó családtagok:
házastárs (élettárs):
gyermek(ek):
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Évi egyszeri, a 2003. évi LXXXVII. törvény mellékletének 1. pontja szerinti kedvezményes, menettérti vasúti menetjegy vásárlásához
oda ............................ -tól ................................... -ig
vissza ......................... -tól ................................... -ig
Munkáltató neve:
Címe:
Kiállítás kelte:
munkáltató bélyegzõje

A Kormány
140/2006. (VI. 29.) Korm.
rendelete
a 2006. évi központi költségvetés céltartalékának
felhasználásáról
A Kormány a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 4. §-a (1) bekezdésének a) pontja vonatkozásában kapott felhatalmazás alapján a következõ rendeletet alkotja:
1. §
(1) A központi költségvetés az e rendeletben meghatározottak szerint egyszeri hozzájárulást nyújt a központi
költségvetési szerveknél – ideértve a Magyar Tudományos
Akadémiához tartozó költségvetési rendben gazdálkodó
intézményeket és a társadalombiztosítási költségvetési
szerveket is – a feladatok változásával, a szervezetek és a
feladatellátás korszerûsítésével és ésszerûsítésével megvalósuló, a központi költségvetés számára tényleges kiadásés költségvetési támogatás-megtakarítást eredményezõ
létszámcsökkentések személyi kifizetéseihez.
(2) Nem részesülhetnek az e rendelet szerinti támogatásban azon központi költségvetési szervek, amelyek kiadási elõirányzatát teljes egészében a saját bevételük – ide
nem értve a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, valamint a Munkaerõpiaci Alapból származó pénzeszközöket – fedezi. A Kormány ez alól – a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének a pénzügyminiszterrel egyeztetett
egyedi kérelme alapján – felmentést adhat.
(3) A létszámcsökkentésekkel összefüggõ többletkiadásokra támogatás az e rendeletben meghatározott támogatásigénylési feltételeket és szempontokat érvényesítõ felmérés
keretében igényelhetõ. A felmérésrõl és az igényelt támogatás alapján az elõirányzat-átcsoportosításokról – a felülvizsgálatot követõen – a pénzügyminiszter intézkedik.
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csökkentések egyszeri kiadásaira igényelhetõ támogatás
az e rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel:
a) jogszabályban elõírt intézkedések,
b) kormányzati és a fejezet felügyeletét ellátó szerv által hozott intézkedések az intézményrendszer átszervezésére (összevonás, intézmény jogutód nélküli megszüntetése), intézmény szervezetének átalakítására és mûködésének ésszerûsítésére,
c) a költségvetési szerv hatáskörében végrehajtott
ésszerûsítések, átszervezések (szervezeti egységek, illetve
munkakörök megszüntetése, összevonása).

3. §
(1) Támogatási igényt a költségvetési szerv a 2. §-ban
meghatározott intézkedések végrehajtásával összefüggésben az esetben nyújthat be, ha a közszolgálati, a közalkalmazotti, a szolgálati (fegyveres erõk, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja, a fegyveres erõk szerzõdéses állományú
tagja), a bírói, az igazságügyi alkalmazotti és az ügyészségi szolgálati jogviszony (a továbbiakban együtt: jogviszony), illetve munkaviszony megszüntetése felmentéssel,
felmondással, illetõleg végkielégítéssel jár, továbbá, ha a
költségvetési szerv a vele jogviszonyban vagy munkaviszonyban álló munkavállalóval megállapodást köt annak
korengedményes nyugdíjazásáról. Határozott idejû kinevezés/munkaszerzõdés esetén a jogviszony/munkaviszony
megszüntetése következtében a költségvetési támogatás
csak abban az esetben igényelhetõ, ha a határozott idõbõl
még hátralévõ idõ a létszámcsökkentési intézkedés meghozatalának idõpontjában legalább egy év.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából 2006. évben
megvalósuló létszámcsökkentésnek minõsül, ha
a) a létszámcsökkentés a költségvetési szervnél egyúttal az álláshely megszüntetését is eredményezi (függetlenül a jogviszony megszûnésének idõpontjától), és
b) a létszámcsökkentéssel összefüggésben felmerülõ kifizetések a tárgyévben esedékesek, ideértve a 2005. évben közölt felmentések 2006. évben felmerülõ többletkifizetéseit is
azzal, hogy azok a 2005. évi feltételek szerint támogathatók.
(3) Nem minõsül létszámcsökkentésnek a jogviszony
megváltoztatását eredményezõ intézkedés (pl. közszolgálati jogviszonyból munkaviszony vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony), a fejezeten, költségvetési
szerven belüli, fejezetek közötti áthelyezés, a szakmai feladatellátás (feladat-összetétel) változása miatti létszámcsere, a szakmai feladatellátás külsõ szolgáltató (megbízott) igénybevételével történõ biztosítása (kiszervezés).

2. §

4. §

A céltartalék terhére a következõ intézkedések végrehajtásával kapcsolatos, 2006. évben megvalósuló létszám-

(1) A létszámcsökkentéssel összefüggésben támogatás
igényelhetõ a jogviszony, illetve a munkaviszony meg-
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szüntetése miatt felmerült végkielégítéssel, 13. havi illetménnyel (külön juttatással), jubileumi jutalommal és szabadságmegváltással kapcsolatos, illetve különösen indokolt esetben a pénzügyminiszter egyedi engedélye alapján
a felmentési/felmondási idõre járó – legfeljebb a törvények szerinti kötelezõ mértékû és idõpontú – fizetési kötelezettségekre, továbbá a korengedményes nyugdíjazás
esetén a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján a
költségvetési szervet terhelõ befizetési kötelezettségekre.
A létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadások azon része,
melyre költségvetési támogatás nem igényelhetõ, a költségvetési szervet terheli.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kifizetések támogatásának
megállapítása az elemi költségvetésben jóváhagyott mûködési költségvetési támogatás, a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjaiból, illetve a Munkaerõpiaci Alapból
származó, a költségvetési szerv mûködését szolgáló támogatásértékû bevétel együttes összege és az összes mûködési kiadás arányának (mûködési támogatásarány) figyelembevételével történik. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alá tartozó felsõoktatási intézmények a
létszámcsökkentéssel kapcsolatban felmerült, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott álláshelyekre jutó összegen kívüli egyszeri többletkiadás
10%-ának mûködési támogatásarányos összegét igényelhetik támogatásként. A támogatás összege a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõjének egyedi kérelme alapján
– a pénzügyminiszter hozzájárulásával – növelhetõ,
amennyiben
a) a létszámcsökkentés a Kormány által jóváhagyott intézményátalakításhoz kapcsolódik és az jelentõs többletköltséggel jár, illetve
b) a várható mûködési bevételek elmaradnak az éves
költségvetésben jóváhagyott összegtõl.
(3) Az igényelhetõ támogatás összegét – a (2) bekezdés
szerinti mûködési támogatásaránnyal számolva – csökkenteni kell
a) a létszámcsökkentési intézkedéskor (felmentés közlésekor) egy évet meghaladóan betöltetlen (üres) álláshelyek elemi költségvetésben tervezett illetményének és
munkaadókat terhelõ járulékának 13. havi – még fel nem
használt – összegével,
b) szervezeti egységenként és azon belül funkciócsoportonként (szakmai, szakmai támogató, technikai) számítva a létszámcsökkentéssel érintett, nyugdíjasnak nem
minõsülõ foglalkoztatottak részére járó végkielégítések járulékkal növelt összegének átlagával, a létszámcsökkentéssel nem érintett nyugdíjasnak minõsülõk számának
megfelelõen. A csökkentést legfeljebb a létszámcsökkentéssel érintettek létszámát elérõ nyugdíjasok számának
figyelembevételével kell végrehajtani.
(4) Nem kell az igényelhetõ támogatás összegét a (3) bekezdés b) pontja szerint csökkenteni abban az esetben, ha a
létszámcsökkentéssel nem érintett nyugdíjasnak minõsülõ
foglalkoztatott nyugellátásban nem részesül.
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5. §

(1) A költségvetési szerv a támogatási igényét a felmérés szerinti adatlapon a fejezet felügyeletét ellátó szervnek
nyújtja be. E szerv az e rendeletben foglalt igénylési feltételeknek való megfelelés vizsgálatát és a számszaki ellenõrzést követõen a fejezet összesített igényét megküldi a
Pénzügyminisztériumnak. A pénzügyminiszter a felülvizsgálatot követõen, a feltételek megléte esetén intézkedik az igényelt összeg átcsoportosításáról.
(2) A céltartalékból létszámcsökkentés címén igényelt
támogatás fel nem használt részét az elõirányzat-maradványelszámolás keretében vissza kell fizetni, abból tárgyévi kifizetés nem teljesíthetõ és nem vehetõ figyelembe a
tárgyévi igénylésnél.

6. §
(1) A támogatást a (2) bekezdésben meghatározottak
szerint vissza kell fizetni, ha a létszámcsökkentést követõen a költségvetési szerv
a) az elbocsátott személy munkakörének teljes vagy
részbeni ellátására az álláshelyet két éven belül ismételten
betölti, vagy arra bármely más foglalkoztatási formában
jogviszonyt keletkeztet,
b) létszámát – a felügyeleti szerv által feladatbõvüléssel összefüggõen igazoltan elrendelt létszámnövekedést
meghaladóan – növeli, beleértve a következõ év(ek)i költségvetésben engedélyezett létszámkeret növelését is.
(2) A visszafizetendõ támogatás összege az igénybenyújtáskor számított mûködési támogatásarány figyelembevételével az (1) bekezdés a)–b) pontja szerint foglalkoztatottak 13. havi rendszeres személyi juttatása és munkaadókat terhelõ járuléka az önrevízió vagy az ellenõrzés
idõpontjában irányadó illetménnyel számolva.
(3) Ha a költségvetési szerv más – fejezeten belüli vagy
fejezeten kívüli – költségvetési szervnél megvalósított létszámcsökkentés következtében végkielégítéssel elbocsátott személyt foglalkoztat (újrafoglalkoztatás) az érintett
munkavállaló munkaviszonyának megszüntetéstõl számított egy éven belül, az újrafoglalkoztatott munkavállaló által felvett végkielégítés járulékokkal együtt számított
összegét be kell fizetnie.
(4) A (2) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettségnek,
illetve a (3) bekezdés szerinti befizetési kötelezettségnek az
elõirányzat-maradvány elszámolás keretében kell eleget tenni. A (2) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségek összege
nem haladhatja meg a kapott támogatás összegét.

7. §
(1) A támogatás jogszerû igénybevételét és a létszámcsökkentés végrehajtását a Kormányzati Ellenõrzési Hiva-
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tal (a továbbiakban: KEHI) a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet 3. §-ában
meghatározott hatáskörében eljárva, külön ellenõrzi.
Amennyiben a költségvetési szerv a támogatást nem jogszerûen vette igénybe, az igényelt összeggel az elõirányzat-maradvány elszámolása keretében köteles elszámolni,
és a 6. § alkalmazásával a visszafizetési, illetve a befizetési
kötelezettségét teljesíteni.
(2) A költségvetési szerv a támogatás-igénylési feltételeknek való megfelelés igazolása céljából – a személyes
adatok védelmére vonatkozó szabályok betartásával – dokumentációt köteles készíteni. A dokumentáció legfontosabb tartalmi elemei:
a) a létszámcsökkentési intézkedés jogalapjának megnevezése, az intézkedés meghozatalának és végrehajtásának idõpontja,
b) a jogviszony, illetve a munkaviszony megszûnése,
megszüntetése jogcímének megnevezése,
c) a létszámcsökkentési döntéssel összefüggõ kifizetések megnevezése és a kifizetések esedékessége.
(3) A dokumentációban feltüntetett adatokon felül a
KEHI minden olyan adatot bekérhet a költségvetési szervtõl, amelyet az ellenõrzés teljes körû végrehajtása céljából
szükségesnek tart.
8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon lép
hatályba.
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ab) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 37/A. §-ának
(3) bekezdése alapján nem foglalkoztatottnak
minõsül,
b) hallgató: a felsõoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény alapján hallgatói jogviszonyban álló
személy,
c) tanuló: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján tanulói jogviszonyban álló személy.

2. §
(1) A szociális szövetkezet
a) a munkanélküli, tanuló vagy hallgató tagjainak munkalehetõséget biztosít, illetve szervez, vagy
b) tagjainak – külsõ foglalkoztatóként – az Szt. szerint
intézményi foglalkoztatást biztosít, illetve
c) – a külön jogszabályokban foglalt feltételek teljesítése mellett – tagjai számára egyéb, az Sztv. 8. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott célok elérését elõsegítõ szolgáltatásokat nyújt.
(2) A szociális szövetkezet az (1) bekezdés a) pontjában
foglalt tevékenysége során – külön jogszabályban meghatározottak szerint – közremûködhet közmunka, közhasznú, valamint közcélú munka biztosításában is.
(3) Mûködési engedélyhez kötött tevékenységet szociális szövetkezet csak abban az esetben végezhet, ha rendelkezik mûködési engedéllyel.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
141/2006. (VI. 29.) Korm.
rendelete
a szociális szövetkezetekrõl
A Kormány a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 107. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli
el:
1. §
(1) E rendelet hatálya az Sztv. 8. §-a (1) bekezdésének
a) pontja szerinti szociális szövetkezetekre terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazása során
a) munkanélküli: az a személy, aki
aa) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek
ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) bekezdésének d) pontja alapján álláskeresõnek,

3. §
(1) Szociális szövetkezet tagja az Sztv. 10. §-ának
(6) bekezdése szerinti olyan személy lehet, aki a külön jogszabályban meghatározottak szerint a szövetkezet tevékenységében személyesen közremûködik, így
a) a 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti tevékenységet ellátó szövetkezetnél elõírt munkavégzési kötelezettség esetén megfelel a (2) bekezdésben meghatározott
jogviszonyokra vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvényben, a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvényben, az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatásról és az ahhoz
kapcsolódó közterhek egyszerûsített befizetésérõl szóló
1997. évi LXXIV. törvényben, az Szt.-ben vagy a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló 2005. évi LXXXVIII.
törvényben (a továbbiakban: Köt.) meghatározott foglalkoztatási feltételeknek, vagy
b) a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt tevékenységek esetén
ba) a (2) bekezdésben meghatározott foglalkoztatási
jogviszonyok keretében munkát végez, illetve
bb) a 2. § (1) bekezdés c) pontjában megjelölt szolgáltatásokat – külön jogszabályokban meghatározottak szerint – igénybe veszi.
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(2) A szociális szövetkezet tagja a szövetkezet által
szervezett munkavégzésben munkaviszonyban, alkalmi
munkavállalói könyvvel, megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban, illetve – ha a Köt. lehetõvé teszi – a Köt. szerinti önkéntes jogviszonyban, továbbá az Szt. szerinti intézményi foglalkoztatás keretében vehet részt.
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2007. június 30. napjáig kötelesek alapszabályukat e rendeletnek megfelelõen módosítani.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

(3) A szociális szövetkezet alapszabálya a vonatkozó
jogszabályok alapján határozza meg a tagság feltételeit.

4. §
(1) A cselekvõképtelen tag önálló jognyilatkozat tételére nem jogosult, nevében és helyette a jognyilatkozatokat
törvényes képviselõje teszi meg.
(2) Korlátozottan cselekvõképes személyt csak törvényes képviselõjének írásbeli hozzájárulásával lehet tagnak felvenni.
(3) A szövetkezet alakuló közgyûlésére és közgyûlésére
meg kell hívni a korlátozottan cselekvõképes, illetve cselekvõképtelen tag törvényes képviselõjét. A korlátozottan
cselekvõképes tag képviselõjének távolmaradása a közgyûlés határozatképességét nem érinti.
(4) Az Sztv. 20. §-a (2) bekezdésének a)–k) és m)–n)
pontja szerinti esetekben a korlátozottan cselekvõképes
tag jognyilatkozatának érvényességéhez be kell szerezni
törvényes képviselõjének beleegyezését vagy utólagos jóváhagyását. E rendelkezést akkor is alkalmazni kell, ha a
tagok a közgyûlés összehívása nélkül, írásban szavaznak.

A Kormány
142/2006. (VI. 29.) Korm.
rendelete
a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 98. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:
1. §
A fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Korm. rendelet) 1. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § A közigazgatási hivatalok a Kormány területi államigazgatási szervei.”
2. §

5. §
(1) Szociális szövetkezet szétválása esetén a létrejövõ
szövetkezetek akkor mûködhetnek tovább szociális szövetkezetként, ha megfelelnek a szociális szövetkezetekre
vonatkozó, az Sztv.-ben, valamint az e rendeletben foglalt
szabályoknak.
(2) Ha a szociális szövetkezet jogutód nélkül megszûnik, a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó egyéb vagyonát szociális szövetkezési célra kell felhasználni.

6. §
A szociális szövetkezet tagja lehet a tevékenysége szerinti ágazatban mûködõ szövetkezetek szövetségének.

7. §
(1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) A hatálybalépés napján már mûködõ, bejegyzett,
e rendelet szerinti tevékenységet ellátó szövetkezetek

A Korm. rendelet 3. §-ának (1)–(3) bekezdései helyébe
a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A közigazgatási hivatalokat a Kormány az önkormányzati és területfejlesztési miniszter közremûködésével
irányítja.
(2) A hivatalvezetõt – pályázat alapján – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes javaslatára a miniszterelnök bízza meg. A hivatalvezetõ megbízását – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter és az önkormányzati és
területfejlesztési miniszter együttes javaslatára – a miniszterelnök vonja vissza.
(3) A hivatalvezetõ minisztériumi fõosztályvezetõi besorolású köztisztviselõ, megbízása határozatlan idõre
szól.”
3. §
A Korm. rendelet 3/A. §-ának (2) és (3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A hivatalvezetõ-helyettes minisztériumi fõosztályvezetõ-helyettesi besorolású köztisztviselõ.
(3) A hivatalvezetõ-helyettest – a hivatalvezetõ javaslatára – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter bíz-
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za meg, illetve vonja vissza a megbízását. A hivatalvezetõ-helyettes feletti munkáltatói jogokat egyebekben a hivatalvezetõ gyakorolja.”
4. §
A Korm. rendelet 4. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
– a vezetõi megbízás és a vezetõi megbízás alóli felmentés
kivételével – gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatalvezetõ felett.”
5. §
A Korm. rendelet 5. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A költségvetés elõkészítése során az önkormányzati és területfejlesztési miniszter kikéri az igazgatási szervek tevékenységének szakmai irányítását ellátó miniszter,
központi államigazgatási szerv vezetõje (a továbbiakban
együtt: miniszter) véleményét.”

6. §
(1) A Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ellátja a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok
törvényességi ellenõrzésének, a területfejlesztési tanácsok
törvényességi felügyeletének, továbbá a közigazgatási hivatalok és a dekoncentrált szervek jogszabályban szereplõ ellenõrzésének a szakmai irányítását, s ennek keretében gyakorolja az (1)–(3) bekezdésben meghatározott jogokat.”
(2) A Korm. rendelet 6. §-ának (6) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
meghatározott ügyben eljárásra az illetékességgel rendelkezõ hivatalvezetõ helyett más hivatalvezetõt jelölhet ki.
(7) A központi közszolgálati nyilvántartás mûködtetésének, valamint a szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatoknak a szakmai irányítását a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter, a köztisztviselõk
képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatoknak a
szakmai irányítását a közigazgatási hivatalok bevonásával
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter látja el,
ennek keretében gyakorolja az (1)–(3) bekezdésben meghatározott jogokat.”
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[A hivatalvezetõ koordinációs feladat- és hatáskörében]
„c) közremûködik – a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ
miniszter által meghatározottak szerint – a központi közszolgálati nyilvántartás mûködtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában;”

8. §
A Korm. rendelet 15. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(2) A több megyét érintõ, illetve a fõváros közigazgatási határán túlterjedõ – az (1) bekezdésben meghatározott – területi koordinációs feladatok ellátásáról
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter gondoskodik.”

9. §
A Korm. rendelet 18. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hivatalvezetõ a köztisztviselõk képzése, továbbképzése körében]
„b) közremûködik az önkormányzati és területfejlesztési miniszternek a köztisztviselõk képzésével, továbbképzésével, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszternek a szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában;”

10. §
A Korm. rendelet 23. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A hivatal szervezeti és mûködési szabályzatát az
önkormányzati és területfejlesztési miniszter hagyja jóvá,
az igazgatási szervekre vonatkozó rendelkezések tekintetében az érdekelt miniszterek egyetértésével.
(3) A miniszter és a hivatalvezetõ közötti vitás kérdésekben – az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
elõterjesztésére – a miniszterelnök dönt.”

11. §
(1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a Korm. rendelet 6. §-a (5) bekezdésének c) pontja.

7. §
A Korm. rendelet 12. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány
143/2006. (VI. 29.) Korm.
rendelete
a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési,
lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról
szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Schengen Alap felhasználásának pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenõrzési rendjének kialakításáról szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. rendeletet
(a továbbiakban: R.) a következõk szerint módosítja:
1. §
(1) Az R. 2. §-a 2–9. és 14–21. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„2. Felelõs Hatóság: feladatait a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) látja el, amely felelõs a
Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok teljes körû megvalósításáért;
3. Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(a továbbiakban: KPSZE): a Schengen Alap támogatásból
finanszírozott fejlesztési feladatok pénzügyi és adminisztratív lebonyolítására kijelölt szervezeti egység, amely a
Szakmai Közremûködõ Szervezetekkel (a továbbiakban:
SzKSz) együttmûködve ellátja a támogatások felhasználásával összefüggõ közbeszerzési eljárások lebonyolítását,
továbbá a szerzõdéskötési, nyilvántartási és egyéb pénzügyi adminisztrációs feladatokat;
4. Szakmai Közremûködõ Szervezetek: feladataikat az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztériumnál és a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságán a felelõs miniszter által kijelölt azon szervezeti egység látja el, amely rendelkezik az
Európai Unió Bizottsága megfelelõ intézményi akkreditációjával. Az SzKSz-ek felelõsek a Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok szakmai és technikai tervezéséért, elõkészítéséért, a megvalósítás közvetlen nyomon követéséért, illetõleg e rendeletben meghatározott esetekben a vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolításáért, szerzõdéskötési, nyilvántartási és egyéb
pénzügyi adminisztrációs feladatok ellátásáért, továbbá
ezen feladatokkal kapcsolatos szervezeten belüli belsõ
koordináció végzéséért;
5. Schengen Alap Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: SATB): az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
vezetésével mûködõ, egyeztetõ és jóváhagyó szakmai tárcaközi bizottság;
6. Delegálási Megállapodás: a Felelõs Hatóság és a
KPSZE között létrejött, a fejlesztési feladatok pénzügyi
megvalósítására vonatkozó kétoldalú írásbeli kötelezettségvállalás;
7. Együttmûködési Megállapodás: a KPSZE és az
SzKSz-ek között – a fejlesztési feladatok technikai megvalósítására vonatkozóan – e rendelet alapján megkötött, az
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együttmûködés rendjét, a feladat- és felelõsségi köröket
meghatározó dokumentum;
8. szállító: olyan természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a szállítói szerzõdésben foglaltak teljesítéséért felelõs;
9. szállítói szerzõdés: a Delegálási és Együttmûködési
Megállapodások értelmében a KPSZE által, az SzKSz
vagy az általa megjelölt más, a Schengen Alap felhasználásában érintett szerv, mint harmadik fél javára, illetõleg e
rendeletben meghatározott esetekben az SzKSz-ek által a
Schengen Alap terhére megkötött polgári jogi szerzõdés;”
„14. fejlesztési feladat: e rendelet alkalmazásában tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelõ pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkezõ fejlesztési elképzelés, mely közvetlenül a schengeni vívmányok és a
külsõ határellenõrzés végrehajtásának elõsegítését célozza;
15. Logisztikai és Mûködési Költség: a schengeni kötelezettségek hatékonyabb végrehajtásához szükséges rendészeti állomány fejlesztési és fenntartási, illetõleg a Projekt Menedzsment Költség (a továbbiakban: PMC) egésze,
valamint technikai lebonyolítását tekintve a belsõ képzéshez kapcsolódó költségek;
16. Projekt Menedzsment Költség: az Indikatív Programban rögzített fejlesztési célok elérését lehetõvé tevõ tevékenységek ellátására elkülönített összeg. Projekt Menedzsment Költség felhasználására a Felelõs Hatóság, az
SzKSz-ek, valamint a KPSZE jogosult, az Indikatív Programban meghatározott keret erejéig;
17. létszámfejlesztési feladat: az Indikatív Programban
rögzített, határõrségi létszámfejlesztést célzó, nem a KPSZE
lebonyolítói feladatkörébe tartozó fejlesztési feladat;
18. belsõ képzés: az Indikatív Programban rögzített, a
rendészeti állományba tartozó személyek rendészeti saját
tanintézetekben folytatott képzését célzó, nem a KPSZE
lebonyolítói feladatkörébe tartozó fejlesztési feladat;
19. tervezési körirat: a költségvetési törvényjavaslat
(a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok
és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) Kormány, illetve Országgyûlés elé terjesztési kötelezettségének teljesítése érdekében a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban:
PM) által kiadott, a meghatározott év(ek) költségvetési
tervezési feladatait, a költségvetési javaslat kidolgozásának és összeállításának szempontjait tartalmazó összefoglaló tájékoztató;
20. Országos Támogatási Monitoring Rendszer: az államháztartás pénzügyi információs rendszerébe illeszkedõ, a Magyar Államkincstárban (a továbbiakban: Kincstár) mûködõ integrált nyilvántartási rendszer;
21. Indikatív Program: a Magyar Köztársaság által kidolgozott dokumentum, amely tartalmazza a megvalósítandó hároméves célkitûzéseket és intézkedéseket, a részletes fejlesztési feladatokat, azok ütemezését, valamint
azok hazai, illetve közösségi pénzügyi forrásait;”
(2) Az R. 2. §-a a következõ 22–26. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„22. Pénzügyi Határozat: az Európai Bizottság a
2004–2006 közötti idõszakban valamennyi évre vonatkozóan elfogad egy Pénzügyi Határozatot a beküldött Indika-

2006/79. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

tív Program és a tevékenységek végrehajtásához szükséges valamennyi rendelkezés és feltétel figyelembevételével, amely határozatról tájékoztatja a Felelõs Hatóságot;
23. hazai társfinanszírozás: a szakmai lebonyolításért
felelõs fejezet költségvetésében biztosított központi költségvetési támogatás, amely a Schengen Alap támogatásból
finanszírozott fejlesztési feladatok esetén a kapcsolódó
adók, illetékek, járulékok és a Schengen Alap támogatásból nem finanszírozható díjak kifizetésére használható;
24. Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBPE Tárcaközi Bizottság): a Schengen Alap támogatás felhasználása esetén az
ellenõrzési rendszer kialakításával és mûködtetésével
összefüggõ koordinációs és konzultatív feladatokat ellátó
tárcaközi bizottság;
25. Szakmai Projektfelelõs: az SzKSz vezetõje, illetve
az SzKSz felügyeletét ellátó személy;
26. Közbeszerzés: „közbeszerzés” és „közbeszerzési
eljárás” alatt e rendelet alkalmazásában a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény felhatalmazása alapján alkotott egyéb közbeszerzési és beszerzési eljárások is
értelemszerûen értendõek.”

2. §
Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A Felelõs Hatóság vezetõje a Felelõs Személy, aki
a Kormány által kinevezett tisztviselõ.”

3. §
(1) Az R. 6. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Felelõs Hatóság feladatai a következõk:]
„b) dönt az indikatív célkitûzéseket, fejlesztési feladatokat és azok költségvetését rögzítõ dokumentumok továbbításáról az Európai Bizottság részére,”
(2) Az R. 6. §-ának h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Felelõs Hatóság feladatai a következõk:]
„h) a KPSZE által készített éves pénzügyi jelentések
megküldése az Európai Bizottság részére.”

4. §
Az R. 8. §-ának a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Felelõs Hatóság a 6. §-ban elõírt feladatainak ellátása érdekében:]
„a) Delegálási Megállapodást köt a fejlesztési feladatok
pénzügyi megvalósítására vonatkozóan a KPSZE-vel felelõsségi és hatásköre, továbbá jelentéstételi kötelezettsége
meghatározásáról,”
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5. §

Az R. a 10. §-t követõen a következõ 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § A Felelõs Hatóság évente ellenõrzi a Logisztikai és Mûködési Költségek felhasználásának szabályszerûségét. Az ellenõrzéshez az SzKSz-ek és a KPSZE minden szükséges információt megadnak és elõsegítik az ellenõrzés eredményességét.”
6. §
Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A Felelõs Hatóság – a KPSZE közremûködésével – a fejlesztési feladatok szakmai és technikai megvalósításával és nyomon követésével kapcsolatos feladatait az
SzKSz-ekkel együttmûködve látja el.”
7. §
Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § A KPSZE feladatköre a Schengen Alap támogatás vonatkozásában az alábbiakra terjed ki:
a) funkcionálisan független belsõ ellenõrzési egység
mûködtetése,
b) a fejlesztési feladatok lebonyolítása során olyan irányítási és ellenõrzési rendszerek mûködtetése, amelyek lehetõvé teszik a közbeszerzési és kifizetési folyamatok
megalapozottságát, szabályszerûségét és hatékonyságát,
c) a közbeszerzési eljárások jogszabályokban foglaltak
szerinti megvalósítása,
d) a Delegálási Megállapodásban rögzítetteknek megfelelõen a fejlesztési feladatok vonatkozásában a szállítói
szerzõdések megkötése,
e) a Schengen Alap támogatás fogadása és továbbítása
a Kincstár által vezetett bankszámlák rendszerén keresztül
a szállítók felé,
f) az Európai Bizottság által folyósított allokáció összegével arányos mértékû, illetõleg az Együttmûködési Megállapodásban foglaltak figyelembevételével meghatározott – az Indikatív Programban elkülönítetten jelölt Logisztikai és Mûködési Költségek közé sorolt – pénzösszegek egy összegben történõ utalása az SzKSz-ek felé,
g) a fejlesztési feladatok vonatkozásában a kifizetések
szabályszerûségének biztosítása,
h) a Felelõs Hatóság kezdeményezésére a Schengen Alap
támogatás jogosulatlan vagy szabálytalan utalásából, felhasználásából vagy fel nem használásából eredõ összegek Európai
Bizottság részére történõ visszautalásának biztosítása,
i) megfelelõ nyilvántartási, jelentési és adatszolgáltatási rendszer mûködtetése a szakmai lebonyolítás minden
szintjén, valamint az ezekre épülõ jelentések és adatszolgáltatás biztosítása a Felelõs Hatóság felé, beleértve a végsõ pénzügyi elszámolás elkészítését,
j) naprakész nyilvántartás vezetése eredményszemléletû
kettõs könyvvitel rendszerében, valamint ezek alapján éves
pénzügyi jelentés készítése a Felelõs Hatóság részére.”
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8. §

Az R. a 14. §-t követõen a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) A létszámfejlesztési feladatok és a belsõ képzési feladatok megvalósítását, valamint a kapcsolódó pénzügyi elszámolások részletes rendjét a KPSZE és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban kijelölt szervezeti egység közötti Együttmûködési Megállapodás rögzíti.
(2) Az (1) bekezdésben nevesített feladatok pénzügyi lebonyolítását illetõen az Indikatív Programban e feladatokra
elkülönített összeg átutalásáról a KPSZE gondoskodik az
SzKSz vonatkozó Fejezeti Lebonyolítási Számláira.”

9. §
Az R. a 14/A. §-t követõen a következõ 14/B. §-sal egészül ki:
„14/B. § (1) A KPSZE felelõsségi körébe tartozik a
PMC terhére a (2) bekezdés szerinti támogatható kiadások
vonatkozásában:
a) a KPSZE hatáskörébe utalt PMC forrásokhoz kapcsolódó kifizetések szabályszerûségének biztosítása, valamint a pénzügyi és adminisztrációs feladatok ellátása a
PMC források felhasználása tekintetében is,
b) a Felelõs Hatóság saját hatáskörben tartott feladatai
ellátását szolgáló PMC forrás felhasználásához kapcsolódó közbeszerzések és szerzõdéskötések lebonyolítása, továbbá az ezzel összefüggõ adminisztrációs feladatok ellátása. A Felelõs Hatóság biztosítja ezen közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges szakmai információkat,
c) a Felelõs Hatóság feladatai ellátása érdekében a
KPSZE rendszeresen információt szolgáltat a Felelõs Hatóság számára a Delegálási Megállapodásban meghatározottak szerinti havi jelentések keretében a PMC felhasználásáról mind az SzKSz-ek, mind a KPSZE tekintetében.
(2) A KPSZE az Indikatív Programban rögzített keret
erejéig a KPSZE hatáskörébe utalt feladatok megvalósítása során felmerülõ alábbi tevékenységek finanszírozására
fordíthat PMC forrásokat:
a) a Schengen Alap fejlesztési forrásainak felhasználásához kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása érdekében mûszaki és jogi szakértõk alkalmazása és szerzõdés
szerinti díjazása, valamint napi menedzsment feladatok ellátására munkatársak felvétele a KPSZE-nél alkalmazott
közalkalmazotti bértábla szerinti bérezéssel, továbbá az
ehhez kapcsolódó szükséges irodai infrastruktúra megteremtése és fenntartása,
b) a lebonyolításhoz kapcsolódó adminisztrációs költségek, beleértve az eljárás során felmerülõ valamennyi hirdetmény közzétételi költségét,
c) a projektek megvalósítása során végzendõ monitoring tevékenységek költségei,
d) a Schengen Alap forrásainak belsõ ellenõrzési költségei, valamint a könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos
költségek.
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(3) Amennyiben a KPSZE a (2) bekezdésben felsoroltakon kívüli egyéb, a program végrehajtásával összefüggõ
tevékenység finanszírozására kíván PMC forrást igénybe
venni, ehhez a Felelõs Hatóság elõzetes jóváhagyását kell
kérnie.”
10. §
Az R. 16. §-ának g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A szakmai közremûködõ feladatokat ellátó szervezetek felelõsségi, feladat- és hatáskörét, valamint végrehajtási folyamatait írott eljárásrend szabályozza, különös tekintettel:]
„g) a közbeszerzési eljárásokban történõ részvételre,”
11. §
(1) Az R. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) Ezen jogszabály szerint a KPSZE vezetõje és a
Szakmai Projektfelelõs közötti felelõsség megosztását, valamint a KPSZE és az SzKSz közötti feladatkör megosztását a lebonyolítás tekintetében Együttmûködési Megállapodás formájában részletes írásbeli megállapodás szabályozza.”
(2) Az R. 17. §-a (3) bekezdésének b) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A Szakmai Projektfelelõs felelõsségi körébe tartozik:]
„b) a fejlesztési feladatok szakmai és technikai megvalósítása és nyomon követése,”
(3) Az R. 17. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül
ki:
„(4) A Szakmai Projektfelelõs felelõsségi körébe tartozik a Logisztikai és Mûködési Költségek felhasználásával
megvalósított feladatok vonatkozásában:
a) a közbeszerzési eljárások jogszabályokban foglaltak
szerinti lebonyolítása,
b) a szállítói szerzõdések megkötése,
c) a Logisztikai és Mûködési Költségek fogadása és továbbítása a szállítók, illetve a feladat teljesítésében érintett
személyek, szervezetek és szervek felé,
d) a kifizetések szabályszerûségének biztosítása,
e) a Felelõs Hatóság kezdeményezésére a Schengen
Alap támogatás jogosulatlan vagy szabálytalan utalásából,
felhasználásából vagy fel nem használásából eredõ összegek KPSZE-n keresztül az Európai Bizottság részére történõ visszautalásának biztosítása,
f) megfelelõ nyilvántartási, jelentési és adatszolgáltatási rendszer mûködtetése a szakmai lebonyolítás minden
szintjén, valamint az ezekre épülõ jelentések és adatszolgáltatás biztosítása a Felelõs Hatóság felé,
g) naprakész nyilvántartás vezetése eredményszemléletû kettõs könyvvitel rendszerében, valamint ezek alapján
adatszolgáltatás az éves jelentés elkészítéséhez a Felelõs
Hatóság részére.”
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12. §

Az R. a 17. §-t követõen a következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Az SzKSz az Indikatív Programban rögzített keret erejéig a következõ tevékenységek finanszírozására fordíthat PMC forrásokat:
a) az Indikatív Programnak és az abban rendelkezésre
álló pénzügyi keretnek megfelelõ közbeszerzési mûszaki
leírások, illetve építési tervek elõkészítése, kidolgozása,
illetve az ehhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása,
b) az elõkészítõ tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumok mûszaki ellenõrzése,
c) a fejlesztési feladatok megvalósítása során a nyilvánosság biztosítása érdekében a Felelõs Hatóság által meghatározott kommunikációs tevékenységek ellátása,
d) a fejlesztési források felhasználására alkalmazott
munkatársakkal összefüggõ személyi ráfordítások – a kapcsolódó járulékokkal együtt – kizárólag az SzKSz fejezeténél általánosan alkalmazott illetménytábla, illetve bérezési rendszer szerint,
e) a lebonyolításhoz kapcsolódó adminisztrációs költségek és a könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos költségek,
f) a fejlesztési feladatok megvalósítása során végzendõ
monitoring tevékenységek költségei,
g) fejlesztési feladatok megvalósításához kapcsolódó
költségvizsgálatok, szakértõi tevékenység és szakszerû ellenõrzés végzése,
h) ingatlan megszerzése, amennyiben az a fejlesztési
tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódik és azok végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges.
(2) Amennyiben az SzKSz az (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli egyéb, a program végrehajtásával összefüggõ
tevékenység finanszírozására kíván PMC forrást igénybe
venni, ehhez a Felelõs Hatóság elõzetes jóváhagyását kell
kérnie.”

13. §
Az R. 25. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az SzKSz]
„b) az SzKSz vagy a Végsõ Kedvezményezett nevére
kiállított szállító által benyújtott számlák kifizetéséhez
szükséges bizonylatokat (Szakmai Projektfelelõs által igazolt számlamásolatok, devizaátutalási megbízás, kiegészítõ szelvény, és forintban történõ kifizetés esetén a PF-1 átutalási megbízás) benyújtja a KPSZE felé, figyelembe
véve a számlák fizetési határidejét,”

14. §
Az R. 32. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
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[A KPSZE az elkülönített számviteli nyilvántartásainak
vezetése során köteles gondoskodni arról, hogy az alábbi
információk folyamatosan rendelkezésre álljanak:]
„d) a megkötött szállítói szerzõdések és a vonatkozó teljesítések nyilvántartása.”

15. §
(1) Az R. 35. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a
következõ rendelkezés lép:
[A felelõs hatóság, a KPSZE és a szakmai közremûködõ
szervezetek]
„c) a tervezés, pályáztatás, szerzõdéskötés, pénzügyi lebonyolítás, számviteli nyilvántartás és beszámolás folyamataiban biztosítják a négy szem elvének érvényesülését,”
(2) Az R. 35. §-ának (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[A felelõs hatóság, a KPSZE és a szakmai közremûködõ
szervezetek]
„e) olyan eljárásokat mûködtetnek, melyek biztosítják
az elszámolható költségek nemzeti és közösségi jogszabályokkal való összhangjának folyamatos ellenõrzését, a
szabálytalanságok megelõzését, feltárását, a szükséges
korrekciók megtételét és a jogosulatlanul kifizetett összegek behajtását.”

16. §
(1) Az R. 36. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A közbeszerzési eljárás során, valamint a kifizetések teljesítését megelõzõen a KPSZE-nek ellenõriznie
kell, hogy azok a közösségi politikákkal összhangban vannak, továbbá megfelelnek-e
a) a versenypolitikai szabályoknak,
b) az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak
(beleértve a támogatások halmozódására vonatkozó szabályokat is),
c) a támogathatósági követelményeknek,
d) a közbeszerzésre vonatkozó elõírásoknak,
e) a környezetvédelemre, esélyegyenlõségre, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elõírásoknak.”
(2) Az R. 36. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyi lebonyolítás során kockázatelemzés
alapján a Szakmai Projektfelelõsnek biztosítania kell a kifizetéseket megelõzõ helyszíni ellenõrzések lefolytatását,
melynek keretében ellenõrizni kell a Schengen Alap támogatások megfelelõ fizikai és pénzügyi elõrehaladását, valamint azt, hogy a benyújtott számla összhangban van a
szerzõdéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével.”
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17. §

19. §

Az R. 39. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) Az éves összesített ellenõrzési jelentést a KEHI elnöke minden évben február 28-ig megküldi az ÁBPE Tárcaközi Bizottság részére. Az ÁBPE Tárcaközi Bizottság a
jelentést 30 napon belül megtárgyalja. A végleges összesített ellenõrzési jelentés elkészítésénél figyelembe kell venni az ÁBPE Tárcaközi Bizottság véleményét. A végleges
éves összesített ellenõrzési jelentést a pénzügyminiszter
megküldi a Felelõs Hatóság részére. A Felelõs Hatóság az
éves összesített ellenõrzési jelentést, az éves idõközi jelentés részeként, az Európai Bizottság által az adott évre meghatározott határidõre megküldi az Európai Bizottság részére.”

Az R. 45. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„45. § A közbeszerzési ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásokban – kivéve, amennyiben központi költségvetési szerv a szállító – jelezni kell és a szállítói szerzõdésnek tartalmaznia kell megfelelõ, a teljesítési készséget
fokozó szerzõdést biztosító mellékkötelezettségeket a szabálytalanságok elkerülése érdekében, továbbá megfelelõ
szerzõdéses biztosítékokat, amelyek szabálytalanság vagy
eltérés esetén a kielégítés alapjául szolgálhatnak.”

18. §
(1) Az R. 42. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A fejlesztési feladatok lebonyolítása során a
KPSZE és az SzKSz-ek a tapasztalt szabálytalanságokról,
valamint az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit hátrányosan érintõ egyéb tevékenységekrõl vagy azok alapos
gyanújáról haladéktalanul kötelesek tájékoztatni a Felelõs
Hatóság vezetõjét és a Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnoksága OLAF Koordinációs Irodát (a továbbiakban: VPOP OLAF Koordinációs Iroda), továbbá intézkedni:
a) a fejlesztési feladatok elõírásai szerinti, illetve a szabályszerû lebonyolítás érdekében szükséges korrekciókról,
b) a személyi felelõsség megállapításáról,
c) a szabálytalansággal érintett összegnek a szabálytalanság felfedezésétõl számított két hónapon belüli behajtásáról.”
(2) Az R. 42. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A Felelõs Hatóságnál, a KPSZE-nél, valamint az
SzKSz-eknél alkalmazott köztisztviselõknek, illetõleg
más alkalmazásban álló, a közbeszerzési eljárás alkalmával beérkezett ajánlatok elbírálásában részt vevõ minden
személynek összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozatot kell tennie.”
(3) Az R. 42. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A KPSZE és az SzKSz vezetõje a tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekrõl, illetve amennyiben nem merült fel szabálytalanság vagy visszaélés, akkor
ennek tényérõl negyedévente jelentés formájában értesíti a
Felelõs Hatóság vezetõjét.”

20. §
Az R. 49. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Felelõs Hatóság köteles tájékoztatni
a) minden esetben az SzKSz és a KPSZE vezetõjét a
visszafizetési felszólítás kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül, továbbá
b) a visszafizetési felszólítás kézhezvételétõl számított
30 munkanapon belül a Kormányt is, amennyiben a visszafizetési felszólításban szereplõ összeg meghaladja az
1 000 000 eurót.
(3) Amennyiben a visszafizetési felszólítást az Európai
Bizottsággal szemben a Felelõs Hatóság vitatja,
a) a vita rendezésének – és az SzKSz és a KPSZE vezetõjének folyamatos tájékoztatása melletti – felelõssége és
költségei is õt terhelik,
b) az 1 000 000 eurót meghaladó visszafizetési felszólítások esetén köteles döntést kérni a Kormánytól a vita rendezésének módjáról.”
21. §
Az R. 50. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„50. § E rendelet a Schengen Alap lebonyolítását szabályozó „a Schengeni Támogatás igazgatásáról és felügyeletérõl” szóló C(248)2004 számú Bizottsági Határozatnak
való megfelelést szolgálja.”

Záró rendelkezések
22. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 45. §-ának (2) bekezdése, valamint 51. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.
23. §
A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 4. §-ában az „NFH” szövegrész helyébe az
„NFÜ”,
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b) az R. 2. §-ának 6., 11. pontjában, 3. §-ában,
4. §-ában, 5. §-ában, 6. §-ában, 7. §-ában, 8. §-ában,
9. §-ában, 10. §-ában, 11. §-ában, 12. §-ában, 13. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában, 19. §-ában, 20. §-ában,
21. §-ában, 23. §-ában, 24. §-ának c) pontjában,
27. §-ában, 29. §-ában, 35. §-ának (2) bekezdésében,
38. §-ának (2) bekezdésében, 41. §-ának (1), (2) és (3) bekezdésében, 42. §-ának (2)–(6) bekezdésében, 43. §-a (2),
(3) bekezdésében, 44. §-a (1) és (2) bekezdésében, 48. §-a
(1), (2), (3) bekezdésében és a 49. §-a (2) és (3) bekezdésében a „felelõs hatóság” szövegrész helyébe a „Felelõs Hatóság”,
c) az R. 2. §-ának 11. pontjában, 13. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, 15. §-ában, 24. §-ának b) pontjában,
25. §-ában, 27. §-ában, 29. §-ában, 30. §-ának (3) bekezdésében, 32. §-ának (1) bekezdésében, 33. §-ának (2) bekezdésében, 35. §-ának (2) bekezdésében, 38. §-ának (2) bekezdésében, 39. §-a (2) bekezdésének b) pontjában,
41. §-a (1) bekezdésében, 42. §-ának (4)–(6) bekezdésében, 43. §-ának (3) bekezdésében, 44. §-ának (2) bekezdésében, 47. §-ában, 48. §-ának (1), (3), (4) bekezdésében,
49. §-ának (1) bekezdésében a „szakmai közremûködõ
szervezet” szövegrész helyébe az „SzKSz”,
d) az R. 17. §-ának (1) és (3) bekezdésében és
36. §-ának (2) bekezdésében a „szakmai projektfelelõs”
szövegrész helyébe a „Szakmai Projektfelelõs”,
e) az R. 42. §-ának (2) bekezdésében és 44. §-ának
(1) bekezdésében az „OLAF Koordinációs Iroda” szövegrész helyébe „VPOP OLAF Koordinációs Iroda”
szövegrészek lépnek.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
144/2006. (VI. 29.) Korm.
rendelete
a közigazgatási informatikai feladatok irányításában
szükséges azonnali változtatásokról
A Kormány a közigazgatási (kormányzati és önkormányzati) informatikai tevékenység állami irányításának a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) telepítése érdekében – az 1. § (1) bekezdése tekintetében az elektronikus hírközlésrõl szóló
2003. évi C. törvény 182. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az alábbiakat rendeli el:
1. §
(1) A miniszter – a meglévõ informatikai feladat- és hatáskörei mellett – átveszi a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal irányítását.
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(2) A miniszter átveszi
a) a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal irányítását a Hivatal – önkormányzati és területfejlesztési miniszter által irányított – választási tevékenysége, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatban az igazságügyi és rendészeti minisztert
megilletõ szakmai irányítási jog kivételével; és
b) a volt BM Távközlési Szolgálat irányítását.

2. §
A miniszter az 1. § szerinti feladatait a közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztos útján látja el, aki irányítja az érintett szervezetek (szervezeti egységek)
vezetõinek tevékenységét.

3. §
(1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) hatályát veszti:
– az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet
1. §-ának (3), (5) és (6) bekezdése, (4) bekezdésének
a) pontja, 6. §-ának (4) és (5) bekezdése, 6/A. §-a és függeléke,
– a nem polgári célú frekvenciagazdálkodás feladatait
ellátó hatóság szervezetérõl, valamint a nem polgári célú
frekvenciagazdálkodás rendjérõl szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. §-a,
– a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló
2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 49. §-a (1) bekezdésének b) pontja;
b) módosul:
– az egységes digitális rádiótávközlõ rendszer létrehozásával és mûködtetésével kapcsolatos feladatokkal megbízott kormánybiztos feladat- és hatáskörérõl szóló
98/2005. (V. 26.) Korm. rendelet bevezetõ mondatában
„az egységes digitális rádiótávközlõ rendszer létrehozásáért és mûködtetéséért felelõs kormánybiztos” szöveg helyébe „a közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztos”,
– az R. 5. §-ának (2) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szöveg helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter”
szöveg lép;
c) ahol kormányrendelet kormányzati informatikáért
vagy szolgáltató államért felelõs politikai államtitkárt,
kormánymegbízottat említ, azon a közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztost kell érteni.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
27/2006. (VI. 29.) EüM
rendelete
a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ,
illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl,
a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint
a rendelés, forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai
követelményeirõl szóló
19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet és a gyógyászati
segédeszközök forgalmazásának, javításának,
kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) bekezdése a)–b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel
egyetértésben –, valamint a 83. § (4) bekezdése n) és
u) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
1. §
(1) A társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ, illetve kölcsönözhetõ gyógyászati segédeszközökrõl, a támogatás összegérõl és mértékérõl, valamint a rendelés,
forgalmazás, kölcsönzés és javítás szakmai követelményeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: R.) 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(4) Helyettesítés esetén, ideértve azt az esetet is, amikor az egy vényen rendelt, illetve a ténylegesen kiszolgált
gyógyászati segédeszközök mennyisége eltér,
a) a ténylegesen kiszolgált gyógyászati segédeszközhöz nyújtható támogatási összeg nem haladhatja meg az
orvos által eredetileg rendelt gyógyászati segédeszközhöz
nyújtható támogatási összeget, és
b) a ténylegesen kiszolgált mennyiség nem haladhatja
meg az 1–4. mellékletekben a kiszolgált eszköz kihordási
idejére meghatározott maximálisan kiszolgáltatható
mennyiséget.”
(2) Az R. 8. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A rendelt gyógyászati segédeszköz csak azonos
rendeltetésû eszközcsoporton belüli funkcionálisan
egyenértékû eszközzel helyettesíthetõ. Funkcionálisan
egyenértékûek azok a gyógyászati segédeszközök, amelyek használati értéke megegyezik, és mind funkcióban,
mind kihordási idõben azonos szolgáltatást nyújtanak a
beteg számára.”
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Az R. 12/A. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül
ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerint közzétett információról az
eszköz gyártójának és elérhetõségének megjelölésével, továbbá a használati útmutatóban foglaltakról vakok és
gyengénlátók részére kérésükre szóbeli tájékoztatást kell
adni.”

3. §
A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló
7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: Fr.) 5. §-a
a következõ új (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (2) bekezdés szerint közzétett információról az
eszköz gyártójának és elérhetõségének megjelölésével, továbbá a használati útmutatóban foglaltakról vakok és
gyengénlátók részére kérésükre szóbeli tájékoztatást kell
adni.”

4. §
Az Fr. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (5)–(6) bekezdés számozása
(6)–(7) bekezdésre módosul:
„(5) A (4) bekezdés szerint közzétett információról a vakok és gyengénlátók részére kérésükre szóbeli tájékoztatást kell adni.”

5. §
(1) Ez a rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 1. §-ának (1) bekezdésében „a kihordási idõre
maximálisan felírható mennyiséget” szövegrész helyébe
„a kihordási idõre maximálisan felírható és kiszolgáltatható mennyiséget” szövegrész,
b) az Fr. 4. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „használati utasítás” szövegrész helyébe a „használati útmutató” szövegrész
lép.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 12/A. §-ának (2) bekezdésében az „és pontírásban” szövegrész,
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b) az Fr. 5. §-ának (3) bekezdésében és 7. §-ának (4) bekezdésében az „és pontírásban” szövegrész, továbbá a
8. §-ának (2)–(4) bekezdése
hatályát veszti.
Dr. Molnár Lajos s. k.,
egészségügyi miniszter
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az adatszolgáltatást a melléklet szerinti ûrlappal teljesíti,
amely a Hivatal honlapjáról, illetve a kormányzati portálról letölthetõ.
(2) Az 1. § (2) bekezdése szerinti vasúti társaság a felügyeleti díj megfizetésével egyidejûleg adatot szolgáltat a
Hivatal számára az adott fizetési kötelezettség teljesítésére
megállapított határidõ lejártát megelõzõ 3 hónapban esedékessé vált hálózat-hozzáférési díj összegérõl.

A Hivatal feladatai

A gazdasági és közlekedési miniszter
42/2006. (VI. 29.) GKM
rendelete
a Magyar Vasúti Hivatal részére fizetendõ felügyeleti
díj megfizetésének módjáról és feltételeirõl
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. §-a (2) bekezdésének
22. pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel
a Vtv. 69. §-ának (2) bekezdésére – a következõt rendelem
el:
A felügyeleti díj
1. §
(1) A vasúti társaság a Vtv. 69. §-ának (2) bekezdésében
meghatározott felügyeleti díjat egyenlõ részletekben, legkésõbb minden év március 31-éig, június 30-áig, szeptember 30-áig és december 20-áig a Magyar Vasúti Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal) Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289256-00000000 számú elõirányzatfelhasználási keretszámlájára fizeti meg.
(2) Az a vasúti társaság, amely a tárgyévet megelõzõ évben nem fizetett hálózat-hozzáférési díjat, elõször arra a
negyedévre vonatkozóan fizet felügyeleti díjat, amelyben
hálózat-hozzáférési díjfizetési kötelezettsége keletkezett.
Ebben az esetben a fizetendõ felügyeleti díj kiszámítása a
tárgyidõszak – az (1) bekezdésben meghatározott idõpontokat megelõzõ három hónapban esedékessé vált hálózathozzáférési díj – összege alapján történik.

3. §
A Hivatal a felügyeleti díj megfizetésére és a felügyeleti
díjjal kapcsolatos adatszolgáltatásra vonatkozó kötelezettségek teljesítését a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 87–94. §-ai alapján ellenõrzi.

4. §
(1) Ha a vasúti társaság a felügyeleti díjat az elõírt határidõben nem, vagy nem az adatszolgáltatásában megjelölt
összegnek megfelelõen fizeti be, a Hivatal a fizetési kötelezettséget határozatban állapítja meg. A késedelmi pótlék
fizetésének kezdõ idõpontja az 1. § (1) bekezdése, illetve
az 5. § (3) bekezdése szerinti – elmulasztott – határidõt követõ nap.
(2) Amennyiben a Hivatal eljárása során megállapítja,
hogy a tudomására jutott adatok és a vasúti társaság által
szolgáltatott adatok között eltérés van – a tényállás tisztázását követõen – határozatával pótlólagos fizetési kötelezettséget állapít meg, illetve – túlfizetés esetén – a különbözetnek a következõ idõszakra vonatkozó felügyeleti díjban történõ jóváírásáról határozatával rendelkezik.

2. §

(3) Amennyiben a vasúti társaság által fizetendõ hálózat-hozzáférési díj mértéke a Hivatal határozata alapján az
érintett idõszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése,
illetve a felügyeleti díj mértékének határozattal történõ
megállapítását követõen megváltozik, a Hivatal határozatával a vasúti társaság terhére pótlólagos fizetési kötelezettséget állapít meg, illetve – a túlfizetés megállapítása
mellett – a különbözetnek a következõ idõszakra vonatkozó felügyeleti díjban történõ jóváírásáról rendelkezik.

(1) A vasúti társaság által fizetendõ felügyeleti díj
összegének ellenõrizhetõsége érdekében a vasúti társaság
a Hivatal számára minden év január 20-áig adatot szolgáltat az elõzõ évben a fizetésre kötelezett által belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díj mértékérõl. A vasúti társaság

(4) A vasúti társaság által fizetendõ hálózat-hozzáférési
díj mértékének a bíróság ítélete alapján történõ megváltoztatása esetén a (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Amennyiben a Hivatal a perben félként nem vesz részt,
a bíróság ítéletérõl a vasúti társaság az ítélet jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül tájékoztatja a Hivatalt.

Adatszolgáltatás
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Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) A 2. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettséget a 2006. évben e rendelet hatálybalépésétõl számított 15 napon belül kell teljesíteni.
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A vasúti társaság minden év január 20-áig köteles adatot
szolgáltatni az elõzõ évben a fizetésre kötelezett által belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díj mértékérõl.
Az a vasúti társaság, amely a tárgyévet megelõzõ évben
nem fizetett hálózat-hozzáférési (pályahasználati) díjat, a
felügyeleti díj megfizetésével egyidejûleg köteles adatot
szolgáltatni a Hivatal számára az adott fizetési kötelezettség teljesítésére megállapított határidõ lejártát megelõzõ
3 hónapban esedékessé vált hálózat-hozzáférési díj összegérõl.

(3) A 2006. év elsõ és második negyedévére vonatkozó
felügyeleti díjat a vasúti társaság e rendelet hatálybalépését követõ 15 napon belül fizeti meg.
(4) A 2005. évben pályahasználati díjat fizetett vasúti
társaság a 2006. év elsõ negyedévére vonatkozó felügyeleti díjat a 2006. év többi negyedévére irányadó összeg
52%-ának megfelelõ összegben fizeti meg.

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
2/2006. (VI. 29.) MeHVM
rendelete

(5) Az 1. § (2) bekezdésének alkalmazásában a 2006.
február 12-e elõtt fizetett hálózat-hozzáférési díjak nem
vehetõk figyelembe.

a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
létesítményeibe történõ belépés rendjérõl szóló
1/1996. (VI. 19.) TNM rendelet módosításáról
1. §

Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

Melléklet
a 42/2006. (VI. 29.) GKM rendelethez
ÛRLAP
Adatszolgáltatás a vasúti társaság által
belföldön fizetett hálózat-hozzáférési
(pályahasználati) díj mértékérõl
A Magyar Vasúti Hivatal részére fizetendõ
felügyeleti díj megfizetéséhez

A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok létesítményeibe történõ belépés rendjérõl szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM
rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében „a Miniszterelnöki
Hivatal nemzetbiztonsági ügyekben illetékes politikai államtitkára (a továbbiakban: politikai államtitkár)” szövegrész a hatályát veszti.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Szilvásy György s. k.,
a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter

20... évre
A vasúti társaság adatai (cégnév, székhely): ....................
...........................................................................................

Tárgyhó

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

Az elõzõ évben fizetett/elszámolt
összes hálózat-hozzáférési díj
(pályahasználati díj).
Ennek hiányában a vonatkozó
idõszakban fizetett/elszámolt
hálózat-hozzáférési díjak

Felügyeleti díj
és befizetési
határidõ

március 31.
június 30.
szeptember 30.
december 20.

Az oktatási és kulturális miniszter
1/2006. (VI. 29.) OKM
rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok
módosításáról szóló
17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról*
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) be* A rendelet melléklettel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
79. számának II. kötete tartalmazza, melyet az érintett elõfizetõk (iskolák)
kérés nélkül, más elõfizetõk kérésre CD-n megkapnak (telefon:
266-9290/237 és 238 mellék; fax: 338-4746; postacím: 1394 Budapest 62,
Pf. 357).
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kezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá a közoktatásról szóló törvény 8/A. §-ának,
27. §-ának (2) bekezdésében és (8) bekezdésében, továbbá
45. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására a következõket rendelem el:

a fejlesztéspolitika horizontális céljait képviselõ, kiváló
szakemberek közül a miniszterelnök által felkért 5 személy
állandó meghívottak: a miniszterek, illetve a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület tagjai.

1. §

3. A Nemzeti Fejlesztési Tanács értékeli a fejlesztéspolitikai célok megvalósulását, nyomon követi az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióban, valamint a Nemzeti
Fejlesztési Tervben rögzített célok teljesülését és az EU
fejlesztési irányelvek érvényesülését és összhangját, javaslatot tehet a Kormány részére fejlesztési tervek módosítására.

A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 1. számú melléklete
e rendelet mellékletével egészül ki.

2. §

4. A Nemzeti Fejlesztési Tanács évente háromszor ülésezik, szükség szerint gyakrabban is összehívható. Az üléseket a Nemzeti Fejlesztési Tanács elnöke hívja össze.

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

5. A Nemzeti Fejlesztési Tanács mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség látja el.
6. Ez a határozat 2006. július 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,

III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1064/2006. (VI. 29.) Korm.
határozata

miniszterelnök

A Kormány
1065/2006. (VI. 29.) Korm.
határozata
a fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggõ
egyes szervezeti kérdésekrõl

a Nemzeti Fejlesztési Tanács létrehozásáról
1. A Kormány annak érdekében, hogy az ország fenntartható növekedés és a tartós foglalkoztatás útján haladjon, gazdasági, társadalmi és területi különbségei kiegyenlítõdjenek, az ágazatokkal, a régiókkal és a szakmai partnerekkel közösen kialakított fejlesztési tervezést és végrehajtást a legszélesebb társadalmi érdekek ismeretére kívánja alapozni, ezért a Kormány tanácsadó testületeként
létrehozza a Nemzeti Fejlesztési Tanácsot.
2. A Nemzeti Fejlesztési Tanács
elnöke: a miniszterelnök
alelnöke: a miniszterelnök által felkért személy, aki a
Fejlesztéspolitikai Irányító Testület alelnöki feladatait is
ellátja
tagjai:
a regionális fejlesztési tanácsok összesen 7 képviselõje,
a Gazdasági és Szociális Tanács által delegált 7 személy,

A kormányprogram célul tûzi ki a fejlesztéspolitikai tervezés összehangolását, valamint az Európai Unió pénzügyi alapjainak igénybevételéhez szükséges, illetõleg a kizárólag hazai kormányzati finanszírozású fejlesztési tervek elkészítésének összehangolását. Ennek érdekében:
1. A Kormány a fejlesztéspolitika területén hozandó
kormányzati döntések megalapozott elõkészítése érdekében – javaslattevõ, véleményezõ, döntés-elõkészítõ, koordináló szervként – Fejlesztéspolitikai Irányító Testületet
(a továbbiakban: FIT) hoz létre.
2. A FIT
elnöke: a miniszterelnök
alelnöke: a FIT tagjai közül a miniszterelnök által felkért személy
tagjai: az operatív programok monitoring bizottságainak elnökei,
a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
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állandó meghívott: az államreformért felelõs kormánybiztos.
3. A FIT ügyrendjét és munkatervét maga állapítja
meg. A FIT ülésére meg kell hívni a Kormány azon tagjait,
akiknek feladatkörét, hatáskörét a tárgyalandó elõterjesztés, illetõleg napirendi pont érinti. A FIT ülésére az elnök
más személyeket is meghívhat.
4. A FIT javaslatot dolgoz ki, állást foglal a Kormány
számára a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokról, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak
igénybevételéhez szükséges tervekrõl, az operatív programokról, a támogatások felhasználásához szükséges intézményrendszer kialakításáról, valamint e témakörben indokolt szabályozásról.
Ennek körében különösen:
a) véleményezi az ország fejlesztéspolitikai stratégiáját;
b) feladatkörében megtárgyalja – a kormányülést megelõzõen – a fejlesztéspolitikai tárgyú, illetve fejlesztési
elõterjesztéseket – tekintet nélkül arra, hogy a fejlesztéseket hazai vagy EU költségvetés forrásaiból tervezik megvalósítani –, véleményt, javaslatot fogalmaz meg;
c) megtárgyalja és a Kormány részére véleményezi a
fejlesztéspolitikát és annak végrehajtását érintõ, az
Államreform Bizottság által készített dokumentumokat;
d) összehangolja a II. Nemzeti Fejlesztési Terv, a Nemzeti Akció Program, a Fenntartható Fejlõdés és a Nemzeti
Agrár-vidékfejlesztési Terv (NAVT) stratégiai tervezésével kapcsolatos feladatokat;
e) megtárgyalja és véleményezi – a fejlesztéspolitikával való összhang megteremtése érdekében – az agrár- és
vidékfejlesztési stratégiát;
f) véleményezi az operatív programokat;
g) véleményezi az operatív programok végrehajtását
szolgáló akcióterveket;
h) megtárgyalja az operatív programok kiemelt projektjeinek azonosítására és elõkészítésére vonatkozó dokumentumokat;
i) véleményezi az akcióterv intézkedéseivel elérni kívánt célokat, azok mérhetõ indikátorait, a lehetséges kedvezményezettek körét, a támogatás formáját, mértékét, a
támogatható tevékenységet, a támogatni tervezett projektek számát és a támogatási értéket, éves ütemezésben a
kedvezményezettek körét, a támogatás formáját, mértékét,
a támogatható tevékenységet, a támogatni kívánt projektek számát és a támogatási értéket éves ütemezésben (azaz
a pályázati kiírások paramétereit);
j) véleményezi az akciótervek, pályázatok elkészítésének módszertanát és a fejlesztéspolitikai célokkal való
összhangját;
k) véleményezi a kiemelt fejlesztések körét, a komplex
programokat, az operatív programok kiemelt projektjeit;

2006/79. szám

l) véleményezi az úgynevezett nagyprojekteket (nagy
támogatási értékû, az EU források abszorpciója szempontjából fontos beruházásokat);
m) nyomon követi az akciótervek és az operatív programok megvalósulását, ennek eredményeként kezdeményezheti az operatív programok mellett mûködõ monitoring bizottságoknál az operatív programok megvalósítására rendelkezésre álló pénzügyi források közötti átcsoportosítást, javaslatot tehet az operatív programok, pályázatok
tartalmára, azok módosítására;
n) állást foglal – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
(a továbbiakban: NFÜ) által kialakított – pályázati elbírálási szempontokról és a pályázatok mechanizmusáról;
o) véleményezi a közremûködõ szervezetek kialakításának, kiválasztásának módszerét, feltételrendszerét, nyomon követi tevékenységüket, e szervezetektõl rendszeresen beszámolót, tájékoztatót kérhet;
p) figyelemmel kíséri az országos fejlesztéspolitikai
koncepcióban (OFK), valamint az országos területfejlesztési koncepcióban (OTK) foglaltak megvalósulását, indokolt esetben módosítást kezdeményez;
q) véleményezi a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos által elõkészített fejlesztéspolitikáról szóló törvény
tervezetét;
r) indokolt esetben megtárgyalja az operatív programok irányító hatóságai mellett mûködõ szakértõi bizottságok fejlesztéspolitikát érintõ elõterjesztéseit, javaslatait.
5. Az NFÜ a II. Nemzeti Fejlesztési Terv és az operatív
programokhoz kapcsolódó tervezési, a végrehajtást nyomon követõ és értékelõ tevékenység megalapozására, a
minisztériumokban történõ tervezési tevékenység összehangolására, koordinálására Tervezési Operatív Bizottságot (a továbbiakban: TOB) hoz létre.
A TOB
elnöke: a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
A TOB tagjai:
– a minisztériumok ágazati tervezéssel, stratégia-alkotással foglalkozó szakértõi,
– az Ügynökség fejlesztéspolitikáért felelõs vezetõje és
az Ügynökség által delegált szakértõ(k),
– a Pénzügyminisztérium képviselõje,
– az irányító hatóságok vezetõi.
6. A TOB a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó
egy-egy operatív program elkészítésére albizottságként
Operatív Program Tervezési Koordinációs Bizottságot
(a továbbiakban: OPTKB) hoz létre, melynek vezetõje az
irányító hatóság vezetõje, tagja az adott operatív programban érintett ágazatért felelõs minisztérium vagy minisztériumok delegált képviselõje, illetõleg képviselõi, a Pénzügyminisztérium képviselõje, továbbá a FIT által delegált
FIT tag. Az OPTKB szükség szerint külsõ szakértõt is
meghívhat.
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7. Az NFÜ látja el a TOB, illetõleg az OPTKB mûködésével kapcsolatos titkársági feladatokat.
8. Az egyes operatív programok mellett mûködõ monitoring bizottságok elnökei az adott operatív programok vonatkozásában folyamatos szakmai felügyeletet látnak el. A
bizottság elnöke mint a FIT tagja a FIT által meghatározott
belsõ munkamegosztás szerint ezen túlmenõen:
a) részt vesz az operatív program irányító hatósága
mellett mûködõ, a kormányzati fejlesztéspolitika szakterületén egyeztetést végzõ tárcaközi szakmapolitikai egyeztetõ fórumon, azaz az OPTKB munkájában;
b) véleményt, észrevételt fogalmazhat meg az OPTKB
által megtárgyalandó, az egyes operatív programok, a pályázatok megvalósulását érintõ kérdések tekintetében;
c) kapcsolatot tart az egyes operatív program tartalma
által érintett minisztériumot vezetõ miniszterrel;
d) kapcsolatot tart az egyes operatív program kialakítása,
megvalósításának nyomon követése tárgyában a Regionális
Fejlesztési Tanács elnökével, a megyei önkormányzatok elnökeivel, a kistérségi társulások vezetõivel, a társadalmi szervezetek képviselõivel, a civil szervezetek vezetõivel.
9. A FIT tagjai a kormánybiztos útján az NFÜ, illetõleg
az annak részét képezõ irányító hatóságok tevékenységérõl, így különösen az operatív programok, pályázatok elõrehaladásáról információt, tájékoztatást kérhetnek.
10. A FIT feladatkörében – a Kormány részére készített
elõterjesztés formájában be nem terjesztett anyagokról –
kialakított álláspontjáról a kormánybiztos a Kormányt
rendszeresen tájékoztatja.
11. A FIT mûködésének feltételeirõl, valamint titkársági és ügyviteli feladatainak ellátásáról az NFÜ gondoskodik.
12. Ez a határozat 2006. július 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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2006. december 31-éig terjedõ idõtartamra Simon Gézát
kormánybiztossá nevezi ki azzal, hogy megbízatását a
központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány
tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi
LVII. törvény hatálybalépését követõ idõszakra is fenntartja. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök
irányítja.
2. A kormánybiztos
a) feladatkörében elõterjesztéseket készít a Kormány
részére;
b) kidolgozza a Kormány közigazgatási informatikai
stratégiáját, kezdeményezi a végrehajtáshoz szükséges feltételek megteremtését;
c) gondoskodik az európai integrációból eredõ, az egységes digitális rádiótávközlõ rendszerrel kapcsolatos feladatok koordinálásáról;
d) elõzetesen véleményezi a közigazgatási informatikai tárgyú elõterjesztések tervezeteit;
e) feladatai körében a minisztériumoktól, illetve a központi közigazgatási szervektõl adatokat, információkat,
elemzéseket szerez be;
f) gondoskodik a közigazgatási elektronikus azonosítási rendszer megvalósításáról és a 112-es sürgõsségi rendszerre alapozott tevékenységi rendszerek integrációjáról;
g) ellátja az elektronikus kormányzati gerinchálózattal
kapcsolatos feladatokat;
h) ellátja a Kormányzati Informatikai Egyeztetõ Tárcaközi Bizottság (KIETB), valamint az Elektronikus Kormányzat Operatív Bizottság (a továbbiakban: EKOB) elnöki feladatait;
i) külön jogszabály szerint irányítja a Központi Adatfeldolgozó és Nyilvántartó Hivatal, a Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal és a Távközlési Szolgálat vezetõjének tevékenységét.
3. A kormánybiztos feladata, hogy az 1. pontban foglalt
célkitûzések megvalósításához szükséges szervezetiintézményi rendszer kialakításához szükséges jogszabálytervezeteket elõkészítse.
Határidõ: 2006. szeptember 30.

A Kormány
1066/2006. (VI. 29.) Korm.
határozata

4. A kormánybiztost tevékenységének ellátásában a
Miniszterelnöki Hivatalban mûködõ titkárság segíti.

a közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól

5. A Kormány felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy a felügyeleti jog változásával összefüggésben a személyi állomány, a tárgyi és pénzügyi eszközök átadásának módjáról haladéktalanul állapodjanak meg
a kormánybiztossal.

1. A Kormány az elektronikus kormányzat megvalósításával, a közigazgatási informatika országos szintû fejlesztésével és mûködtetésével kapcsolatos egységes kormányzati tevékenység irányítására, az Elektronikus Közszolgáltatások Központja létesítésének elõkészítésére

6. Ahol kormányhatározat
– kormányzati informatikáért felelõs politikai államtitkárt, kormánymegbízottat,
– szolgáltató államért, kormányzati informatikáért felelõs kormánymegbízottat,
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– egységes digitális rádiótávközlõ rendszer (EDR) kialakításával kapcsolatos feladatok tekintetében kormánybiztost
említ, azon a közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztost kell érteni.
7. Ez a határozat 2006. július 1-jén lép hatályba. Hatálybalépésével egyidejûleg a Kormány által alapított közalapítványok és alapítványok kormányzati felelõseirõl és
egyes feladatokról szóló 1034/2003. (IV. 24.) Korm. határozat 1. pontjában „az informatikai és hírközlési miniszter
a Puskás Tivadar Közalapítvány”; szövegrész helyébe a
„Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter a Puskás Tivadar Közalapítvány” szöveg lép.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
34/2006. (VI. 29.) ME
határozata
központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
245/J. § (4) bekezdése alapján – a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 31/D. § (1) bekezdés
a) pontjára tekintettel – megállapítom, hogy
Kunos Imre központi tiszt címe – hivatásos szolgálati
jogviszonyának megszüntetésére tekintettel –
2006. június 30-i hatállyal
megszûnik.
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dr. Szaló Pétert, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökét e
tisztségébõl – 2006. június 30-i hatállyal –
felmentem.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
Alapító Okirata*
Az Alapító Okirat abból a célból készült, hogy az
1. pontban megjelölt alapítók a Magyar Honvédség személyi állományából – rajtuk kívül álló okból – megválni
kényszerülõk, szociális rászorultság esetén az állomány,
valamint az abból nyugdíjba vonultak támogatására a Ptk.
74/G. § (3) bekezdése alapján – figyelemmel a 2003. évi
XXIV. törvény 38. § (4) bekezdésére – a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány teljes vagyonának azonos
célú közalapítvány létesítése érdekében történõ felajánlásával, annak általános jogutódjaként – létrehozza a
Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítványt az
alábbiak szerint:
1. Alapítók
Magyar Köztársaság Kormánya (1055 Budapest, Kossuth tér 1–3.)
Honvéd Vezérkar fõnöke (1055 Budapest, Balaton u. 25.)
2. A Közalapítvány neve
Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
(a továbbiakban: Közalapítvány), rövidített neve: Honvéd
Közalapítvány
3. A Közalapítvány székhelye

Gyurcsány Ferenc s. k.,

1134 Budapest, Lehel út 41.

miniszterelnök

4. Az alapítót megilletõ jogosultságok gyakorlása

A Miniszterelnök
35/2006. (VI. 29.) ME
határozata

A Közalapítvánnyal kapcsolatban az alapítót megilletõ
jogosultságokat a továbbiakban – a Ptk. 74/C. § (7) bekezdése, valamint a 74/G. § (3) bekezdése alapján – a Magyar
Köztársaság Kormánya gyakorolja a közalapítvánnyá minõsítõ végzés jogerõre emelkedésének idõpontjától.

a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökének felmentésérõl
A Nemzeti Fejlesztési Hivatalról szóló 196/2003.
(XI. 28.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglalt jogkörömben, az illetékes miniszter javaslatára

*
A z A l a p í t ó O k i r a t mó d o s í t á s á t a F õ v á r o s i B í r ó s á g a
16.Pk.62.278/1990/24. számú végzésével a nyilvántartásában átvezette.
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5. A Közalapítvány célja
5.1. A Közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló
1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) alapján
közhasznú szervezetként, a Khtv. 26. § c) pont 2. alpontjában meghatározott szociális tevékenység, családsegítés,
idõskorúak gondozása, valamint a 18. alpontjában meghatározott munkaerõpiacon hátrányos helyzetû honvédségi
állományúak képzésének, foglalkoztatásának elõsegítése
és kapcsolódó szolgáltatások folytatása, mint a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 2. §-ában, továbbá a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi
IV. törvény 5. §-ában meghatározott közfeladatokat lát el.
Ennek keretében célja:
5.1.1. a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek
(a továbbiakban együtt: honvédség) hivatásos, szerzõdéses, közalkalmazotti és köztisztviselõi állománya, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalói munkába állásának elõsegítése, ha a honvédségtõl
létszámcsökkentés, átszervezés, vagy az elõmeneteli renddel összefüggõen, szerzõdéses katonák esetében ezen felül
a vállalt idõtartam leteltével kell megválniuk;
5.1.2. szociális rászorultság esetén segélyezi vagy szolgáltatásban részesíti:
a) az 5.1.1. alá tartozó hátrányos vagy súlyos élethelyzetû nagycsaládosokat, gyermeküket egyedül nevelõket,
pályakezdõket;
b) a honvédségtõl nyugállományba, nyugdíjba helyezetteket (a továbbiakban együtt: nyugdíjasok), és ezek
meghatározott hozzátartozóit;
c) a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggõen
balesetet, egészségkárosodást szenvedetteket, haláluk esetén ellátásra jogosult hozzátartozóikat (a hadköteles katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény
132. §-ában felsoroltak).
5.2. A Közalapítvány céljának megvalósítása során
közremûködik a jelzett közfeladatok ellátásában, tevékenységét a közhasznú szervezet követelményeinek megfelelõen végzi.
5.3. A Közalapítvány politikai pártoktól független
szervezet, a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 4. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyûlési képviselõt, megyei-, fõvárosi önkormányzati választásra jelöltet
nem állít, továbbá nem támogat.
6. Csatlakozás a Közalapítványhoz
A Közalapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel – a Kuratórium
egyetértésével – csatlakozhat.
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7. A Közalapítvány céljára rendelt vagyon
7.1. A Közalapítvány induló tõkéje megegyezik a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Alapítvány – mint jogelõd – 40 000 000 (negyvenmillió) Ft induló tõkéjével. A
jogelõd alapítvány az induló tõkén felül a saját tõke egyéb
elemeként átadja az átalakulási vagyonmérlegben szereplõ
és a mûködése során felhalmozott 13 601 000 (tizenhárommillió-hatszázegyezer) Ft tõkenövekedés összegét is.
7.2. A Közalapítvány vagyonának további forrásai:
7.2.1. magán- és jogi személyek adományai,
7.2.2. kamathozam,
7.2.3. a Honvédelmi Minisztérium mindenkori éves
költségvetésében a Közalapítvány támogatására jóváhagyott elõirányzat terhére folyósított pénzösszeg,
7.2.4. céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve vállalkozói tevékenység folytatása, melynek
eredménye kizárólag a Közalapítvány közhasznú céljaira
fordítható.
8. A Közalapítvány szervezete és szervei
8.1. A Kuratórium
A Közalapítvány legfõbb döntést hozó szerve a 11 tagú
Kuratórium.
Ennek elnökét, titkárát és tagjait az alapító jelöli ki.
8.1.1. A Kuratórium tagjai:
elnöke:
Palásti Ferenc
titkára:
Gyuris Mihály
további tagok:
Angyal István
Csetényi László
Dr. Zsiga Imre
Csicsári István
Felker Lajos
Tóth Béla
Fekete József
Kosaras László
Horváth Imre
8.1.2. A kuratóriumi tagok megbízatása megszûnik:
– halálával,
– lemondásával vagy a jelölés megszüntetésével,
– a Közalapítvány megszûnésével, továbbá
– a Kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C § (6) bekezdése alapján történõ visszavonásával, ha a Kuratórium a tevékenységével az alapítványi cél megvalósítását veszélyezteti.
8.1.3. A Kuratórium feladatai:
a) A Kuratórium dönt:
– a támogatások, szolgáltatások elnyerése lehetõségeirõl, feltételeirõl, pályázatok kiírásáról,
– a támogatásra irányuló javaslatok, pályázatok, kérelmek elbírálásáról, a támogatás módjáról, mértékérõl,
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– a Közalapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról,
illetve elutasításáról,
– vállalkozás létrehozásáról, az abban való részvételrõl, illetve ezek megszüntetésérõl, valamint az alapítványi
vagyon bármilyen más hasznosításáról, felhasználásáról,
– meghatározott ügyek intézésére külön szervezeti
egység létrehozásáról és annak mûködési rendjérõl.
b) A Kuratórium elfogadja:
– a Közalapítvány éves költségvetését,
– az éves beszámolót, valamint a Khtv. 19. § szerinti
közhasznúsági jelentést, melyeket tájékoztatás céljából
megküld az alapítónak,
– a Közalapítvány Szervezeti Mûködési Szabályzatát.
c) A Kuratórium beszámoltatja:
– a Közalapítvány titkárát a Közalapítvány éves tevékenységérõl.
d) A Kuratórium kezdeményezi:
– az Alapító Okirat szükség szerinti módosítását és
más, az alapító hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét.
8.1.4. A Kuratórium mûködése:
a) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább
negyedévente egyszer tartja. A Kuratórium ülését az elnök
– annak tartós akadályoztatása esetén a titkár – hívja össze
írásban a hely, az idõpont és a napirend megjelölésével. A
meghívót a Kuratórium tagjainak olyan idõpontban kell
megküldeni, hogy azt az ülés tervezett idõpontja elõtt legalább egy héttel kézhez kapják. A meghívóhoz csatolni
kell az esetleges írásbeli elõterjesztéseket is. Az elnök a
Kuratórium ülését bármelyik tag javaslatára is összehívhatja, a Felügyelõ Bizottság kezdeményezésére köteles azt
– harminc napon belül – összehívni. A kuratóriumi ülésre
tanácskozási joggal meghívhatók szakértõk, a honvédség
és más állami, illetve társadalmi vagy érdekképviseleti
szervek képviselõi.
b) A Kuratórium ülése nyilvános, azon bárki részt vehet. A Kuratórium határozatképes, ha a kuratóriumi tagok
többsége jelen van. Határozatait – az Alapító Okirat módosítását kezdeményezõ, illetve a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat jóváhagyására vonatkozó kivételével, melyeknél 2/3-os szavazati többség szükséges – egyszerû többséggel hozza meg. Szavazategyenlõség esetén a levezetõ
elnök szavazata dönt.
c) Az egymillió forintot meghaladó egyedi állami vagy
önkormányzati támogatásokról történõ döntéshozatalban
részt vevõ, valamint a támogatások felhasználásával való
elszámoltatást végzõ személyek, így az Országgyûlés és a
Kormány által alapított közalapítványoknál a támogatási
pénzeszköz juttatásáról dönteni jogosult tisztségviselõk a
köztisztviselõkre vonatkozó szabályok szerint kétévente
vagyonnyilatkozatot tesznek. A vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség a hozzátartozó vonatkozásában is fennáll.
Ennek elmulasztása esetén megbízatásuk az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 11/A. § (4) bekezdése alapján visszavonásra kerül.
d) A Kuratórium ülésérõl jegyzõkönyv készül, amely
rögzíti az ülés helyét, idõpontját, az ülésen részt vevõk ne-
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vét, a határozatképességet, az ülés lefolyásának rendjét és
a nyilatkozatok lényegét.
e) A Kuratórium határozatairól olyan nyilvántartást
kell vezetni, amelybõl megállapítható a döntés tartalma,
idõpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk
számaránya (személye).
f) A Kuratórium határozatairól az érintetteket írásban
kell tájékoztatni. Emellett a döntéseket a soron következõ
ülésig ki kell függeszteni a Közalapítvány hivatalos helyiségében, ezáltal lehetõvé téve azok bárki által történõ
megismerését.
g) A Közalapítvány céljáról, tevékenységérõl, mûködésérõl, a támogatások feltételeirõl, azok elnyerése módjáról kiadványban kell az érintett személyi kört tájékoztatni.
h) A Közalapítvány évi beszámolójáról a tárgyévet követõ 90 napon belül kell tájékoztatást adni a honvédségi
sajtó (MAGYAR HONVÉD), illetve érdekképviseleti
szervek orgánumai (BAJ-TÁRS, EGYSÉG) útján.
i) A Közalapítvány mûködésével kapcsolatos iratokba
a vezetõ tisztségviselõk és – az adatvédelmi szabályok betartásával – más személyek a Közalapítvány hivatali helyiségében – a titkárral elõzetesen egyeztetett idõpontban –
betekinthetnek, a közhasznúsági jelentésrõl saját költségre
másolatot készíthetnek.
8.2. A Közalapítvány képviselete:
8.2.1. A Közalapítványt harmadik személyek és a hatóságok elõtt a Kuratórium elnöke és titkára önállóan képviselik. Képviseleti joguk önálló és teljes körû. A képviseleti
jogukat akadályoztatásuk esetén – írásbeli meghatalmazással – átruházhatják bármely két kuratóriumi tagra, akik
együttesen jogosultak aláírásra. A meghatalmazás vagy
konkrét ügyben való képviseletre, vagy határozott idõre
szólhat.
8.2.2. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez – a Ptk. 29. § (3) bekezdés rendelkezésének megfelelõen minden esetben – két képviseleti joggal felruházott személy együttes aláírása szükséges.
9. A Titkárság
A Közalapítvány titkársága a Közalapítvány döntéselõkészítõ, végrehajtó és adminisztrációs szerve. A titkár
vezetésével ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a
Szervezeti és Mûködési Szabályzat számára meghatároz.
10. A Felügyelõ Bizottság
10.1. A Felügyelõ Bizottság a Közalapítvány felügyelõ
szerve, amelynek elnökét és két tagját az alapító bízza
meg.
10.2. A Felügyelõ Bizottság személyi összetétele:
elnöke:
Németh Júlia
tagjai:
Ignácz János
Kókai István
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10.3. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a Közalapítvány
mûködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ tisztségviselõktõl jelentést, a Közalapítvány munkavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja. A Felügyelõ Bizottság elnöke, tagja a
Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve
részt vesz, ha jogszabály így rendelkezik.
10.4. A Felügyelõ Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy a Közalapítvány mûködése során
olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértõ esemény (mulasztás) történt,
amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé, illetõleg ha a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét
megalapozó tény merült fel.
10.5. A Kuratóriumot a Felügyelõ Bizottság indítványára – annak megtételétõl számított 30 napon belül –
össze kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a
Kuratórium összehívására a Felügyelõ Bizottság is jogosult.
10.6. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mûködés
helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelõ Bizottság errõl köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
10.7. A Felügyelõ Bizottság ügyrendjét maga állapítja
meg.
11. A Közalapítvány gazdálkodása, közhasznúsági
nyilatkozatok
11.1. A Közalapítvány a vagyonát rendeltetésének
megfelelõen a közhasznú céljainak megvalósítására, közfeladatai ellátására használja fel az alábbiak szerint:
11.1.1. viseli a honvédségtõl rajtuk kívül álló okból
megválni kényszerülõk foglalkoztatása elõsegítését szolgáló át-, illetve továbbképzés költségeit vagy azok egy
részét,
11.1.2. segélyezi a honvédség személyi állománya tagjait, a szolgálati kötelmek teljesítésével összefüggésben
balesetet, egészségkárosodást szenvedetteket, utóbbiak
halála esetén ellátásra jogosult hozzátartozóikat, ha szociális helyzetükre tekintettel támogatásra szorulnak,
11.1.3. segélyezi az arra rászoruló nyugdíjasokat és
meghatározott hozzátartozóikat, részükre szociális szolgáltatásokat nyújt.
11.2. A Közalapítvány által nyújtott segélyek, támogatások és szolgáltatások igénybevételének feltételeit, elnyerésük rendjét külön szabályzat határozza meg.
11.3. A Közalapítvány a támogatásban részesítettekkel
– a szociális ellátás kivételével – a támogatás célját, az elszámolás tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenõr-
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zés módját és a szerzõdésszegés következményeit tartalmazó szerzõdést köteles kötni.
11.4. A Közalapítvány vállalkozási tevékenysége a
Közalapítvány közhasznú céljait nem veszélyeztetheti és
gazdálkodása eredményét kizárólag az Alapító Okiratban
megjelölt tevékenységre fordíthatja.
11.5. A közalapítványi pénzeket a Közalapítvány saját
pénzforgalmi jellegû bankszámláján tartja.
11.6. A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt Alapító Okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.
11.7. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi irányítást
biztosító befolyással rendelkezik, és amelyben felelõssége
nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
11.8. A Közalapítvány az államháztartás alrendszereitõl – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli szerzõdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzõdésben
meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját.
11.9. A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az
általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot
meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a
Közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a
nyugellátás jellegû ellátások és a természetes személyek
részére nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
11.10. A Közalapítvány bármely cél szerinti juttatását
pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbõl – az eset összes
körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a
pályázatnak elõre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
11.11. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául
nem szolgálhat.
11.12. A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírt nem bocsáthat ki.
11.13. A Közalapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez
közhasznú tevékenységét veszélyeztetõ mértékû hitelt
nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.
11.14. A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységébõl, illetve vállalkozási tevékenységébõl származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
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11.15. A Közalapítvány jelen Alapító Okirat szerinti
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az általa végzett szolgáltatás igénybevételének módját
országos sajtó (Népszabadság) útján is nyilvánosságra
hozza.
11.16. A Közalapítvány a közhasznú jogállásának
megszûnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni,
illetõleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerzõdésébõl
eredõ kötelezettségeit idõarányosan teljesíteni.
12. Összeférhetetlenségi szabályok és a díjazás
12.1. A Közalapítvány tisztségviselõire alkalmazni
kell a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény 8–9. §-aiban foglaltakat:
– a Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt
az a tag vagy tisztségviselõ, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, vagy
b) bármilyen elõnyben részesül, illetve a megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt,
– nem minõsül elõnynek a Közalapítvány cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás,
– a Kuratórium tagja vagy tisztségviselõje nem lehet a
Felügyelõ Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója,
– a közhasznú szervezet megszûntét követõ két évig
nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
– annak megszûntét megelõzõ két évben legalább egy évig –
vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki,
– a Közalapítvány vezetõ tisztségviselõje, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
Ezen összeférhetetlenségi szabály vonatkozik a Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjaira is,
– nem lehet a felügyelõ szerv elnöke vagy tagja, illetve
könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezetõ szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli
más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem
rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítõ okiratnak megfelelõ cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)–c) pontokban meghatározott személyek
hozzátartozója.
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12.2. A Kuratórium és a Felügyelõ Bizottság tagjai
tiszteletdíjban részesülhetnek, amelynek mértéke nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér összegének kétszeresét. A tiszteletdíj mértékét a fenti keretek között a Kuratórium határozza meg. A tisztség ellátásával kapcsolatban
felmerült költségeiket a Közalapítvány megtéríti. A titkár,
a titkárságon foglalkoztatottak és szakértõk a Kuratórium
által meghatározott díjazásban részesülnek.
13. A Közalapítvány megszûnése
13.1. A Közalapítvány a Polgári Törvénykönyvben
meghatározott esetekben és módon szûnik meg.
13.2. Megszûnés esetén a Közalapítvány kötelezettségei teljesítése után fennmaradó vagyonát az alapító – a
nyilvánosság megfelelõ tájékoztatása mellett – hasonló
célra köteles fordítani.
14. Záró rendelkezések
14.1. A Közalapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.
14.2. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény, illetõleg a Közalapítvány tevékenységére
vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
14.3. Az alapítónak jogában áll jelen Alapító Okirat
módosítása, amennyiben az Alapító Okiratban lefektetett
alapítványi célok elérése érdekében szükséges.
Budapest, 2006. június 21.
A Magyar Köztársaság Kormánya nevében:
Dr. Szekeres Imre s. k.,
honvédelmi miniszter

A Magyar Nemzeti Bank
közleménye
a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza
árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek
euróra átszámított árfolyamairól
A Magyar Nemzeti Bank a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvény – 2002. évi XLII. törvény
28. § (1) bekezdésével megállapított – 82. §-a (1) bekezdése alapján az alábbiakban teszi közzé a Magyar Nemzeti
Bank hivatalos deviza árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek euróban megadott árfolyamát:
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Afganisztán
Albánia
Algéria
Amerikai
Virgin-szigetek
Andorra
Angola
Antigua
Argentína
Aruba
Azerbajdzsán
Azori-szigetek
Bahama-szigetek
Bahrein
Baleár-szigetek
Banglades
Barbados
Belize
Belorusszia
Benin
Bermuda
Bhutan
Bissau-Guinea
Bolívia
Bosznia Herzegovina
Botswana
Brazilia
Brit-Virgin-szigetek
Brunei
Burkina Faso
Burma
Chile
Ciprus
Comore-szigetek
Costa-Rica
Csád
Dél-afrikai Köztársaság
Dominika
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti
Egyenlítõi Guinea
Egyesült Arab
Emirátusok
Egyiptom
El Salvador
Elefántcsontpart
Ecuador
Etiópia
Észak-Korea
Észtország
Falkland-szigetek
Feröer-szigetek
Fidzsi-szigetek
Francia Csendes-óceáni
szigetek
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Pénznem

1 euró =

afghani
lek
dinár

54.3477
123.2350
92.6286

amerikai dollár
euro
kwanza
kelet-karibi dollár
peso
florin
új manat
euro
bahamai dollár
bahreini dinár
euro
taka
barbadosi dollár
belizei dollár
rubel
CFA frank
bermudai dollár
ngultrum
CFA frank
boliviano
márka
pula
real
amerikai dollár
brunei dollár
CFA frank
kyat
chilei peso
ciprusi font
comorei frank
colon
CFA frank
rand
kelet-karibi dollár
dominikai peso
dzsibuti frank
CFA frank

1.2640
1.0000
101.5900
3.4127
3.8911
2.2625
1.1340
1.0000
1.2640
0.4765
1.0000
87.8193
2.5279
2.4995
2709.9100
655.9570
1.2640
57.9395
655.9570
10.1053
1.9558
7.4135
2.8466
1,2640
2,0139
655.9570
8.1143
686.0090
0.5750
491.9680
647.3890
655.9570
8.6518
3.4127
41.5524
221.1830
655.9570

dirham
egyiptomi font
colon
CFA frank
amerikai dollár
etiópiai birr
won
észt korona
falklandi font
dán korona
fidzsi dollár

4.6426
7.2772
11.0621
655.9570
1.2640
11.0431
170.6000
15.6465
0.6833
7.4558
2.2151

CFP frank

119.2500

Ország

Francia Guyana
Fülöp-szigetek
Gabon
Gambia
Ghana
Gibraltár
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guyana
Guinea
Haiti
Holland Antillák
Honduras
Hongkong
India
Indonézia
Irak
Irán
Izrael
Jamaica
Jemen
Jordánia
Kajmán-szigetek
Kambodzsa
Kamerun
Kanári-szigetek
Katar
Kazahsztán
Kenya
Kiribati
Kína
Kolumbia
Kongó
Kongói Köztársaság
Közép-afrikai
Köztársaság
Kuba
Laosz
Lesotho
Lettország
Libanon
Libéria
Liechtenstein
Litvánia
Líbia
Madagaszkár
Madeira
Makaó
Macedónia
Malajzia
Malawi
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1 euró =

euro
1.0000
peso
67.1790
CFA frank
655.9570
dalasi
35.7699
cedi
11555.7000
gibraltári font
0.6833
kelet-karibi dollár
3.4127
dán korona
7.4558
euro
1.0000
amerikai dollár
1.2640
quetzal
9.6313
guyanai dollár
240.1410
guineai frank
5687.7800
gourde
48.8517
a.gulden
2.2625
lempira
23.8824
hongkongi dollár
9.8137
indiai rúpia
57.9395
rúpia
11745.3000
új iraki dinár
1857.4300
rial
11586.0000
shekel
5.6044
jamaicai dollár
83.3513
rial
248.8210
jordániai dinár
0.8955
kajmán dollár
1.0827
riel
5125.1100
CFA frank
655.9570
euro
1.0000
katari rijál
4.6008
tenge
151.4530
kenyai shilling
93.0900
ausztráliai dollár
1.7119
renminbi jüan
10.1141
kolumbiai peso
3238.6800
CFA frank
655.9570
kongói frank
565.6190
CFA frank
kubai peso
új kip
maluti
lat
libanoni font
liberiai dollár
svájci frank
litas
líbiai dinár
ariary
euro
pataca
dinár
ringgit
malawi kwacha

655.9570
1.2640
12766.7000
8.6518
0.6960
1900.9800
68.2506
1.5574
3.4527
1.6406
2746.5600
1.0000
10.1041
61.3151
4.6033
175.8850

5974
Ország

Maldív-szigetek
Mali
Marokkó
Martinique
Mauritius
Mauritánia
Málta
Moldávia
Monaco
Mongólia
Montserrat
Mozambik
Namíbia
Nauru
Nepál
Niger
Nigéria
Nicaragua
Nyugat-Szamoa
Omán
Örményország
Pakisztán
Panama
Pápua Új-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairn-sziget
Puerto Rico
Réunion
Ruanda
Salamon-szigetek

MAGYAR KÖZLÖNY
Pénznem

1 euró =

rufiyaa
16.1786
CFA frank
655.9570
dirham
11.0570
euro
1.0000
mauritiusi rúpia
38.9044
uguiya
342.9100
máltai líra
0.4293
moldvai lej
16.9054
euro
1.0000
tugrik
1478.8200
kelet-karibi dollár
3.4127
metical
32526.1000
namíbiai dollár
8.6518
austráliai dollár
1.7119
nepáli rúpia
92.7032
CFA frank
655.9570
naira
162.1650
cordoba
21.7147
tala
3.5176
ománi rial
0.4867
dram
533.9980
rúpia
76.1277
balboa
1.2640
kina
3.7711
guarani
7116.0500
új sol
4.1243
angol font
0.6833
amerikai dollár
1.2640
euro
1.0000
ruandai frank
681.5850
salamon-szigeteki
dollár
9.1303
euro
1.0000
dobra
8626.1200
seychelles-i rúpia
6.9778
leone
3729.8500

San Marino
Sao Tome-sziget
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Spanyol Kikötõk Észak
Afrikában
euro

1.0000
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Pénznem

Sri-Lanka
Szaúd-Arábia
Szenegál
Szingapúr
Szíria
Szomália
Szt. Ilona
Szt. Kristóf
Szt. Lucia
Szt. Péter
Szt. Vencel
Szudán
Szurinam
Szváziföld
Thaiföld
Tajvan
Tanzánia
Togo
Tonga-szigetek
Trinidad és Tobago
Tunézia
Turks-és Caicosszigetek
Tuvalu
Uganda
Uruguay
Vanuatu
Vatikán
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Zöld-foki-szigetek

sri lanka-i rúpia
szaúdi rial
CFA frank
szingapúri dollár
szíriai font
szomáli shilling
angol font
kelet-karibi dollár
kelet-karibi dollár
euro
kelet-karibi dollár
dinár
dollár
lilangeni
baht
tajvani dollár
tanzániai shilling
CFA frank
paanga
trinidad és tobagói
dollár
tunéziai dinár

1 euró =

130.9070
4.7407
655.9570
2.0139
65.9882
1693.6300
0.6833
3.4127
3.4127
1.0000
3.4127
276.9880
3.4696
8.6518
48.6179
41.0367
1591.3100
655.9570
2.5719
7.9546
1.6820

amerikai dollár
1.2640
austráliai dollár
1.7119
új shilling
2347.1600
uruguay-i peso
30.0821
vatu
143.3890
euro
1.0000
dong
20201.7000
kwacha
4341.6700
dollár
127906.1000
zöld-foki escudo
110.7180

Magyar Nemzeti Bank
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye
A BM Központi Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül –
az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát teszi közzé:
186689C
092459A
335715C
755395D
956180A
208163E
142226F
692823E
283039C
538851F
093110E
783621E
888205F
158738E
123471E
921429B
287886F
345228E
156197G
036319C
179224D
471640A
127602E
648955D
017103F
440132E
085427E
489410C
321026B
814905D
102311E
964064E
405006E
368432D
312695D
154392D
993878C
980164E
534793D
304059C
403768E
317382C
956130B
784058C
303058C

434089A
245284D
847002A
026098C
445509D
104694F
227893E
609265F
515988E
514734B
306990E
217944D
916681A
666238E
472206E
808062C
592261B
120252F
891886E
624170D
620892F
622637A
138757B
727608E
932865E
344628C
990719F
477470E
677503E
193426C
464648E
400267C
185395F
892114D
275862C
514444D
101165C
866336E
166193C
754280E
733410B
273545D
150128F
728022B
500362B

311365E
074660G
580649C
300436C
180934B
690174D
692777E
821082D
836433E
140264D
089449E
714302C
329658F
621523E
392990C
455178B
698701B
182147B
566577F
506353D
938440F
943783D
372827C
718038A
595937F
696154B
289958C
213136E
632142A
610329E
372367C
148518A
299558D
660097A
491678E
027875A
107659C
739000D
359456G
458517E
676217F
492333E
550796E
368777F
025495F

396373B
554483E
953359A
516752B
692891E
890188C
204470D
230876B
384215C
081201B
698507F
642061B
972893E
481556D
479850D
528576D
816853C
134139C
918817A
231309B
682027D
244108G
136331B
873134D
886858B
038788F
238878F
656516A
065607C
075026C
111350E
769652D
555874F
915306F
026056C
600512C
056365F
985613A
106535D
958911E
684161C
555727D
684238A
349068C
320308D

432370D
721965D
689017C
935837E
195066F
817294C
942143A
499369D
059984B
827624B
778911C
725268B
002713B
053631C
912127D
360568B
134665E
638107A
123537F
073548C
678525D
521722C
105669A
473477F
615323B
383130C
253690G
230362B
094552F
812599F
575292B
675782C
750759C
024168B
748861D
532926F
031142E
647199F
298310D
093775A
374445G
345821D
133908C
763913E
977275D

Közlekedési Nyilvántartó Osztály
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 44. számában közzétett, a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt szövegében a 169. § (1) bekezdése és a hozzá tartozó lábjegyzet szövege helyesen:
„169. § (1)364 Az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság a kizárásról (32. §, 39. §), a védõnek a kirendelés alóli felmentésérõl és a kirendelt védõ díjának megállapításáról [48. § (6) és (9) bek.], a védõ kirendelésének visszavonásáról, ha annak oka megszûnt [49. § (2) bek.], az igazolási kérelem elbírálásáról (66. §), a
mulasztással és a meg nem jelenéssel okozott költség viselésére kötelezésrõl (69. §), az ügyek egyesítésérõl, elkülönítésérõl, áttételérõl (72. §), a bûnügyi költség megállapításáról [74. § (2) bek.], a személyes költségmentességrõl, illetve az okozott költség viselésére kötelezésrõl [74. § (3)–(4) bek.], a tanú és a szakértõ mentességre történt hivatkozásának el nem fogadásáról [94. §, 113. § (3) bek.], a szakértõ kirendelésérõl (100. §, 111. §), kizárásáról (103. §), felmentésérõl
(104. §), díjának megállapításáról [105. § (6) bek.], a tolmács kirendelésérõl, kizárásáról, felmentésérõl, díjának megállapításáról (114. §), a kényszerintézkedésekrõl (VIII. Fejezet) – kivéve a testi kényszer alkalmazását (163. §) –, a határozat kijavításáról [169. § (5) bek.], a feljelentés elutasításáról (174. §), az eljárás felfüggesztésérõl (188. §), a felfüggesztett nyomozást követõen az eljárás folytatásáról (188. §), a nyomozás megszüntetésérõl (190. §, 192. §), a megszüntetett nyomozást követõen az eljárás folytatásáról (191. §), az ügyész a szakértõ bevonásáról (112. §), a nyomozás határidejének meghosszabbításáról (176. §),
a nyomozás részbeni mellõzésérõl (187. §) és a panasz elbírálásáról [195. § (4) bek.], a halaszthatatlan nyomozási cselekmény elleni jogorvoslat elbírálásáról
[195. § (7) bek.] határozatot hoz. Az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság más intézkedéseit is határozatba foglalhatja.”
,,364 A 169. § (1) bekezdésének elsõ mondata a 2006: LI. törvény 76. §-ával megállapított szöveg. A rendelkezés 2006. július 1. napján lép hatályba.”

(Kézirathiba)

ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!
2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató
és tájékoztató központjába költözik, ahol a megszokott kiadványokon kívül bõvebb szolgáltatások
(jogszabálykeresés, irodai és nyomdai szolgáltatások, terméktámogatás, internetkávézó, olvasósarok stb.)
állnak az ügyfelek rendelkezésére.
Az új elérhetõségek:
Közlöny Centrum 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány utca – Nyár utca sarkán)
tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu, www.kozlonycentrum.hu
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.
Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6. telefon/fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.

Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát.
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás

5978

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/79. szám

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 20 664 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.,
tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és
Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., tel./fax:
267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út 30., bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Közlöny Centrumban (1072 Budapest, Rákóczi út
30., bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................
Elõfizetési díj

egy évre
fél évre
negyedévre

95 760 Ft
50 400 Ft
26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Pulay Gyula. A szerkesztésért felelõs: dr. Müller György. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a kiadó Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. (tel./fax: 267-2780) szám alatti közlönyboltjában vagy a
Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275),
illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 207 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +184 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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