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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
138/2006. (VI. 29.) Korm.

rendelete

egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi
gázár- és távhõ-szolgáltatási támogatásáról

A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
55. §-ának r) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján,
és – a táv hõ-szol gál ta tá si tá mo ga tás vo nat ko zá sá ban – az
Al kot mány 35.  §-ának (2) be kez dé se sze rin ti jog kö ré ben a
Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

(1) E ren de let sza bá lya it egyes szo ci á li san rá szo rult,
a) ve ze té ken szol gál ta tott föld gázt, pro pán- és bu tán

gázt, va lamint ezek ele gyét (a továb biakban együtt: gáz)
ház tar tá si cél ra hasz ná ló csa lá dok 2006. au gusz tus 1-jé tõl
2006. de cem ber 31-éig tör té nõ tá mo ga tá sá ra (a továb biak -
ban: gáz ártá mo ga tás),

b) táv hõ-szol gál ta tást igény be vevõ csa lá dok 2006. ok-
tó ber 1-jé tõl 2006. de cem ber 31-éig tör té nõ tá mo ga tá sá ra
(a továb biak ban: táv hõ tá mo ga tás)
kell al kal maz ni.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban
a) ház tar tás: a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá -

sokról szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biakban: Szt.)
4.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban meg ha tá ro zot tak,

b) ház tar tá si cél: fõ zés, sü tés, víz me le gí tés, fû tés és
hû tés cél já ra szol gá ló be ren de zé sek gáz zal tör té nõ mû köd -
te té se,

c) jö ve de lem: az Szt. 4. §-a (1) be kezdésének a) pont já-
ban meg ha tá ro zot tak,

d) ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék: a csa ládok tá mo-
gatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. tör vény (a továb biak-
ban: Cst.) 11. §-a (1) be kezdésének g), h) vagy i) pont já ban 
meg ha tá ro zott össze gû csa lá di pót lék,

e) nagy csa lá dos: a Cst. 11. §-a (1) be kezdésének e)
vagy f) pont já ban meg ha tá ro zott össze gû csa lá di pót lék -
ban ré sze sü lõ, to váb bá a ne ve lõ szü lõ ként, hi va tá sos ne ve -
lõszülõként leg alább há rom gyermek után a Cst. 11. §-a
(1) be kez dé sé nek j) pont já ban meg ha tá ro zott össze gû csa-
lá di pót lék ban ré sze sü lõ sze mély,

f) nyug el lá tás: a tár sa da lom biz to sí tá si nyug el lá tás ról
szóló 1997. évi LXXXI. tör vény 6. §-a szerinti el látások,

g) nyug díj sze rû el lá tás: a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó -
ság, a Ma gyar Ál lam vas utak Zrt. Nyug díj Igaz ga tó ság

(a továb biak ban együtt: nyug díj fo lyó sí tó szer vek) ál tal fo-
lyó sí tott át me ne ti já ra dék, egész ség ká ro so dá si já ra dék,
rok kant sá gi já ra dék, rend sze res szo ci á lis já ra dék, köz pon -
ti szo ci á lis se gély, há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö-
ve de lem pót lék, nem ze ti gon do zá si díj, ha di gon do zot ti
pénz el lá tás, il let ve nem ze ti helyt ál lá sért el ne ve zé sû pót-
lék,

h) fo gya té kos sá gi tá mo ga tás: a fo gya té kos sze mé lyek
jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998.
évi XXVI. tör vény 22. §-a szerinti el látás.

(3) A gáz fo gyasz tás mé ré sé re, a gáz ártá mo ga tás ér vé -
nye sí té sé re és el szá mo lá sá ra, va la mint az el len õr zés re és a
jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza fi ze té sé re a
ked vez mé nyes gáz el lá tás igény be vé te lé rõl  szóló 50/2003.
(VIII. 14.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) szabályait
az e ren de let sze rin ti el té ré sek kel kell al kal maz ni.

2. §

(1) Gáz ártá mo ga tás ra jo go sult a fo gya té kos sá gi tá mo-
ga tás ban vagy ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze-
sü lõ, il le tõ leg nagy csa lá dos sze mély, amennyi ben ház tar -
tá sá ban

a) az éves ház tar tá si célú gáz fo gyasz tás meg ha lad ja az
51 000 MJ-t, de nem éri el a 170 000 MJ-t, és

b) az egy fõre jutó havi jö vedelem nem ha ladja meg az
öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek
200%-át, egy sze mé lyes ház tar tás ese tén 300%-át.

(2) Táv hõtá mo ga tás ra jo go sult
a) a nyug el lá tás ban, bal ese ti nyug el lá tás ban vagy

nyug díj sze rû el lá tás ban ré sze sü lõ, vagy
b) a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban vagy ma ga sabb

össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ, il le tõ leg nagycsa-
ládos
sze mély, ha ház tar tá sá ban táv hõszol gál ta tást vesz nek
igénybe és az egy fõre jutó havi jö vedelem nem ha ladja
meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé-
nek 200%-át, egy személyes háztartás esetén 300%-át.

3. §

(1) A gáz ár-, il let ve táv hõtá mo ga tás ra (a továb biak ban
együtt: tá mo ga tás) való jo go sult sá got az élet vi tel sze rû la-
kó hely vagy tar tóz ko dá si hely sze rint ille té kes te le pü lé si
(fõ vá ro si ke rü le ti) ön kor mány zat jegy zõ je (a továb biak -
ban: jegy zõ) ál la pít ja meg.

(2) A ház tar tás ban élés meg ál la pí tá sá nál a sze mé lyi -
adat- és lak cím nyil ván tar tás az irány adó. Ha a jo go sult a
tar tóz ko dá si he lye sze rint igény li a tá mo ga tást, a jegy zõ
er rõl ér te sí ti a la kó hely sze rin ti jegy zõt.

(3) A tá mo ga tás ugyan azon ház tar tás ban csak egy jo go -
sult nak ál la pít ha tó meg.
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(4) A jo gosult a gáz ár- és a táv hõtámogatást nem ve heti
igény be egy ide jû leg.

(5) A tá mo ga tás sal kap cso la tos ügyek ben fe let tes szerv-
ként a me gyei szo ci á lis és gyám hi va tal jár el.

4. §

(1) A gáz ártá mo ga tás össze ge
a) évi 51 001–102 000 MJ gáz fogyasztásra 0,469 Ft/MJ,
b) évi 102 001–170 000 MJ gáz fogyasztásra 0,714 Ft/MJ.

(2) Tár sas há zi fo gyasz tó ese tén a gáz ártá mo ga tás mér-
tékét az R. 5. §-ának (2) be kezdése sze rint kell meghatá-
roz ni. A jo go sult ré szé re járó gáz ártá mo ga tás össze gét az
egy la kás ra szá mí tott át la gos fo gyasz tás alap ján kell meg-
ál la pí ta ni.

(3) A táv hõtámogatás havi összege 2500 fo rint.

5. §

(1) A tá mo ga tás iránt ké rel met az 1. szá mú mel lék let
sze rin ti igény lõ la pon a 6.  § (3) be kez dé se sze rin ti idõ pon -
tig le het be nyúj ta ni a jegy zõ höz. Az igény lõ la pot a Ma-
gyar Ál lam kincs tár nak az igény lõ la kó he lye vagy tar tóz -
ko dá si he lye sze rint ille té kes te rü le ti Igaz ga tó sá ga – a fõ-
városban és Pest megyében a Bu dapesti és Pest Me gyei
Re gi o ná lis Igaz ga tó ság – (a továb biak ban együtt: Igaz ga -
tó ság) 2006. au gusz tus 1-jé ig meg kül di a fo gya té kos sá gi
tá mo ga tás ban vagy ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban
ré sze sü lõ, il le tõ leg nagy csa lá dos sze mé lyek nek.

(2) A ké re lem hez mel lé kel ni kell
a) a nyug el lá tás, bal ese ti nyug el lá tás, nyug díj sze rû el-

lá tás, fo gya té kos sá gi tá mo ga tás, il let ve a ma ga sabb össze-
gû vagy nagy csa lá dos ként igény be vett csa lá di pót lék fo-
lyó sí tá sát iga zo ló ira tot vagy an nak fény má so la tát,

b) az elõ zõ havi jö ve de lem re vo nat ko zó ada to kat iga-
zo ló ira tot vagy an nak fény má so la tát,

c) gáz ártá mo ga tás ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg-
elõ zõ hó nap ra ki ál lí tott gáz szám lát (rész szám lát), il let ve
– ha a tár sasház egy kö zös gáz mérõvel ren delkezik – a kö -
zös kép vi se lõ vagy a kép vi se let tel meg bí zott sze mély vagy
szer ve zet ál tal ki adott iga zo lást a gáz mé rõ azo no sí tó szá-
má ról,

d) a táv hõtá mo ga tás ese tén a ké re lem be nyúj tá sát meg-
elõ zõ hó nap ra ki ál lí tott táv hõ-szol gál ta tá si szám lát, il le tõ -
leg a táv hõszol gál ta tás dí ját tár sas ház vagy la kás szö vet ke -
zet út ján meg fi ze tõk ese té ben a tár sas ház vagy la kás szö -
vet ke zet kép vi se le té re jo go sult sze mély (kö zös kép vi se lõ)
szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály zat alap ján ki ál lí tott, a szol-
gál ta tás igény be vé te lé rõl ki adott iga zo lá sát.

6. §

(1) A jegy zõ a tá mogatásra való jo gosultságot – az 1. §
(1) be kez dé sé nek figye lembe véte lével – a ké re lem be-
nyúj tá sa hó nap já nak elsõ nap já tól kez dõ dõ en a 2006. de-
cem ber 31-éig ter je dõ idõ szak ra ál la pít ja meg.

(2) Ha a gáz ártá mo ga tás irán ti ké rel met 2006. au gusz tus 
15-éig, il let ve a táv hõ tá mo ga tás irán ti ké rel met 2006. au-
gusz tus 31-éig be nyújt ják, a gáz ár tá mo ga tás 2006.
 augusztus 1-jé tõl, a táv hõ tá mo ga tás 2006. ok tó ber 1-jé tõl
kez dõ dõ en ke rül meg ál la pí tás ra.

(3) Tá mo ga tást a 2006. ok tó ber 31-éig be nyúj tott ké re -
lem alap ján le het meg ál la pí ta ni.

(4) A jegyzõ

a) gáz ár tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sa
ese tén a te rü le ti leg ille té kes szol gál ta tót és az Ener gia
Központ Kht.-t a 2. szá mú mel lék let sze rin ti,

b) ha a táv hõ tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá -
sa a 2. § (2) be kezdésének a) pont ja sze rin ti el lá tás ra te kin -
tet tel tör té nik, a nyug díj fo lyó sí tó szer vet a 3. szá mú mel-
lék let sze rin ti,

c) ha a táv hõ tá mo ga tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá -
sa a 2. § (2) be kezdésének b) pont já ra te kin tet tel tör té nik,
az Igaz ga tó sá got a 4. szá mú mel lék let sze rin ti

ada to kat tar tal ma zó cso por tos lis ta meg kül dé sé vel min den 
hó nap 5. nap já ig elekt ro ni kus úton tá jé koz tat ja a tá mo ga -
tás megállapításáról.

(5) Ha a jo go sult ház tar tá sa nem ren del ke zik ön ál ló gáz-
mé rõ vel, a jegy zõ a tár sas ház kö zös kép vi se lõ jét is ér te sí ti
a gáz ár tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ról a jo go sult és a kö zös
költ sé get meg fi ze tõ sze mély ne vé nek fel tün te té sé vel.

(6) A nyug díj fo lyó sí tó szerv, il le tõ leg az Igaz ga tó ság a
meg kül dött lis ta alap ján gon dos ko dik a 4.  § (3) be kez dé se
sze rin ti tá mo ga tá si összeg nek az ál ta la fo lyó sí tott el lá tás -
sal egy ide jû, a táv hõ tá mo ga tás össze gé nek kü lön fel tün te -
té sé vel tör té nõ fo lyó sí tá sá ról. Ha a táv hõ tá mo ga tás ban ré-
sze sü lõ sze mély nek a csa lá di pót lé kot csa lád tá mo ga tá si
ki fi ze tõ hely fo lyó sít ja, a táv hõtá mo ga tást a jo go sult sá got
meg ál la pí tó jegy zõ szék he lye sze rint ille té kes Igaz ga tó ság 
a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 15. nap já ig fo lyó sít ja. Ha az
elsõ fo lyó sí tás ra nem a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ hó nap -
ban ke rül sor, a ko ráb bi jo go sult sá gi hó nap ra járó össze get
az elsõ fo lyó sí tás kor kell ki fi zet ni.

(7) A te rü le ti leg ille té kes szol gál ta tó a gáz ártá mo ga tás
össze gét az ál ta la ki ál lí tott szám lá ban ha von ta ér vé nye sí ti. 
Tár sas ház ese tén – ha a tá mo ga tás ra jo go sult ház tar tá sa
ön ál ló gáz mé rõ vel nem ren del ke zik – a szol gál ta tó a tár-
sas ház ré szé re ki ál lí tott szám lá ban ér vé nye sí ti a gázár-
támogatást. Ebben az esetben a kö zös kép viselõ a gáz költ-
ség meg fi ze té se so rán a ház tar tás ra esõ össze get a tá mo ga -
tás be szá mí tá sá val ál la pít ja meg.
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(8) A gáz ártámogatás elsõ íz ben a (4) be kezdés a) pont -
ja sze rin ti ér te sí tés szol gál ta tó hoz tör té nõ be ér ke zé sét kö-
ve tõ elsõ szám lá ban ér vé nye sít he tõ. Ha az elsõ ér vé nye sí -
tés re nem a ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ hó nap ban ke rül
sor, a ko ráb bi jo go sult sá gi hó nap ra járó össze get az elsõ
fo lyó sí tás kor kell ér vé nye sí te ni. A szám lán a szol gál ta tó
fel tün te ti az ér vé nye sí tett gáz ártá mo ga tás össze gét.

(9) Ha a jo go sult ház tar tá sá ban a gáz fo gyasz tás 2006.
év ben a 170 000 MJ-t meg ha lad ja, a gáz ártá mo ga tást
vissza kell fi zetni.

7. §

A nyug díj fo lyó sí tó szer vek ál tal fo lyó sí tott tá mo ga tás
össze gét, va la mint a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nak költ sé ge it a
köz pon ti költ ség ve tés a Nyug díj biz to sí tá si Alap ré szé re
meg té rí ti.

8. §

(1) Ez a ren delet 2006. jú lius 15-én lép ha tályba.

(2) 2006. ok tóber 1-jén ha tályát veszti
a) a nyug dí ja sok táv hõ-szol gál ta tá si tá mo ga tá sá ról

szóló 212/2005. (X. 5.) Korm. ren delet (a továbbiakban:
R.),

b) az R. módosításáról szóló 236/2005. (X. 25.) Korm.
ren de let,

c) az R. módosításáról szóló 98/2006. (IV. 25.) Korm.
ren de let.

(3) Azoknak, akik 2006. szeptember 30-án az R. alapján
tá mo ga tás ban ré sze sül nek, 2006. ok tó ber 1-jé tõl 2006. de-
cem ber 31-éig ter je dõ idõ szak ra kü lön ké re lem be nyúj tá sa 
nél kül kell to vább fo lyó sí ta ni – a 4.  § (3) be kez dé se sze rin ti 
összeg ben – a táv hõ tá mo ga tást.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Igénylõlap

a távhõ- vagy gázártámogatás megállapításához

I. Alap ada tok

1. A ké rel me zõ sze mély re vo nat ko zó sze mé lyi ada tok:

Neve: .................................................................................................................................................................................

Szü le té si neve: ..................................................................................................................................................................

Any ja neve: .......................................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................................

Lak cí me: ...........................................................................................................................................................................

Tár sa da lom biz to sí tá si Azo no sí tó Jele: ..............................................................................................................................

2. A ké rel me zõ vel együtt élõ sze mé lyek ada tai:

Név Szü le té si idõ Ro kon sá gi kap cso lat



3. Jö ve del mi ada tok:

A jö ve de lem tí pu sa Ké rel me zõ
A ké rel me zõ vel együtt élõ sze mé lyek

1. Ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó
jö ve de lem

2. Gyer mek gon do zá si tá mo ga tás ból
szár ma zó jö ve de lem

3. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû
rend sze res szo ci á lis el lá tá sok

4. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer-
vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok

5. Egyéb jö ve de lem

Összes jö ve de lem

4. Kér jük je löl je X-szel, hogy mi lyen tá mo ga tást kí ván igény be ven ni!

táv hõ-szol gál ta tá si tá mo ga tást kí vá nok igény be ven ni

gáz ár tá mo ga tást kí vá nok igény be ven ni

II. A gáz ár tá mo ga tás igény lé se ese tén ki töl ten dõ ada tok

A tá mo ga tás igény lé sé nek jog cí me:

nagy csa lá dos ként ré sze sü lök csa lá di pót lék ban

ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sü lök

fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sü lök

A gáz szol gál ta tó meg ne ve zé se: 

A gáz mé rõ azo no sí tó szá ma: .............................................................................................................................................

Ön ál ló gáz mé rõ vel nem ren del ke zõ tár sas há zi fo gyasz tó ese tén a kö zös költ sé get meg fi ze tõ sze mély neve: ...................

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

III. A táv hõ tá mo ga tás igény lé se ese tén ki töl ten dõ ada tok

A tá mo ga tás igény lé sé nek jog cí me:

nyug el lá tás ban, bal ese ti nyug el lá tás ban, nyug díj sze rû el lá tás ban ré sze sü lök

nagy csa lá dos ként ré sze sü lök csa lá di pót lék ban

ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sü lök

fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sü lök

Nyug el lá tás ban, bal ese ti nyug el lá tás ban, nyug díj sze rû el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély ese tén, a nyug díj fo lyó sí tá si törzs-

szá ma: ...............................................................................................................................................................................

Nagy csa lá dos, ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban vagy fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély ese tén a fo-
lyó sí tó szerv:

a csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely / a Ma gyar Ál lam kincs tár ............................... Te rü le ti Igaz ga tó sá ga (a meg fe le lõ 
alá hú zan dó).

Bank szám la szám (ak kor kell meg ad ni, ha a fo lyó sí tást bank szám lá ra kéri, és a csa lá di pót lé kot a csa lád tá mo ga tá si ki fi -
ze tõ hely fo lyó sít ja): ..........................................................................................................................................................

A fo lyó szám lát ve ze tõ pénz in té zet neve:............................................................................................................................
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IV. Nyi lat ko za tok

Tudomásul ve szem, hogy amennyiben a gáz fogyasztás a ház tartásban 2006. év ben a 170 000 MJ-t meghaladja, a gáz-
ár tá mo ga tást vissza kell fi zet nem.
A jo go sult ság el bí rá lá sá hoz szük sé ges adat ke ze lés hez hoz zá já ru lok.
Bün te tõ jo gi fe le lõs sé gem tu da tá ban ki je len tem, hogy a ké re lem ben fel tün te tett ada tok a va ló ság nak meg fe lel nek.

Dátum: ...................... év ........................... hó .......... nap

.................................................
ké rel me zõ

Tájékoztató
az igénylõlap kitöltéséhez

A meg fe le lõ vá laszt X-szel kell je löl ni, il let ve a hi ány zó ada to kat ki töl te ni.
Az igény lõ lap I. pont ja azo kat az ada to kat tar tal maz za, ame lye ket min den ké rel me zõ nek ki kell töl te nie, füg get le nül

at tól, hogy mi lyen tá mo ga tást igé nyel. Az I/4. pont ban kell meg je löl ni, hogy a ké rel me zõ gáz ár- vagy táv hõ tá mo ga tást
kí ván-e igény be ven ni. A két tá mo ga tás kö zül csak az egyik igé nyel he tõ. A to váb bi ak ban gáz ár tá mo ga tás meg je lö lé se
esetén a II. és a IV. pon tot, táv hõtámogatás esetén pe dig a III. és a IV. pon tot kell ki tölteni.

Jö ve del mi ada tok

Jö ve de lem: a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény ben jö ve de lem ként meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl
szár ma zó va gyo ni ér ték (be vé tel), füg get le nül at tól, hogy adó men tes nek vagy adó kö te les nek mi nõ sül, ide ért ve a bár-
mely or szág jog sza bá lya alap ján fo lyó sí tott nyug dí jat.

A jö ve del mi ada tok alatt havi net tó jö ve del met kell ér te ni, ezért a ké re lem ben a sze mé lyi jö ve de lem adó val, a tár sa da -
lom biz to sí tá si já ru lék kal, ma gán nyug díj-pénz tá ri tag díj jal és a mun ka vál la lói já ru lék kal csök ken tett net tó jö ve del mi
ada to kat kell fel tün tet ni.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek, így a jö ve del mek kö zött sem kell fel tün tet ni: a te me té si se gély, az al kal man ként adott át-
me ne ti se gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás, a ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett
ne ve lé si díj és kü lön el lát mány, az anya sá gi tá mo ga tás, a ti zen har ma dik havi nyug díj, va la mint a sú lyos moz gás kor lá to -
zott sze mé lyek pénz be li köz le ke dé si ked vez mé nyei, a va kok sze mé lyi já ra dé ka és a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás, to váb bá a
fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön tör vény alap ján biz to sí tott jut ta tás.

A la kás ban együtt élõ sze mé lyek jö ve del mét kü lön-kü lön kell fel tün tet ni. Jö ve de lem ként a ké re lem be nyúj tá sát meg-
elõ zõ hó nap ban szer zett jö ve del met kell fel tün tet ni.

A jö ve de lem tí pu sai

1. Ke re sõ te vé keny ség bõl szár ma zó jö ve de lem nek mi nõ sül min den olyan be vé tel, amely mun ka vég zés bõl szár ma zik
pél dá ul: mun ka bér, meg bí zá si díj, vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve de lem.

2. Gyer mek gon do zá si tá mo ga tá sok: ter hes sé gi-gyer mek ágyi se gély, gyer mek gon do zá si díj, gyer mek gon do zá si se-
gély, gyer mek ne ve lé si tá mo ga tás, csa lá di pót lék, gyer mek tar tás díj.

3. Nyug el lá tás és egyéb nyug díj sze rû rend sze res szo ci á lis el lá tá sok: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi
nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok, bá nyász nyug díj, a kor en ged mé-
nyes nyug díj, egyes mû vé sze ti te vé keny sé get foly ta tók öreg sé gi nyug dí ja, a szol gá la ti nyug díj, elõ nyug díj, a me zõ gaz -
da sá gi szö vet ke ze ti já ra dék, a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti já ra dék és a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö-
velt össze gû já ra dé ka; rend sze res szo ci á lis já ra dék, át me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka,
rok kant sá gi já ra dék, nem ze ti gon do zá si díj, nem ze ti helyt ál lá sért pót lék, há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de -
lem pót lék, ha di gon do zot ti pénz el lá tá sok.

4. Ön kor mány zat és mun ka ügyi szer vek ál tal fo lyó sí tott el lá tá sok: kü lö nö sen az idõs ko rú ak já ra dé ka, a rend sze res
szo ci á lis se gély, az ápo lá si díj, a mun ka nél kü li já ra dék, ál lás ke re sé si já ra dék, ál lás ke re sé si se gély, kép zé si tá mo ga tás -
ként fo lyó sí tott ke re set pót ló jut ta tás.
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5. Egyéb jö ve de lem: pél dá ul a táp pénz, az ösz tön díj, ne ve lõ szü lõi díj, szo ci á lis gon do zói díj, vég ki elé gí tés, il let ve
min den olyan jö ve de lem, amely az elõ zõ so rok ban nem ke rült fel tün te tés re.

A jö ve de lem nyi lat ko zat ban sze rep lõ jö ve del mek rõl a jö ve de lem tí pu sá nak meg fe le lõ ira tot vagy an nak má so la tát a
ké re lem hez mel lé kel ni szük sé ges.

A tá mo ga tás igény lé sé nek jog cí me:

– nagy csa lá dos ként csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ sze mély: aki há rom vagy több gyermek után ré szesül családi pót lék-
ban, ide ért ve a csa lá di pót lék össze gé nek szá mí tá sa kor be szá mí tó gyer me ke ket is, to váb bá azt a ne ve lõ szü lõt, il let ve hi-
va tá sos ne ve lõ szü lõt, aki leg alább há rom gyer me ket ne vel,

– ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ sze mély: aki, ti zen nyolc év alat ti tar tó san be teg, sú lyo san fo gya té -
kos gyer me ké re te kin tet tel emelt össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül, il let ve az a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött sze-
mély, aki ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sül,

– fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sü lõ sze mély: aki a fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ sé gük biz to -
sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény sze rin ti fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül.

Táv hõ tá mo ga tás ese tén to váb bá:

– nyug el lá tás ban, bal ese ti nyug el lá tás ban, nyug díj sze rû el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély: aki az alább fel sorolt el látá-
sok va la me lyi ké ben ré sze sül: öreg sé gi, rok kant sá gi, bal ese ti rok kant sá gi nyug díj, öz ve gyi és szü lõi nyug díj, ár va el lá tás
és bal ese ti hoz zá tar to zói nyug el lá tá sok, bá nyász nyug díj, a kor en ged mé nyes nyug díj, egyes mû vé sze ti te vé keny sé get
foly ta tók öreg sé gi nyug dí ja, a szol gá la ti nyug díj, elõ nyug díj, a me zõ gaz da sá gi szö vet ke ze ti já ra dék, a me zõ gaz da sá gi
szak szö vet ke ze ti já ra dék és a me zõ gaz da sá gi szak szö vet ke ze ti ta gok nö velt össze gû já ra dé ka; rend sze res szo ci á lis já ra -
dék, át me ne ti já ra dék, bá nyász dol go zók egész ség ká ro so dá si já ra dé ka, rok kant sá gi já ra dék, nem ze ti gon do zá si díj, nem-
ze ti helyt ál lá sért pót lék, há zas tár si pót lék, há zas társ után járó jö ve de lem pót lék, ha di gon do zot ti pénz el lá tá sok.

A ké re lem hez mel lé kel ni kell az el lá tás fo lyó sí tá sát iga zo ló ira tot vagy an nak fény má so la tát.

2. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Értesítés

a gázártámogatásra jogosultakról

(............ hónap)

Me gye: ...............................................................................................................................................................................

Te le pü lés: ...........................................................................................................................................................................

Név:.....................................................................................................................................................................................

Szü le té si hely: ....................................................................................................................................................................

Szü le té si idõ: ......................................................................................................................................................................

Lak cím (fo gyasz tá si hely): .................................................................................................................................................

A jo go sult ság kez dõ idõ pont ja: ..........................................................................................................................................

A gáz mé rõ azo no sí tó szá ma: ..............................................................................................................................................

Dátum: ...................... év ........................... hó .......... nap

P. H.

...................................................
a jegy zõ alá írá sa

Az ér te sí té sen azon jo go sul ta kat kell fel tün tet ni, akik nek a tá mo ga tá sa az ér te sí tés hó nap ját meg elõ zõ hó nap ban ke-
rült meg ál la pí tás ra.

Az ér te sí tést a 2.  § (1) be kez dé se sze rin ti jog cí mek (fo gya té kos sá gi tá mo ga tás, ma ga sabb össze gû vagy nagy csa lá dos-
ként igény be vett csa lá di pót lék) sze rin ti bon tás ban kell meg kül de ni.
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3. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Értesítés
a távhõ-szolgáltatási támogatásra jogosultakról*

(............ hónap)

Me gye: ................................................................................................................................................................................

Te le pü lés: ............................................................................................................................................................................

Név:.....................................................................................................................................................................................

Szü le té si hely: .....................................................................................................................................................................

Szü le té si idõ:.......................................................................................................................................................................

Lak cím: ...............................................................................................................................................................................

Nyug díj törzs szám: ..............................................................................................................................................................

A jo go sult ság kez dõ idõ pont ja:...........................................................................................................................................

Dátum: ...................... év ........................... hó .......... nap

P. H.

...................................................
a jegy zõ alá írá sa

* Az ér te sí té sen a 2.  § (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti jo go sul ta kat kell fel tün tet ni, akik nek a tá mo ga tá sa az ér te sí tés
hó nap ját meg elõ zõ hó nap ban ke rült meg ál la pí tás ra.

4. számú melléklet a 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez

Értesítés
a távhõ-szolgáltatási támogatásra jogosultakról*

(............ hónap)

Me gye: ................................................................................................................................................................................

Te le pü lés: ............................................................................................................................................................................

Név:.....................................................................................................................................................................................

Szü le té si hely: .....................................................................................................................................................................

Szü le té si idõ:.......................................................................................................................................................................

Lak cím: ...............................................................................................................................................................................

Bank szám la szám:................................................................................................................................................................

A jo go sult ság kez dõ idõ pont ja:...........................................................................................................................................

Dátum: ...................... év ........................... hó .......... nap

P. H.

......................................................
a jegy zõ alá írá sa

Az ér tesítést a 2. § (2) be kezdés b) pont já ban sze rep lõ jog cí mek sze rin ti bon tás ban kell meg kül de ni.

* Az ér te sí té sen a 2.  § (2) be kez dés b) pont sze rin ti jo go sul ta kat kell fel tün tet ni, akik nek a tá mo ga tá sa az ér te sí tés hó-
nap ját meg elõ zõ hó nap ban ke rült meg ál la pí tás ra.
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A Kormány
139/2006. (VI. 29.) Korm.

rendelete
a közforgalmú személyszállítási utazási

kedvezményekrõl

A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi LXXXVII.
tör vény 9.  §-ának (3) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ren de le tet hoz za:

1. §

(1) A bel föl di me net rend sze rin ti köz for gal mú köz le ke -
dés ben uta zót az e ren de let ben meg ha tá ro zott eset ben és
mér ték ben a kö vet ke zõ I–V. fe je ze tek ben meg ha tá ro zott
uta zá si ked vez mény il le ti meg.

(2) A ren de let ben meg ha tá ro zott ked vez mé nyek ki zá ró -
lag Ma gyar or szág te rü le tén be lül bel föl di for ga lom ban ve-
he tõk igény be. A nem zet kö zi uta zás ra, va la mint a nem zet -
kö zi uta zás ma gyar or szá gi sza ka szá ra a ked vez mé nyek
nem ve he tõk igény be.

(3) Az e ren de let sze rin ti uta zá si ked vez mé nyek igény-
be vé te lé re – a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel –
ki zá ró lag ter mé sze tes sze mé lyek jo go sul tak.

(4) A ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek a sa ját ta nu ló ik ré-
szé re az in téz mény ál tal ki ál lí tott, a fo gyasz tói ár ki egé szí -
tésrõl szóló 2003. évi LXXXVII. tör vény (a továb biakban:
Fát.) 4.  §-ának (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek
meg lé tét iga zo ló nyi lat ko zat alap ján vá sá rol hat nak ked-
vez mé nyes bér le tet.

(5) Az uta zá si ked vez mény csak egy jog cí men ve he tõ
igény be.

I. Fejezet

Kedvezmények az országos közforgalmú vasutak
vonalain

2. §

(1) Díj men tes uta zás ra jo go sult kor lát lan szám ban:
a) a fel nõtt kí sé re té ben uta zó gyer mek 6 éves ko rá ig

bár mely, a sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas ok mány fel mu-
ta tá sá val a 3.  § e) pont ja sze rin ti uta zás ki vé te lé vel;

b) 65. élet éve be töl té se nap já tól a ma gyar ál lam pol gár,
az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak ál lam pol gá ra, va la mint
nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zé se ese tén a szer zõ dés ha-
tá lya alá tar to zó kül föl di ál lam pol gár a 2. ko csi osz tá lyon,
sze mé lyi iga zol vá nya vagy bár mely más sze mé lyi azo no -
sí tás ra al kal mas ok mány fel mu ta tá sá val;

c) a ma gyar jog sza bá lyok alap ján a nyug díj fo lyó sí tó
szerv ál tal meg ál la pí tott nyug el lá tás ban ré sze sü lõ 65 éven
fe lü li kül föl di ál lam pol gár a 2. ko csi osz tá lyon a nyug díj -

fo lyó sí tó szerv iga zo lá sa és bár mely, a sze mé lyi azo no sí -
tás ra al kal mas ok mány alap ján;

d) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
2001. évi LXII. tör vény (a továb biakban: Szátv.) 8. §-a
(2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott, 65. élet évét
be töl tött kül föl di ál lam pol gár és a 65. élet évét be töl tött
hoz zá tar to zó ja a ne vé re ki ál lí tott „Ma gyar iga zol vány”, il-
let ve a „Ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vány” fel mu ta tá sá val
a 2. ko csi osz tá lyon;

e) az Eu ró pai Unió par la men ti kép vi se lõ je kép vi se lõi
iga zol vá nya fel mu ta tá sá val bár mely ko csi osz tá lyon;

f) a ha di rok kant, ha di öz vegy, a ha di gon do zá si iga zol -
vá nya és sze mé lyi iga zol vá nya fel mu ta tá sá val bár mely ko-
csi osz tá lyon;

g) a ha di rok kant kí sé rõ je, ha a ha di rok kant az Or szá gos 
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár Or szá gos Or vos szak ér tõi In-
té ze té nek szak vé le mé nye alap ján kí sé rõ re szo rul, és azt a
ha di gon do zá si iga zol vány tar tal maz za, bár mely ko csi osz -
tá lyon;

h) a me ne kült kén ti el is me ré sét kérõ sze mély a 2. ko csi -
osz tá lyon a ké rel me zõ kül föl di szá má ra rend sze re sí tett tar-
tóz ko dá si en ge dély be mu ta tá sá val.

(2) Díj men tes uta zás ra jo go sult egy al ka lom mal a me-
ne kült kén ti el is me ré sét kérõ sze mély a 2. ko csi osz tá lyon,
az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ille té kes szer-
ve ál tal ki ál lí tott iga zo lás alap ján.

(3) A díj men tes ség a hely jegy re, va la mint az In ter City
és In ter City Ra pid pót jegy re nem vo nat ko zik, ki vé ve a
3 év alat ti gyermeket, aki kü lön ülõ helyet nem fog lal, va la-
mint a ha di rok kant és a ha di öz vegy sze mé lye ket.

3. §

Kor lát lan szá mú – a Fát. mel lék le té nek 3. pont já ban
meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel
csök ken tett – ked vez mé nyes me net jegy igény be vé te lé re
jo go sult:

a) a szü lõ (szülõk) és a vele (velük) együtt uta zó leg -
alább 3 gyer me kük a 2. ko csi osz tá lyon, a sze mély azo nos -
ság és a fel té te lek iga zo lá sá ra al kal mas ok mány(ok) fel-
mu ta tá sá val,

aa) ha a gyermekek 18 éven alu liak, vagy
ab) ha a gyermekek 26 éven alu liak és a nap pali kép -

zés ben részt vevõ ta nu lók, hall ga tók ér vé nyes di ák iga zol -
vá nyá val ren del kez nek, to váb bá,

ac) ha va la mely gyer mek re te kin tet tel – élet kor tól füg-
get le nül –, an nak mun ka kép te len sé ge foly tán, ma ga sabb
össze gû csa lá di pót lék jár és ezt a ki fi ze tõ hely iga zol ja.

A díj men tes uta zás ra jo go sul tak a 2.  §-ban meg ha tá ro -
zott ked vez ményt ve he tik igény be, ez nem kor lá toz za a
töb bi együtt uta zó jo go sult sá gát a ked vez mény re;

b) az a vak sze mély, aki
ba) a 6/1971. (XI. 30.) EüM ren de let ben meg ha tá ro zott

va kok sze mé lyi já ra dé ká ban ré sze sül, az er rõl  szóló iga zo -
lás alap ján, vagy
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bb) a Ma gyar Va kok és Gyen gén lá tók Or szá gos Szö-
vet sé gé nek ér vé nyes arc ké pes iga zol vá nyá val ren del ke -
zik, vagy

bc) a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. ren delet alap ján fo -
gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze sül, az er rõl  szóló ha tó sá -
gi bi zo nyít vány alap ján;

c) a b) pont ban meg ha tá ro zott sze méllyel együtt tör té -
nõ uta zás kor a jo go sult sze mély egy kí sé rõ je;

d) az ál la mi gon do zott gyer me ke ket el lá tó gyer mek-
köz pont ban ne velt gyer me kek leg alább 3 fõs cso port ja és
az õket kí sé rõ 2 ne ve lõ a 2. ko csi osz tá lyon a gyer mek köz -
pont ál tal az uta zás nap já ra ki ál lí tott utas lis ta alap ján.
10-nél több gyermek együt tes uta zása esetén 10 gyerme-
ken ként to váb bi 2 fõ kí sé rõ jo go sult a ked vez mény re;

e) a leg alább 10 fõ bõl álló óvo dás cso port tag ja és
10 gyermekenként 2 fõ kí sérõ az óvo da ál tal az uta zás nap jára
ki ál lí tott és iga zolt utas lis ta alap ján a 2. ko csi osz tá lyon;

f) az az ál lás ke re sõ, aki a Mun ka erõ pi a ci Alap ból vagy
Eu ró pai Uni ós for rás ból tá mo ga tott kép zés ben vesz részt,
a me gyei (fõ vá ro si) mun ka ügyi köz pont ki ren delt sé ge ál-
tal ki adott iga zolás alap ján, a kép zésben részt vevõ la kóhe-
lye (tar tóz ko dá si he lye) és a kép zés he lye kö zöt ti uta zás ra.

4. §

(1) A Fát. mel lék le té nek 3. pont já ban meg ha tá ro zott,
díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel csök ken tett ked-
vez mé nyes me net tér ti uta zás ra jo go sí tó me net jegy igény-
be vé te lé re jo go sult bár mely vi szony lat ban a 2. ko csi osz tá -
lyon:

a) évente 4 al kalommal a Szátv. 8. §-a (3) be kezdésé-
nek a) pont já ban meg ha tá ro zott 6. és 65. élet év kö zöt ti
sze mély,

b) évente egy al kalommal a Szátv. 8. §-a (3) be kezdésé-
nek b) pont já ban meg ha tá ro zott 18 éven alu li sze mé lyek
legalább tíz fõbõl álló cso portja és a ve lük uta zó két
18. élet évét be töl tött kí sé rõ je a cso por tos uta zást szer ve zõ
elõ ze tes meg ren de lé se alap ján.

(2) Az (1) be kezdés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mé lyek és hoz zá tar to zó ik jo go sult sá gu kat „Ma gyar
iga zol vány”, ille tõ leg „Ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vány”
fel mu ta tá sá val iga zol ják.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott iga zol vány mel-
lék le té ben az uta zás meg kez dé sé nek he lyét és ide jét a
jegy vál tás kor szük sé ges be je gyez ni.

(4) Egy uta zá si al ka lom nak te kin ten dõ a ma gyar or szá gi
ki in du lá si és ma gyar or szá gi cél ál lo más kö zöt ti egy irá nyú
– köz vetlen vagy átszállásos – uta zás ak kor is, ha az több
köz le ke dé si esz köz zel tör té nik.

(5) A ked vez mény kom bi nált (vas úton és au tó bu szon
tör té nõ) uta zás ese tén az uta zás meg kez dé sét kö ve tõ nap
24. órá já ig ve he tõ igény be.

5. §

(1) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nya” alap ján éven te
16 al ka lom mal – a Fát. mel lék le té nek 1. pont já ban meg ha -
tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel csök ken -
tett – ked vez mé nyes me net jegy igény be vé te lé re jo go sult a
65. élet évét be nem töl tött:

a) saját jogú nyugellátásban [1997. évi LXXX. tör vény
4. §-ának f) pont ja], mun ka kép te len sé gi já ra dék ban, nö-
velt össze gû öreg sé gi já ra dék ban, nö velt össze gû mun ka -
kép te len sé gi já ra dék ban ré sze sü lõ sze mély (a továb biak -
ban együtt: sa ját jogú nyug dí jas), va la mint a hoz zá tar to zói
nyugellátásban [1997. évi LXXXI. törvény 6. § (2) bekez-
dé se], öz ve gyi já ra dék ban, nö velt össze gû öz ve gyi já ra -
dék ban, rend sze res szo ci á lis já ra dék ban, át me ne ti já ra dék -
ban, rok kant sá gi já ra dék ban, nem ze ti gon do zá si díj ban,
nem ze ti helyt ál lá si pót lék ban ré sze sü lõ sze mély,

b) kül föld rõl ha za te le pült ma gyar ál lam pol gár, aki kül-
föld rõl ré sze sül nyug el lá tás ban,

c) nyug díj se gély ben ré sze sü lõ egy há zi sze mély,
d) gyám és gyámolt sze mély, valamint gond nok és

gond nok olt sze mély.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ked vez mény re
jo go sult vá lasz tá sa sze rint a Fát. mel lék le té nek 1. pont ja
sze rin ti két ked vez mé nyes uta zá si le he tõ ség össze vo ná sá -
val egy, a Fát. mellékletének 3. pont ja sze rinti ked vez-
ményt is igény be ve het. A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá -
nya” 16 ked vez mé nyé nek fel hasz ná lá sát köve tõen az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély jo go sult to váb bi
két al ka lom mal a Fát. mel lék le té nek 3. pont ja sze rin ti ked-
vez ménnyel utaz ni.

(3) Az (1) be kezdés a) és c) pont já ban meg ha tá ro zott,
ked vez mény re jo go sult sze mély az õt meg il le tõ ked vez -
ményt há zas tár sá val (élet tár sá val) meg oszt hat ja, ha há zas -
tár sa (élet tár sa) az öreg sé gi nyug díj kor ha tárt (1997. évi
LXXXI. tör vény II. fe je ze te) már el ér te.

(4) A há zas társ (élet társ) az igény jo go sult tal együtt tör-
té nõ vagy ön ál ló uta zá sa ese tén is igény be ve he ti a ked-
vez ményt.

(5) A „GY”, „Gyám”, il letve „GO” megjelölésû utal vá-
nyokat a gyám és a gyámolt sze mély – életkortól füg getle-
nül – meg oszt va hasz nál hat ja.

(6) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nyá”-t a nyug díj fo-
lyósító szerv ál lítja ki, és minden év március 31. nap jáig
meg kül di az (1) be kez dés sze rin ti azon jo go sul tak nak,
akik az utal vány ki kül dé se évé nek áp ri lis 1. nap ját meg-
elõzõen még nem töl tötték be a 65. életévüket. A kül föld-
rõl ha za te le pült ma gyar ál lam pol gár uta zá si utal vá nyát a
ha za te le pü lés, va la mint a nyug el lá tás té nyé nek hi telt ér-
dem lõ iga zo lá sa mel lett a nyug díj fo lyó sí tó szerv adja ki.

(7) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nyá”-ra az uta zás
meg kez dé sé nek he lyét és ide jét a jegy vál tás kor szük sé ges
be je gyez ni.
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(8) Egy uta zá si al ka lom nak te kin ten dõ a ki in du lá si és a
cél ál lo más kö zöt ti egy irá nyú – köz vet len vagy át szál lá sos –
uta zás ak kor is, ha az több köz le ke dé si esz köz zel tör té nik. A
ked vez mény kom bi nált (vas úton és au tó bu szon tör té nõ) uta-
zás ese tén az uta zás meg kez dé sét kö ve tõ nap 24. órá já ig ve-
he tõ igény be.

(9) Az uta zá si utal vány a raj ta fel tün te tett ér vé nyes sé gi
idõ kez de te elõtt is fel hasz nál ha tó.

6. §

(1) Kor lát lan szá mú uta zás ra ér vé nyes – a Fát. mel lék le -
té nek 4. pont já ban meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl
füg gõ összeg gel csök ken tett – ked vez mé nyes vas úti bér let
(ta nu lók ha vi je gye) igény be vé te lé re jo go sult:

a) az ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta-
nu ló ja, hall ga tó ja, ha ér vé nyes ál lan dó vagy ide ig le nes
 diákigazolvánnyal (a továb biak ban együtt: di ák iga zol -
vány) ren del ke zik,

b) a 6 éven fe lüli óvo dás a szolgáltató ál tal – az óvo da
iga zo lá sa alap ján – a ré szé re ki ál lí tott iga zol vány fel mu ta -
tá sá val.

(2) Az (1) be kezdés sze rinti ked vezmény a diák és az
óvo dás la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és az ok ta tá si in téz -
mény vagy a gya kor la ti fog lal ko zás, il let ve az óvo da szék-
he lye kö zöt ti uta zás ra – vas úton és au tó bu szon kom bi nál -
tan is – igény be ve he tõ. Az uta zá si vi szony lat meg ál la pí tá -
sá ra a di ák iga zol vány, il let ve a szol gál ta tó ál tal ki ál lí tott
iga zol vány szol gál. A köz le ke dé si tár sa ság az uta zá si vi-
szony lat be jegy zé sé re – a diák ké ré sé re, il let ve ha ez az
uta zá si ked vez mény meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges – kü lön
iga zo lást ad ki, amely nek ér vé nyes sé gét a di ák iga zol vány
ér vé nyes sé gé nek meg fele lõen tan év re/fél év re hosszab bít -
ja meg. Ha a jo go sult ság vi szony la ta az ok ta tás he lyé nek
ide ig le nes vál to zá sa  miatt a di ák iga zol vány ból nem ál la -
pít ha tó meg, azt a ta nu ló, hall ga tó az ok ta tá si in téz mény
ál tal ki adott, az ide ig le nes vál to zás idõ tar ta má ra ér vé nyes
kü lön iga zo lás sal pó tol hat ja.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti ked vez mény a di ák iga zol -
vány ér vé nyes sé gi ide je alatt, de leg ké sõbb

a) a tan év re, il let ve a tan év II. fél évé re ér vé nye sí tett
 diákigazolványnál az ok tó be ri,

b) a tan év I. fél évé re ér vé nye sí tett di ák iga zol vány nál a
már ci u si
ha vi jegy ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tá ig ve he tõ igény be.

7. §

(1) Kor lát lan szá mú – a Fát. mel lék le té nek 2. pont já ban
meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel
csök ken tett – ked vez mé nyes me net jegy igény be vé te lé re
jo go sult:

a) a 10 éven alu li gyermekek – leg alább 6 gyermekbõl
álló – cso portja együt tes uta zása ese tén a ve lük uta zó 2 kí -
sé rõ a cso por tos uta zást szer ve zõ elõ ze tes meg ren de lé se
alapján. 10-nél több gyer mek együt tes uta zása ese tén
10 gyer me ken ként to váb bi 2 kí sé rõ;

b) az ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta-
nu ló ja, hall ga tó ja bár mely uta zá sá hoz, ha ér vé nyes di ák -
iga zol vánnyal ren del ke zik;

c) a Szátv. 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok ta -
tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta nu ló ja, hall ga -
tó ja, ha a jo go sult sá gát a „Ma gyar iga zol vány”, il let ve
„Ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vány” e cél ra rend sze re sí tett
mel lék le té vel iga zol ja;

d) a sa já tos ne ve lé si igé nyû gyer mek, ta nu ló a köz ok ta -
tá si szol gál ta tást nyúj tó köz ok ta tá si in téz mény, ko rai fej-
lesz tést, il let ve fej lesz tõ fel ké szí tést nyúj tó in téz mény
szék he lye (te lep he lye) és a la kó hely (tar tóz ko dá si hely)
kö zött a köz ok ta tá si szol gál ta tást nyúj tó köz ok ta tá si in téz -
mény, a ko rai fej lesz tést, il let ve fej lesz tõ fel ké szí tést nyúj-
tó in téz mény iga zo lá sa alap ján. A ked vez mény at tól füg-
get le nül meg il le ti a spe ci á lis ne ve lé si igé nyû gyer me ket,
ta nu lót, hogy a köz ok ta tá si szol gál ta tást bent la kás sal,
rend sze res vagy al kal mi be já rás sal, a több sé gi köz ok ta tá si
szol gál ta tást nyúj tó in téz mény ben vagy a fo gya té kos ság
tí pu sa sze rint lét re ho zott in téz mény ben ve szi igény be;

e) a nap pa li el lá tást nyúj tó in téz mény ben, a bent la ká -
sos in téz mény ben (ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény,
re ha bi li tá ci ós in téz mény, la kó ott hon, át me ne ti el he lye zést 
nyúj tó in téz mény) bent la kó vagy oda rend sze re sen, il let ve
ese ten ként be já ró gon do zott – a nap pa li el lá tást nyúj tó, il-
let ve a bent la ká sos in téz mény iga zo lá sa alap ján – a gon do -
zott la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye) és a nap pa li el lá tá sát
nyúj tó, il let ve a bent la ká sos in téz mény szék he lye (te lep -
he lye) kö zött;

f) a d)–e) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mély leg fel jebb
két kí sé rõ je (szü lõ vagy meg bí zott ja) az in téz mény szék-
he lye és a gyer mek (óvo dás, diák, gon do zott) la kó he lye
(tar tóz ko dá si he lye) kö zöt ti uta zás so rán, ha az in téz mény
iga zo lá sa sze rint szük ség van a kí sé ret re;

g) az ok ta tá si in téz mény le ve le zõ ta go za tos ta nu ló ja,
hall ga tó ja – ha ér vé nyes di ák iga zol vánnyal ren del ke zik –
la kó he lyé rõl (tar tóz ko dá si he lyé rõl) ok ta tá si in téz mény be
já rás ra, ille tõ leg gya kor la ti ok ta tás ra való uta zás ra a la kó -
he lye (tar tóz ko dá si he lye) és a kép zés he lye kö zött. Az
uta zá si vi szony lat meg ál la pí tá sá ra a di ák iga zol vány szol-
gál. A köz le ke dé si tár sa ság az uta zá si vi szony lat be jegy zé -
sé re – a ta nu ló, hall ga tó ké ré sé re – kü lön iga zo lást ad ki,
amely nek ér vé nyes sé gét a di ák iga zol vány ér vé nyes sé gé -
nek meg fele lõen tan év re/fél év re hosszab bít ja meg. Ha a
jo go sult ság vi szony la ta az ok ta tás he lyé nek ide ig le nes
vál to zá sa  miatt a di ák iga zol vány ból nem ál la pít ha tó meg,
azt a ta nu ló, hall ga tó az ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott, az
ide ig le nes vál to zás idõ tar ta má ra ér vé nyes kü lön iga zo lás -
sal pó tol hat ja;

h) a gyermek 6 éves ko rától 14 éves ko ráig bár mely
sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas ok mány fel mu ta tá sá val.
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(2) Az (1) be kezdés f) pont já ban meg ál la pí tott ked vez -
mény a be járó személy (gyermek, diák, óvo dás, gon do-
zott) kí sérõjét ak kor il leti meg, ha az in tézmény nem a be -
já ró sze mély (gyer mek, diák, óvo dás, gon do zott) la kó he -
lyén (tar tóz ko dá si he lyén) és nem a kí sé rõ mun ka he lyé vel
azo nos hely ség ben van.

(3) Az (1) be kezdés f) pont já ban meg ál la pí tott ked vez -
mény – az in téz mény iga zo lá sa alap ján – meg il le ti a tes ti
vagy szel le mi fo gya té kos ság ban szen ve dõ sze mélyt (gyer-
mek, óvo dás, diák, gon do zott) meg lá to ga tó szü lõt vagy
hoz zá tar to zót is az in téz mény szék he lye és a lá to ga tó la kó -
he lye (tar tóz ko dá si he lye) kö zött, ha az in téz mény nem a
lá to ga tó mun ka he lyé vel azo nos hely ség ben van. Ezt a
ked vez ményt ese ten ként csak egy lá to ga tó ve he ti igény be.

(4) Az (1) be kezdés d)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott
ked vez mény csak út meg sza kí tás nél kül, de át szál lá sos uta-
zás ese tén vas úton és au tó bu szon kom bi nál tan is igény be
ve he tõ.

8. §

(1) Kor lát lan szá mú – a Fát. mel lék le té nek 1. pont já ban
meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel
csök ken tett – ked vez mé nyes me net jegy igény be vé te lé re
jo go sult:

a) a 75%-os vagy an nál na gyobb mértékben rok kant
ha di rok kant csa lád tag ja;

b) a nap pa li ta go za tos di á kok cso por tos uta zá sa ese tén
10 fõ di á kon ként leg fel jebb egy fõ kí sé rõ;

c) a költ ség ve té si szer vek és in téz mé nyek – be le ért ve
az ön kor mány za ti költ ség ve tés bõl gaz dál ko dó szer ve ket
is – köz al kal ma zot ti vagy köz szol gá la ti jog vi szony (ide-
ért ve a bí rói, az igaz ság ügyi és az ügyész sé gi szol gá la ti vi-
szonyt is) ke re té ben fog lal koz ta tott – va la mint a köz igaz -
ga tá si szer vek nél 2001. jú ni us 30-ig ügy ke ze lõ ként, il let -
ve fi zi kai al kal ma zott ként fog lal koz ta tott és 2001. jú li us
1-jé tõl mun ka vi szony ke re té ben to vább fog lal koz ta tott –
dolgo zója;

d) az egy há zi in téz mé nyek, a tár sa dal mi szer ve ze tek,
to váb bá az ala pít vá nyok azon dol go zó ja, aki azo nos mun-
kakört tölt be a c) pont ban meg ha tá ro zott dol go zók kal kór-
há zak ban, sze re tet ott ho nok ban, al só-, kö zép- és fel sõ fo kú
ok ta tá si és ne ve lé si in té ze tek ben stb.;

e) a Szátv. 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha tá ron túli ma gyar pe da gó gus, va la mint a szom szé dos ál-
lam fel sõ ok ta tá si in téz mé nye i ben ok ta tó, ha jo go sult sá gát
„Ma gyar iga zol vány” e cél ra rend sze re sí tett mel lék le té vel
iga zol ja;

f) a leg alább négy fõs cso port ban uta zó spor to lók
(sport egye sü le tek, szö vet sé gek, szak osz tá lyok ver seny-
zõi, va la mint a köz re mû kö dõ sport ve ze tõk, já ték ve ze tõk,
ver seny bí rók, edzõk, or vos, gyú ró, szer tá ros) és a szer ve -
zett ter mé szet já rók, ha a ver seny nap tár ban ki írt ver seny re,
ille tõ leg hi va ta los tú rá ra utaz nak, a ré szük re ki ál lí tott iga-
zol vány, ille tõ leg utal vány alap ján. A já ték ve ze tõk, ver-
seny bí rók egyé nen ként is jo go sul tak a ked vez mény re. A

spor to lók ked vez mé nyét sport ágan ként leg fel jebb 30 fõs
cso por tok ve he tik igény be, ame lyen be lül a kí sé rõk szá ma
nem ha ladhatja meg az 5 fõt;

g) a Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé gé nek
ér vé nyes arc ké pes iga zol vá nyá val uta zó hal lás sé rült sze-
mély.

(2) Az (1) be kezdés a) pont já nak al kal ma zá sa szem-
pont já ból igény jo go sult csa lád tag nak mi nõ sül a ked vez -
mé nye zet tel kö zös ház tar tás ban együtt élõ há zas társ (élet-
társ) és gyer mek. A csa lád tag igény jo go sult sá gát sze mé lyi
iga zol vánnyal és a jo go sult sá got meg ala po zó ok mánnyal
kell iga zolni. A gyermekek a 3. § a) pont já ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint jo go sul tak a ked vez mény re.

(3) Az (1) be kezdés c)–d) pont jai sze rin ti jo go sult sá got
a mun ka hely út ján igé nyel he tõ iga zol vány alap ján le het
meg sze rez ni, ha a jo go sult leg alább egy éves – bár mely
mun kál ta tó nál el töl tött – mun ka vi szonnyal ren del ke zik.
Az igény jo go sult ság alap já ul szol gá ló mun ka vi szony szá-
mí tá sá hoz a rész idõ ket össze kell adni.

9. §

(1) Éven te egy al ka lom mal – a Fát. mel lék le té nek
1. pont já ban meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ
összeg gel csök ken tett – ked vez mé nyes, me net tér ti uta zás -
ra ér vé nyes me net jegy igény be vé te lé re jo go sult a leg alább 
há rom hó nap ja mun ka vi szony ban álló mun ka vál la ló és
csa lád tag ja a mun kál ta tó ál tal ki adott, a mel lék let sze rin ti
iga zo lás alap ján. A ked vez ményt a mun ka vál la ló jo go sult
külön az oda-, il letve a visszaútra is igény be ven ni az iga -
zo lás ki ál lí tá sát kö ve tõ 3 hó na pon be lül.

(2) Ha a mun ka vál la ló há zas tár sa (élet tár sa) sa ját mun-
ka vi szo nya alap ján is jo go sult a ked vez mény re, azt csak
sa ját jo gán ve he ti igény be.

(3) Az (1) be kez dés al kal ma zá sa szem pont já ból csa lád -
tag a mun ka vál la ló val kö zös ház tar tás ban együtt élõ há-
zas társ (élet társ), el tar tott nõt len és ha ja don gyer mek
18. élet éve be töl té sé ig, amennyi ben egyéb jog cí men ked-
vez mény igény be vé te lé re nem jo go sult, to váb bá élet kor ra
te kin tet nél kül a mun ka vál la ló gyer me ke, ha ré szé re ma ga -
sabb összegû csa ládi pót lék jár. Ez utób bi eset ben a ki fize-
tõ hely iga zo lá sát a ked vez mény igény be vé te le kor fel kell
mu tatni.

II. Fejezet

Kedvezmények a helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusz-közlekedésben

10. §

(1) Kor lát lan szá mú díj men tes uta zás ra jo go sul tak a 2.  § 
(1) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyek, az ott meg ha tá ro -
zott fel té te lek sze rint.
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(2) Díj men tes uta zás ra jo go sult egy al ka lom mal a me-
ne kült kén ti el is me ré sét kérõ sze mély a hely kö zi (tá vol sá -
gi) me net rend sze rint köz le ke dõ au tó bu szon az Igaz ság-
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ille té kes szer ve ál tal ki ál -
lí tott iga zo lás alap ján.

11. §

(1) Kor lát lan szá mú – a Fát. mel lék le té nek 7. pont já ban
meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel
csök ken tett – ked vez mé nyes me net jegy igény be vé te lé re
jo go sul tak a 3.  §-ban fel so rolt sze mé lyek, az ott meg ha tá -
ro zott fel té te lek sze rint.

(2) Kor lát lan szá mú – a Fát. mel lék le té nek 7. pont já ban
meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel
csök ken tett – ked vez mé nyes me net tér ti uta zás ra jo go sí tó
me net jegy igény be vé te lé re jo go sul tak a 4.  §-ban fel so rolt
sze mé lyek az ott meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

12. §

Kor lát lan szá mú uta zás ra ér vé nyes – a Fát. mel lék le té -
nek 8. pont já ban meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl
füg gõ összeg gel csök ken tett – ked vez mé nyes tá vol sá gi
au tó buszbér let (ta nu ló bér let) igény be vé te lé re jo go sul tak a
6.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyek, a 6.  §
(2)–(3) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

13. §

Kor lát lan szá mú – a Fát. mel lék le té nek 6. pont já ban
meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel
csök ken tett – ked vez mé nyes me net jegy igény be vé te lé re
jo go sul tak a 7.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyek a
7.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

14. §

Kor lát lan szá mú – a Fát. mel lék le té nek 5. pont já ban
meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel
csök ken tett – ked vez mé nyes me net jegy igény be vé te lé re
jo go sul tak a 8.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) és g) pont ja i ban
fel so rolt sze mé lyek, az ott, va la mint a 8.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.

15. §

(1) A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nya” alap ján az 5.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mé lyek az 5.  §
(3)–(9) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint a

Fát. mel lék le té nek 5. pont já ban meg ha tá ro zott, díj sza bá si
öve ze tek tõl füg gõ uta zá si ked vez mény re jo go sul tak.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ked vez mény re
jo go sult vá laszt hat: két, a Fát. mel lék le té nek 5. pont ja sze-
rin ti ked vez mé nyes uta zá si le he tõ ség össze vo ná sá val egy,
a Fát. mel lék le té nek 7. pont ja sze rin ti ked vez ményt is
igény be ve het. A „Nyug dí ja sok uta zá si utal vá nya” 16 ked-
vez mé nyé nek fel hasz ná lá sát köve tõen az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sze mély jo go sult to váb bi két al ka lom mal a
Fát. mel lék le té nek 7. pont ja sze rin ti ked vez ménnyel utaz-
ni. A ked vez mény kom bi nált (vas úton és au tó bu szon tör té -
nõ) uta zás ese tén az uta zás meg kez dé sét kö ve tõ nap
24. órá já ig ve he tõ igény be.

III. Fejezet

Kedvezmények az elõvárosi vasút 
(Budapesti Közlekedési Zrt. – Helyiérdekû Vasút)

vonalain

16. §

Kor lát lan szá mú díj men tes uta zás ra jo go sul tak:
a) a 2.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyek az ott

meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint,
b) a 3. § b) pont já ban meg je lölt sze mély.

17. §

Kor lát lan szá mú uta zás ra ér vé nyes – a Fát. mel lék le té -
nek 4. pont já ban meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl
füg gõ összeg gel csök ken tett – ked vez mé nyes ta nu ló ha vi -
bér let igény be vé te lé re jo go sult az ok ta tá si in téz mé nyek
nap pa li, esti és le ve le zõ ta go za tos ta nu ló ja, hall ga tó ja, ha
ér vé nyes di ák iga zol vánnyal ren del ke zik, a 6.  § (2)–(3) be-
kez dé se i ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel.

18. §

(1) Kor lát lan szá mú – a Fát. mel lék le té nek 3. pont já ban
meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel
csök ken tett – ked vez mé nyes me net jegy igény be vé te lé re
jo go sult:

a) a 3. § a), d)–e) pont ja i ban meg je lölt sze mély,
b) a 3. § f) pont jában megjelölt sze mély, az ott megha-

tá ro zott fel té te lek sze rint.

(2) Kor lát lan szá mú – a Fát. mel lék le té nek 3. pont já ban
meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel
csök ken tett – ked vez mé nyes me net tér ti uta zás ra jo go sí tó
me net jegy igény be vé te lé re jo go sul tak a 4.  §-ban fel so rolt
sze mé lyek az ott meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint.
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19. §

Kor lát lan szá mú – a Fát. mel lék le té nek 1. pont já ban
meg ha tá ro zott, díj sza bá si öve ze tek tõl füg gõ összeg gel
csök ken tett – ked vez mé nyes me net jegy igény be vé te lé re
jo go sult:

a) a gyer mek 6 éves kora be töl té sé tõl, il let ve is ko lai ta-
nul má nyai meg kez dé sé tõl 14. élet éve be töl té sé ig, bár mely
a sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas iga zol vány (iga zo lás)
fel mu ta tá sá val;

b) az ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta-
nu ló ja, hall ga tó ja bár mely uta zá sá hoz, ha ér vé nyes di ák -
iga zol vánnyal ren del ke zik;

c) az ok ta tá si in téz mé nyek le ve le zõ ta go za tos ta nu ló ja,
hall ga tó ja, ha ér vé nyes di ák iga zol vánnyal ren del ke zik, la-
kó he lyé rõl (tar tóz ko dá si he lyé rõl) ok ta tá si in téz mény be
já rás ra, ille tõ leg gya kor la ti ok ta tás ra való uta zás ra a la kó -
he lye (tar tóz ko dá si he lye) és a kép zés he lye kö zött. Ha a
jo go sult ság vi szony la ta az ok ta tás he lyé nek ide ig le nes
vál to zá sa  miatt a di ák iga zol vány ból nem ál la pít ha tó meg,
azt a ta nu ló, hall ga tó az ok ta tá si in téz mény ál tal ki adott, az
ide ig le nes vál to zás idõ tar ta má ra ér vé nyes kü lön iga zo lás -
sal pó tol hat ja;

d) a Szátv. 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta nu ló ja,
hall ga tó ja, ha jo go sult sá gát a „Ma gyar iga zol vány”, il let ve 
„Ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vány” e cél ra rend sze re sí tett
mel lék le té vel iga zol ja;

e) a 7.  § (1) be kez dé sé nek d)–f) pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mély (gyermek, óvo dás, diák, gon dozott és kí sérõ),
a 7.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint;

f) a 8.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) és g) pont ja i ban meg-
ha tá ro zott sze mély a 8.  § (2)–(3) be kez dé se i ben meg ha tá -
ro zott fel té te lek kel.

IV. Fejezet

Kedvezmények a komp- és révközlekedés menetrend
szerinti járatain

20. §

Kor lát lan szá mú díj men tes uta zás ra jo go sult:
a) 65. élet éve be töl té se nap já tól a ma gyar ál lam pol gár,

az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak ál lam pol gá ra, va la mint
nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zé se ese tén a szer zõ dés ha-
tá lya alá tar to zó kül föl di ál lam pol gár sze mé lyi iga zol vá -
nya vagy bár mely más, sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas
iga zol vány (iga zo lás) fel mu ta tá sá val;

b) a 2.  § (1) be kez dé sé nek a) és d)–g) pont ja i ban meg-
je lölt sze mély.

21. §

(1) Kor lát lan szá mú uta zás ra ér vé nyes – a Fát. mel lék le -
te 10. pont já nak má so dik so rá ban – meg ha tá ro zott összeg-

gel csök ken tett ked vez mé nyes ta nu ló, il let ve nyug dí jas
bér let igény be vé te lé re jo go sult:

a) az ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li, esti és le ve le zõ ta-
go za tos ta nu ló ja, hall ga tó ja,

b) a 7.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro zott
sze mély,

c) az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély.

(2) Az (1) be kezdés a) pont já ban meg ha tá ro zott ked vez -
mény a la kó hely rõl (tar tóz ko dá si hely rõl) az ok ta tá si in-
téz mény be já rás ra, ille tõ leg gya kor la ti ok ta tás ra való uta-
zás ra, a la kó hely (tar tóz ko dá si hely) és a kép zés he lye kö-
zött ve he tõ igény be. Az uta zá si vi szony lat meg ál la pí tá sá ra 
a di ák iga zol vány szol gál. Ha a jo go sult ság vi szony la ta az
ok ta tás he lyé nek ide ig le nes vál to zá sa  miatt a di ák iga zol -
vány ból nem ál la pít ha tó meg, azt a ta nu ló, hall ga tó az ok-
ta tá si in téz mény ál tal ki adott, az ide ig le nes vál to zás idõ-
tar ta má ra ér vé nyes kü lön iga zo lás sal pó tol hat ja. A ked-
vez mény a di ák iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je alatt, de leg-
ké sõbb

a) a tan év re, il let ve a tan év II. fél évé re ér vé nye sí tett
 diákigazolványnál az ok tó be ri,

b) a tan év I. fél évé re ér vé nye sí tett di ák iga zol vány nál a
már ci u si
ha vi jegy ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tá ig ve he tõ igény be.

22. §

A Fát. mel lék le te 10. pont já nak elsõ so rá ban meg ha tá -
ro zott összeg gel csök ken tett, ked vez mé nyes me net jegy
igény be vé te lé re jo go sult kor lát lan szám ban:

a) a gyer mek 6 éves kora be töl té sé tõl, il let ve is ko lai ta-
nul má nyai meg kez dé sé tõl 14. élet éve be töl té sé ig bár mely,
a sze mé lyi azo no sí tás ra al kal mas iga zol vány (iga zo lás)
fel mu ta tá sá val;

b) az ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta-
nu ló ja, hall ga tó ja bár mely uta zá sá hoz, ha ér vé nyes di ák -
iga zol vánnyal ren del ke zik;

c) az ok ta tá si in téz mé nyek le ve le zõ ta go za tos ta nu ló ja,
hall ga tó ja, ha ér vé nyes di ák iga zol vánnyal ren del ke zik, la-
kó he lyé rõl (tar tóz ko dá si he lyé rõl) ok ta tá si in téz mény be
já rás ra, ille tõ leg gya kor la ti ok ta tás ra való uta zás ra a la kó -
he lye (tar tóz ko dá si he lye) és a kép zés he lye kö zött. Az
uta zá si vi szony lat meg ál la pí tá sá ra a di ák iga zol vány szol-
gál. Ha a jo go sult ság vi szony la ta az ok ta tás he lyé nek
 ideiglenes vál to zá sa  miatt a di ák iga zol vány ból nem ál la -
pít ha tó meg, azt a ta nu ló, hall ga tó az ok ta tá si in téz mény
ál tal ki adott, az ide ig le nes vál to zás idõ tar ta má ra ér vé nyes
kü lön iga zo lás sal pó tol hat ja;

d) a 3. § a)–c) pont ja i ban meg ha tá ro zott sze mély;
e) a 8. § (1) bekezdés a)–d) és g) pont ja i ban meg ha tá ro -

zott sze mély a 8.  § (2)–(3) be kez dé se i ben meg ha tá ro zott
fel té te lek kel;

f) a 7.  § (1) be kez dé sé nek d)–f) pont já ban meg ha tá ro -
zott sze mély (gyermek, óvo dás, diák, gon dozott és kí sérõ)
a 7.  §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint;
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g) a Szátv. 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta nu ló ja,
hall ga tó ja, ha jo go sult sá gát „Ma gyar iga zol vány”, il let ve
„Ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vány” e cél ra rend sze re sí tett
mel lék le té vel iga zol ja.

V. Fejezet

Kedvezmények a menetrend szerinti helyi közforgalmú
közlekedésben

23. §

Az e fe je zet be tar to zó ked vez mé nyek va la mennyi olyan
te le pü lés he lyi köz le ke dé si há ló za tán, uta zá si vi szony lat -
ban és já ra ton igény be ve he tõ ek, amely ekre a he lyi ön kor -
mány zat ál tal a köz for gal mú me net rend sze rin ti he lyi sze-
mély szál lí tás ra meg ál la pí tott leg ma ga sabb ár ki ter jed.

24. §

Kor lát lan szá mú díj men tes uta zás ra jo go sult:
a) a gyermek – fel nõtt kí séretében – 6 éves ko ráig, ille -

tõ leg is ko lai ta nul má nyai meg kez dé sé ig bár mely sze mé lyi 
azo no sí tás ra al kal mas iga zol vány (iga zo lás) fel mu ta tá sá -
val;

b) a 3. § b) pont já ban meg je lölt sze mély;
c) a 2.  § (1) be kez dé sé nek c)–g) pont ja i ban meg je lölt

sze mély;
d) a 65. élet éve be töl té se nap já tól a ma gyar ál lam pol -

gár, a me ne kült, az Eu ró pai Unió más tag ál la má nak ál lam-
pol gá ra, va la mint nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zé se ese-
tén a szer zõ dés ha tá lya alá tar to zó kül föl di ál lam pol gár
sze mé lyi iga zol vá nya vagy bár mely más, sze mé lyi azo no -
sí tás ra al kal mas iga zol vány (iga zo lás) fel mu ta tá sá val.

25. §

(1) A he lyi tö meg köz le ke dés tel jes há ló za tán kor lát lan
szá mú uta zás ra ér vé nyes – a Fát. mel lék le té nek 9. pont já -
ban meg ha tá ro zott, te le pü lés ka te gó ri á tól és köz le ke dé si
esz köz tõl füg gõ összeg gel csök ken tett – ked vez mé nyes ta-
nu ló bér let igény be vé te lé re jo go sult:

a) az ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta-
nu ló ja, hall ga tó ja bár mely te le pü lés he lyi vo na lán, ha ér-
vé nyes di ák iga zol vánnyal ren del ke zik;

b) a 18. élet éve be töl té sé ig az az ál lás ke re sõ, aki a
Mun ka erõ pi a ci Alap ból vagy Eu ró pai Uni ós for rás ból tá-
mo ga tott kép zés ben vesz részt;

c) a Szátv. 10.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ok ta tá si in téz mé nyek nap pa li és esti ta go za tos ta nu ló ja,
hall ga tó ja, ha jo go sult sá gát a „Ma gyar iga zol vány”, il let ve 

a „Ma gyar hoz zá tar to zói iga zol vány” e cél ra rend sze re sí -
tett mel lék le té vel iga zol ja.

(2) A ta nu lói bér let ked vez mény
a) az (1) be kezdés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben

a di ák iga zol vány ér vé nyes sé gi ide je alatt, de leg ké sõbb
aa) tan év re, il let ve a tan év II. fél évé re ér vé nye sí tett

 diákigazolványnál az ok tó be ri,
ab) a tan év I. fél évé re ér vé nye sí tett di ák iga zol vány nál

a már ci u si
ha vi jegy ér vé nyes sé gi ide jé nek le jár tá ig,

b) az (1) be kezdés b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély
ese té ben a kép zés he lyén, a mun ka ügyi köz pont ki ren delt-
sé ge ál tal ki adott iga zo lás ban fel tün te tett idõ tar tam alatt,

c) az (1) be kezdés c) pont já ban meg ha tá ro zott ked vez -
mény a Szátv. 10.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
iga zol vány mel lék le te sze rin ti ér vé nyes sé gi idõ tar tam
alatt
ve he tõ igény be.

(3) Az (1) be kezdés a) és c) pont ja sze rint ked vez mény-
re jo go sult sze mély a bér let szel vény re a di ák iga zol vány,
ille tõ leg a „Ma gyar iga zol vány” vagy a „Ma gyar hoz zá tar -
to zói iga zol vány” szá mát kö te les rá ve zet ni.

(4) Az (1) be kezdés b) pont ja sze rint ked vez mény re jo-
go sult sze mély az iga zo lás be mu ta tá sá val a köz le ke dé si
szol gál ta tást vég zõ ál tal ki adott arc ké pes iga zol ványt vált
ki, amely nek ér vé nyes sé gi ide je meg egye zik a mun ka ügyi
köz pont ki ren delt sé ge ál tal ki adott iga zo lás ban fel tün te tett
idõ tar tam mal. Az uta zá si ked vez mény az arc ké pes iga zol -
vány fel mu ta tá sá val ve he tõ igény be.

26. §

(1) A he lyi tö meg köz le ke dés tel jes há ló za tán kor lát lan
szá mú uta zás ra ér vé nyes – a Fát. mel lék le té nek 9. pont já -
ban meg ha tá ro zott, te le pü lés ka te gó ri á tól és köz le ke dé si
esz köz tõl füg gõ összeg gel csök ken tett – ked vez mé nyes
nyug dí jas bér let igény be vé te lé re jo go sult:

a) az 5.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott sze mély;
b) az a) pont ban meg je lölt sze mély nek az öreg sé gi

nyug díj kor ha tárt (1997. évi LXXXI. tör vény II. fe je ze te)
be töl tött há zas tár sa (élet tár sa), ha a jo go sult sá got a nyug-
dí jas, il let ve rok kant sá gi já ra dé kos iga zol vá nyá nak, iga zo -
lá sá nak és a há zas társ (élet társ) sze mé lyi iga zol vá nyá nak
fel mu ta tá sá val iga zol ja;

c) a he lyi ön kor mány zat ál tal rend sze re sen fo lyó sí tott
szo ci á lis se gély ben ré sze sü lõ, ha mun ka vi szony ban nem
áll, az ille té kes jegy zõ iga zo lá sa sze rint;

d) a tar tó san be teg, tes ti vagy szel le mi fo gya té kos
18. élet éve be töl té sé ig, ha utá na emelt össze gû csa lá di pót-
lék jár, a ki fi ze tõ hely iga zo lá sa sze rint;

e) a vé dõ mun ka he lyen fog lal koz ta tott ér tel mi fo gya té -
kos, ha a fog lal koz ta tó szék he lye sze rint ille té kes jegy zõ
ezt iga zol ja;
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f) a mun ka kép te len rok kant, ha ezt a la kó he lye sze rint
ille té kes jegy zõ iga zol ja;

g) a Si ke tek és Na gyot hal lók Or szá gos Szö vet sé gé nek
ér vé nyes arc ké pes iga zol vá nyá val ren del ke zõ hal lás sé rült
sze mély.

(2) Az (1) be kezdés a) pont já ban meg je lölt sze mé lyek
jo go sult sá gu kat a nyug dí jat, il let ve a já ra dé kot fo lyó sí tó
szerv ál tal ki adott iga zol vány, iga zo lás be mu ta tá sá val iga-
zol ják.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bér let a köz le ke -
dé si szol gál ta tást vég zõ ál tal – a jo go sult ság iga zo lá sa
alap ján – ki adott ér vé nyes iga zol vánnyal hasz nál ha tó. Az
iga zol vány ér vé nyes sé gét a szol gál ta tó ha tá roz za meg. Az
iga zol vá nyok ér vé nyes sé gé nek le jár ta kor a meg hosszab-
bí tás hoz (újabb iga zol vány ki adá sá hoz) a jo go sult sá got is-
mé tel ten iga zol ni kell.

27. §

A Bu da pes ti Köz le ke dé si Zrt. és a Mis kol ci Vá ro si Köz-
le ke dé si Zrt. köz igaz ga tá si ha tárt át lé põ, ille tõ leg a csak
köz igaz ga tá si ha tá ron kí vül köz le ke dõ au tó busz já ra ta in is
ér vé nye sek a 24.  §-ban meg ha tá ro zott ked vez mé nyek. Ér-
vé nye sek to váb bá a 25.  §-ban meg ha tá ro zott ked vez mé-
nyek is, az zal az el té rés sel, hogy a ta nu ló bér let alap ján a
Fát. mel lék le té nek 8. pont já ban meg ha tá ro zott, díj sza bá si
öve ze tek tõl füg gõ ked vez mény ve he tõ igény be.

Záró rendelkezés

28. §

Ez a rendelet 2006. jú lius 1-jén lép ha tályba, egyidejû-
leg ha tá lyát vesz ti a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta zá si
kedvezményekrõl szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm. ren de-
let, a mun ká ba já rás sal össze füg gõ ter hek csök ken té sét
cél zó tá mo ga tá sok ról, va la mint a mun ke rõ-to bor zás tá mo-
gatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. ren delet 8. §-ának
(3)–(7) be kez dé sei, a köz for gal mú sze mély szál lí tá si uta-
zá si ked vez mé nyek rõl  szóló 287/1997. (XII. 29.) Korm.
ren de let, va la mint a di ák iga zol vány ról  szóló 34/1998.
(II. 25.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 124/1998.
(VI. 18.) Korm. ren delet 1–19. §-a, a köz forgalmú sze -
mély szál lí tá si uta zá si ked vez mé nyek rõl  szóló 287/1997.
(XII. 29.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról ren del ke zõ
35/1999. (II. 26.) Korm. ren delet, a 242/2001. (XII. 10.)
Korm. ren delet, a 281/2003. (XII. 29.) Korm. ren delet, va -
lamint a 45/2006. (II. 28.) Korm. ren delet 1–6. §-ai.

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

Melléklet
a 139/2006. (VI. 29.) Korm. rendelethez

MUNKÁLTATÓ PÉLDÁNYA

Sor szám:

VASÚTI UTAZÁSI IGAZOLÁS

...................................................... ré szé re

Együtt uta zó csa lád ta gok:

há zas társ (élet társ):

gyer mek(ek):

Évi egyszeri, a 2003. évi LXXXVII. tör vény mellékle-
té nek 1. pont ja sze rin ti ked vez mé nyes, me net tér ti vas-
úti me net jegy vásárlásához

oda ............................. -tól .................................. -ig
vissza ......................... -tól .................................. -ig

Mun kál ta tó neve:

Címe:

Ki ál lí tás kel te:

mun kál ta tó bé lyeg zõ je

VASÚT PÉLDÁNYA

Sor szám:

VASÚTI UTAZÁSI IGAZOLÁS

...................................................... ré szé re

Együtt uta zó csa lád ta gok:

há zas társ (élet társ):

gyer mek(ek):

Évi egyszeri, a 2003. évi LXXXVII. tör vény mellékle-
té nek 1. pont ja sze rin ti ked vez mé nyes, me net tér ti vas-
úti me net jegy vásárlásához

oda ............................. -tól .................................. -ig
vissza ......................... -tól .................................. -ig

Mun kál ta tó neve:

Címe:

Ki ál lí tás kel te:

mun kál ta tó bé lyeg zõ je

MUNKAVÁLLALÓ PÉLDÁNYA

Sor szám:

VASÚTI UTAZÁSI IGAZOLÁS

...................................................... ré szé re

Együtt uta zó csa lád ta gok:

há zas társ (élet társ):

gyer mek(ek):

5950 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/79. szám



Évi egyszeri, a 2003. évi LXXXVII. tör vény mellékle-
té nek 1. pont ja sze rin ti ked vez mé nyes, me net tér ti vas-
úti me net jegy vásárlásához

oda  ............................ -tól ................................... -ig 
vissza ......................... -tól ................................... -ig

Mun kál ta tó neve:

Címe:

Ki ál lí tás kel te:

mun kál ta tó bé lyeg zõ je

A Kormány
140/2006. (VI. 29.) Korm.

rendelete
a 2006. évi központi költségvetés céltartalékának

felhasználásáról

A Kormány a Magyar Köz társaság 2006. évi költségve-
tésérõl szóló 2005. évi CLIII. törvény 4. §-a (1) be kezdésé-
nek a) pont ja vo nat ko zá sá ban ka pott fel ha tal ma zás alap-
ján a kö vet ke zõ ren de le tet al kot ja:

1. §

(1) A köz pon ti költ ség ve tés az e ren de let ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint egy sze ri hoz zá já ru lást nyújt a köz pon ti
költ ség ve té si szer vek nél – ide ért ve a Ma gyar Tu do má nyos
Aka dé mi á hoz tar to zó költ ség ve té si rend ben gaz dál ko dó
in téz mé nye ket és a tár sa da lom biz to sí tá si költ ség ve té si
szer ve ket is – a fel ada tok vál to zá sá val, a szer ve ze tek és a
fel adat el lát ás kor sze rû sí té sé vel és éssze rû sí té sé vel meg va -
ló su ló, a köz pon ti költ ség ve tés szá má ra tény le ges ki adás-
és költ ség ve té si tá mo ga tás-meg ta ka rí tást ered mé nye zõ
lét szám csök ken té sek sze mé lyi ki fi ze té se i hez.

(2) Nem ré sze sül het nek az e ren de let sze rin ti tá mo ga -
tás ban azon köz pon ti költ ség ve té si szer vek, ame lyek ki-
adá si elõ irány za tát tel jes egé szé ben a sa ját be vé te lük – ide
nem ért ve a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ból, va-
la mint a Mun ka erõ pi a ci Alap ból szár ma zó pénz esz kö zö -
ket – fe dezi. A Kormány ez alól – a fe jezet fel ügyeletét el -
lá tó szerv ve ze tõ jé nek a pénz ügy mi nisz ter rel egyez te tett
egye di ké rel me alap ján – fel men tést ad hat.

(3) A lét szám csök ken té sek kel össze füg gõ több let ki adá -
sok ra tá mo ga tás az e ren de let ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás -
igény lé si fel té te le ket és szem pon to kat ér vé nye sí tõ fel mé rés
ke re té ben igé nyel he tõ. A fel mé rés rõl és az igé nyelt tá mo ga -
tás alap ján az elõ irány zat-át cso por to sí tá sok ról – a fe lül vizs -
gá la tot köve tõen – a pénz ügy mi nisz ter intéz kedik.

2. §

A cél tar ta lék ter hé re a kö vet ke zõ in téz ke dé sek vég re -
haj tá sá val kap cso la tos, 2006. év ben meg va ló su ló lét szám-

csök ken té sek egy sze ri ki adá sa i ra igé nyel he tõ tá mo ga tás
az e ren de let 4.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye -
lem mel:

a) jog sza bály ban elõ írt in téz ke dé sek,
b) kor mány za ti és a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv ál-

tal ho zott in téz ke dé sek az in téz mény rend szer át szer ve zé -
sé re (össze vo nás, in téz mény jog utód nél kü li meg szün te té-
se), in téz mény szer ve ze té nek át ala kí tá sá ra és mû kö dé sé -
nek éssze rû sí té sé re,

c) a költ ség ve té si szerv ha tás kö ré ben vég re haj tott
éssze rû sí té sek, át szer ve zé sek (szer ve ze ti egy sé gek, il let ve 
mun ka kö rök meg szün te té se, össze vo ná sa).

3. §

(1) Tá mo ga tá si igényt a költ ség ve té si szerv a 2.  §-ban
meg ha tá ro zott in téz ke dé sek vég re haj tá sá val össze füg gés -
ben az eset ben nyújt hat be, ha a köz szolgálati, a köz alkal-
ma zot ti, a szol gá la ti (fegy ve res erõk, a rend vé del mi szer-
vek, a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál-
lo má nyú tag ja, a fegy ve res erõk szer zõ dé ses ál lo má nyú
tag ja), a bí rói, az igaz ság ügyi al kal ma zot ti és az ügyész sé -
gi szol gá la ti jog vi szony (a továb biak ban együtt: jog vi -
szony), il let ve mun ka vi szony meg szün te té se fel men tés sel, 
fel mon dás sal, ille tõ leg vég ki elé gí tés sel jár, to váb bá, ha a
költ ség ve té si szerv a vele jog vi szony ban vagy mun ka vi -
szony ban álló mun ka vál la ló val meg ál la po dást köt an nak
kor en ged mé nyes nyug dí ja zá sá ról. Ha tá ro zott ide jû ki ne -
ve zés/mun ka szer zõ dés ese tén a jog vi szony/mun ka vi szony
meg szün te té se kö vet kez té ben a költ ség ve té si tá mo ga tás
csak ab ban az eset ben igé nyel he tõ, ha a ha tá ro zott idõ bõl
még hát ra lé võ idõ a lét szám csök ken té si in téz ke dés meg-
ho za ta lá nak idõ pont já ban leg alább egy év.

(2) E ren de let al kal ma zá sa szem pont já ból 2006. év ben
meg va ló su ló lét szám csök ken tés nek mi nõ sül, ha

a) a lét szám csök ken tés a költ ség ve té si szerv nél egy út -
tal az ál lás hely meg szün te té sét is ered mé nye zi (füg get le -
nül a jog vi szony meg szû né sé nek idõ pont já tól), és

b) a lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben fel me rü lõ ki fi -
ze té sek a tárgy év ben ese dé ke sek, ide ért ve a 2005. év ben kö-
zölt fel men té sek 2006. év ben fel me rü lõ több let ki fi ze té se it is
az zal, hogy azok a 2005. évi fel té te lek sze rint tá mo gat ha tók.

(3) Nem mi nõ sül lét szám csök ken tés nek a jog vi szony
meg vál toz ta tá sát ered mé nye zõ in téz ke dés (pl. köz szol gá -
la ti jog vi szony ból mun ka vi szony vagy mun ka vég zés re
irá nyu ló egyéb jog vi szony), a fe je ze ten, költ ség ve té si
szer ven be lü li, fe je ze tek kö zöt ti át he lye zés, a szak mai fel-
adat el lát ás (fel adat-össze té tel) vál to zá sa  miatti lét szám-
cse re, a szak mai fel adat el lát ás kül sõ szol gál ta tó (meg bí -
zott) igény be vé te lé vel tör té nõ biz to sí tá sa (ki szer ve zés).

4. §

(1) A lét szám csök ken tés sel össze füg gés ben tá mo ga tás
igé nyel he tõ a jog vi szony, il let ve a mun ka vi szony meg-
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szün te té se  miatt fel me rült vég ki elé gí tés sel, 13. havi il let -
ménnyel (kü lön jut ta tás sal), ju bi le u mi ju ta lom mal és sza-
bad ság meg vál tás sal kap cso la tos, il let ve kü lö nö sen in do -
kolt eset ben a pénz ügy mi nisz ter egye di en ge dé lye alap ján
a fel men té si/fel mon dá si idõ re járó – leg fel jebb a tör-
vények sze rin ti kö te le zõ mér té kû és idõ pon tú – fi ze té si kö-
te le zett sé gek re, to váb bá a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás
ese tén a kor en ged mé nyes nyug dí ja zás ról  szóló 181/1996.
(XII. 6.) Korm. ren delet 1. §-ának (2) be kezdése alap ján a
költ ség ve té si szer vet ter he lõ be fi ze té si kö te le zett sé gek re.
A lét szám csök ken tés sel kap cso la tos ki adá sok azon ré sze,
mely re költ ség ve té si tá mo ga tás nem igé nyel he tõ, a költ-
ség ve té si szer vet ter he li.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ki fi ze té sek tá mo ga tá sá nak
meg ál la pí tá sa az ele mi költ ség ve tés ben jó vá ha gyott mû-
kö dé si költ ség ve té si tá mo ga tás, a tár sa da lom biz to sí tás
pénz ügyi alap ja i ból, il let ve a Mun ka erõ pi a ci Alap ból
szár ma zó, a költ ség ve té si szerv mû kö dé sét szol gá ló tá mo-
ga tás ér té kû be vé tel együt tes össze ge és az összes mû kö dé -
si ki adás ará nyá nak (mû kö dé si tá mo ga tás arány) figye-
lembe véte lével tör té nik. Az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz -
té ri um fel ügye le te alá tar to zó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek a
lét szám csök ken tés sel kap cso lat ban fel me rült, a tár sa da -
lom biz to sí tás pénz ügyi alap ja i ból fi nan szí ro zott ál lás he -
lyek re jutó össze gen kí vü li egy sze ri több let ki adás
10%-ának mû kö dé si tá mo ga tás ará nyos össze gét igé nyel-
he tik tá mo ga tás ként. A tá mo ga tás össze ge a fe je zet fel-
ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ jé nek egye di ké rel me alap ján
– a pénz ügy mi nisz ter hoz zá já ru lá sá val – nö vel he tõ,
amennyi ben

a) a lét szám csök ken tés a Kor mány ál tal jó vá ha gyott in-
téz mény át ala kí tás hoz kap cso ló dik és az je len tõs több let -
költ ség gel jár, il let ve

b) a vár ha tó mû kö dé si be vé te lek el ma rad nak az éves
költ ség ve tés ben jó vá ha gyott összeg tõl.

(3) Az igé nyel he tõ tá mo ga tás össze gét – a (2) be kez dés
sze rin ti mû kö dé si tá mo ga tás aránnyal szá mol va – csök ken -
te ni kell

a) a lét szám csök ken té si in téz ke dés kor (fel men tés köz-
lé se kor) egy évet meg ha la dó an be töl tet len (üres) ál lás he -
lyek ele mi költ ség ve tés ben ter ve zett il let mé nyé nek és
mun ka adó kat ter he lõ já ru lé ká nak 13. havi – még fel nem
hasz nált – össze gé vel,

b) szer ve ze ti egy sé gen ként és azon be lül funk ció cso -
por ton ként (szak mai, szak mai tá mo ga tó, tech ni kai) szá-
mít va a lét szám csök ken tés sel érin tett, nyug dí jas nak nem
mi nõ sü lõ fog lal koz ta tot tak ré szé re járó vég ki elé gí té sek já-
ru lék kal nö velt össze gé nek át la gá val, a lét szám csök ken -
tés sel nem érin tett nyug dí jas nak mi nõ sü lõk szá má nak
meg fele lõen. A csök ken tést leg fel jebb a lét szám csök ken -
tés sel érin tet tek lét szá mát el érõ nyug dí ja sok szá má nak
figye lembe véte lével kell vég re haj ta ni.

(4) Nem kell az igé nyelhetõ tá mogatás össze gét a (3) be -
kez dés b) pont ja sze rint csökkenteni ab ban az esetben, ha a 
lét szám csök ken tés sel nem érin tett nyug dí jas nak mi nõ sü lõ
fog lal koz ta tott nyug el lá tás ban nem ré sze sül.

5. §

(1) A költ ség ve té si szerv a tá mo ga tá si igé nyét a fel mé-
rés sze rin ti adat la pon a fe je zet fel ügye le tét el lá tó szerv nek
nyújtja be. E szerv az e ren deletben fog lalt igény lési fel té-
te lek nek való meg fe le lés vizs gá la tát és a szám sza ki el len -
õr zést köve tõen a fe je zet össze sí tett igé nyét meg kül di a
Pénz ügy mi nisz té ri um nak. A pénz ügy mi nisz ter a fe lül -
vizs gá la tot köve tõen, a fel té te lek meg lé te ese tén in téz ke -
dik az igé nyelt összeg át cso por to sí tá sá ról.

(2) A cél tar ta lék ból lét szám csök ken tés cí mén igé nyelt
tá mo ga tás fel nem hasz nált ré szét az elõ irány zat-ma rad -
vány el szá mo lás ke re té ben vissza kell fi zet ni, ab ból tárgy-
évi ki fi ze tés nem tel je sít he tõ és nem ve he tõ figye lembe a
tárgy évi igény lés nél.

6. §

(1) A tá mo ga tást a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot tak
sze rint vissza kell fi zet ni, ha a lét szám csök ken tést köve-
tõen a költ ség ve té si szerv

a) az el bo csá tott sze mély mun ka kö ré nek tel jes vagy
rész be ni el lá tá sá ra az ál lás he lyet két éven be lül is mé tel ten
be töl ti, vagy arra bár mely más fog lal koz ta tá si for má ban
jog vi szonyt ke let kez tet,

b) lét szá mát – a fel ügye le ti szerv ál tal fel adat bõ vü lés -
sel össze füg gõ en iga zol tan el ren delt lét szám nö ve ke dést
meg ha la dó an – nö ve li, be le ért ve a kö vet ke zõ év(ek)i költ-
ség ve tés ben en ge dé lye zett lét szám ke ret nö ve lé sét is.

(2) A vissza fi ze ten dõ tá mo ga tás össze ge az igény be -
nyúj tás kor szá mí tott mû kö dé si tá mo ga tás arány figye-
lembe véte lével az (1) be kez dés a)–b) pont ja sze rint foglal-
koz ta tot tak 13. havi rend sze res sze mé lyi jut ta tá sa és mun-
ka adó kat ter he lõ já ru lé ka az ön re ví zió vagy az el len õr zés
idõ pont já ban irány adó il let ménnyel szá mol va.

(3) Ha a költ ség ve té si szerv más – fe je ze ten be lü li vagy
fe je ze ten kí vü li – költ ség ve té si szerv nél meg va ló sí tott lét-
szám csök ken tés kö vet kez té ben vég ki elé gí tés sel el bo csá -
tott sze mélyt fog lal koz tat (új ra fog lal koz ta tás) az érin tett
mun ka vál la ló mun ka vi szo nyá nak meg szün te tés tõl szá mí-
tott egy éven be lül, az új ra fog lal koz ta tott mun ka vál la ló ál-
tal fel vett vég ki elé gí tés já ru lé kok kal együtt szá mí tott
összegét be kell fi zetnie.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti vissza fi ze té si kö te le zett ség nek, 
il let ve a (3) be kez dés sze rin ti be fi ze té si kö te le zett ség nek az
elõ irány zat-ma rad vány el szá mo lás ke re té ben kell ele get ten-
ni. A (2) be kez dés sze rin ti fi ze té si kö te le zett sé gek össze ge
nem ha lad hat ja meg a ka pott tá mo ga tás össze gét.

7. §

(1) A tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lét és a lét szám-
csök ken tés vég re haj tá sát a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va -
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tal (a továb biak ban: KEHI) a Kor mány za ti El len õr zé si Hi-
vatalról szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm. ren delet 3. §-ában
meg ha tá ro zott ha tás kö ré ben el jár va, kü lön el len õr zi.
Amennyi ben a költ ség ve té si szerv a tá mo ga tást nem jog-
szerûen vet te igény be, az igé nyelt összeg gel az elõ irány-
zat-ma rad vány el szá mo lá sa ke re té ben kö te les el szá mol ni,
és a 6.  § al kal ma zá sá val a vissza fi ze té si, il let ve a be fi ze té si 
kö te le zett sé gét tel je sí te ni.

(2) A költ ség ve té si szerv a tá mo ga tás-igény lé si fel té te -
lek nek való meg fe le lés iga zo lá sa cél já ból – a sze mé lyes
ada tok vé del mé re vo nat ko zó sza bá lyok be tar tá sá val – do-
ku men tá ci ót kö te les ké szí te ni. A do ku men tá ció leg fon to -
sabb tar tal mi ele mei:

a) a lét szám csök ken té si in téz ke dés jog alap já nak meg-
ne ve zé se, az in téz ke dés meg ho za ta lá nak és vég re haj tá sá -
nak idõ pont ja,

b) a jog vi szony, il let ve a mun ka vi szony meg szû né se,
meg szün te té se jog cí mé nek meg ne ve zé se,

c) a lét szám csök ken té si dön tés sel össze füg gõ ki fi ze té -
sek meg ne ve zé se és a ki fi ze té sek ese dé kes sé ge.

(3) A do ku men tá ci ó ban fel tün te tett ada to kon fe lül a
KEHI min den olyan ada tot be kér het a költ ség ve té si szerv-
tõl, ame lyet az el len õr zés tel jes körû vég re haj tá sa cél já ból
szük sé ges nek tart.

8. §

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

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

A Kormány
141/2006. (VI. 29.) Korm.

rendelete
a szociális szövetkezetekrõl

A Kormány a szövetkezetekrõl szóló 2006. évi X. tör -
vény (a továb biakban: Sztv.) 107. §-ának (3) be kezdésé-
ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li
el:

1. §

(1) E rendelet ha tálya az Sztv. 8. §-a (1) be kezdésének
a) pont ja sze rin ti szo ci á lis szö vet ke ze tek re ter jed ki.

(2) E ren de let al kal ma zá sa so rán
a) mun ka nél kü li: az a sze mély, aki
aa) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek 

ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §-a (5) be kezdé-
sé nek d) pont ja alap ján ál lás ke re sõ nek,

ab) a szo ci á lis igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló
1993. évi III. törvény (a továb biakban: Szt.) 37/A. §-ának
(3) be kez dé se alap ján nem fog lal koz ta tott nak
mi nõ sül,

b) hall ga tó: a fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi
CXXXIX. tör vény alap ján hall ga tói jog vi szony ban álló
sze mély,

c) ta nu ló: a köz oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör -
vény alap ján ta nu lói jog vi szony ban álló sze mély.

2. §

(1) A szo ci á lis szö vet ke zet
a) a mun ka nél kü li, ta nu ló vagy hall ga tó tag ja i nak mun-

ka le he tõ sé get biz to sít, il let ve szer vez, vagy
b) tag ja i nak – kül sõ fog lal koz ta tó ként – az Szt. sze rint

in téz mé nyi fog lal koz ta tást biz to sít, il let ve
c) – a kü lön jog sza bá lyok ban fog lalt fel té te lek tel je sí -

tése mellett – tag jai szá mára egyéb, az Sztv. 8. §-a (1) be -
kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott cé lok el éré sét elõ-
se gí tõ szol gál ta tá so kat nyújt.

(2) A szo ci á lis szö vet ke zet az (1) be kez dés a) pont já ban 
fog lalt te vé keny sé ge so rán – kü lön jog sza bály ban meg ha -
tá ro zot tak sze rint – köz re mû köd het köz mun ka, köz hasz -
nú, va la mint köz cé lú mun ka biz to sí tá sá ban is.

(3) Mû kö dé si en ge dély hez kö tött te vé keny sé get szo ci á -
lis szö vetkezet csak ab ban az eset ben vé gezhet, ha ren del-
ke zik mû kö dé si en ge déllyel.

3. §

(1) Szo ci á lis szö vet ke zet tag ja az Sztv. 10.  §-ának
(6) be kezdése sze rinti olyan sze mély le het, aki a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint a szö vet ke zet te vé -
keny sé gé ben sze mé lye sen köz re mû kö dik, így

a) a 2.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja sze rin ti te vé -
keny sé get el lá tó szö vet ke zet nél elõ írt mun ka vég zé si kö te -
le zett ség ese tén meg fe lel a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott 
jog vi szo nyok ra vo nat ko zó an a Pol gá ri Tör vénykönyvrõl
szóló 1959. évi IV. törvényben, a Mun ka Tör vénykönyvé-
rõl szóló 1992. évi XXII. tör vényben, az al kalmi munka-
vál la lói könyv vel tör té nõ fog lal koz ta tás ról és az ah hoz
kap cso ló dó köz ter hek egy sze rû sí tett be fi ze té sé rõl  szóló
1997. évi LXXIV. tör vényben, az Szt.-ben vagy a köz érde-
kû ön kén tes te vé keny ség rõl  szóló 2005. évi LXXXVIII.
tör vény ben (a továb biak ban: Köt.) meg ha tá ro zott fog lal -
koz ta tá si fel té te lek nek, vagy

b) a 2.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban meg je lölt te vé -
keny sé gek ese tén

ba) a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott fog lal koz ta tá si
jog vi szo nyok ke re té ben mun kát vé gez, il let ve

bb) a 2. § (1) bekezdés c) pont já ban meg je lölt szol gál -
ta tá so kat – kü lön jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zot tak sze-
rint – igénybe ve szi.
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(2) A szo ci á lis szö vet ke zet tag ja a szö vet ke zet ál tal
szer ve zett mun ka vég zés ben mun ka vi szony ban, al kal mi
mun ka vál la lói könyv vel, meg bí zá si vagy vál lal ko zá si jog-
viszonyban, il letve – ha a Köt. le hetõvé te szi – a Köt. sze -
rin ti ön kén tes jog vi szony ban, to váb bá az Szt. sze rin ti in-
téz mé nyi fog lal koz ta tás ke re té ben ve het részt.

(3) A szo ci á lis szö vet ke zet alap sza bá lya a vo nat ko zó
jog sza bá lyok alap ján ha tá roz za meg a tag ság fel té te le it.

4. §

(1) A cse lek võ kép te len tag ön ál ló jog nyi lat ko zat té te lé -
re nem jo go sult, ne vé ben és he lyet te a jog nyi lat ko za to kat
tör vényes kép vi se lõ je te szi meg.

(2) Kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sze mélyt csak tör-
vényes kép vi se lõ jé nek írás be li hoz zá já ru lá sá val le het tag-
nak fel ven ni.

(3) A szö vet ke zet ala ku ló köz gyû lé sé re és köz gyû lé sé re 
meg kell hív ni a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, il let ve cse-
lek võ kép te len tag tör vényes kép vi se lõ jét. A kor lá to zot tan
cse lek võ ké pes tag kép vi se lõ jé nek tá vol ma ra dá sa a köz-
gyû lés ha tá ro zat ké pes sé gét nem érin ti.

(4) Az Sztv. 20. §-a (2) be kezdésének a)–k) és m)–n)
pont ja sze rin ti ese tek ben a kor lá to zot tan cse lek võ ké pes
tag jog nyi lat ko za tá nak ér vé nyes sé gé hez be kell sze rez ni
tör vényes kép vi se lõ jé nek be le egye zé sét vagy utó la gos jó-
vá ha gyá sát. E ren del ke zést ak kor is al kal maz ni kell, ha a
ta gok a köz gyû lés össze hí vá sa nél kül, írás ban sza vaz nak.

5. §

(1) Szo ci á lis szö vet ke zet szét vá lá sa ese tén a lét re jö võ
szö vet ke ze tek ak kor mû köd het nek to vább szo ci á lis szö-
vet ke zet ként, ha meg fe lel nek a szo ci á lis szö vet ke ze tek re
vo nat ko zó, az Sztv.-ben, va la mint az e ren de let ben fog lalt
sza bá lyok nak.

(2) Ha a szo ci á lis szö vet ke zet jog utód nél kül meg szû -
nik, a tar to zá sok ki egyen lí té se után fenn ma ra dó egyéb va-
gyo nát szo ci á lis szö vet ke zé si cél ra kell fel hasz nál ni.

6. §

A szo ci á lis szö vet ke zet tag ja le het a te vé keny sé ge sze-
rin ti ága zat ban mû kö dõ szö vet ke ze tek szö vet sé gé nek.

7. §

(1) Ez a ren delet 2006. jú lius 1-jén lép ha tályba.

(2) A ha tály ba lé pés nap ján már mû kö dõ, be jegy zett,
e ren de let sze rin ti te vé keny sé get el lá tó szö vet ke ze tek

2007. jú ni us 30. nap já ig kö te le sek alap sza bá lyu kat e ren-
de let nek meg fele lõen mó do sí ta ni.

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

A Kormány
142/2006. (VI. 29.) Korm.

rendelete

a fõvárosi, megyei közigazgatási hivatalokról szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról

A Kor mány a he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi
LXV. tör vény 98.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban ka-
pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1. §

A fõ vá ro si, me gyei köz igaz ga tá si hi va ta lok ról  szóló
191/1996. (XII. 17.) Korm. ren delet (a továbbiakban:
Korm. ren de let) 1.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„1.  § A köz igaz ga tá si hi va ta lok a Kor mány te rü le ti ál-
lam igaz ga tá si szer vei.”

2. §

A Korm. ren de let 3.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A köz igaz ga tá si hi va ta lo kat a Kor mány az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter köz re mû kö dé sé vel 
irá nyít ja.

(2) A hi va tal ve ze tõt – pá lyá zat alap ján – a Mi nisz ter el -
nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az ön kor mány za ti és te-
rü let fej lesz té si mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra a mi nisz ter -
el nök bíz za meg. A hi va tal ve ze tõ meg bí zá sát – a Mi nisz -
ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter és az ön kor mány za ti és
te rü let fej lesz té si mi nisz ter együt tes ja vas la tá ra – a mi nisz -
ter el nök von ja vissza.

(3) A hi va tal ve ze tõ mi nisz té ri u mi fõ osz tály ve ze tõi be-
so ro lá sú köz tiszt vi se lõ, meg bí zá sa ha tá ro zat lan idõ re
szól.”

3. §

A Korm. ren delet 3/A. §-ának (2) és (3) be kezdései he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A hi va tal ve ze tõ-he lyet tes mi nisz té ri u mi fõ osz tály-
ve ze tõ-he lyet te si be so ro lá sú köz tiszt vi se lõ.

(3) A hi va tal ve ze tõ-he lyet test – a hi va tal ve ze tõ ja vas la -
tá ra – az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter bíz-
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za meg, il let ve von ja vissza a meg bí zá sát. A hi va tal ve ze -
tõ-he lyet tes fe let ti mun kál ta tói jo go kat egye bek ben a hi-
va tal ve ze tõ gya ko rol ja.”

4. §

A Korm. ren de let 4.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„4.  § Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
– a ve ze tõi meg bí zás és a ve ze tõi meg bí zás aló li fel men tés
ki vé te lé vel – gya ko rol ja a mun kál ta tói jo go kat a hi va tal -
ve ze tõ fe lett.”

5. §

A Korm. ren delet 5. §-ának (1) be kezdése he lyébe a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A költ ség ve tés elõ ké szí té se so rán az ön kor mány za -
ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter ki ké ri az igaz ga tá si szer-
vek te vé keny sé gé nek szak mai irá nyí tá sát el lá tó mi nisz ter,
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szerv ve ze tõ je (a továb biak ban
együtt: mi nisz ter) vé le mé nyét.”

6. §

(1) A Korm. ren delet 6. §-ának (4) be kezdése he lyébe a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter el lát -
ja a he lyi ön kor mány za tok és a ki sebb sé gi ön kor mány za tok
tör vényességi el len õr zé sé nek, a te rü let fej lesz té si ta ná csok
tör vényességi fel ügye le té nek, to váb bá a köz igaz ga tá si hi va -
ta lok és a de kon cent rált szer vek jog sza bály ban sze rep lõ el-
len õr zé sé nek a szak mai irá nyí tá sát, s en nek ke re té ben gya ko -
rol ja az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go kat.”

(2) A Korm. ren delet 6. §-ának (6) be kezdése he lyébe a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (7) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(6) Az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
meg ha tá ro zott ügy ben el já rás ra az ille té kességgel ren del -
ke zõ hi va tal ve ze tõ he lyett más hi va tal ve ze tõt je löl het ki.

(7) A köz pon ti köz szol gá la ti nyil ván tar tás mû köd te té -
sé nek, va la mint a szak em ber-után pót lás meg szer ve zé sé -
vel kap cso la tos fel ada tok nak a szak mai irá nyí tá sát a Mi-
nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter, a köz tiszt vi se lõk
kép zé sé vel, to vább kép zé sé vel kap cso la tos fel ada tok nak a
szak mai irá nyí tá sát a köz igaz ga tá si hi va ta lok be vo ná sá val
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter lát ja el,
en nek ke re té ben gya ko rol ja az (1)–(3) be kez dés ben meg-
ha tá ro zott jo go kat.”

7. §

A Korm. ren de let 12.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi va tal ve ze tõ ko or di ná ci ós fel adat- és ha tás kö ré-
ben]

„c) köz re mû kö dik – a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ
mi nisz ter ál tal meg ha tá ro zot tak sze rint – a köz pon ti köz-
szol gá la ti nyil ván tar tás mû köd te té sé vel kap cso la tos fel-
ada tok el lá tá sá ban;”

8. §

A Korm. ren de let 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A több megyét érintõ, il letve a fõ város közigaz-
gatási ha tá rán túl ter je dõ – az (1) be kez dés ben meg-
határo zott – te rü le ti ko or di ná ci ós fel ada tok el lá tá sá ról
az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter gon dos -
ko dik.”

9. §

A Korm. ren delet 18. §-ának b) pont ja he lyébe a kö vet-
ke zõ ren del ke zés lép:

[A hi va tal ve ze tõ a köz tiszt vi se lõk kép zé se, to vább kép zé -
se kö ré ben]

„b) köz re mû kö dik az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té -
si mi nisz ter nek a köz tiszt vi se lõk kép zé sé vel, to vább kép -
zé sé vel, va la mint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi-
nisz ter nek a szak em ber-után pót lás meg szer ve zé sé vel kap-
cso la tos fel ada ta i nak el lá tá sá ban;”

10. §

A Korm. ren delet 23. §-ának (2) és (3) be kezdése he lyé-
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A hi va tal szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tát az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter hagy ja jóvá,
az igaz ga tá si szer vek re vo nat ko zó ren del ke zé sek te kin te -
té ben az ér de kelt mi nisz te rek egyet ér té sé vel.

(3) A mi nisz ter és a hi va tal ve ze tõ kö zöt ti vi tás kér dé -
sek ben – az ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
elõ ter jesz tésére – a mi nisz ter el nök dönt.”

11. §

(1) Ez a ren delet 2006. jú lius 1-jén lép ha tályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a Korm. ren de let 6.  §-a (5) be kez dé sé nek c) pont ja.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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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 Kor mány a Schen gen Alap fel hasz ná lá sá nak pénz-
ügyi ter ve zé si, le bo nyo lí tá si és el len õr zé si rend jé nek ki-
ala kí tá sá ról  szóló 179/2004. (V. 26.) Korm. ren de le tet
(a továb biak ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sít ja:

1. §

(1) Az R. 2. §-a 2–9. és 14–21. pont ja he lyébe a kö vet-
ke zõ ren del ke zés lép:

[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„2. Fe le lõs Ha tó ság: fel ada ta it a Nem ze ti Fej lesz té si

Ügynökség (a továb biakban: NFÜ) látja el, amely felelõs a 
Schen gen Alap tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott fej lesz té si fel-
ada tok tel jes körû meg va ló sí tá sá ért;

3. Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egy ség
(a továb biak ban: KPSZE): a Schen gen Alap tá mo ga tás ból
fi nan szí ro zott fej lesz té si fel ada tok pénz ügyi és ad mi niszt -
ra tív le bo nyo lí tá sá ra ki je lölt szer ve ze ti egy ség, amely a
Szak mai Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek kel (a továb biak ban:
SzKSz) együtt mû köd ve el lát ja a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá val össze füg gõ köz be szer zé si el já rá sok le bo nyo lí tá sát,
to váb bá a szer zõ dés kö té si, nyil ván tar tá si és egyéb pénz-
ügyi ad mi niszt rá ci ós fel ada to kat;

4. Szak mai Köz re mû kö dõ Szer ve ze tek: fel ada ta i kat az
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nál, a Gaz da sá gi
és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um nál és a Vám- és Pénz ügy õr -
ség Or szá gos Pa rancs nok sá gán a fe le lõs mi nisz ter ál tal ki-
je lölt azon szer ve ze ti egy ség lát ja el, amely ren del ke zik az
Eu ró pai Unió Bi zott sá ga meg fe le lõ in téz mé nyi akk re di tá-
ci ó já val. Az SzKSz-ek fe le lõ sek a Schen gen Alap tá mo ga -
tás ból fi nan szí ro zott fej lesz té si fel ada tok szak mai és tech-
ni kai ter ve zé sé ért, elõ ké szí té sé ért, a meg va ló sí tás köz vet -
len nyo mon kö ve té sé ért, ille tõ leg e ren de let ben meg ha tá -
ro zott ese tek ben a vo nat ko zó köz be szer zé si el já rá sok le-
bo nyo lí tá sá ért, szer zõ dés kö té si, nyil ván tar tá si és egyéb
pénz ügyi ad mi niszt rá ci ós fel ada tok el lá tá sá ért, to váb bá
ezen fel ada tok kal kap cso la tos szer ve ze ten be lü li bel sõ
 koordináció vég zé sé ért;

5. Schen gen Alap Tár ca kö zi Bi zott ság (a továb biak-
ban: SATB): az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um
ve ze té sé vel mû kö dõ, egyez te tõ és jó vá ha gyó szak mai tár-
ca kö zi bi zott ság;

6. De le gá lá si Meg ál la po dás: a Fe lelõs Ha tóság és a
KPSZE kö zött lét re jött, a fej lesz té si fel ada tok pénz ügyi
meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó két ol da lú írás be li kö te le zett -
ség vál la lás;

7. Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás: a KPSZE és az
SzKSz-ek kö zött – a fej lesz té si fel ada tok tech ni kai meg va -
ló sí tá sá ra vo nat ko zó an – e ren de let alap ján meg kö tött, az

együtt mû kö dés rend jét, a fel adat- és fe le lõs sé gi kö rö ket
meg ha tá ro zó do ku men tum;

8. szál lí tó: olyan ter mészetes vagy jogi sze mély, il letve
jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, amely a szál-
lí tói szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té sé ért fe le lõs;

9. szál lí tói szer zõ dés: a De le gá lá si és Együtt mû kö dé si
Meg ál la po dá sok ér tel mé ben a KPSZE ál tal, az SzKSz
vagy az ál tala megjelölt más, a Schen gen Alap fel haszná-
lá sá ban érin tett szerv, mint har ma dik fél ja vá ra, ille tõ leg e
ren de let ben meg ha tá ro zott ese tek ben az SzKSz-ek ál tal a
Schen gen Alap ter hé re meg kö tött pol gá ri jogi szer zõ dés;”

„14. fej lesz té si fel adat: e ren de let al kal ma zá sá ban tar tal -
mi lag és for ma i lag rész le te sen ki dol go zott, meg fe le lõ pénz-
ügyi hát tér rel és vég re haj tá si üte me zés sel ren del ke zõ fej lesz -
té si el kép ze lés, mely köz vet le nül a schen ge ni vív má nyok és a
kül sõ ha tár el len õr zés vég re haj tá sá nak elõ se gí té sét cé loz za;

15. Lo gisz ti kai és Mû kö dé si Költ ség: a schen geni kö te-
le zett sé gek ha té ko nyabb vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren-
dé sze ti ál lo mány fej lesz té si és fenn tar tá si, ille tõ leg a Pro-
jekt Me nedzsment Költ ség (a továb biakban: PMC) egé sze,
va la mint tech ni kai le bo nyo lí tá sát te kint ve a bel sõ kép zés -
hez kap cso ló dó költ sé gek;

16. Pro jekt Me nedzs ment Költ ség: az In di ka tív Prog-
ram ban rög zí tett fej lesz té si cé lok el éré sét le he tõ vé tevõ te-
vé keny sé gek el lá tá sá ra el kü lö ní tett összeg. Pro jekt Me-
nedzs ment Költ ség fel hasz ná lá sá ra a Fe le lõs Ha tó ság, az
SzKSz-ek, va la mint a KPSZE jo go sult, az In di ka tív Prog-
ram ban meg ha tá ro zott ke ret ere jé ig;

17. lét szám fej lesz té si fel adat: az In di ka tív Prog ram ban
rög zí tett, ha tár õr sé gi lét szám fej lesz tést cél zó, nem a KPSZE
le bo nyo lí tói fel adat kö ré be tar to zó fej lesz té si fel adat;

18. bel sõ kép zés: az In di ka tív Prog ram ban rög zí tett, a
ren dé sze ti ál lo mány ba tar to zó sze mé lyek ren dé sze ti sa ját
tan in té ze tek ben foly ta tott kép zé sét cél zó, nem a KPSZE
le bo nyo lí tói fel adat kö ré be tar to zó fej lesz té si fel adat;

19. ter ve zé si kör irat: a költ ség ve té si tör vényjavaslat
(a köz pon ti költ ség ve tés, az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok 
és a tár sa da lom biz to sí tás pénz ügyi alap jai) Kor mány, il let -
ve Or szág gyû lés elé ter jesz té si kö te le zett sé gé nek tel je sí té -
se ér de ké ben a Pénz ügy mi nisz té ri um (a to váb bi ak ban:
PM) ál tal ki adott, a meg ha tá ro zott év(ek) költ ség ve té si
ter ve zé si fel ada ta it, a költ ség ve té si ja vas lat ki dol go zá sá -
nak és össze ál lí tá sá nak szem pont ja it tar tal ma zó össze fog -
la ló tá jé koz ta tó;

20. Or szá gos Tá mo ga tá si Mo ni tor ing Rend szer: az ál -
lam ház tar tás pénz ügyi in for má ci ós rend sze ré be il lesz ke -
dõ, a Ma gyar Ál lam kincs tár ban (a to váb bi ak ban: Kincs-
tár) mû kö dõ in teg rált nyil ván tar tá si rend szer;

21. In di ka tív Prog ram: a Ma gyar Köz tár sa ság ál tal ki-
dol go zott do ku men tum, amely tar tal maz za a meg va ló sí -
tan dó há rom éves cél ki tû zé se ket és in téz ke dé se ket, a rész-
le tes fej lesz té si fel ada to kat, azok üte me zé sét, va la mint
azok ha zai, il let ve kö zös sé gi pénz ügyi for rá sa it;”

(2) Az R. 2. §-a a kö vetkezõ 22–26. pont tal egé szül ki:
[E ren de let al kal ma zá sá ban]
„22. Pénz ügyi Ha tá ro zat: az Eu ró pai Bi zott ság a

2004–2006 kö zöt ti idõ szak ban va la mennyi évre vo nat ko -
zó an el fo gad egy Pénz ügyi Ha tá ro za tot a be kül dött In di ka -
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tív Prog ram és a te vé keny sé gek vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges va la mennyi ren del ke zés és fel té tel figye lembe véte -
lével, amely ha tá ro zat ról tá jé koz tat ja a Fe le lõs Ha tó sá got;

23. ha zai társ fi nan szí ro zás: a szak mai le bo nyo lí tá sért
fe le lõs fe je zet költ ség ve té sé ben biz to sí tott köz pon ti költ-
ség ve té si tá mo ga tás, amely a Schen gen Alap tá mo ga tás ból 
fi nan szí ro zott fej lesz té si fel ada tok ese tén a kap cso ló dó
adók, il le té kek, já ru lé kok és a Schen gen Alap tá mo ga tás -
ból nem fi nan szí roz ha tó dí jak ki fi ze té sé re hasz nál ha tó;

24. Ál lam ház tar tá si Bel sõ Pénz ügyi El len õr zé si Tár ca -
kö zi Bi zott ság (a továb biak ban: ÁBPE Tár ca kö zi Bi zott -
ság): a Schen gen Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sa ese tén az
el len õr zé si rend szer ki ala kí tá sá val és mû köd te té sé vel
össze füg gõ ko or di ná ci ós és kon zul ta tív fel ada to kat el lá tó
tár ca kö zi bi zott ság;

25. Szak mai Pro jekt fe le lõs: az SzKSz ve ze tõ je, il let ve
az SzKSz fel ügye le tét el lá tó sze mély;

26. Köz be szer zés: „köz be szer zés” és „köz be szer zé si
el já rás” alatt e ren de let al kal ma zá sá ban a köz be szer zé sek -
rõl  szóló 2003. évi CXXIX. tör vény fel ha tal ma zá sa alap-
ján al ko tott egyéb köz be szer zé si és be szer zé si el já rá sok is
ér te lem sze rû en ér ten dõ ek.”

2. §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § A Fe le lõs Ha tó ság ve ze tõ je a Fe le lõs Sze mély, aki

a Kor mány ál tal ki ne ve zett tiszt vi se lõ.”

3. §

(1) Az R. 6. §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren-
del ke zés lép:

[A Fe le lõs Ha tó ság fel ada tai a kö vet ke zõk:]
„b) dönt az in di ka tív cél ki tû zé se ket, fej lesz té si fel ada to -

kat és azok költ ség ve té sét rög zí tõ do ku men tu mok to váb -
bí tá sá ról az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re,”

(2) Az R. 6. §-ának h) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren-
del ke zés lép:

[A Fe le lõs Ha tó ság fel ada tai a kö vet ke zõk:]
„h) a KPSZE ál tal ké szített éves pénz ügyi je lentések

meg kül dé se az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re.”

4. §

Az R. 8. §-ának a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A Fe le lõs Ha tó ság a 6.  §-ban elõ írt fel ada ta i nak el lá -
tá sa ér de ké ben:]

„a) De le gá lá si Meg ál la po dást köt a fej lesz té si fel ada tok 
pénz ügyi meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó an a KPSZE-vel fe le -
lõs sé gi és ha tás kö re, to váb bá je len tés té te li kö te le zett sé ge
meg ha tá ro zá sá ról,”

5. §

Az R. a 10. §-t köve tõen a kö vetkezõ 10/A. §-sal egé -
szül ki:

„10/A.  § A Fe le lõs Ha tó ság éven te el len õr zi a Lo gisz ti-
kai és Mû kö dé si Költ sé gek fel hasz ná lá sá nak sza bály sze -
rûségét. Az el lenõrzéshez az SzKSz-ek és a KPSZE min-
den szük sé ges in for má ci ót meg ad nak és elõ se gí tik az el-
len õr zés ered mé nyes sé gét.”

6. §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11. § A Felelõs Hatóság – a KPSZE közremûködésé-

vel – a fej lesz té si fel ada tok szak mai és tech ni kai meg va ló -
sí tá sá val és nyo mon kö ve té sé vel kap cso la tos fel ada ta it az
SzKSz-ek kel együtt mû köd ve lát ja el.”

7. §

Az R. 14.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„14. § A KPSZE fel adatköre a Schengen Alap támoga-

tás vo nat ko zá sá ban az aláb bi ak ra ter jed ki:
a) funk ci o ná li san füg get len bel sõ el len õr zé si egy ség

mû köd te té se,
b) a fej lesz té si fel ada tok le bo nyo lí tá sa so rán olyan irá-

nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek mû köd te té se, ame lyek le-
he tõ vé te szik a köz be szer zé si és ki fi ze té si fo lya ma tok
meg ala po zott sá gát, sza bály sze rû sé gét és ha té kony sá gát,

c) a köz be szer zé si el já rá sok jog sza bá lyok ban fog lal tak
sze rin ti meg va ló sí tá sa,

d) a De le gá lá si Meg ál la po dás ban rög zí tet tek nek meg-
fele lõen a fej lesz té si fel ada tok vo nat ko zá sá ban a szál lí tói
szer zõ dé sek meg kö té se,

e) a Schen gen Alap tá mo ga tás fo ga dá sa és to váb bí tá sa
a Kincs tár ál tal ve ze tett bank szám lák rend sze rén ke resz tül
a szál lí tók felé,

f) az Eu ró pai Bi zott ság ál tal fo lyó sí tott al lo ká ció össze-
gé vel ará nyos mér té kû, ille tõ leg az Együtt mû kö dé si Meg-
ál la po dás ban fog lal tak fi gye lem be vé te lé vel meg ha tá ro -
zott – az In di ka tív Prog ram ban el kü lö ní tet ten je lölt Lo-
gisz ti kai és Mû kö dé si Költ sé gek közé so rolt – pénz össze-
gek egy összeg ben tör ténõ uta lása az SzKSz-ek felé,

g) a fej lesz té si fel ada tok vo nat ko zá sá ban a ki fi ze té sek
sza bály sze rû sé gé nek biz to sí tá sa,

h) a Fe le lõs Ha tó ság kez de mé nye zé sé re a Schen gen Alap
tá mo ga tás jo go su lat lan vagy sza bály ta lan uta lá sá ból, fel hasz -
ná lá sá ból vagy fel nem hasz ná lá sá ból ere dõ össze gek Eu ró pai 
Bi zott ság ré szé re tör té nõ vissza uta lá sá nak biz to sí tá sa,

i) meg fe le lõ nyil ván tar tá si, je len té si és adat szol gál ta tá -
si rend szer mû köd te té se a szak mai le bo nyo lí tás min den
szint jén, va la mint az ezek re épü lõ je len té sek és adat szol -
gál ta tás biz to sí tá sa a Fe le lõs Ha tó ság felé, be le ért ve a vég-
sõ pénz ügyi el szá mo lás el ké szí té sét,

j) nap ra kész nyil ván tar tás ve ze té se ered mény szem lé le tû
ket tõs könyv vi tel rend sze ré ben, va la mint ezek alap ján éves
pénz ügyi je len tés ké szí té se a Fe le lõs Ha tó ság  ré szére.”
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8. §

Az R. a 14. §-t köve tõen a kö vetkezõ 14/A. §-sal egé -
szül ki:

„14/A.  § (1) A lét szám fej lesz té si fel ada tok és a bel sõ kép-
zé si fel ada tok meg va ló sí tá sát, va la mint a kap cso ló dó pénz-
ügyi el számolások rész letes rend jét a KPSZE és az Igaz ság-
ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ban ki je lölt szer ve ze ti egy-
ség kö zöt ti Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás rög zí ti.

(2) Az (1) be kez dés ben ne ve sí tett fel ada tok pénz ügyi le-
bo nyo lí tá sát il le tõ en az In di ka tív Prog ram ban e fel ada tok ra
el kü lö ní tett összeg át uta lá sá ról a KPSZE gon dos ko dik az
SzKSz vo nat ko zó Fe je ze ti Le bo nyo lí tá si Szám lá i ra.”

9. §

Az R. a 14/A. §-t köve tõen a kö vetkezõ 14/B. §-sal egé -
szül ki:

„14/B.  § (1) A KPSZE fe le lõs sé gi kö ré be tar to zik a
PMC ter hé re a (2) be kez dés sze rin ti tá mo gat ha tó ki adá sok
vo nat ko zá sá ban:

a) a KPSZE ha tás kö ré be utalt PMC for rá sok hoz kap-
cso ló dó ki fi ze té sek sza bály sze rû sé gé nek biz to sí tá sa, va la -
mint a pénz ügyi és ad mi niszt rá ci ós fel ada tok el lá tá sa a
PMC for rá sok fel hasz ná lá sa te kin te té ben is,

b) a Fe le lõs Ha tó ság sa ját ha tás kör ben tar tott fel ada tai
el lá tá sát szol gá ló PMC for rás fel hasz ná lá sá hoz kap cso ló -
dó köz be szer zé sek és szer zõ dés kö té sek le bo nyo lí tá sa, to-
váb bá az ez zel össze füg gõ ad mi niszt rá ci ós fel ada tok el lá -
tá sa. A Fe le lõs Ha tó ság biz to sít ja ezen köz be szer zé si el já -
rá sok le bo nyo lí tá sá hoz szük sé ges szak mai in for má ci ó kat,

c) a Fe le lõs Ha tó ság fel ada tai el lá tá sa ér de ké ben a
KPSZE rend sze re sen in for má ci ót szol gál tat a Fe le lõs Ha-
tó ság szá má ra a De le gá lá si Meg ál la po dás ban meg ha tá ro -
zot tak sze rin ti havi je len té sek ke re té ben a PMC fel hasz ná -
lásáról mind az SzKSz-ek, mind a KPSZE te kintetében.

(2) A KPSZE az In di ka tív Prog ram ban rög zí tett ke ret
ere jé ig a KPSZE ha tás kö ré be utalt fel ada tok meg va ló sí tá -
sa so rán fel me rü lõ aláb bi te vé keny sé gek fi nan szí ro zá sá ra
for dít hat PMC for rá so kat:

a) a Schen gen Alap fej lesz té si for rá sa i nak fel hasz ná lá -
sá hoz kap cso ló dó köz be szer zé sek le bo nyo lí tá sa ér de ké -
ben mû sza ki és jogi szak ér tõk al kal ma zá sa és szer zõ dés
sze rin ti dí ja zá sa, va la mint napi me nedzs ment fel ada tok el-
lá tá sá ra mun ka tár sak fel vé te le a KPSZE-nél al kal ma zott
köz al kal ma zot ti bér táb la sze rin ti bé re zés sel, to váb bá az
eh hez kap cso ló dó szük sé ges iro dai inf ra struk tú ra meg te -
rem té se és fenn tar tá sa,

b) a le bo nyo lí tás hoz kap cso ló dó ad mi niszt rá ci ós költ-
sé gek, be le ért ve az el já rás so rán fel me rü lõ va la mennyi hir-
det mény köz zé té te li költ sé gét,

c) a pro jek tek meg va ló sí tá sa so rán vég zen dõ monito-
ring te vé keny sé gek költ sé gei,

d) a Schen gen Alap for rá sa i nak bel sõ el len õr zé si költ-
sé gei, va la mint a könyv vi te li szol gál ta tás sal kap cso la tos
költ sé gek.

(3) Amennyiben a KPSZE a (2) bekezdésben fel sorolta-
kon kí vü li egyéb, a prog ram vég re haj tá sá val össze füg gõ
te vé keny ség fi nan szí ro zá sá ra kí ván PMC for rást igény be
ven ni, eh hez a Fe le lõs Ha tó ság elõ ze tes jó vá ha gyá sát kell
kér nie.”

10. §

Az R. 16. §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A szak mai köz re mû kö dõ fel ada to kat el lá tó szer ve ze tek fe-
le lõs sé gi, fel adat- és ha tás kö rét, va la mint vég re haj tá si fo lya -
ma ta it írott el já rás rend sza bá lyoz za, kü lö nös te kin tet tel:]

„g) a köz be szer zé si el já rá sok ban tör té nõ rész vé tel re,”

11. §

(1) Az R. 17. §-ának (2) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ezen jog szabály sze rint a KPSZE ve zetõje és a
Szak mai Pro jekt fe le lõs kö zöt ti fe le lõs ség meg osz tá sát, va-
lamint a KPSZE és az SzKSz kö zötti fel adatkör megosztá-
sát a le bo nyo lí tás te kin te té ben Együtt mû kö dé si Meg ál la -
po dás for má já ban rész le tes írás be li meg ál la po dás sza bá -
lyoz za.”

(2) Az R. 17. §-a (3) be kezdésének b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Szak mai Pro jekt fe le lõs fe le lõs sé gi kö ré be tar to zik:]
„b) a fej lesz té si fel ada tok szak mai és tech ni kai meg va ló sí -

tá sa és nyo mon kö ve té se,”

(3) Az R. 17. §-a a kö vetkezõ (4) be kezdéssel egé szül
ki:

„(4) A Szak mai Pro jekt fe le lõs fe le lõs sé gi kö ré be tar to -
zik a Lo gisz ti kai és Mû kö dé si Költ sé gek fel hasz ná lá sá val
meg va ló sí tott fel ada tok vo nat ko zá sá ban:

a) a köz be szer zé si el já rá sok jog sza bá lyok ban fog lal tak 
sze rin ti le bo nyo lí tá sa,

b) a szál lí tói szer zõ dé sek meg kö té se,
c) a Lo gisz ti kai és Mû kö dé si Költ sé gek fo ga dá sa és to-

váb bí tá sa a szál lí tók, il let ve a fel adat tel je sí té sé ben érin tett 
sze mé lyek, szer ve ze tek és szer vek felé,

d) a ki fi ze té sek sza bály sze rû sé gé nek biz to sí tá sa,
e) a Fe le lõs Ha tó ság kez de mé nye zé sé re a Schen gen

Alap tá mo ga tás jo go su lat lan vagy sza bály ta lan uta lá sá ból, 
fel hasz ná lá sá ból vagy fel nem hasz ná lá sá ból ere dõ össze-
gek KPSZE-n ke resz tül az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re tör té -
nõ vissza uta lá sá nak biz to sí tá sa,

f) meg fe le lõ nyil ván tar tá si, je len té si és adat szol gál ta tá -
si rend szer mû köd te té se a szak mai le bo nyo lí tás min den
szint jén, va la mint az ezek re épü lõ je len té sek és adat szol -
gál ta tás biz to sí tá sa a Fe le lõs Ha tó ság felé,

g) nap ra kész nyil ván tar tás ve ze té se ered mény szem lé -
le tû ket tõs könyv vi tel rend sze ré ben, va la mint ezek alap ján 
adat szol gál ta tás az éves je len tés el ké szí té sé hez a Fe le lõs
Ha tó ság ré szé re.”
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12. §

Az R. a 17. §-t köve tõen a kö vetkezõ 17/A. §-sal egé -
szül ki:

„17/A. § (1) Az SzKSz az Indikatív Programban rög zí-
tett ke ret ere jé ig a kö vet ke zõ te vé keny sé gek fi nan szí ro zá -
sá ra for dít hat PMC for rá so kat:

a) az In di ka tív Prog ram nak és az ab ban ren del ke zés re
álló pénz ügyi ke ret nek meg fe le lõ köz be szer zé si mû sza ki
le írá sok, il let ve épí té si ter vek elõ ké szí té se, ki dol go zá sa,
il let ve az eh hez kap cso ló dó köz be szer zé sek le bo nyo lí tá sa,

b) az elõ ké szí tõ te vé keny sé gek hez kap cso ló dó do ku -
men tu mok mû sza ki el len õr zé se,

c) a fej lesz té si fel ada tok meg va ló sí tá sa so rán a nyil vá -
nos ság biz to sí tá sa ér de ké ben a Fe le lõs Ha tó ság ál tal meg-
ha tá ro zott kom mu ni ká ci ós te vé keny sé gek el lá tá sa,

d) a fej lesz té si for rá sok fel hasz ná lá sá ra al kal ma zott
mun ka tár sak kal össze füg gõ sze mé lyi rá for dí tá sok – a kap-
cso ló dó já ru lé kok kal együtt – ki zá ró lag az SzKSz fe je ze -
té nél ál ta lá no san al kal ma zott il let mény táb la, il let ve bé re -
zé si rend szer sze rint,

e) a le bo nyo lí tás hoz kap cso ló dó ad mi niszt rá ci ós költ sé -
gek és a könyv vi te li szol gál ta tás sal kap cso la tos költ sé gek,

f) a fej lesz té si fel ada tok meg va ló sí tá sa so rán vég zen dõ
mo ni tor ing te vé keny sé gek költ sé gei,

g) fej lesz té si fel ada tok meg va ló sí tá sá hoz kap cso ló dó
költ ség vizs gá la tok, szak ér tõi te vé keny ség és szak sze rû el-
len õr zés vég zé se,

h) in gat lan meg szer zé se, amennyi ben az a fej lesz té si
te vé keny sé gek hez köz vet le nül kap cso ló dik és azok vég re -
haj tá sá hoz el en ged he tet le nül szük sé ges.

(2) Amennyiben az SzKSz az (1) be kezdésben fel sorol-
ta kon kí vü li egyéb, a prog ram vég re haj tá sá val össze füg gõ
te vé keny ség fi nan szí ro zá sá ra kí ván PMC for rást igény be
ven ni, eh hez a Fe le lõs Ha tó ság elõ ze tes jó vá ha gyá sát kell
kér nie.”

13. §

Az R. 25. §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[Az SzKSz]
„b) az SzKSz vagy a Vég sõ Ked vezményezett ne vére

ki ál lí tott szál lí tó ál tal be nyúj tott szám lák ki fi ze té sé hez
szük sé ges bi zony la to kat (Szak mai Pro jekt fe le lõs ál tal iga-
zolt szám la má so la tok, de vi za át uta lá si meg bí zás, ki egé szí -
tõ szel vény, és fo rint ban tör té nõ ki fi ze tés ese tén a PF-1 át-
uta lá si meg bí zás) be nyújt ja a KPSZE felé, figye lembe
véve a szám lák fi ze té si ha tár ide jét,”

14. §

Az R. 32. §-a (2) be kezdésének d) pont ja he lyébe a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A KPSZE az el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván tar tá sa i nak
ve ze té se so rán kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy az aláb bi
in for má ci ók fo lya ma to san ren del ke zés re áll ja nak:]

„d) a meg kö tött szál lí tói szer zõ dé sek és a vo nat ko zó tel-
je sí té sek nyil ván tar tá sa.”

15. §

(1) Az R. 35. §-a (2) be kezdésének c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fe le lõs ha tó ság, a KPSZE és a szak mai köz re mû kö dõ
szer ve ze tek]

„c) a ter ve zés, pá lyáz ta tás, szer zõ dés kö tés, pénz ügyi le-
bo nyo lí tás, szám vi te li nyil ván tar tás és be szá mo lás fo lya -
ma ta i ban biz to sít ják a négy szem el vé nek ér vé nye sü lé sét,”

(2) Az R. 35. §-ának (2) be kezdése a kö vetkezõ e) pont -
tal egé szül ki:

[A fe le lõs ha tó ság, a KPSZE és a szak mai köz re mû kö dõ
szer ve ze tek]

„e) olyan el já rá so kat mû köd tet nek, me lyek biz to sít ják
az el szá mol ha tó költ sé gek nem ze ti és kö zös sé gi jog sza bá -
lyok kal való össz hang já nak fo lya ma tos el len õr zé sét, a
sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sét, fel tá rá sát, a szük sé ges
kor rek ci ók meg té te lét és a jo go su lat la nul ki fi ze tett össze-
gek be haj tá sát.”

16. §

(1) Az R. 36. §-ának (1) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(1) A köz be szer zé si el já rás so rán, va la mint a ki fi ze té -
sek tel je sí té sét meg elõ zõ en a KPSZE-nek el len õriz nie
kell, hogy azok a kö zös sé gi po li ti kák kal össz hang ban van-
nak, to váb bá meg fe lel nek-e

a) a ver seny po li ti kai sza bá lyok nak,
b) az ál la mi tá mo ga tá sok ra vo nat ko zó sza bá lyok nak

(be le ért ve a tá mo ga tá sok hal mo zó dá sá ra vo nat ko zó sza-
bá lyo kat is),

c) a tá mo gat ha tó sá gi kö ve tel mé nyek nek,
d) a köz be szer zés re vo nat ko zó elõ írásoknak,
e) a kör nye zet vé de lem re, esély egyen lõ ség re, tá jé koz -

ta tás ra és nyil vá nos ság ra vo nat ko zó elõ írásoknak.”

(2) Az R. 36. §-ának (2) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(2) A pénz ügyi le bo nyo lí tás so rán koc ká zat elem zés
alap ján a Szak mai Pro jekt fe le lõs nek biz to sí ta nia kell a ki-
fi ze té se ket meg elõ zõ hely szí ni el len õr zé sek le foly ta tá sát,
mely nek ke re té ben el len õriz ni kell a Schen gen Alap tá mo-
ga tá sok meg fe le lõ fi zi kai és pénz ügyi elõ re ha la dá sát, va-
lamint azt, hogy a be nyújtott számla összhangban van a
szer zõ dé ses fel té te lek kel, a fi zi kai és tel je sít mény mu ta tó -
szá mok tel je sí té sé vel.”
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17. §

Az R. 39.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az éves össze sí tett el len õr zé si je len tést a KEHI el-
nöke minden év ben feb ruár 28-ig megküldi az ÁBPE Tár-
ca kö zi Bi zott ság ré szé re. Az ÁBPE Tár ca kö zi Bi zott ság a
je len tést 30 na pon be lül meg tár gyal ja. A vég le ges össze sí-
tett el len õr zé si je len tés el ké szí té sé nél figye lembe kell ven-
ni az ÁBPE Tár ca kö zi Bi zott ság vé le mé nyét. A vég le ges
éves össze sí tett el len õr zé si je len tést a pénz ügy mi nisz ter
meg kül di a Fe le lõs Ha tó ság ré szé re. A Fe le lõs Ha tó ság az
éves össze sí tett el len õr zé si je len tést, az éves idõ kö zi je len -
tés ré szeként, az Eu rópai Bi zottság ál tal az adott évre meg-
ha tá ro zott ha tár idõ re meg kül di az Eu ró pai Bi zott ság ré-
szé re.”

18. §

(1) Az R. 42. §-ának (1) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(1) A fej lesz té si fel ada tok le bo nyo lí tá sa so rán a
KPSZE és az SzKSz-ek a ta pasz talt sza bály ta lan sá gok ról,
va la mint az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke it hát rá -
nyo san érin tõ egyéb te vé keny sé gek rõl vagy azok ala pos
gya nú já ról ha la dék ta la nul kö te le sek tá jé koz tat ni a Fe le lõs
Ha tó ság ve ze tõ jét és a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos
Pa rancs nok sá ga OLAF Ko or di ná ci ós Iro dát (a to váb bi ak -
ban: VPOP OLAF Ko or di ná ci ós Iro da),  továbbá intéz-
kedni:

a) a fej lesz té si fel ada tok elõ írásai sze rin ti, il let ve a sza-
bály sze rû le bo nyo lí tás ér de ké ben szük sé ges kor rek ci ók -
ról,

b) a sze mé lyi fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ról,
c) a sza bály ta lan ság gal érin tett összeg nek a sza bály ta -

lan ság fel fe de zé sé tõl szá mí tott két hó na pon be lü li be haj tá -
sá ról.”

(2) Az R. 42. §-ának (3) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(3) A Fe le lõs Ha tó ság nál, a KPSZE-nél, va la mint az
SzKSz-ek nél al kal ma zott köz tiszt vi se lõk nek, ille tõ leg
más al kal ma zás ban álló, a köz be szer zé si el já rás al kal má-
val be ér ke zett aján la tok el bí rá lá sá ban részt vevõ min den
sze mély nek össze fér he tet len sé gi és pár tat lan sá gi nyi lat ko -
zatot kell ten nie.”

(3) Az R. 42. §-ának (5) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(5) A KPSZE és az SzKSz ve zetõje a ta pasztalt sza -
bály ta lan sá gok ról vagy vissza élé sek rõl, il let ve amennyi-
ben nem merült fel sza bálytalanság vagy vissza élés, ak kor
en nek té nyé rõl ne gyed éven te je len tés for má já ban ér te sí ti a
Fe le lõs Ha tó ság ve ze tõ jét.”

19. §

Az R. 45.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„45.  § A köz be szer zé si aján la ti, aján lat té te li vagy rész-

vé te li fel hí vá sok ban – ki vé ve, amennyi ben köz pon ti költ-
ségvetési szerv a szál lító – je lezni kell és a szál lítói szer zõ-
dés nek tar tal maz nia kell meg fe le lõ, a tel je sí té si kész sé get
fo ko zó szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé ge ket a sza-
bály ta lan sá gok el ke rü lé se ér de ké ben, to váb bá meg fe le lõ
szer zõ dé ses biz to sí té ko kat, ame lyek sza bály ta lan ság vagy
el té rés ese tén a ki elé gí tés alap já ul szol gál hat nak.”

20. §

Az R. 49. §-ának (2)–(3) be kezdése he lyébe a kö vetke-
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Fe le lõs Ha tó ság kö te les tá jé koz tat ni
a) minden eset ben az SzKSz és a KPSZE ve zetõjét a

vissza fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun-
ka na pon be lül, to váb bá

b) a vissza fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 munkanapon be lül a Kormányt is, amennyiben a vissza-
fi ze té si fel szó lí tás ban sze rep lõ összeg meg ha lad ja az
1 000 000 eu rót.

(3) Amennyi ben a vissza fi ze té si fel szó lí tást az Eu ró pai
Bi zott ság gal szem ben a Fe le lõs Ha tó ság vi tat ja,

a) a vita ren dezésének – és az SzKSz és a KPSZE ve ze-
tõ jé nek fo lya ma tos tá jé koz ta tá sa mel let ti – fe le lõs sé ge és
költ sé gei is õt ter he lik,

b) az 1 000 000 eu rót meg ha la dó vissza fi ze té si fel szó lí -
tások ese tén kö teles dön tést kérni a Kormánytól a vita ren-
de zé sé nek mód já ról.”

21. §

Az R. 50.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„50.  § E ren de let a Schen gen Alap le bo nyo lí tá sát sza bá -

lyo zó „a Schen ge ni Tá mo ga tás igaz ga tá sá ról és fel ügye le -
té rõl”  szóló C(248)2004 szá mú Bi zott sá gi Ha tá ro zat nak
való meg fe le lést szol gál ja.”

Záró rendelkezések

22. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály-
ba, ez zel egy idejûleg az R. 45. §-ának (2) be kezdése, va la-
mint 51.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

23. §

A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 4. §-ában az „NFH” szö vegrész he lyébe az

„NFÜ”,
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b) az R. 2. §-ának 6., 11. pont jában, 3. §-ában,
4. §-ában, 5. §-ában, 6. §-ában, 7. §-ában, 8. §-ában,
9. §-ában, 10. §-ában, 11. §-ában, 12. §-ában, 13. §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont jában, 19. §-ában, 20. §-ában,
21. §-ában, 23. §-ában, 24. §-ának c) pont já ban,
27. §-ában, 29. §-ában, 35. §-ának (2) be kezdésében,
38. §-ának (2) be kezdésében, 41. §-ának (1), (2) és (3) be -
kez dé sé ben, 42.  §-ának (2)–(6) be kez dé sé ben, 43.  §-a (2),
(3) be kez dé sé ben, 44.  §-a (1) és (2) be kez dé sé ben, 48.  §-a
(1), (2), (3) bekezdésében és a 49. §-a (2) és (3) be kezdésé-
ben a „fe le lõs ha tó ság” szö veg rész he lyé be a „Fe le lõs Ha-
tó ság”,

c) az R. 2. §-ának 11. pont jában, 13. §-a (1) be kezdésé-
nek a) pont jában, 15. §-ában, 24. §-ának b) pont já ban,
25. §-ában, 27. §-ában, 29. §-ában, 30. §-ának (3) be kezdé-
sében, 32. §-ának (1) be kezdésében, 33. §-ának (2) be kez-
dé sé ben, 35.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 38.  §-ának (2) be-
kez dé sé ben, 39.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban,
41.  §-a (1) be kez dé sé ben, 42.  §-ának (4)–(6) be kez dé sé -
ben, 43. §-ának (3) be kezdésében, 44. §-ának (2) be kezdé-
sében, 47. §-ában, 48. §-ának (1), (3), (4) be kezdésében,
49.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „szak mai köz re mû kö dõ
szer ve zet” szö veg rész he lyé be az „SzKSz”,

d) az R. 17. §-ának (1) és (3) be kezdésében és
36.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „szak mai pro jekt fe le lõs”
szö veg rész he lyé be a „Szak mai Pro jekt fe le lõs”,

e) az R. 42. §-ának (2) be kezdésében és 44. §-ának
(1) be kez dé sé ben az „OLAF Ko or di ná ci ós Iro da” szö veg -
rész he lyé be „VPOP OLAF Ko or di ná ci ós Iro da”
szö veg ré szek lép nek.

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

A Kormány
144/2006. (VI. 29.) Korm.

rendelete
a közigazgatási informatikai feladatok irányításában

szükséges azonnali változtatásokról

A Kor mány a köz igaz ga tá si (kor mány za ti és ön kor -
mány za ti) in for ma ti kai te vé keny ség ál la mi irá nyí tá sá nak a
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter hez (a továb-
biak ban: mi nisz ter) te le pí té se ér de ké ben – az 1.  § (1) be-
kez dé se te kin te té ben az elekt ro ni kus hír köz lés rõl  szóló
2003. évi C. törvény 182. §-a (1) be kezdésének c) pont já-
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – az aláb bi a kat ren de li el:

1. §

(1) A mi nisz ter – a meg lé võ in for ma ti kai fel adat- és ha-
tás kö rei mel lett – át ve szi a Kor mány za ti Frek ven cia gaz -
dál ko dá si Hi va tal irá nyí tá sát.

(2) A mi nisz ter át ve szi
a) a Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz-

tá si Hi va tal irá nyí tá sát a Hi va tal – ön kor mány za ti és te rü -
let fej lesz té si mi nisz ter ál tal irá nyí tott – vá lasz tá si te vé -
keny sé ge, va la mint a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar -
tás sal kap cso lat ban az igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz tert 
meg il le tõ szak mai irá nyí tá si jog ki vé te lé vel; és

b) a volt BM Táv köz lé si Szol gá lat irá nyí tá sát.

2. §

A mi nisz ter az 1.  § sze rin ti fel ada ta it a köz igaz ga tá si in-
for ma ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos út ján lát ja el, aki irá-
nyít ja az érin tett szer ve ze tek (szer ve ze ti egy sé gek)
vezetõi nek te vé keny sé gét.

3. §

(1) Ez a ren delet 2006. jú lius 1-jén lép ha tályba.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) ha tá lyát vesz ti:
– az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter fel adat- és ha-

táskörérõl szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. ren delet
1. §-ának (3), (5) és (6) be kezdése, (4) be kezdésének
a) pont ja, 6. §-ának (4) és (5) be kezdése, 6/A. §-a és füg ge-
lé ke,

– a nem pol gá ri célú frek ven cia gaz dál ko dás fel ada ta it
el lá tó ha tó ság szer ve ze té rõl, va la mint a nem pol gá ri célú
frek ven cia gaz dál ko dás rend jé rõl  szóló 279/2001.
(XII. 23.) Korm. ren delet (a továbbiakban: R.) 3. §-a,

– a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl  szóló
2004. évi CV. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá-
sáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren delet 49. §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja;

b) mó do sul:
– az egy sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend szer lét re ho -

zá sá val és mû köd te té sé vel kap cso la tos fel ada tok kal meg-
bí zott kor mány biz tos fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
98/2005. (V. 26.) Korm. ren de let be ve ze tõ mon da tá ban
„az egy sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend szer létrehozá-
sáért és mû köd te té sé ért fe le lõs kor mány biz tos” szö veg he-
lyé be „a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kormány-
biztos”,

– az R. 5.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „hon vé del mi mi-
nisz ter” szö veg he lyé be a „Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze -
tõ mi nisz ter”
szö veg lép;

c) ahol kor mány ren de let kor mány za ti in for ma ti ká ért
vagy szol gál ta tó ál la mért fe le lõs po li ti kai ál lam tit kárt,
kor mány meg bí zot tat em lít, azon a köz igaz ga tá si in for ma-
ti ká ért fe le lõs kor mány biz tost kell ér te ni.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény 83. §-a (3) be kezdése a)–b) pont ja i -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben –, va la mint a 83.  § (4) be kez dé se n) és
u) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1. §

(1) A tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás sal ren del he tõ, il-
let ve köl csö nöz he tõ gyó gyá sza ti se géd esz kö zök rõl, a tá-
mo ga tás össze gé rõl és mér té ké rõl, va la mint a ren de lés,
for gal ma zás, köl csön zés és ja ví tás szak mai követelmé-
nyeirõl szóló 19/2003. (IV. 29.) ESZCSM rendelet
(a továb biakban: R.) 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„(4) He lyet te sí tés ese tén, ide ért ve azt az ese tet is, ami-
kor az egy vé nyen ren delt, il let ve a tény le ge sen ki szol gált
gyó gyá sza ti se géd esz kö zök mennyisége el tér,

a) a tény le ge sen ki szol gált gyó gyá sza ti se géd esz köz -
höz nyújt ha tó tá mo ga tá si összeg nem ha lad hat ja meg az
or vos ál tal ere de ti leg ren delt gyó gyá sza ti se géd esz köz höz
nyújtható támogatási összeget, és

b) a tény le ge sen ki szol gált mennyi ség nem ha lad hat ja
meg az 1–4. mel lék le tek ben a ki szol gált esz köz ki hor dá si
ide jé re meg ha tá ro zott ma xi má li san ki szol gál tat ha tó
mennyi sé get.”

(2) Az R. 8. §-ának (5) be kezdése he lyébe a kö vetkezõ
ren del ke zés lép:

„(5) A ren delt gyó gyá sza ti se géd esz köz csak azo nos
ren del te té sû esz köz cso por ton be lü li funk ci o ná li san
egyen ér té kû esz köz zel he lyet te sít he tõ. Funk ci o ná li san
egyen ér té kû ek azok a gyó gyá sza ti se géd esz kö zök, ame-
lyek hasz ná la ti ér té ke meg egye zik, és mind funk ci ó ban,
mind ki hor dá si idõ ben azo nos szol gál ta tást nyúj ta nak a
be teg szá má ra.”

2. §

Az R. 12/A. §-a a kö vetkezõ új (3) be kezdéssel egé szül
ki:

„(3) Az (1) be kez dés sze rint köz zé tett in for má ci ó ról az
esz köz gyár tó já nak és el ér he tõ sé gé nek meg je lö lé sé vel, to-
váb bá a hasz ná la ti út mu ta tó ban fog lal tak ról va kok és
gyen gén lá tók ré szé re ké ré sük re szó be li tá jé koz ta tást kell
adni.”

3. §

A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök for gal ma zá sá nak, ja ví tá -
sá nak, köl csön zé sé nek szak mai kö ve tel mé nye i rõl  szóló
7/2004. (XI. 23.) EüM ren delet (a továbbiakban: Fr.) 5. §-a
a kö vetkezõ új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) be kez dés sze rint köz zé tett in for má ci ó ról az
esz köz gyár tó já nak és el ér he tõ sé gé nek meg je lö lé sé vel, to-
váb bá a hasz ná la ti út mu ta tó ban fog lal tak ról va kok és
gyen gén lá tók ré szé re ké ré sük re szó be li tá jé koz ta tást kell
adni.”

4. §

Az Fr. 7. §-a a kö vetkezõ (5) be kezdéssel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (5)–(6) be kez dés szá mo zá sa
(6)–(7) be kez dés re módosul:

„(5) A (4) be kez dés sze rint köz zé tett in for má ci ó ról a va-
kok és gyen gén lá tók ré szé re ké ré sük re szó be li tá jé koz ta -
tást kell adni.”

5. §

(1) Ez a ren delet 2006. jú lius 1-jén lép ha tályba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az R. 1.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a ki hor dá si idõ re
ma xi má li san fel ír ha tó mennyi sé get” szö veg rész he lyé be
„a ki hor dá si idõ re ma xi má li san fel ír ha tó és kiszolgáltat-
ható mennyiséget” szövegrész,

b) az Fr. 4. §-a (1) be kezdésének c) pont jában a „hasz-
ná la ti uta sí tás” szö veg rész he lyé be a „hasz ná la ti útmu-
tató” szövegrész

lép.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg

a) az R. 12/A. §-ának (2) be kezdésében az „és pont írás-
ban” szö veg rész,
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b) az Fr. 5. §-ának (3) be kezdésében és 7. §-ának (4) be -
kez dé sé ben az „és pont írás ban” szö veg rész, to váb bá a
8. §-ának (2)–(4) bekezdése
ha tá lyát vesz ti.

Dr. Mol nár La jos s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
42/2006. (VI. 29.) GKM

rendelete

a Magyar Vasúti Hivatal részére fizetendõ felügyeleti
díj megfizetésének módjáról és feltételeirõl

A vas úti köz lekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. tör-
vény (a továb biakban: Vtv.) 88. §-a (2) be kezdésének
22. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – fi gye lem mel
a Vtv. 69.  §-ának (2) be kez dé sé re – a kö vet ke zõt ren de lem
el:

A felügyeleti díj

1. §

(1) A vas úti tár saság a Vtv. 69. §-ának (2) be kezdésében
meg ha tá ro zott fel ügye le ti dí jat egyen lõ rész le tek ben, leg-
késõbb minden év március 31-éig, jú nius 30-áig, szep tem-
ber 30-áig és de cember 20-áig a Ma gyar Vasúti Hi vatal
(a to váb bi ak ban: Hi va tal) Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze -
tett 10032000-00289256-00000000 szá mú elõirányzat-
 felhasználási ke ret szám lá já ra fi ze ti meg.

(2) Az a vasúti tár saság, amely a tárgyévet megelõzõ év -
ben nem fi ze tett há ló zat-hoz zá fé ré si dí jat, elõ ször arra a
ne gyed év re vo nat ko zó an fi zet fel ügye le ti dí jat, amely ben
há ló zat-hoz zá fé ré si díj fi ze té si kö te le zett sé ge ke let ke zett.
Eb ben az eset ben a fi ze ten dõ fel ügye le ti díj ki szá mí tá sa a
tárgy idõ szak – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott idõ pon -
to kat meg elõ zõ há rom hó nap ban ese dé kes sé vált hálózat-
hozzáférési díj – össze ge alap ján tör ténik.

Adatszolgáltatás

2. §

(1) A vas úti tár sa ság ál tal fi ze ten dõ fel ügye le ti díj
össze gé nek el len õriz he tõ sé ge ér de ké ben a vas úti tár sa ság
a Hi va tal szá má ra min den év ja nu ár 20-áig ada tot szol gál -
tat az elõ zõ év ben a fi ze tés re kö te le zett ál tal bel föl dön fi-
ze tett há ló zat-hoz zá fé ré si díj mér té ké rõl. A vas úti tár sa ság 

az adat szol gál ta tást a mel lék let sze rin ti ûr lap pal tel je sí ti,
amely a Hi va tal hon lap já ról, il let ve a kor mány za ti por tál -
ról le tölt he tõ.

(2) Az 1. § (2) be kezdése sze rinti vas úti tár saság a fel -
ügye le ti díj meg fi ze té sé vel egy ide jû leg ada tot szol gál tat a
Hi va tal szá má ra az adott fi ze té si kö te le zett ség tel je sí té sé re 
meg ál la pí tott ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ 3 hó nap ban ese-
dé kes sé vált há ló zat-hoz zá fé ré si díj össze gé rõl.

A Hivatal feladatai

3. §

A Hi va tal a fel ügye le ti díj meg fi ze té sé re és a fel ügye le ti 
díj jal kap cso la tos adat szol gál ta tás ra vo nat ko zó kö te le zett -
sé gek tel je sí té sét a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol-
gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör-
vény 87–94.  §-ai alap ján el len õr zi.

4. §

(1) Ha a vasúti tár saság a fel ügyeleti dí jat az elõ írt ha tár-
idõ ben nem, vagy nem az adat szol gál ta tá sá ban meg je lölt
összeg nek meg fele lõen fi ze ti be, a Hi va tal a fi ze té si kö te -
le zett sé get ha tá ro zat ban ál la pít ja meg. A ké se del mi pót lék
fi ze té sé nek kez dõ idõ pont ja az 1.  § (1) be kez dé se, il let ve
az 5.  § (3) be kez dé se sze rin ti – el mu lasz tott – ha tár idõt kö-
ve tõ nap.

(2) Amennyi ben a Hi va tal el já rá sa so rán meg ál la pít ja,
hogy a tu do má sá ra ju tott ada tok és a vas úti tár sa ság ál tal
szol gál ta tott ada tok kö zött el té rés van – a tény ál lás tisz tá -
zá sát köve tõen – ha tá ro za tá val pót ló la gos fi ze té si kö te le -
zett sé get ál la pít meg, il let ve – túl fi ze tés ese tén – a kü lön -
bö zet nek a kö vet ke zõ idõ szak ra vo nat ko zó fel ügye le ti díj-
ban tör té nõ jó vá írá sá ról ha tá ro za tá val ren del ke zik.

(3) Amennyi ben a vas úti tár sa ság ál tal fi ze ten dõ há ló -
zat-hoz zá fé ré si díj mér té ke a Hi va tal ha tá ro za ta alap ján az
érin tett idõ szak ra vo nat ko zó adat szol gál ta tás tel je sí té se,
il let ve a fel ügye le ti díj mér té ké nek ha tá ro zat tal tör té nõ
meg ál la pí tá sát köve tõen meg vál to zik, a Hi va tal ha tá ro za -
tá val a vas úti tár sa ság ter hé re pót ló la gos fi ze té si kö te le -
zett sé get ál la pít meg, il let ve – a túl fi ze tés meg ál la pí tá sa
mel lett – a kü lön bö zet nek a kö vet ke zõ idõ szak ra vo nat ko -
zó fel ügye le ti díj ban tör té nõ jó vá írá sá ról ren del ke zik.

(4) A vas úti tár sa ság ál tal fi ze ten dõ há ló zat-hoz zá fé ré si
díj mér té ké nek a bí ró ság íté le te alap ján tör té nõ meg vál toz -
ta tá sa ese tén a (3) be kez dés ben fog lal ta kat kell al kal maz-
ni. Amennyiben a Hi vatal a per ben fél ként nem vesz részt,
a bí ró ság íté le té rõl a vas úti tár sa ság az íté let jog erõ re emel-
ke dé sét kö ve tõ 15 na pon be lül tá jé koz tat ja a Hi va talt.



Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a ren delet a ki hirdetését kö vetõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) A 2.  § (1) be kez dés sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé get a 2006. év ben e ren de let ha tály ba lé pé sé tõl szá-
mí tott 15 na pon be lül kell tel je sí te ni.

(3) A 2006. év elsõ és második ne gyedévére vo natkozó
fel ügye le ti dí jat a vas úti tár sa ság e ren de let ha tály ba lé pé -
sét kö ve tõ 15 na pon be lül fi ze ti meg.

(4) A 2005. év ben pá lya hasz ná la ti dí jat fi ze tett vas úti
tár sa ság a 2006. év elsõ ne gyed évé re vo nat ko zó fel ügye le -
ti dí jat a 2006. év töb bi ne gyedévére irányadó összeg
52%-ának meg fe le lõ összeg ben fi ze ti meg.

(5) Az 1.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá ban a 2006.
feb ru ár 12-e elõtt fi ze tett há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak nem
ve he tõk figye lembe.

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

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

20... évre

A vas úti tár sa ság ada tai (cég név, szék hely): ....................
...........................................................................................

Tárgy hó

Az elõ zõ év ben fi ze tett/el szá molt
összes há ló zat-hoz zá fé ré si díj

(pá lya hasz ná la ti díj).
En nek hi á nyá ban a vo nat ko zó 
idõ szak ban fi ze tett/el szá molt 

há ló zat-hoz zá fé ré si dí jak

Fel ügye le ti díj
és be fi ze té si

ha tár idõ

Ja nu ár

már ci us 31.
Feb ru ár
Már ci us
Áp ri lis

jú ni us 30.
Má jus
Jú ni us
Jú li us

szep tem ber 30.
Au gusz tus
Szep tem ber
Ok tó ber

de cem ber 20.
No vem ber
De cem ber

A vas úti tár sa ság min den év ja nu ár 20-áig kö te les ada tot 
szol gál tat ni az elõ zõ év ben a fi ze tés re kö te le zett ál tal bel-
föl dön fi ze tett há ló zat-hoz zá fé ré si díj mér té ké rõl. 

Az a vas úti tár saság, amely a tárgyévet megelõzõ év ben
nem fi ze tett há ló zat-hoz zá fé ré si (pá lya hasz ná la ti) dí jat, a
fel ügye le ti díj meg fi ze té sé vel egy ide jû leg kö te les ada tot
szol gál tat ni a Hi va tal szá má ra az adott fi ze té si kö te le zett -
ség tel je sí té sé re meg ál la pí tott ha tár idõ le jár tát meg elõ zõ
3 hó nap ban ese dé kes sé vált há ló zat-hoz zá fé ré si díj össze-
gérõl.

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

rendelete
a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

létesítményeibe történõ belépés rendjérõl szóló
1/1996. (VI. 19.) TNM rendelet módosításáról

1. §

A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok lé te sít mé nye i -
be tör ténõ be lépés rendjérõl szóló 1/1996. (VI. 19.) TNM
ren de let 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a Mi nisz ter el nö ki
Hi va tal nem zet biz ton sá gi ügyek ben ille té kes po li ti kai ál-
lam tit ká ra (a továb biak ban: po li ti kai ál lam tit kár)” szö veg -
rész a ha tályát vesz ti.

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ napon lép ha tály ba.

Dr. Szil vá sy György s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

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 köz oktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a to -
váb bi ak ban: köz ok ta tás ról szó ló tör vény) 94. §-a (1) be-
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kez dé sé nek a) és f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap-
ján, to váb bá a köz ok ta tás ról szó ló tör vény 8/A. §-ának,
27. §-ának (2) be kez dé sé ben és (8) be kez dé sé ben, to váb bá 
45. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sá ra a kö-
vet ke zõ ket ren de lem el:

1. §

A ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak rend jé -
rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren delet 1. számú melléklete
e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

2. §

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

Dr. Hiller Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Kormány ha tá ro za tai

A Kormány
1064/2006. (VI. 29.) Korm.

határozata

a Nemzeti Fejlesztési Tanács létrehozásáról

1. A Kormány an nak ér dekében, hogy az or szág fenn-
tart ha tó nö ve ke dés és a tar tós fog lal koz ta tás út ján ha lad -
jon, gaz da sá gi, tár sa dal mi és te rü le ti kü lönb sé gei ki egyen -
lí tõd je nek, az ága za tok kal, a ré gi ók kal és a szak mai part-
ne rek kel kö zö sen ki ala kí tott fej lesz té si ter ve zést és vég re -
haj tást a leg szé le sebb tár sa dal mi ér de kek is me re té re kí-
ván ja ala poz ni, ezért a Kor mány ta nács adó tes tü le te ként
lét re hoz za a Nem ze ti Fej lesz té si Tanácsot.

2. A Nem ze ti Fej lesz té si Ta nács
el nö ke: a mi nisz ter el nök
al el nö ke: a mi nisz ter el nök ál tal fel kért sze mély, aki a

Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let al el nö ki fel ada ta it is
el lát ja

tag jai:
a re gi o ná lis fej lesz té si ta ná csok össze sen 7 kép vi se lõ je,
a Gaz da sá gi és Szo ci á lis Ta nács ál tal de le gált 7 sze-

mély,

a fej lesz tés po li ti ka ho ri zon tá lis cél ja it kép vi se lõ, ki vá ló 
szak em be rek kö zül a mi nisz ter el nök által felkért 5 sze-
mély

ál lan dó meg hí vot tak: a mi nisz te rek, il let ve a Fej lesz tés -
po li ti kai Irá nyí tó Tes tü let tag jai.

3. A Nem ze ti Fej lesz té si Ta nács ér té ke li a fejlesztés-
politikai cé lok meg va ló su lá sát, nyo mon kö ve ti az Or szá-
gos Fej lesz tés po li ti kai Kon cep ci ó ban, va la mint a Nem ze ti
Fej lesz té si Terv ben rög zí tett cé lok tel je sü lé sét és az EU
fej lesz té si irány el vek ér vé nye sü lé sét és össz hang ját, ja-
vas la tot te het a Kor mány ré szé re fej lesz té si ter vek mó do -
sí tá sá ra.

4. A Nem ze ti Fej lesz té si Ta nács éven te há rom szor ülé-
se zik, szük ség sze rint gyak rab ban is össze hív ha tó. Az ülé-
se ket a Nem ze ti Fej lesz té si Ta nács elnöke hívja össze.

5. A Nem ze ti Fej lesz té si Ta nács mû kö dé sé vel kap cso -
la tos tit kár sá gi fel ada to kat a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök -
ség lát ja el.

6. Ez a ha tározat 2006. jú lius 1-jén lép ha tályba.

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

A Kormány
1065/2006. (VI. 29.) Korm.

határozata

a fejlesztéspolitika megvalósításával összefüggõ
egyes szervezeti kérdésekrõl

A kor mány prog ram cé lul tûzi ki a fej lesz tés po li ti kai ter-
ve zés össze han go lá sát, va la mint az Eu ró pai Unió pénz-
ügyi alap ja i nak igény be vé te lé hez szük sé ges, ille tõ leg a ki-
zá ró lag ha zai kor mány za ti fi nan szí ro zá sú fej lesz té si ter-
vek el ké szí té sé nek össze han go lá sát. En nek ér de ké ben:

1. A Kor mány a fej lesz tés po li ti ka te rü le tén ho zan dó
kor mány za ti dön té sek meg ala po zott elõ ké szí té se ér de ké -
ben – ja vas lat te võ, vé le mé nye zõ, dön tés-elõ ké szí tõ, ko or -
di ná ló szerv ként – Fej lesz tés po li ti kai Irá nyí tó Tes tü le tet
(a továb biakban: FIT) hoz létre.

2. A FIT
el nö ke: a mi nisz ter el nök
al el nö ke: a FIT tagjai kö zül a miniszterelnök ál tal fel -

kért sze mély
tag jai: az ope ra tív prog ra mok mo ni tor ing bi zott sá ga i -

nak el nö kei,
a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
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ál lan dó meg hí vott: az ál lam re for mért fe le lõs kor mány-
biz tos.

3. A FIT ügy rend jét és mun ka ter vét maga ál la pít ja
meg. A FIT ülé sére meg kell hív ni a Kormány azon tagjait,
akik nek fel adat kö rét, ha tás kö rét a tár gya lan dó elõ ter jesz -
tés, ille tõleg na pirendi pont érin ti. A FIT ülé sére az el nök
más sze mé lye ket is meg hív hat.

4. A FIT ja vaslatot dol goz ki, ál lást foglal a Kormány
szá má ra a hosszú- és kö zép tá vú fej lesz té si és ter ve zé si fel-
ada tok ról, az Eu ró pai Unió pénz ügyi tá mo ga tá sa i nak
igény be vé te lé hez szük sé ges ter vek rõl, az ope ra tív prog ra-
mok ról, a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá hoz szük sé ges in téz -
mény rend szer ki ala kí tá sá ról, va la mint e té ma kör ben in do -
kolt sza bá lyo zás ról.

En nek kö ré ben kü lö nö sen:
a) vé le mé nye zi az or szág fej lesz tés po li ti kai straté-

giáját;
b) fel adat kör ében meg tár gyal ja – a kor mány ülést meg-

elõ zõ en – a fej lesz tés po li ti kai tár gyú, il let ve fej lesz té si
elõ ter jesz téseket – te kin tet nél kül arra, hogy a fej lesz té se -
ket ha zai vagy EU költ ség ve tés for rá sa i ból ter ve zik meg-
va ló sí ta ni –, vé le ményt, ja vas la tot fo gal maz meg;

c) meg tár gyal ja és a Kor mány ré szé re vé le mé nye zi a
fej lesz tés po li ti kát és an nak vég re haj tá sát érin tõ, az
 Államreform Bi zott ság ál tal ké szí tett do ku men tu mo kat;

d) össze han gol ja a II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv, a Nem-
ze ti Ak ció Prog ram, a Fenn tart ha tó Fej lõ dés és a Nem ze ti
Ag rár-vi dék fej lesz té si Terv (NAVT) stra té gi ai ter ve zé sé -
vel kap cso la tos fel ada to kat;

e) meg tár gyal ja és vé le mé nye zi – a fej lesz tés po li ti ká -
val való össz hang meg te rem té se ér de ké ben – az ag rár- és
vi dék fej lesz té si stra té gi át;

f) vé le mé nye zi az ope ra tív prog ra mo kat;
g) vé le mé nye zi az ope ra tív prog ra mok vég re haj tá sát

szol gá ló ak ció ter ve ket;
h) meg tár gyal ja az ope ra tív prog ra mok ki emelt pro-

jekt je i nek azo no sí tá sá ra és elõ ké szí té sé re vo nat ko zó do-
ku men tu mo kat;

i) vé le mé nye zi az ak ció terv in téz ke dé se i vel el ér ni kí-
vánt cé lo kat, azok mér he tõ in di ká to ra it, a le het sé ges ked-
vez mé nye zet tek kö rét, a tá mo ga tás for má ját, mér té két, a
tá mo gat ha tó te vé keny sé get, a tá mo gat ni ter ve zett pro jek -
tek szá mát és a tá mo ga tá si ér té ket, éves üte me zés ben a
ked vez mé nye zet tek kö rét, a tá mo ga tás for má ját, mér té két, 
a tá mo gat ha tó te vé keny sé get, a tá mo gat ni kí vánt pro jek -
tek szá mát és a tá mo ga tá si ér té ket éves üte me zés ben (azaz
a pá lyá za ti ki írá sok pa ra mé te re it);

j) vé le mé nye zi az ak ció ter vek, pá lyá za tok el ké szí té sé -
nek mód szer ta nát és a fej lesz tés po li ti kai cé lok kal való
össz hang ját;

k) vé le mé nye zi a ki emelt fej lesz té sek kö rét, a komp lex
prog ra mo kat, az ope ra tív prog ra mok ki emelt pro jekt je it;

l) vé le mé nye zi az úgy ne ve zett nagy pro jek te ket (nagy
tá mo ga tá si ér té kû, az EU for rá sok ab szorp ci ó ja szem pont -
já ból fon tos be ru há zá so kat);

m) nyo mon kö ve ti az ak ció ter vek és az ope ra tív prog ra-
mok meg va ló su lá sát, en nek ered mé nye ként kez de mé-
nyez he ti az ope ra tív prog ra mok mel lett mû kö dõ monito-
ring bi zott sá gok nál az ope ra tív prog ra mok meg va ló sí tá sá -
ra ren del ke zés re álló pénz ügyi for rá sok kö zöt ti át cso por-
to sí tást, ja vas la tot te het az ope ra tív prog ra mok, pá lyá za tok 
tar tal má ra, azok mó do sí tá sá ra;

n) ál lást fog lal – a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség
(a továb biak ban: NFÜ) ál tal ki ala kí tott – pá lyá za ti el bí rá -
lá si szem pon tok ról és a pá lyá za tok me cha niz mu sá ról;

o) vé le mé nye zi a köz re mû kö dõ szer ve ze tek ki ala kí tá -
sá nak, ki vá lasz tá sá nak mód sze rét, fel té tel rend sze rét, nyo-
mon kö ve ti te vé keny sé gü ket, e szer ve ze tek tõl rend sze re -
sen be szá mo lót, tá jé koz ta tót kér het;

p) fi gye lem mel kí sé ri az or szá gos fej lesz tés po li ti kai
kon cep ci ó ban (OFK), va la mint az or szá gos te rü let fej lesz -
té si kon cep ci ó ban (OTK) fog lal tak meg va ló su lá sát, in do -
kolt eset ben mó do sí tást kez de mé nyez;

q) vé le mé nye zi a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány-
biz tos ál tal elõ ké szí tett fej lesz tés po li ti ká ról  szóló tör vény
ter ve ze tét;

r) in do kolt eset ben meg tár gyal ja az ope ra tív prog ra-
mok irá nyí tó ha tó sá gai mel lett mû kö dõ szak ér tõi bi zott sá -
gok fej lesz tés po li ti kát érin tõ elõ ter jesz téseit, ja vas la ta it.

5. Az NFÜ a II. Nemzeti Fej lesztési Terv és az ope ratív
prog ra mok hoz kap cso ló dó ter ve zé si, a vég re haj tást nyo-
mon kö ve tõ és ér té ke lõ te vé keny ség meg ala po zá sá ra, a
mi nisz té ri u mok ban tör té nõ ter ve zé si te vé keny ség össze-
han go lá sá ra, ko or di ná lá sá ra Ter ve zé si Ope ra tív Bi zott sá -
got (a továb biakban: TOB) hoz lét re.

A TOB
el nö ke: a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kor mány biz tos
A TOB tag jai:
– a mi nisz té ri u mok ága za ti ter ve zés sel, stra té gia-al ko -

tás sal fog lal ko zó szak ér tõi,
– az Ügy nök ség fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs ve ze tõ je és

az Ügy nök ség ál tal de le gált szak ér tõ(k),
– a Pénz ügy mi nisz té ri um kép vi se lõ je,
– az irá nyí tó ha tó sá gok ve ze tõi.

6. A TOB a II. Nem ze ti Fej lesz té si Terv hez kap cso ló dó 
egy-egy ope ra tív prog ram el ké szí té sé re al bi zott ság ként
Ope ra tív Prog ram Ter ve zé si Ko or di ná ci ós Bi zott sá got
(a továb biak ban: OPTKB) hoz lét re, mely nek ve ze tõ je az
irá nyí tó ha tó ság ve ze tõ je, tag ja az adott ope ra tív prog ram-
ban érin tett ága za tért fe le lõs mi nisz té ri um vagy mi nisz té -
ri u mok de le gált kép vi se lõ je, ille tõ leg kép vi se lõi, a Pénz-
ügy mi nisz té ri um kép vi se lõ je, to váb bá a FIT ál tal de le gált
FIT tag. Az OPTKB szük ség sze rint kül sõ szak értõt is
meg hív hat.
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7. Az NFÜ lát ja el a TOB, ille tõleg az OPTKB mûkö-
dé sé vel kap cso la tos tit kár sá gi fel ada to kat.

8. Az egyes ope ra tív prog ra mok mel lett mû kö dõ mo ni -
tor ing bi zott sá gok el nö kei az adott ope ra tív prog ra mok vo-
nat ko zá sá ban fo lya ma tos szak mai fel ügye le tet lát nak el. A
bi zott ság el nö ke mint a FIT tag ja a FIT ál tal meg ha tá ro zott 
bel sõ mun ka meg osz tás sze rint ezen túl me nõ en:

a) részt vesz az ope ra tív prog ram irá nyí tó ha tó sá ga
mel lett mû kö dõ, a kor mány za ti fej lesz tés po li ti ka szak te rü -
le tén egyez te tést vég zõ tár ca kö zi szak ma po li ti kai egyez te -
tõ fó rumon, azaz az OPTKB munkájában;

b) vé le ményt, ész re vé telt fo gal maz hat meg az OPTKB
ál tal meg tár gya lan dó, az egyes ope ra tív prog ra mok, a pá-
lyá za tok meg va ló su lá sát érin tõ kér dé sek te kin te té ben;

c) kap cso la tot tart az egyes ope ra tív prog ram tar tal ma
ál tal érin tett mi nisz té ri u mot ve ze tõ mi nisz ter rel;

d) kap cso la tot tart az egyes ope ra tív prog ram ki ala kí tá sa,
meg va ló sí tá sá nak nyo mon kö ve té se tár gyá ban a Re gionális
Fej lesz té si Ta nács el nö ké vel, a me gyei ön kor mány za tok el-
nö ke i vel, a kis tér sé gi tár su lá sok ve ze tõ i vel, a tár sa dal mi szer-
ve ze tek kép vi se lõ i vel, a ci vil szer ve ze tek ve ze tõ i vel.

9. A FIT tag jai a kor mánybiztos út ján az NFÜ, ille tõleg
az an nak ré szét ké pe zõ irá nyí tó ha tó sá gok te vé keny sé gé -
rõl, így kü lö nö sen az ope ra tív prog ra mok, pá lyá za tok elõ-
re ha la dá sá ról in for má ci ót, tá jé koz ta tást kér het nek.

10. A FIT fel adat kör ében – a Kor mány ré szé re ké szí tett 
elõ ter jesz tés for má já ban be nem ter jesz tett anya gok ról –
ki ala kí tott ál lás pont já ról a kor mány biz tos a Kor mányt
rend sze re sen tá jé koz tat ja.

11. A FIT mû kö dé sé nek fel té te le i rõl, va la mint titkár-
sági és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról az NFÜ gon dos -
ko dik.

12. Ez a ha tározat 2006. jú lius 1-jén lép ha tályba.

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

A Kormány
1066/2006. (VI. 29.) Korm.

határozata
a közigazgatási informatikáért felelõs kormánybiztos

kinevezésérõl és feladatairól

1. A Kor mány az elekt ro ni kus kor mány zat meg va ló sí -
tá sá val, a köz igaz ga tá si in for ma ti ka or szá gos szin tû fej-
lesz té sé vel és mû köd te té sé vel kap cso la tos egy sé ges kor-
mány za ti te vé keny ség irá nyí tá sá ra, az Elekt ro ni kus Köz-
szol gál ta tá sok Köz pont ja lé te sí té sé nek elõ ké szí té sé re

2006. de cem ber 31-éig ter je dõ idõ tar tam ra Si mon Gé zát
kor mány biz tos sá ne ve zi ki az zal, hogy meg bí za tá sát a
köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor mány
tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006. évi
LVII. tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ idõ szak ra is fenn-
tart ja. A kor mány biz tos te vé keny sé gét a mi nisz ter el nök
irá nyít ja.

2. A kor mány biz tos
a) fel adat kör ében elõ ter jesz téseket ké szít a Kor mány

ré szé re;
b) ki dol goz za a Kor mány köz igaz ga tá si in for ma ti kai

stra té gi á ját, kez de mé nye zi a vég re haj tás hoz szük sé ges fel-
té te lek meg te rem té sét;

c) gon dos ko dik az eu ró pai in teg rá ci ó ból ere dõ, az egy-
sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend szer rel kap cso la tos fel-
ada tok ko or di ná lá sá ról;

d) elõ ze tesen vé le mé nye zi a köz igaz ga tá si in for ma ti -
kai tár gyú elõ ter jesz tések ter ve ze te it;

e) fel ada tai kö ré ben a mi nisz té ri u mok tól, il let ve a köz-
pon ti köz igaz ga tá si szer vek tõl ada to kat, in for má ci ó kat,
elem zé se ket sze rez be;

f) gon dos ko dik a köz igaz ga tá si elekt ro ni kus azo no sí tá -
si rend szer meg va ló sí tá sá ról és a 112-es sür gõs sé gi rend-
szer re ala po zott te vé keny sé gi rend sze rek in teg rá ci ó já ról;

g) el lát ja az elekt ro ni kus kor mány za ti ge rinc há ló zat tal
kap cso la tos fel ada to kat;

h) el lát ja a Kor mány za ti In for ma ti kai Egyez te tõ Tár ca -
kö zi Bi zott ság (KIETB), va la mint az Elekt ro ni kus Kor-
mány zat Ope ra tív Bi zott ság (a továb biak ban: EKOB) el-
nö ki fel ada ta it;

i) kü lön jog sza bály sze rint irá nyít ja a Köz pon ti Adat-
fel dol go zó és Nyil ván tar tó Hi va tal, a Kor mány za ti Frek-
ven cia gaz dál ko dá si Hi va tal és a Táv köz lé si Szol gá lat ve-
ze tõ jé nek te vé keny sé gét.

3. A kor mánybiztos feladata, hogy az 1. pont ban fog lalt
cél ki tû zé sek meg va ló sí tá sá hoz szük sé ges szervezeti-
 intézményi rend szer ki ala kí tá sá hoz szük sé ges jog sza bály -
ter ve ze te ket elõ ké szít se.

Ha tár idõ: 2006. szep tem ber 30.

4. A kor mány biz tost te vé keny sé gé nek el lá tá sá ban a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ban mû kö dõ tit kár ság se gí ti.

5. A Kor mány fel hív ja a fel adat kö rük ben érin tett mi-
nisz te re ket, hogy a fel ügye le ti jog vál to zá sá val össze füg -
gésben a sze mélyi ál lomány, a tár gyi és pénz ügyi esz kö-
zök át adá sá nak mód já ról ha la dék ta la nul ál la pod ja nak meg
a kor mány biz tos sal.

6. Ahol kor mány ha tá ro zat
– kor mány za ti in for ma ti ká ért fe le lõs po li ti kai ál lam tit -

kárt, kor mány meg bí zot tat,
– szol gál ta tó ál la mért, kor mány za ti in for ma ti ká ért fe-

le lõs kor mány meg bí zot tat,
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– egy sé ges di gi tá lis rá dió táv köz lõ rend szer (EDR) ki-
ala kí tá sá val kap cso la tos fel ada tok te kin te té ben kor mány-
biz tost
em lít, azon a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõs kor-
mány biz tost kell ér te ni.

7. Ez a ha tározat 2006. jú lius 1-jén lép ha tályba. Ha -
tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kor mány ál tal ala pí tott köz-
ala pít vá nyok és ala pít vá nyok kor mány za ti fe le lõ se i rõl és
egyes fel adatokról szóló 1034/2003. (IV. 24.) Korm. ha tá-
ro zat 1. pont já ban „az in for ma ti kai és hír köz lé si mi nisz ter
a Pus kás Ti va dar Köz ala pít vány”; szö veg rész he lyé be a
„Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter a Pus kás Ti va -
dar Köz ala pít vány” szö veg lép.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

A Miniszterelnök
34/2006. (VI. 29.) ME

határozata
központi tiszt cím megszûnésének megállapításáról

A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról szó ló 1996. évi XLIII. tör vény
245/J. § (4) be kez dé se alap ján – a köz tiszt vi se lõk jog ál lá -
sáról szóló 1992. évi XXIII. tör vény 31/D. § (1) be kezdés
a) pont já ra te kin tet tel – meg ál la pí tom, hogy

Ku nos Imre köz pon ti tiszt címe – hi va tá sos szol gá la ti
jog vi szo nyá nak meg szün te té sé re te kin tet tel –

2006. jú nius 30-i hatállyal

meg szû nik.

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

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

határozata
a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnökének felmentésérõl

A Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal ról szó ló 196/2003.
(XI. 28.) Korm. ren delet 4. § (1) be kezdésében fog lalt jog -
kö röm ben, az il le té kes mi nisz ter javaslatára

dr. Sza ló Pé tert, a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal el nö két e
tiszt sé gé bõl – 2006. jú ni us 30-i ha tállyal –

fel men tem.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvány
Alapító Okirata*

Az Alapító Ok irat ab ból a cél ból ké szült, hogy az
1. pont ban meg je lölt ala pí tók a Ma gyar Hon véd ség sze mé-
lyi ál lo má nyá ból – raj tuk kí vül álló ok ból – meg vál ni
kény sze rü lõk, szo ci á lis rá szo rult ság ese tén az ál lo mány,
va la mint az ab ból nyug díj ba vo nul tak tá mo ga tá sá ra a Ptk.
74/G. § (3) bekezdése alap ján – fi gyelemmel a 2003. évi
XXIV. tör vény 38. § (4) bekezdésére – a Ma gyar Hon véd-
ség Szo ci ál po li ti kai Ala pít vány tel jes va gyo ná nak azo nos
célú köz ala pít vány lé te sí té se ér de ké ben tör té nõ fel aján lá -
sá val, an nak ál ta lá nos jog utód ja ként – lét re hoz za a
 Magyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít ványt az
aláb bi ak sze rint:

1. Ala pí tók

Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya (1055 Bu da pest, Kos-
suth tér 1–3.)

Hon véd Ve zér kar fõ nö ke (1055 Bu da pest, Ba la ton u. 25.)

2. A Köz ala pít vány neve

Ma gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Köz ala pít vány
(a továb biak ban: Köz ala pít vány), rö vi dí tett neve: Hon véd
Köz ala pít vány

3. A Köz ala pít vány szék he lye

1134 Bu dapest, Lehel út 41.

4. Az ala pí tót meg il le tõ jo go sult sá gok gya kor lá sa

A Köz ala pít vánnyal kap cso lat ban az ala pí tót meg il le tõ
jogosultságokat a továb biakban – a Ptk. 74/C. § (7) bekez-
dése, va lamint a 74/G. § (3) be kezdése alap ján – a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor má nya gya ko rol ja a köz ala pít vánnyá mi-
nõ sí tõ vég zés jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont já tól.

* Az Ala pí  tó  Ok i ra t  mó do s í  tá  sát a Fõ vá ro s i  Bí  ró  ság a
16.Pk.62.278/1990/24. szá mú vég zé sé vel a nyil ván tar tá sá ban át ve zet te.
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5. A Köz ala pít vány cél ja

5.1. A Köz ala pít vány a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 
1997. évi CLVI. törvény (a továb biakban: Khtv.) alap ján
köz hasz nú szer ve zet ként, a Khtv. 26.  § c) pont 2. al pontjá-
ban meg ha tá ro zott szo ci á lis te vé keny ség, csa lád se gí tés,
idõs ko rú ak gon do zá sa, va la mint a 18. al pont já ban meg ha -
tá ro zott mun ka erõ pi a con hát rá nyos hely ze tû hon véd sé gi
ál lo má nyú ak kép zé sé nek, fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí té se
és kap cso ló dó szol gál ta tá sok foly ta tá sa, mint a szo ci á lis
igaz ga tás ról és szo ci á lis el lá tá sok ról  szóló 1993. évi
III. tör vény 2.  §-ában, to váb bá a fog lal koz ta tás elõsegí-
tésérõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról  szóló 1991. évi
IV. tör vény 5.  §-ában meg ha tá ro zott köz fel ada to kat lát el.

En nek ke re té ben cél ja:
5.1.1. a Ma gyar Hon véd ség, a Hon vé del mi Miniszté-

rium és a fel ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek
(a továb biak ban együtt: hon véd ség) hi va tá sos, szer zõ dé -
ses, köz al kal ma zot ti és köz tiszt vi se lõi ál lo má nya, va la -
mint a Mun ka Tör vény köny ve ha tá lya alá tar to zó mun ka -
vál la lói mun ká ba ál lá sá nak elõ se gí té se, ha a hon véd ség tõl
lét szám csök ken tés, át szer ve zés, vagy az elõ me ne te li rend-
del össze füg gõ en, szer zõ dé ses ka to nák ese té ben ezen fe lül 
a vál lalt idõ tar tam le tel té vel kell meg vál ni uk;

5.1.2. szo ci á lis rá szo rult ság ese tén se gé lye zi vagy szol-
gál ta tás ban ré sze sí ti:

a) az 5.1.1. alá tar tozó hát rányos vagy sú lyos élet hely-
ze tû nagy csa lá do so kat, gyer me kü ket egye dül ne ve lõ ket,
pá lya kez dõ ket;

b) a hon véd ség tõl nyug ál lo mány ba, nyug díj ba he lye -
zet te ket (a továb biak ban együtt: nyug dí ja sok), és ezek
meg ha tá ro zott hoz zá tar to zó it;

c) a szol gá la ti kö tel mek tel je sí té sé vel össze füg gõ en
bal ese tet, egész ség ká ro so dást szen ve det te ket, ha lá luk ese-
tén el lá tás ra jo go sult hoz zá tar to zó i kat (a had kö te les ka to -
nák szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIV. tör vény
132.  §-ában fel so rol tak).

5.2. A Köz ala pít vány cél já nak meg va ló sí tá sa so rán
köz re mû kö dik a jel zett köz fel ada tok el lá tá sá ban, te vé -
keny sé gét a köz hasz nú szer ve zet kö ve tel mé nye i nek meg-
fele lõen vég zi.

5.3. A Köz ala pít vány po li ti kai pár tok tól füg get len
szer ve zet, a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény 4. § (1) bekezdés d) pont já ban fog lalt köz-
vet len po li ti kai te vé keny sé get nem foly tat, po li ti kai pár-
tok nak anya gi tá mo ga tást nem nyújt, or szág gyû lé si kép vi -
se lõt, me gyei-, fõ vá ro si ön kor mány za ti vá lasz tás ra je löl tet 
nem ál lít, to váb bá nem tá mo gat.

6. Csat la ko zás a Köz ala pít vány hoz

A Köz ala pít vány nyi tott, ah hoz bár mely ha zai vagy kül-
föl di ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet pénz be li vagy ter mé szet -
be ni ado mánnyal, va gyon ren de lés sel – a Ku ra tó ri um
egyet ér té sé vel – csat la koz hat.

7. A Köz ala pít vány cél já ra ren delt va gyon

7.1. A Köz ala pít vány in du ló tõ ké je meg egye zik a Ma-
gyar Hon véd ség Szo ci ál po li ti kai Ala pít vány – mint jog-
elõd – 40 000 000 (negyvenmillió) Ft in duló tõ kéjével. A
jogelõd ala pítvány az induló tõ kén fe lül a sa ját tõke egyéb
ele me ként át ad ja az át ala ku lá si va gyon mér leg ben sze rep lõ 
és a mû kö dé se so rán fel hal mo zott 13 601 000 (ti zen há-
rom mil lió-hat száz egy ezer) Ft tõ ke nö ve ke dés össze gét is.

7.2. A Köz ala pít vány va gyo ná nak to váb bi for rá sai:
7.2.1. ma gán- és jogi sze mé lyek ado má nyai,
7.2.2. ka mat ho zam,
7.2.3. a Hon vé del mi Mi nisz té ri um min den ko ri éves

költ ség ve té sé ben a Köz ala pít vány tá mo ga tá sá ra jó vá ha -
gyott elõ irány zat ter hé re fo lyó sí tott pénz összeg,

7.2.4. cél jai meg va ló sí tá sa ér de ké ben, azo kat nem ve-
szé lyez tet ve vál lal ko zói te vé keny ség foly ta tá sa, mely nek
ered mé nye ki zá ró lag a Köz ala pít vány köz hasz nú cél ja i ra
for dít ha tó.

8. A Köz ala pít vány szer ve ze te és szer vei

8.1. A Ku ra tó ri um
A Közalapítvány leg fõbb dön tést hozó szerve a 11 tagú

Ku ra tó ri um.
En nek el nö két, tit ká rát és tag ja it az ala pí tó je lö li ki.

8.1.1. A Ku ra tó ri um tag jai:
el nö ke:
Pa lás ti Fe renc

tit ká ra:
Gyu ris Mi hály

to váb bi ta gok:
An gyal Ist ván
Cse té nyi Lász ló 
Dr. Zsi ga Imre 
Csi csá ri Ist ván
Fel ker La jos 
Tóth Béla
Fe ke te Jó zsef 
Ko sa ras Lász ló 
Hor váth Imre

8.1.2. A ku ra tó ri u mi ta gok meg bí za tá sa meg szû nik:
– ha lá lá val,
– le mon dá sá val vagy a je lö lés meg szün te té sé vel,
– a Köz ala pít vány meg szû né sé vel, to váb bá
– a Ku ra tó ri um ki je lö lé sé nek a Ptk. 74/C § (6) be kez dé -

se alap ján tör té nõ vissza vo ná sá val, ha a Ku ra tó ri um a te-
vé keny sé gé vel az ala pít vá nyi cél meg va ló sí tá sát ve szé -
lyez te ti.

8.1.3. A Ku ra tó ri um fel ada tai:
a) A Ku ra tó ri um dönt:
– a tá mo ga tá sok, szol gál ta tá sok el nye ré se le he tõ sé ge i -

rõl, fel té te le i rõl, pá lyá za tok ki írá sá ról,
– a tá mo ga tás ra irá nyu ló ja vas la tok, pá lyá za tok, ké rel -

mek el bí rá lá sá ról, a tá mo ga tás mód já ról, mér té ké rõl,
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– a Köz ala pít vány hoz való csat la ko zás jó vá ha gyá sá ról, 
il let ve el uta sí tá sá ról,

– vál lal ko zás lét re ho zá sá ról, az ab ban való rész vé tel -
rõl, il let ve ezek meg szün te té sé rõl, va la mint az ala pít vá nyi
va gyon bár mi lyen más hasz no sí tá sá ról, fel hasz ná lá sá ról,

– meg ha tá ro zott ügyek in té zé sé re kü lön szer ve ze ti
egy ség lét re ho zá sá ról és an nak mû kö dé si rend jé rõl.

b) A Ku ra tó ri um el fo gad ja:
– a Köz ala pít vány éves költ ség ve té sét,
– az éves be számolót, va lamint a Khtv. 19. § sze rinti

köz hasz nú sá gi je len tést, me lye ket tá jé koz ta tás cél já ból
meg küld az ala pí tó nak,

– a Köz ala pít vány Szer ve ze ti Mû kö dé si Sza bály za tát.
c) A Ku ra tó ri um be szá mol tat ja:
– a Köz ala pít vány tit ká rát a Köz ala pít vány éves te vé -

keny sé gé rõl.
d) A Ku ra tó ri um kez de mé nye zi:
– az Ala pí tó Ok irat szük ség sze rin ti mó do sí tá sát és

más, az ala pí tó ha tás kö ré be tar to zó in téz ke dés meg té te lét.
8.1.4. A Ku ra tó ri um mû kö dé se:
a) A Ku ra tó ri um ülé se it szük ség sze rint, de leg alább

ne gyed éven te egy szer tart ja. A Ku ra tó ri um ülé sét az el nök 
– an nak tar tós aka dá lyoz ta tá sa ese tén a tit kár – hív ja össze
írás ban a hely, az idõ pont és a na pi rend meg je lö lé sé vel. A
meg hí vót a Ku ra tó ri um tag ja i nak olyan idõ pont ban kell
megküldeni, hogy azt az ülés tervezett idõ pontja elõtt leg -
alább egy hét tel kéz hez kap ják. A meg hí vó hoz csa tol ni
kell az eset le ges írás be li elõ ter jesz téseket is. Az el nök a
Ku ra tó ri um ülé sét bár me lyik tag ja vas la tá ra is össze hív -
hat ja, a Fel ügye lõ Bi zott ság kez de mé nye zé sé re kö te les azt
– har minc na pon be lül – össze hív ni. A ku ra tó ri u mi ülés re
ta nács ko zá si jog gal meg hív ha tók szak ér tõk, a hon véd ség
és más ál la mi, il let ve tár sa dal mi vagy ér dek kép vi se le ti
szer vek kép vi se lõi.

b) A Ku ra tó ri um ülé se nyil vá nos, azon bár ki részt ve-
het. A Ku ra tó ri um ha tá ro zat ké pes, ha a ku ra tó ri u mi ta gok
több sé ge je len van. Ha tá ro za ta it – az Ala pí tó Ok irat mó do -
sí tá sát kez de mé nye zõ, il let ve a Szer ve ze ti és Mû kö dé si
Sza bály zat jó vá ha gyá sá ra vo nat ko zó ki vé te lé vel, me lyek -
nél 2/3-os sza va za ti több ség szük sé ges – egy sze rû több-
ség gel hoz za meg. Sza va zat egyen lõ ség ese tén a le ve ze tõ
el nök sza va za ta dönt.

c) Az egy mil lió fo rin tot meg ha la dó egye di ál la mi vagy
ön kor mány za ti tá mo ga tá sok ról tör té nõ dön tés ho za tal ban
részt vevõ, va la mint a tá mo ga tá sok fel hasz ná lá sá val való
el szá mol ta tást vég zõ sze mé lyek, így az Or szág gyû lés és a
Kor mány ál tal ala pí tott köz ala pít vá nyok nál a tá mo ga tá si
pénz esz köz jut ta tá sá ról dön te ni jo go sult tiszt ség vi se lõk a
köz tiszt vi se lõk re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint két éven te
va gyonnyi lat ko za tot tesz nek. A va gyon nyi lat ko zat-té te li
kö te le zett ség a hoz zá tar to zó vo nat ko zá sá ban is fenn áll.
En nek el mu lasz tá sa ese tén meg bí za tá suk az ál lam ház tar -
tásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 11/A. § (4) be -
kez dé se alap ján vissza vo nás ra ke rül.

d) A Ku ra tó ri um ülé sé rõl jegy zõ könyv ké szül, amely
rögzíti az ülés he lyét, idõ pontját, az ülé sen részt ve võk ne -

vét, a ha tá ro zat ké pes sé get, az ülés le fo lyá sá nak rend jét és
a nyi lat ko za tok lé nye gét.

e) A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i ról olyan nyil ván tar tást
kell ve zet ni, amely bõl meg ál la pít ha tó a dön tés tar tal ma,
idõ pont ja, ha tá lya, il let ve a dön tést tá mo ga tók és el len zõk
szám ará nya (sze mé lye).

f) A Ku ra tó ri um ha tá ro za ta i ról az érin tet te ket írás ban
kell tá jé koz tat ni. Emel lett a dön té se ket a so ron kö vet ke zõ
ülé sig ki kell füg gesz te ni a Köz ala pít vány hi va ta los he lyi -
sé gé ben, ez ál tal le he tõ vé téve azok bár ki ál tal tör té nõ
meg is me ré sét.

g) A Köz ala pít vány cél já ról, te vé keny sé gé rõl, mû kö -
dé sé rõl, a tá mo ga tá sok fel té te le i rõl, azok el nye ré se mód já -
ról ki ad vány ban kell az érin tett sze mé lyi kört tá jé koz tat ni.

h) A Köz ala pít vány évi be szá mo ló já ról a tárgy évet kö-
ve tõ 90 na pon be lül kell tá jé koz ta tást adni a hon véd sé gi
saj tó (MAGYAR HONVÉD), il let ve ér dek kép vi se le ti
szer vek or gá nu mai (BAJ-TÁRS, EGYSÉG) út ján.

i) A Köz ala pít vány mû kö dé sé vel kap cso la tos ira tok ba
a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk és – az adat vé del mi sza bá lyok be-
tar tá sá val – más sze mé lyek a Köz ala pít vány hi va ta li he lyi -
sé gé ben – a tit kár ral elõ ze tesen egyez te tett idõ pont ban –
be te kint het nek, a köz hasz nú sá gi je len tés rõl sa ját költ ség re
má so la tot ké szít het nek.

8.2. A Köz ala pít vány kép vi se le te:
8.2.1. A Köz ala pít ványt har ma dik sze mé lyek és a ha tó -

sá gok elõtt a Ku ra tó ri um el nö ke és tit ká ra ön ál ló an kép vi -
se lik. Kép vi se le ti jo guk ön ál ló és tel jes körû. A kép vi se le ti
jo gu kat aka dá lyoz ta tá suk ese tén – írás be li meg ha tal ma-
zás sal – át ru ház hat ják bár mely két ku ra tó ri u mi tag ra, akik
együt te sen jo go sul tak alá írás ra. A meg ha tal ma zás vagy
konk rét ügy ben való kép vi se let re, vagy ha tá ro zott idõ re
szól hat.

8.2.2. A Köz ala pít vány bank szám lá ja fe let ti ren del ke -
zés hez – a Ptk. 29.  § (3) be kez dés ren del ke zé sé nek meg-
fele lõen min den eset ben – két kép vi se le ti jog gal fel ru há -
zott sze mély együt tes alá írá sa szük sé ges.

9. A Tit kár ság

A Köz ala pít vány tit kár sá ga a Köz ala pít vány döntés-
 elõkészítõ, vég re haj tó és ad mi niszt rá ci ós szer ve. A tit kár
ve ze té sé vel el lát ja mind azo kat a fel ada to kat, ame lye ket a
Szer ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály zat szá má ra meg ha tá roz.

10. A Fel ügye lõ Bi zott ság

10.1. A Fel ügye lõ Bi zott ság a Köz ala pít vány fel ügye lõ 
szerve, amelynek el nökét és két tag ját az ala pító bíz za
meg.

10.2. A Fel ügye lõ Bi zott ság sze mé lyi össze té te le:
el nö ke:
Né meth Jú lia

tag jai:
Ig nácz Já nos
Kó kai Ist ván
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10.3. A Fel ügye lõ Bi zott ság el len õr zi a Köz ala pít vány
mû kö dé sét és gaz dál ko dá sát. En nek so rán a ve ze tõ tiszt-
ség vi se lõk tõl je len tést, a Köz ala pít vány mun ka vál la ló i tól
pe dig tá jé koz ta tást vagy fel vi lá go sí tást kér het, to váb bá a
Köz ala pít vány köny ve i be és ira ta i ba be te kint het, azo kat
meg vizs gál hat ja. A Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke, tag ja a
Ku ra tó ri um ülé sén ta nács ko zá si jog gal részt ve het, il let ve
részt vesz, ha jog szabály így rendelkezik.

10.4. A Fel ügye lõ Bi zott ság kö te les a Ku ra tó ri u mot tá-
jé koz tat ni és an nak össze hí vá sát kez de mé nyez ni, ha ar ról
sze rez tu do mást, hogy a Köz ala pít vány mû kö dé se so rán
olyan jog sza bály sér tés vagy a Köz ala pít vány ér de ke it
egyéb ként sú lyo san sér tõ ese mény (mu lasz tás) tör tént,
amely nek meg szün te té se vagy kö vet kez mé nye i nek el há rí -
tá sa, il let ve eny hí té se a Ku ra tó ri um dön té sét te szi szük sé -
ges sé, il le tõ leg ha a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk fe le lõs sé gét
meg ala po zó tény me rült fel.

10.5. A Ku ra tó ri u mot a Fel ügye lõ Bi zott ság in dít vá -
nyá ra – an nak meg té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül –
össze kell hív ni. E ha tár idõ ered mény te len el tel te ese tén a
Ku ra tó ri um össze hí vá sá ra a Fel ügye lõ Bi zott ság is jo go -
sult.

10.6. Ha az arra jo gosult szerv a törvényes mûködés
hely re ál lí tá sa ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket nem te-
szi meg, a Fel ügye lõ Bi zott ság er rõl kö te les ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni a tör vényességi fel ügye le tet el lá tó szer vet.

10.7. A Fel ügye lõ Bi zott ság ügy rend jét maga ál la pít ja
meg.

11. A Köz ala pít vány gaz dál ko dá sa, köz hasz nú sá gi
 nyilatkozatok

11.1. A Köz ala pít vány a va gyo nát ren del te té sé nek
meg fele lõen a köz hasz nú cél ja i nak meg va ló sí tá sá ra, köz-
fel ada tai el lá tá sá ra hasz nál ja fel az aláb bi ak sze rint:

11.1.1. vi se li a hon véd ség tõl raj tuk kí vül álló ok ból
meg vál ni kény sze rü lõk fog lal koz ta tá sa elõ se gí té sét szol-
gá ló át-, il let ve to vább kép zés költ sé ge it vagy azok egy
 részét,

11.1.2. se gé lye zi a hon véd ség sze mé lyi ál lo má nya tag-
ja it, a szol gá la ti kö tel mek tel je sí té sé vel össze füg gés ben
bal ese tet, egész ség ká ro so dást szen ve det te ket, utób bi ak
ha lá la ese tén el lá tás ra jo go sult hoz zá tar to zó i kat, ha szo-
ciális hely ze tük re te kin tet tel tá mo ga tás ra szo rul nak,

11.1.3. se gé lye zi az arra rá szo ru ló nyug dí ja so kat és
meg ha tá ro zott hoz zá tar to zó i kat, ré szük re szo ci á lis szol-
gál ta tá so kat nyújt.

11.2. A Köz ala pít vány ál tal nyúj tott se gé lyek, tá mo ga -
tá sok és szol gál ta tá sok igény be vé te lé nek fel té te le it, el nye -
ré sük rend jét kü lön sza bály zat ha tá roz za meg.

11.3. A Köz ala pít vány a tá mo ga tás ban ré sze sí tet tek kel
– a szo ci á lis el lá tás ki vé te lé vel – a tá mo ga tás cél ját, az el-
szá mo lás tar tal mát, ha tár ide jét és bi zony la ta it, az el len õr -

zés mód ját és a szer zõ dés sze gés kö vet kez mé nye it tar tal -
ma zó szer zõ dést kö te les köt ni.

11.4. A Köz ala pít vány vál lal ko zá si te vé keny sé ge a
Köz ala pít vány köz hasz nú cél ja it nem ve szé lyez tet he ti és
gaz dál ko dá sa ered mé nyét ki zá ró lag az Ala pí tó Ok irat ban
meg je lölt te vé keny ség re for dít hat ja.

11.5. A köz ala pít vá nyi pén ze ket a Köz ala pít vány sa ját
pénz for gal mi jel le gû bank szám lá ján tart ja.

11.6. A Köz ala pít vány a gaz dál ko dá sa so rán el ért ered-
mé nyét nem oszt hat ja fel, azt Ala pí tó Ok ira tá ban meg ha tá -
ro zott te vé keny sé gé re kell for dí ta nia.

11.7. A Köz ala pít vány csak olyan gaz dál ko dó szer ve -
zet ben ve het részt, amely ben leg alább több sé gi irá nyí tást
biz to sí tó be fo lyás sal ren del ke zik, és amely ben fe le lõs sé ge
nem ha lad ja meg va gyo ni hoz zá já ru lá sa mér té két. A Köz-
ala pít vány ál tal lét re ho zott gaz dál ko dó szer ve zet to váb bi
gaz dál ko dó szer ve ze tet nem ala pít hat, és gaz dál ko dó szer-
ve zet ben ré sze se dést nem sze rez het.

11.8. A Köz ala pít vány az ál lam ház tar tás al rend sze re i -
tõl – a nor ma tív tá mo ga tás ki vé te lé vel – csak írás be li szer-
zõ dés alap ján ré sze sül het tá mo ga tás ban. A szer zõ dés ben
meg kell ha tá roz ni a tá mo ga tás sal való el szá mo lás fel té te -
leit és módját.

11.9. A Köz ala pít vány kö te les pá lyá za tot ki ír ni, ha az
ál ta la nyúj tott cél sze rin ti jut ta tás az évi egy mil lió fo rin tot
meg ha lad ja, ki vé ve, ha tör vény vagy kor mány ren de let a
Köz ala pít vány köz fel ada tá ra te kin tet tel más el já rá si ren-
det ál la pít meg. Nem tar toz nak e kö te le zett ség kö ré be a
nyug el lá tás jel le gû el lá tá sok és a ter mé sze tes sze mé lyek
ré szé re nem ösz tön díj jel leg gel nyúj tott olyan ter mé szet -
be li el lá tá sok, ame lyek ér té ke nem ha lad ja meg az öreg sé -
gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek tíz sze re sét.

11.10. A Köz ala pít vány bár mely cél sze rin ti jut ta tá sát
pá lyá zat hoz köt he ti. Eb ben az eset ben a pá lyá zat nem tar-
tal maz hat olyan fel té te le ket, ame lyek bõl – az eset összes
kö rül mé nye i nek mér le ge lé sé vel – meg ál la pít ha tó, hogy a
pá lyá zat nak elõ re meg ha tá ro zott nyer te se van (szín lelt pá-
lyá zat).

11.11. Szín lelt pá lyá zat a cél sze rin ti jut ta tás alap já ul
nem szol gál hat.

11.12. A köz hasz nú szer ve zet vál tót, il let ve más hi tel -
vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pírt nem bo csát hat ki.

11.13. A Köz ala pít vány vál lal ko zá sá nak fej lesz té sé hez 
köz hasz nú te vé keny sé gét ve szé lyez te tõ mér té kû hi telt
nem ve het fel, az ál lam ház tar tás al rend sze re i tõl ka pott tá-
mo ga tást hi tel fe de ze té ül, il let ve hi tel tör lesz té sé re nem
hasz nál hat ja fel.

11.14. A köz hasz nú szer ve zet nek a cél sze rin ti te vé -
keny sé gé bõl, il let ve vál lal ko zá si te vé keny sé gé bõl szár ma-
zó be vé te le it és rá for dí tá sa it el kü lö ní tet ten kell nyil ván tar -
ta ni.



5972 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/79. szám

11.15. A Köz ala pít vány je len Ala pí tó Ok irat sze rin ti
te vé keny sé gé nek és gaz dál ko dá sá nak leg fon to sabb ada ta -
it, az ál ta la vég zett szol gál ta tás igény be vé te lé nek mód ját
or szá gos saj tó (Nép sza bad ság) út ján is nyil vá nos ság ra
hoz za.

11.16. A Köz ala pít vány a köz hasz nú jog ál lá sá nak
meg szû né se kor kö te les ese dé kes köz tar to zá sa it ren dez ni,
il le tõ leg köz szol gál ta tás el lá tá sá ra irá nyu ló szer zõ dé sé bõl
ere dõ kö te le zett sé ge it idõ ará nyo san tel je sí te ni.

12. Össze fér he tet len sé gi sza bá lyok és a dí ja zás

12.1. A Köz ala pít vány tiszt ség vi se lõ i re al kal maz ni
kell a köz hasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. tör -
vény 8–9.  §-ai ban fog lal ta kat:

– a Ku ra tó ri um ha tá ro zat ho za ta lá ban nem ve het részt
az a tag vagy tiszt ségviselõ, aki vagy aki nek kö zeli hoz zá-
tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], élettársa (a továb biakban
együtt: hoz zá tar to zó) a ha tá ro zat alap ján:

a) kö te le zett ség vagy fe le lõs ség alól men te sül, vagy
b) bár mi lyen elõny ben ré sze sül, il let ve a meg kö ten -

dõ jog ügy let ben egyéb ként ér de kelt,
– nem mi nõ sül elõny nek a Köz ala pít vány cél sze rin ti

jut ta tá sai ke re té ben a bár ki ál tal meg kö tés nél kül igény be
ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tás,

– a Ku ra tó ri um tag ja vagy tiszt ség vi se lõ je nem le het a
Fel ügye lõ Bi zott ság el nö ke vagy tag ja, il let ve könyv vizs-
gá ló ja,

– a köz hasz nú szer ve zet meg szûn tét kö ve tõ két évig
nem le het más köz hasz nú szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je 
az a sze mély, aki olyan köz hasznú szer vezetnél töl tött be
– an nak meg szûn tét meg elõ zõ két év ben leg alább egy évig –
ve ze tõ tiszt sé get, amely az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény
sze rin ti köz tar to zá sát nem egyen lí tet te ki,

– a Köz ala pít vány ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il let ve az en-
nek je lölt sze mély kö te les va la mennyi érin tett köz hasz nú
szer ve ze tet elõ ze tesen tá jé koz tat ni ar ról, hogy ilyen tiszt-
sé get egy ide jû leg más köz hasz nú szer ve zet nél is be tölt.
Ezen össze fér he tet len sé gi sza bály vo nat ko zik a Kurató-
rium és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag ja i ra is,

– nem le het a fel ügyelõ szerv el nöke vagy tag ja, il letve
könyv vizs gá ló ja az a sze mély, aki

a) a ve zetõ szerv el nöke vagy tag ja,
b) a köz hasz nú szer ve zet tel a meg bí za tá sán kí vü li

más te vé keny ség ki fej té sé re irá nyu ló mun ka vi -
szony ban vagy mun ka vég zés re irá nyu ló egyéb
jog vi szony ban áll, ha jog sza bály más képp nem
ren del ke zik,

c) a köz hasz nú szer ve zet cél sze rin ti jut ta tá sá ból ré-
sze sül – ki vé ve a bár ki ál tal meg kö tés nél kül
igény be ve he tõ nem pénz be li szol gál ta tá so kat, és a
tár sa dal mi szer ve zet ál tal tag já nak a tag sá gi jog vi -
szony alap ján nyúj tott, lé te sí tõ ok irat nak meg fe le -
lõ cél sze rin ti jut ta tást –, il let ve

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott sze mé lyek
hoz zá tar to zó ja.

12.2. A Ku ra tó ri um és a Fel ügye lõ Bi zott ság tag jai
tisz te let díj ban ré sze sül het nek, amely nek mér té ke nem ha-
lad hat ja meg a min den ko ri mi ni mál bér össze gé nek két sze -
re sét. A tisz te let díj mér té két a fen ti ke re tek kö zött a Ku ra -
tó ri um ha tá roz za meg. A tiszt ség el lá tá sá val kap cso lat ban
fel me rült költ sé ge i ket a Köz ala pít vány meg té rí ti. A tit kár,
a tit kár sá gon fog lal koz ta tot tak és szak ér tõk a Ku ra tó ri um
ál tal meg ha tá ro zott dí ja zás ban ré sze sül nek.

13. A Köz ala pít vány meg szû né se

13.1. A Köz ala pít vány a Pol gá ri Tör vény könyv ben
meg ha tá ro zott ese tek ben és mó don szû nik meg.

13.2. Meg szû nés ese tén a Köz ala pít vány kö te le zett sé -
gei tel je sí té se után fenn ma ra dó va gyo nát az ala pí tó – a
nyil vá nos ság meg fe le lõ tá jé koz ta tá sa mel lett – ha son ló
cél ra kö te les for dí ta ni.

14. Záró ren del ke zé sek

14.1. A Köz ala pít vány lét re jöt té hez bí ró sá gi nyil ván -
tar tás ba vé tel szük sé ges.

14.2. Az Ala pí tó Ok irat ban nem sza bá lyo zott kér dé -
sek ben a Ptk., a köz hasz nú szer ve ze tek rõl  szóló 1997. évi
CLVI. tör vény, il le tõ leg a Köz ala pít vány te vé keny sé gé re
vo nat ko zó min den ko ri ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé-
sei az irány adók.

14.3. Az ala pí tó nak jo gá ban áll je len Ala pí tó Ok irat
mó do sí tá sa, amennyi ben az Ala pí tó Ok irat ban le fek te tett
ala pít vá nyi cé lok el éré se ér de ké ben szük sé ges.

Bu da pest, 2006. jú ni us 21.

A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya ne vé ben:

Dr. Sze ke res Imre s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter

A Magyar Nemzeti Bank
k ö z l e m é n y e

a Magyar Nemzeti Bank hivatalos deviza
árfolyamlapján nem szereplõ külföldi pénznemek

euróra átszámított árfolyamairól

A Ma gyar Nem ze ti Bank a sze mé lyi jö ve de lem adó ról
szóló 1995. évi CXVII. tör vény – 2002. évi XLII. törvény
28.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – 82.  §-a (1) be kez dé -
se alap ján az aláb bi ak ban te szi köz zé a Ma gyar Nem ze ti
Bank hi va ta los de vi za ár fo lyam lap ján nem sze rep lõ kül-
föl di pénz ne mek eu ró ban meg adott ár fo lya mát:



Or szág Pénz nem 1 euró =

Af ga nisz tán afg ha ni 54.3477
Al bá nia lek 123.2350
Al gé ria di nár 92.6286
Ame ri kai 

Vir gin-szi ge tek ame ri kai dol lár 1.2640
An dor ra euro 1.0000
An go la kwan za 101.5900
An ti gua ke let-ka ri bi dol lár 3.4127
Ar gen tí na peso 3.8911
Aru ba flo rin 2.2625
Azer baj dzsán új manat 1.1340
Azo ri-szi ge tek euro 1.0000
Ba ha ma-szi ge tek ba ha mai dol lár 1.2640
Bah re in bah re i ni di nár 0.4765
Ba le ár-szi ge tek euro 1.0000
Bang la des taka 87.8193
Bar ba dos bar ba do si dol lár 2.5279
Be li ze be li zei dol lár 2.4995
Be lo russzia ru bel 2709.9100
Be nin CFA frank 655.9570
Ber mu da ber mu dai dol lár 1.2640
Bhu tan ngult rum 57.9395
Bis sau-Gu i nea CFA frank 655.9570
Bo lí via bo li vi a no 10.1053
Bosz nia Her ze go vi na már ka 1.9558
Bots wa na pula 7.4135
Bra zi lia real 2.8466
Brit-Vir gin-szi ge tek ame ri kai dol lár 1,2640
Bru nei bru nei dol lár 2,0139
Bur ki na Faso CFA frank 655.9570
Bur ma kyat 8.1143
Chi le chi lei peso 686.0090
Cip rus cip ru si font 0.5750
Co mo re-szi ge tek co mo rei frank 491.9680
Cos ta-Ri ca co lon 647.3890
Csád CFA frank 655.9570
Dél-af ri kai Köz tár sa ság rand 8.6518
Do mi ni ka ke let-ka ri bi dol lár 3.4127
Do mi ni kai Köz tár sa ság do mi ni kai peso 41.5524
Dzsi bu ti dzsi bu ti frank 221.1830
Egyen lí tõi Gu i nea CFA frank 655.9570
Egye sült Arab

Emi rá tu sok dir ham 4.6426
Egyip tom egyip to mi font 7.2772
El Sal va dor co lon 11.0621
Ele fánt csont part CFA frank 655.9570
Ecu a dor ame ri kai dol lár 1.2640
Eti ó pia eti ó pi ai birr 11.0431
Észak-Ko rea won 170.6000
Észt or szág észt ko ro na 15.6465
Falk land-szi ge tek falk lan di font 0.6833
Fe rö er-szi ge tek dán ko ro na 7.4558
Fi dzsi-szi ge tek fi dzsi dol lár 2.2151
Fran cia Csen des-óce á ni 

szi ge tek CFP frank 119.2500

Fran cia Gu y a na euro 1.0000
Fü löp-szi ge tek peso 67.1790
Ga bon CFA frank 655.9570
Gam bia da la si 35.7699
Gha na cedi 11555.7000
Gib ral tár gib ral tá ri font 0.6833
Gre na da ke let-ka ri bi dol lár 3.4127
Grön land dán ko ro na 7.4558
Gu a de lo u pe euro 1.0000
Guam ame ri kai dol lár 1.2640
Gu a te ma la qu et zal 9.6313
Gu y a na gu y a nai dol lár 240.1410
Gu i nea gu i ne ai frank 5687.7800
Ha i ti go ur de 48.8517
Hol land An til lák a.gul den 2.2625
Hon du ras lem pi ra 23.8824
Hong kong hong kon gi dol lár 9.8137
In dia in di ai rú pia 57.9395
In do né zia rú pia 11745.3000
Irak új ira ki di nár 1857.4300
Irán rial 11586.0000
Iz ra el she kel 5.6044
Ja ma i ca ja ma i cai dol lár 83.3513
Je men rial 248.8210
Jor dá nia jor dá ni ai di nár 0.8955
Kaj mán-szi ge tek kaj mán dol lár 1.0827
Kam bo dzsa riel 5125.1100
Ka me run CFA frank 655.9570
Ka ná ri-szi ge tek euro 1.0000
Ka tar ka ta ri ri jál 4.6008
Ka zahsz tán ten ge 151.4530
Ke nya ke nyai shil ling 93.0900
Ki ri ba ti auszt rá li ai dol lár 1.7119
Kína ren min bi jüan 10.1141
Ko lum bia ko lum bi ai peso 3238.6800
Kon gó CFA frank 655.9570
Kon gói Köz tár sa ság kon gói frank 565.6190
Kö zép-af ri kai 

Köz tár sa ság CFA frank 655.9570
Kuba ku bai peso 1.2640
La osz új kip 12766.7000
Le sot ho ma lu ti 8.6518
Lett or szág lat 0.6960
Li ba non li ba no ni font 1900.9800
Li bé ria li be ri ai dol lár 68.2506
Li ech tens te in sváj ci frank 1.5574
Lit vá nia li tas 3.4527
Lí bia lí bi ai di nár 1.6406
Ma da gasz kár ari a ry 2746.5600
Ma de i ra euro 1.0000
Ma kaó pa ta ca 10.1041
Ma ce dó nia di nár 61.3151
Ma laj zia ring git 4.6033
Ma la wi ma la wi kwa cha 175.8850
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Mal dív-szi ge tek ru fi y aa 16.1786
Mali CFA frank 655.9570
Ma rok kó dir ham 11.0570
Mar ti ni que euro 1.0000
Ma u ri ti us ma u ri ti u si rú pia 38.9044
Ma u ri tá nia ugu i ya 342.9100
Mál ta mál tai líra 0.4293
Mol dá via mold vai lej 16.9054
Mo na co euro 1.0000
Mon gó lia tug rik 1478.8200
Mont ser rat ke let-ka ri bi dol lár 3.4127
Mo zam bik me ti cal 32526.1000
Na mí bia na mí bi ai dol lár 8.6518
Na u ru aust rá li ai dol lár 1.7119
Ne pál ne pá li rú pia 92.7032
Ni ger CFA frank 655.9570
Ni gé ria na i ra 162.1650
Ni ca ra gua cor do ba 21.7147
Nyu gat-Sza moa tala 3.5176
Omán omá ni rial 0.4867
Ör mény or szág dram 533.9980
Pa kisz tán rú pia 76.1277
Pa na ma bal boa 1.2640
Pá pua Új-Gu i nea kina 3.7711
Pa ra gu ay gu a ra ni 7116.0500
Peru új sol 4.1243
Pit ca irn-szi get an gol font 0.6833
Pu er to Rico ame ri kai dol lár 1.2640
Ré un ion euro 1.0000
Ru an da ru an dai frank 681.5850
Sa la mon-szi ge tek sa la mon-szi ge te ki 

dol lár 9.1303
San Ma ri no euro 1.0000
Sao To me-szi get dob ra 8626.1200
Se y chel le-szi ge tek se y chel les-i rú pia 6.9778
Si er ra Le o ne le o ne 3729.8500
Spa nyol Ki kö tõk Észak

Af ri ká ban euro 1.0000

Sri-Lan ka sri lanka-i rúpia 130.9070
Sza úd-Ará bia sza ú di rial 4.7407
Sze ne gál CFA frank 655.9570
Szin ga púr szin ga pú ri dol lár 2.0139
Szí ria szí ri ai font 65.9882
Szo má lia szo má li shil ling 1693.6300
Szt. Ilo na an gol font 0.6833
Szt. Kristóf ke let-ka ri bi dol lár 3.4127
Szt. Lu cia ke let-ka ri bi dol lár 3.4127
Szt. Pé ter euro 1.0000
Szt. Ven cel ke let-ka ri bi dol lár 3.4127
Szu dán di nár 276.9880
Szu ri nam dol lár 3.4696
Szvá zi föld li lan ge ni 8.6518
Tha i föld baht 48.6179
Taj van taj va ni dol lár 41.0367
Tan zá nia tan zá ni ai shil ling 1591.3100
Togo CFA frank 655.9570
Ton ga-szi ge tek pa an ga 2.5719
Tri ni dad és To ba go tri ni dad és to ba gói 

dol lár 7.9546
Tu né zia tu né zi ai di nár 1.6820
Turks-és Ca i cos-

szi ge tek ame ri kai dol lár 1.2640
Tu va lu aust rá li ai dol lár 1.7119
Ugan da új shil ling 2347.1600
Uru gu ay uru gu ay-i peso 30.0821
Va nu a tu vatu 143.3890
Va ti kán euro 1.0000
Vi et nam dong 20201.7000
Zam bia kwa cha 4341.6700
Zim bab we dol lár 127906.1000
Zöld-fo ki-szi ge tek zöld-fo ki es cu do 110.7180

Magyar Nemzeti Bank

Or szág Pénz nem 1 euró = Or szág Pénz nem 1 euró =
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A BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A BM Központi Hi vatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) be kezdése alap ján – az ed dig köz zétetteken kí vül –
az aláb bi el ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát te szi köz zé:

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

Köz le ke dé si Nyil ván tar tó Osz tály



He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 44. szá má ban köz zé tett, a bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény (a to váb bi ak ban: Be.) mó do sí tá sok kal
egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé ben a 169. § (1) be kez dé se és a hoz zá tar to zó láb jegy zet szö ve ge he lye sen:

„169. § (1)364 Az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a ki zá rás ról (32. §, 39. §), a vé dõ nek a ki ren de lés aló li fel men té sé rõl és a ki ren delt védõ dí já nak meg-
ál la pí tá sá ról [48. § (6) és (9) bek.], a védõ ki ren de lé sé nek vissza vo ná sá ról, ha an nak oka meg szûnt [49. § (2) bek.], az iga zo lá si ké re lem el bí rá lá sá ról (66. §), a
mu lasz tás sal és a meg nem je le nés sel oko zott költ ség vi se lé sé re kö te le zés rõl (69. §), az ügyek egye sí té sé rõl, el kü lö ní té sé rõl, át té te lé rõl (72. §), a bûn ügyi költ-
ség meg ál la pí tá sá ról [74. § (2) bek.], a sze mé lyes költ ség men tes ség rõl, il let ve az oko zott költ ség vi se lé sé re kö te le zés rõl [74. § (3)–(4) bek.], a tanú és a szak ér-
tõ men tes ség re tör tént hi vat ko zá sá nak el nem fo ga dá sá ról [94. §, 113. § (3) bek.], a szak ér tõ ki ren de lé sé rõl (100. §, 111. §), ki zá rá sá ról (103. §), fel men té sé rõl
(104. §), dí já nak meg ál la pí tá sá ról [105. § (6) bek.], a tol mács ki ren de lé sé rõl, ki zá rá sá ról, fel men té sé rõl, dí já nak meg ál la pí tá sá ról (114. §), a kény szer in téz ke -
dé sek rõl (VIII. Fe je zet) – ki vé ve a tes ti kény szer al kal ma zá sát (163. §) –, a ha tá ro zat ki ja ví tá sá ról [169. § (5) bek.], a fel je len tés el uta sí tá sá ról (174. §), az el já -
rás fel füg gesz té sé rõl (188. §), a fel füg gesz tett nyo mo zást kö ve tõ en az el já rás foly ta tá sá ról (188. §), a nyo mo zás meg szün te té sé rõl (190. §, 192. §), a meg szün -
te tett nyo mo zást kö ve tõ en az el já rás foly ta tá sá ról (191. §), az ügyész a szak ér tõ be vo ná sá ról (112. §), a nyo mo zás ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról (176. §),
a nyo mo zás rész be ni mel lõ zé sé rõl (187. §) és a pa nasz el bí rá lá sá ról [195. § (4) bek.], a ha laszt ha tat lan nyo mo zá si cse lek mény el le ni jog or vos lat el bí rá lá sá ról
[195. § (7) bek.] ha tározatot hoz. Az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság más in téz ke dé se it is ha tá ro zat ba fog lal hat ja.”

,,364 A 169. § (1) bekezdésének elsõ mondata a 2006: LI. tör vény 76. §-ával megállapított szöveg. A ren delkezés 2006. jú lius 1. napján lép ha tályba.”

(Kéz irat hi ba)
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ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!

2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó jogi szol gál ta tó
és tá jé koz ta tó köz pont já ba köl tö zik, ahol a meg szo kott ki ad vá nyo kon kí vül bõ vebb szol gál ta tá sok

(jog sza bály ke re sés, iro dai és nyom dai szol gál ta tá sok, ter mék tá mo ga tás, in ter net ká vé zó, ol va só sa rok stb.)
áll nak az ügy fe lek ren del ke zé sé re.

Az új el ér he tõ sé gek:

Köz löny Cent rum 1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány utca – Nyár utca sar kán)
tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu, www.koz lony cent rum.hu
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

Kor mány ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján je len te ti meg a
Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap he tente, szerdánként,
te ma ti kus fõ ré szek ben hi te le sen köz li a leg fõbb ál la mi,
 önkormányzati, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer vek, il let ve
szer ve ze tek sze mé lyi, szer ve ze ti, igaz ga tá si és kép zé si,
va la mint a hír köz lé si te vé keny ség (frek ven cia gaz dál ko -
dás, táv köz lés, pos ta ügy, in for ma ti ka) köz le mé nye it, to-
váb bá az üz le ti élet hí re it. Té rí té si díj el le né ben köz zé-
tesszük a Kincs tá ri Va gyo ni Igaz ga tó ság vagyonértéke-
sítési pá lyá za ta it, az ál la mi, tár sa dal mi, gaz da sá gi szer-
vezetek, par la men ti pár tok, ka ma rák, he lyi ön kor mány za-
tok, egy há zak, kü lön bö zõ kép vi se le tek köz le mé nye it.
 Fizetett hir de tés ként – akár szí nes ol da la kon is – he lyet
kap hat nak az Ér te sí tõ ben a gaz dál ko dó szer ve ze tek,
egye te mek, ala pít vá nyok, de ma gán sze mé lyek közér-
deklõdésre szá mot tar tó köz lé sei is.
Õszin tén re mél jük, hogy a hí rek, in for má ci ók, köz le mé -
nyek egy lap ban tör té nõ pon tos és rend sze re zett for-
mában va ló köz re adá sá val si ke rül ha té ko nyab bá és
 eredményesebbé ten ni elõ fi ze tõ ink tá jé ko zó dá sát a hi-
vatali és üz le ti élet ben. Az ér dek lõ dõk szá má ra egyéb
hasz nos in for má ci ó kat is nyújt a lap.

Az Eu ró pai Unió Hi va ta los Lap ja 2004. má jus 1-jé tõl az
Eu ró pai Unió hi va ta los nyel ve ként ma gya rul is meg je le -
nik. A hi vatalos lap L és C so rozatból áll.
Az L (Le gis la ti on) so ro zat ban ke rül nek ki adás ra az Eu ró -
pai Unió ha tá lyos jog sza bá lyai, az ún. el sõd le ges jog for rá -
sok (ala pí tó szer zõ dé sek, csat la ko zá si szer zõ dé sek, tár-
su lá si szer zõ dé sek), to váb bá az aláb bi jog for rá sok: ren-

de le tek, irány el vek, ha tá ro za tok.

Az EU Hi va ta los Lap já ban tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ en
az év fo lyam és a kö tet szá má ra, va la mint a meg je le nés
dá tu má ra hi vat ko zás sal, cím sze rint, 2004. má jus 1-jé tõl
fo lya ma to san tá jé koz ta tást adunk a  hivatalos lap L ki adá -
sa i ban meg je le nõ jo gi ak tu sok ról a Ma gyar Köz löny mel-
lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Értesí tõben.
A lap elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los
Köz löny ki adó 1085 Bu da pest, Somog yi Bé la u. 6.
címén, le vélcím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft  áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárol-
hatók a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest,  Somogyi 
Béla u. 6. te lefon/fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rum-
ban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u.
és Nyár u. sarkán, telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

M E G R E N D E L Õ L A P

Meg ren de lem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ cí mû la pot ......... pél dányban, és kérem a kö vetkezõ címre kézbe -
síteni:

Meg ren de lõ ne ve: .....................................................................................................................................

cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .......................................................................................

ut ca, ház szám: ......................................................................................................................

Ügy in té zõ (te le fon szám): ...........................................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj fél év re 6678 Ft áfá val

egy év re 13 356 Ft áfá val

Szám lát ké rek a be fi ze tés hez.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát.

Kelt.: ..............................................................

                      ............................................................................
                             cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány el-
ren del te, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za ta it,
va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it, kü-
lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 20 664 Ft áfá val.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax: 267-2780)
vagy a Közlöny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971,
fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2006. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 20 664 Ft  áfá val.

fél év re: 10 332 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás



2006/79. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5979

ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és a Bel ügy mi nisz té ri um kö zös szer kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2006. évi éves elõfizetés dí ja: 5040 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 2520 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.,
 tel./fax:  267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és
Nyár u. sar kán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük sé -
ges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap el lá -
tás ban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti se-
géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi ze tõ-
he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 9576 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i Bé la u. 6., te l./fax:
267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út 30., bejárat a Do hány u. és Nyár u.
sarkán, tel.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó gon do zá sá ban 2004. ja nu ár 1-jé tõl je le nik meg a
 Közbeszerzések Ta ná csá nak hi va ta los lap ja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Köz be szer zé si Ér te sí tõ meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó, Bu da -
pest VIII., So mogyi Bé la u. 6. címén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 fax szá mán.
Éves elõ fizetési dí ja 2006. év re: 95 760 Ft, fél év re: 50 400 Ft, ne gyedévre: 26 460 Ft.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a ki adó köz löny bolt já ban (1085 Bu da pest, Somogy i
Béla u. 6., tel./fax: 267-2780) vagy a Köz löny Cent rumban (1072 Bu dapest, Rá kóczi út
30., bejárat a Do hány u. és Nyár u. sar kán, te l.: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren de lem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

cí mû la pot ................. pél dány ban, és ké rem a kö vet ke zõ cím re kéz be sí te ni:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................

Cí me (vá ros/köz ség, irá nyí tó szám): .........................................................................

Ut ca, ház szám: ........................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ............................................................................

Elõ fi ze té si díj egy év re 95 760 Ft
fél év re 50 400 Ft
ne gyed év re 26 460 Ft

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

Kel te zés: ………………………………………

               ……………………………………………………

                      cég szerû aláírás
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