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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi LVIII.
törvény
a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény módosításáról*
1. § A közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 377. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Tanács elnöke az államtitkárt megilletõ illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult.”
2. § A Kbt. 394. §-ának (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A fõtitkár a szakállamtitkárt megilletõ illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult.”
3. § A Kbt. 395. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül
ki:
„(5) A Döntõbizottság elnöke a szakállamtitkárt megilletõ illetményre, valamint egyéb juttatásokra jogosult. Az
elnökhelyettes fõosztályvezetõi illetményre jogosult.”
4. § E törvény kihirdetése napján lép hatályba; rendelkezéseit azonban 2006. július 1-jétõl kell alkalmazni.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 3-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány rendeletei
A Kormány
145/2006. (VII. 11.) Korm.
rendelete
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
22. §-ának (4) bekezdésében, valamint 50/A. §-a (1) bekezdésének b), e), i), j), k) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján a Kormány a következõket rendeli el:
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1. §

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 6/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6/B. § (1) A szénhidrogénekre vonatkozó kutatási jog
adományozására irányuló kérelemnek a 6. § (1) bekezdésben elõírtakon túlmenõen tartalmaznia kell:
a) a kérelmezõ szakmai-mûszaki alkalmasságát igazoló beszámolót,
b) a kérelmezõ – a kérelem benyújtását megelõzõ három évre vonatkozó, számviteli törvénynek megfelelõ –
éves beszámolóját, a kérelem benyújtását megelõzõ három
évre vonatkozó, a kérelmezõ szakmai tevékenységét és kötelezettségei teljesítését bemutató beszámolót, vagy a nyilvánosan mûködõ részvénytársaság – választása szerint –
éves tõzsdei jelentése érintett részét; új szervezet esetében
a kérelmezõ 3 évre szóló, auditált üzleti tervét,
c) a kutatási munkaprogramot (naptári évek szerinti
szakmai bontásban, az évek szerinti költségkeretek megjelölésével).
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában elõírt munkaprogramnak tartalmaznia kell:
a) az elvégzendõ geológiai, geofizikai, geokémiai értelmezéseket, illetõleg újraértelmezéseket,
b) a tervezett felszíni geofizikai méréseket típus és
mennyiség szerinti bontásban (gravitációs, mágneses, kétvagy háromdimenziós szeizmikus mérések stb.) és típusonként a mennyiségekkel,
c) a mélyítésre tervezett kutató fúrásokat, a fúrásonkénti mélység vagy cél objektum megadásával és az abban
tervezett geofizikai méréseket,
d) a c) pont szerint lemélyített, vagy más meglevõ
mélyfúrás (kút) igénybevétele esetén a tervezett kútmunkálatok lényeges mûszaki tartalmát (továbbfúrás, rétegvizsgálat, rétegkizárás) kutanként, és az abban tervezett
geofizikai méréseket.
(3) A Bt. 22/A. §-ának (8) bekezdésében elõírt pénzügyi
biztosíték nyújtásáról szóló igazolást a szénhidrogénekre
vonatkozó kutatási jog adományozására irányuló eljárásban a bányafelügyelet felszólítására kell becsatolni.
A pénzügyi biztosíték mértékét és nyújtásának módját a
bányafelügyelet akkor fogadhatja el, ha az megfelel a
25/A. §-ban elõírt feltételeknek.
(4) A szénhidrogénekre vonatkozó kutatási jog adományozása iránti kérelmet el kell utasítani, ha a kérelmezõ az
elõírt biztosítéknyújtási kötelezettségének nem tesz eleget.”
2. §
A Vhr. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A kutatási területet blokkokban kell megállapítani.
A kutatási blokk térképi vetülete egyenes szakaszokkal
határolt zárt sokszög. Vetületi határvonal lehet az országhatár, illetve más mesterséges objektum vagy természeti
képzõdmény határvonala is. Egy kutatási területen belül
minden blokk legalább egy határoló oldallal kell érintkezzen a szomszédos blokkal.
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Egy kutatási blokk területe legfeljebb
a) szénhidrogének esetében 400 km2;
b) szenek és bauxitfélék esetében 50 km2;
c) érctartalmú ásványi nyersanyagok esetében 30 km2;
d) egyéb szilárd ásványi nyersanyagok esetében 8 km2
lehet.
Azonos ásványi nyersanyagra – a szénhidrogének kivételével – egy bányavállalkozó egyidejûleg legfeljebb
nyolc kutatási blokkon rendelkezhet kutatási joggal.”
3. §
A Vhr. 12. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A bányatelek módosítására irányuló eljárásban a
bányatelek megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Ha a módosítás a bányatelekben található ásványi nyersanyag(ok) besorolásának változtatására irányul, a
módosításról az annak alapjául szolgáló földtani szakértõ
által ellenjegyzett készletszámítási jelentés alapján és az
MGSZ szakvéleményének figyelembevételével a bányakapitányság dönt.”
4. §
A Vhr. 12/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A Magyar Bányászati Hivatal a meghosszabbítás
iránti kérelmet elutasítja, ha a szerzõdési ajánlat beterjesztésétõl számított 180 napon belül a felek a szerzõdést nem
kötötték meg.”

5. §
A Vhr. 25. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Bt. 41. §-ában foglalt rendelkezéseken alapuló
bírság összegének felsõ határa 10 000 000 forint. Ha a bírság kiszabásának alapját képezõ jogellenes állapotot a kötelezett a kitûzött határidõre nem szünteti meg, vagy a jogsértést ismételten elköveti, a bírság ismételten is kiszabható. Az ismételt bírság felsõ határa 30 000 000 forint. A bírság mértékének megállapításánál figyelemmel kell lenni
– a jogellenes magatartás tudatosságára és célzatosságára,
– a jogellenes magatartás veszélyeztetõ jellegére,
– a jogellenes magatartással okozott hátrány mértékére,
– a jogsértés ismétlõdésére.”
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a) a Bt. 22/A. §-a (8) bekezdésében meghatározott
összegre szól és az engedélyezésre kért kutatási idõszakra
érvényes, valamint a garanciát vállaló hitelintézet kielégíti
a Bt. 22/A. §-a (8) bekezdésében támasztott követelményeket,
b) okiratban a garanciát vállaló hitelintézet arra vállal
kötelezettséget, hogy a Bt. 22/A. §-ának (9) bekezdése
szerinti esetekben, az MBH igénybejelentése alapján, feltétel nélkül – legfeljebb 3 banki napon belül – teljesít,
c) kizárólag a bányafelügyelet jóváhagyásával vonható
vissza, vagy visszavonhatatlan.
(2) Nem fogadható el a bankgarancia, ha a bankgaranciát nyújtó, illetõleg felülgarantáló hitelintézettel szemben
a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény 157. §-a szerinti kivételes intézkedésre kerül sor.
(3) A bankgaranciának tartalmaznia kell
a) a bankgaranciát nyújtó hitelintézet megnevezését,
bankszámlaszámát,
b) az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel nem rendelkezõ külföldi hitelintézet garanciája
esetén a felülgarantáló bank (hitelintézet) megnevezését,
bankszámlaszámát,
c) a megbízó nevét, címét, bankszámlaszámát, adószámát,
d) a garancia összegét számmal és betûvel,
e) a garancia érvényességének kezdõ és végsõ idõpontját,
f) az (1) bekezdés b) és c) pontjában foglalt kötelezettségvállalást.
(4) Pénzügyi biztosíték nyújtásra köteles, szénhidrogénekre vonatkozó kutatás esetén, amennyiben a biztosíték
összege nem éri el a Bt. 22/A. §-ának (8) bekezdése szerinti mértéket, azt a bányafelügyelet határozata alapján,
30 napon belül a törvényes mértékre ki kell egészíteni.
(5) A pénzügyi biztosítékról a bányafelügyelet olyan
nyilvántartást köteles kialakítani és folyamatosan vezetni,
amelynek alapján megállapítható
a) a biztosíték nyújtására kötelezett az azonosításhoz
szükséges adatokkal, törvényes vagy meghatalmazott képviselõje,
b) az engedélyezett kutatási tevékenység, amelyre a
biztosíték vonatkozik,
c) a biztosíték mértéke, nyújtásának módja,
d) a pénzügyi biztosítéknyújtásban közremûködõ hitelintézet és a biztosítéknyújtási okmányok adatai,
e) a pénzügyi biztosíték visszavonása, felhasználása,
érvényesítése, kiegészítése,
f) a rendelkezésre álló, felhasználható szabad keret
összege, lejárat szerint részletezve.”

6. §
7. §
A Vhr. a következõ 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § (1) Pénzügyi biztosítékként olyan eredeti
bankgarancia fogadható el, amely

(1) A Vhr. 3. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
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(2) A Vhr. 1. számú függeléke e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 46. napon lép hatályba, rendelkezéseit a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivételekkel a hatálybalépést követõen indult ügyekben kell
alkalmazni.
(2) A Vhr. e rendelet 1. §-ával megállapított 6/B. §-a és
a 2. §-ával megállapított 7. §-ának (1) bekezdése a Bt.
22/A. §-ának (6) bekezdésében foglalt – e rendelet rendelkezéseinek megfelelõ módosítást, kiegészítést is megfelelõen tartalmazó – új hirdetménynek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történt közzétételét követõen benyújtott
kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A Vhr. e rendelet 5. §-ával megállapított 25. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott magasabb bírság mértéke
a rendelkezés hatálybalépését követõen elkövetett jogsértések esetében alkalmazható.
(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2005. (VI. 16.) Korm. rendelet
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10. §-a, 12. §-ának (1) bekezdése, 17. §-ában a Vhr.
12. §-ának (4) bekezdését megállapító rész, 18. §-ában a
Vhr. 12/A. §-ának (5) bekezdését megállapító rész, valamint 29. §-ának (1) bekezdése.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

1. számú melléklet
a 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelethez
A Vhr. 3. számú mellékletének 3. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[A bányafelügyeleti hatósági feladatokat ellátó személyek részére biztosítandó szolgálati igazolvány és jelvény
biztosításának, használatának és nyilvántartásának részletes szabályai]
„3. A jelvény leírása: 40×45 mm átmérõjû, ovális alakú, ezüstszínû fémjelvény, melyen jobbról és balról félkör
alakban futó csertölgy ágak felül nyitott szárai között középen elhelyezett, színesre zománcozott Magyar Köztársaság címer, a félkörívek középpontjában a bányászjelvény (kalapács és ék, egymást keresztezõ nyelekkel), alul
„BÁNYAFELÜGYELET” felirat helyezkedik el.”

2. számú melléklet a 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelethez
A Vhr. 1. számú függeléke helyébe a következõ függelék lép:
1. számú függelék a 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelethez
„BÁNYAFELÜGYELETI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY
bányafelügyeleti hatósági feladatok ellátására
Igazolvány száma: ........................
(Érvényes visszavonásig!)
Munkáltató neve, székhelye:..............................................................................................................
FÉNYKÉP

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

Név:.....................................................................................................................................................................................
Beosztás: .............................................................................................................................................................................
Az igazolvány tulajdonosa jogosult ...................................................................... illetékességi területén a bányafelügyeleti hatósági feladatok ellátására.
Kelt: ......................................., 2...... év ............... hó ...... napján
P. H.
.............................................................
Magyar Bányászati Hivatal
elnök
Pótlap:
Az igazolvány tulajdonosát közigazgatási eljárása során megilleti a hivatalos személyeknek járó büntetõjogi védelem.
Jogosult a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben és a külön jogszabályban meghatározott ellenõrzésre és intézkedések megtételére.”
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A Kormány
146/2006. (VII. 11.) Korm.
rendelete
az egészségügyi szolgáltatások
Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának
részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a
(2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:
1. §
Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Kr.) 30. §-a (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(4) Nem számolható el a finanszírozó felé járóbetegszakellátási teljesítményként]
„a) a fekvõbetegosztályon kezelés alatt álló, valamint a
fekvõbeteg-gyógyintézetbõl történt elbocsátást követõen a
fekvõbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felsõ határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg részére nyújtott
szakellátás, kivéve a sürgõsségi betegellátási egységben
nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást, a külön jogszabályban meghatározott csecsemõkori szûréseket, továbbá
a fekvõbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függõ onkológiai és citológiai szûréseket, amennyiben azok
elvégzése a külön jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg;”

2. §
A Kr. 37. §-a a következõ új, (4) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (4)–(6) bekezdés számozása
(5)–(7) bekezdésre módosul:
„(4) A 8. számú mellékletben meghatározott krónikus
ellátások csak azokról az osztályokról számolhatók el,
ahol a krónikus ágyszám eléri a tizet.”

3. §
(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a Kr.
40. §-ának (11) bekezdésében a „37. § (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „37. § (5) bekezdés” szövegrész lép.
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A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter
28/2006. (VII. 11.) EüM
rendelete
a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának
alkalmazásáról
Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. §-a (5) bekezdésének m) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadása (Pharmacopoeia Hungarica editio VIII. Ph.Hg.VIII.) (a továbbiakban: VIII. Magyar Gyógyszerkönyv) e rendelet hatálybalépésének napjától alkalmazandó.

2. §
(1) A VIII. Magyar Gyógyszerkönyv a gyógyszerkészítés, a gyógyszerminõség, a gyógyszerellenõrzés és a
gyógyszerminõsítés általános szakmai szabályait, valamint az egyes gyógyszerek minõségét és összetételét tartalmazó hivatalos kiadvány.
(2) A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvet az Országos
Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) – az
egészségügyi miniszter által kinevezett szerkesztõbizottság közremûködésével – szerkeszti.
(3) Az OGYI a (2) bekezdésben foglalt feladata keretében a VIII. Magyar Gyógyszerkönyv általános fejezeteit,
általános cikkelyeit és egyedi cikkelyeit módosíthatja,
azokat törölheti, és a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvet további általános fejezetekkel, általános cikkelyekkel és
egyedi cikkelyekkel, valamint egyéb minõségi elõírásokkal kiegészítheti az Európai Gyógyszerkönyv változásaira is figyelemmel. Ezen változásokról az OGYI közleményt tesz közzé a honlapján, valamint az Egészségügyi
Minisztérium hivatalos lapjában az Európa Tanács Közegészségügyi Bizottsága által rendszeres idõközönként
megállapított határidõkkel összhangban.

3. §
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A gyógyszerek forgalomba hozatali eljárása, a forgalomba hozatali engedély módosítása, a forgalomba hoza-
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talra engedélyezett készítmények és kiindulási anyagaik
gyártása, ellenõrzése során az Európai Gyógyszerkönyv
mindenkor hatályos elõírását kell alkalmazni, ha a
VIII. Magyar Gyógyszerkönyv nem tartalmaz rá elõírást.
Az Európai Gyógyszerkönyv elõírásainak hatálybalépésérõl az OGYI közleményt tesz közzé az Egészségügyi
Minisztérium hivatalos lapjában az Európa Tanács Közegészségügyi Bizottsága által rendszeres idõközönként
megállapított határidõkkel összhangban.

vel kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról
szóló 6/1999. (IV. 2.) EüM rendelet 8. §-a hatályát veszti.

4. §

Dr. Molnár Lajos s. k.,

(1) A VII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvnek vagy az
OGYI által kiadott minõségi elõírásnak megfelelõ gyógyszeranyagok, drogok, illóolajok és gyógyszerek e rendelet
hatálybalépésekor forgalomban levõ, vagy az illetékes hatóság által minõsített, továbbá a gyógyszergyártóknál,
illetve a forgalmazóknál készletben lévõ tételei lejárati
idejükig, de legfeljebb 2008. december 31. napjáig magisztrális gyógyszerkészítés és gyógyszernek nem minõsülõ gyógyhatású készítmény elõállítása céljára felhasználhatók és forgalmazhatók.
(2) A gyógyszerek forgalmazása során a gyógyszeranyagoknak a VII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv szerinti hivatalos neve – amennyiben az eltér a VIII. Magyar
Gyógyszerkönyvben alkalmazott elnevezéstõl – legfeljebb 2008. december 31-éig használható.
(3) A gyógyszertári tárolóedények feliratozása a VII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv szerinti hivatalos nevekkel – amennyiben azok eltérnek a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben alkalmazott elnevezésektõl – legfeljebb
2008. december 31-ig használható.

(4) A VII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv alkalmazandó rendelkezéseit – címük, illetve cikkelyük megjelölésével – az OGYI elsõ ízben e rendelet hatálybalépéséig,
ezt követõen pedig a (2) bekezdésben foglalt közlemény
közzétételét követõ 30 napon belül hivatalos lapjában közzéteszi.

egészségügyi miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter
45/2006. (VII. 11.) GKM
rendelete
a vasúti társaságok mûködésének
engedélyezésérõl
A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 88. § (2) bekezdésének
1. pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket
rendelem el:
Mûködési engedély

5. §

1. §

A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvnek az OGYI közleményével történõ módosítása, valamint a 3. § szerinti közlemény az Egészségügyi Minisztérium hivatalos lapjában
történõ közzétételt követõ 5. naptól alkalmazandó.

(1) A több vasúti tevékenységet végzõ vasúti társaság
vasúti közlekedési tevékenységenként elkülönült üzletágainak külön-külön meg kell felelniük a mûködési engedély kiadása feltételeinek.

6. §

(2) A vasúti pályahálózat mûködtetésére vonatkozó mûködési engedély tartalmazza az érintett pályaszakaszok tételes felsorolását.

(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a VII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyv hatálybaléptetésérõl szóló
8/1987. (VII. 28.) EüM rendelet hatályát veszti azzal, hogy
a VII. kiadású Magyar Gyógyszerkönyvnek a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvvel nem érintett rendelkezéseit az
OGYI ellenkezõ közleményének közzétételéig alkalmazni
kell.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat átszervezésé-

(3) Vasúti pályahálózat mûködtetésére vonatkozó mûködési engedély alapján az engedélyes – amennyiben jogerõs vasútbiztonsági engedéllyel is rendelkezik – jogosult
a) a saját tulajdonában, valamint a külön szerzõdés
alapján tartós használatában vagy üzemeltetésében álló
vasúti jármûvel pálya fenntartása céljából a vasúti pályahálózatot igénybe venni,
b) a vasúti pályahálózat mûködtetésével összefüggõ
célból áruszállítási, valamint a Vtv. 2. §-a (2) bekezdésének 4. pontja hatálya alá nem tartozó személyszállítási tevékenységet végezni,
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c) a Vtv. 3. melléklete III. részének b) pontjában
megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges vasúti jármûvekkel az ott megjelölt vasúti tevékenységet végezni, és a vasúti jármûvekkel ebbõl a célból a vasúti pályán
közlekedni.

(3) A (2) bekezdés b), c) és e) pontjában meghatározott
kizáró okokat, az ügyben eljáró hatóság, illetve bíróság határozatának jogerõre emelkedésétõl számított öt évig,
d) pontjában foglaltakat két évig kell az engedélyezés során figyelembe venni.

(4) A vasúti pályahálózat mûködtetésére vonatkozó mûködési engedélyt a vasúti pályahálózat mûködtetõje másra
nem ruházhatja át.

(4) A személyes megbízhatóság követelményének nem
felel meg az a vezetõ sem, akire nézve a (2) bekezdésben
meghatározott kizáró okok valamelyike a kérelem benyújtását követõen következik be.

(5) A saját célú vasúti pályahálózatra vonatkozó mûködési engedéllyel (a továbbiakban: saját célú vasúti mûködési engedély) rendelkezõ vasúti társaság a vasúti jármûvek átadása céljából igénybe veheti azon állomás vágányhálózatából erre kijelölt és a mûködési engedélyében külön – e cél megjelölésével – feltüntetett vágányokat, amely
állomásból a saját célú vasúti pályahálózat kiágazik.
(6) A vasúti társaság a mûködési engedély iránti kérelmében megjelölt kiegészítõ tevékenységek közül vasúti
tevékenysége körében kizárólag azoknak a végzésére jogosult, amelyeket a Magyar Vasúti Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a mûködési engedélyben jóváhagy.

Üzleti jó hírnév

(5) A kérelmezõ a követelmények teljesülését az 1. mellékletben felsorolt okiratokkal köteles igazolni, az egyes
engedélyek esetében az igazolásokra elõírt különös feltételek figyelembevételével.
(6) Nem magyar állampolgár esetében az érintett vezetõ
személyes jogának rendelkezései, a (2) bekezdés d) pontja
esetében pedig az ott írt okokból elmarasztalt munkáltató
személyes jogának rendelkezései az irányadók.
(7) Ha a vasúti társaság több engedélyhez kötött tevékenységet végez, a vezetõre vonatkozó rendelkezéseket az
egyes tevékenységeket végzõ üzletágainak vezetõjére (vezetõire) is megfelelõen alkalmazni kell.

Pénzügyi teljesítõképesség

2. §

3. §

(1) Az üzleti jó hírnévvel kapcsolatos követelménynek
az a vasúti társaság felel meg, amely ellen sem csõd-, sem
felszámolási eljárás nincs folyamatban, továbbá amelynek
a Munka Törvénykönyve szerinti vezetõjénél és a gazdasági társaságokról szóló törvény (a továbbiakban: Gt.)
szerinti vezetõ tisztségviselõjénél (a továbbiakban együtt:
vezetõ) személyes megbízhatóságot kizáró ok nem áll
fenn.

(1) A pénzügyi teljesítõképességgel kapcsolatos követelménynek az a vasúti társaság felel meg,
a) amely – legalább a mûködési engedély kiadását követõ 12 hónapos idõtartamra – teljesíteni tudja a vasúti
üzemi létesítményeinek, a vasúti pályák és tartozékainak,
valamint a vasúti jármûveinek és eszközeinek az illetékes
hatóság által elõírt biztonsági felülvizsgálatával, karbantartásával összefüggõ pénzügyi kötelezettségeit,
b) amely rendelkezik a mûködéshez szükséges pénzügyi eszközökkel, és igazolja, hogy a mûködési engedély
iránti kérelme benyújtását követõ 12 hónapos idõszakban
várható pénzügyi kötelezettségeit teljesíteni tudja,
c) amelynek nincs 6 hónapnál régebben lejárt adó-,
vám-, járulékfizetési, illetve egyéb köztartozása (beleértve
a közlekedési hatóság, valamint a Hivatal felé fennálló tartozást is), kivéve, ha a tartozás megfizetésére az illetékes
hatósággal egyezséget kötött, és
d) amelynek nincs 6 hónapnál régebben lejárt tartozása
a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet és a pályavasúti
társaságok felé, kivéve, ha a tartozás megfizetésére az illetékes szervezettel egyezséget kötött.

(2) A vezetõ személyes megbízhatóságát kizárja, ha
a) nem rendelkezik a külön jogszabály szerinti hatósági
erkölcsi bizonyítvánnyal;
b) egyéni vállalkozói igazolványát visszavonták,
amennyiben egyéni vállalkozóként végzi tevékenységét;
c) vezetõ volt olyan gazdálkodó szervezetnél, amelyet
a cégbíróság megszüntetési eljárás során a cégjegyzékbõl
törölt;
d) a korábban vezetése alatt álló gazdálkodó szervezetet vezetõi megbízatása alatt szociális, egészségvédelmi,
munka-, illetve vámjogi jogszabályokban elõírt kötelezettségeinek teljesítésében jelentkezõ súlyos vagy ismétlõdõ
mulasztás miatt jogerõsen elmarasztalták;
e) vezetõ volt olyan vasúti tevékenységet folytató szervezetnél, amelynek mûködési engedélyét, vasútbiztonsági
tanúsítványát vagy vasútbiztonsági engedélyét a Hivatal,
illetve a közlekedési hatóság – vezetõi megbízatása alatt –
jogerõsen visszavonta vagy felfüggesztette.

(2) A kérelmezõ az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott követelmények teljesülését a 2. mellékletben
felsorolt okiratokkal köteles igazolni, az egyes engedélyek
esetében az igazolásokra elõírt különös feltételek figyelembevételével.
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Szakmai alkalmasság
4. §

(1) A szakmai alkalmassággal kapcsolatos követelménynek a vasúti társaság akkor felel meg, ha – több vasúti tevékenységet végzõ vasúti társaság esetén az egyes tevékenységeket elkülönülten végzõ üzletága külön-külön –
rendelkezik olyan irányító szervvel, amely alkalmas a vasúti tevékenység feletti biztonságos és megbízható ellenõrzés és felügyelet gyakorlására.
(2) A vasúti társaság az (1) bekezdés szerinti alkalmasság követelményének eleget tesz, ha
a) szervezeti és mûködési szabályzata a vasúti tevékenység ellátásához szükséges valamennyi szükséges szakmai
vagy szervezeti hatás- és feladatkört, funkciót, valamint a
tisztségviselõk alkalmassági feltételeit tartalmazza,
b) az engedélyköteles tevékenységhez szükséges eszközöknek a kérelmezõ szervezetén kívüli más személyek
vagy szervezetek által történõ biztosítása, illetve az engedélyköteles tevékenységek ilyen személyek vagy szervezetek által történõ végzése esetén az üzemeltetésre átvett
eszközök mûszaki és szakmai megfelelõségérõl, valamint
a polgári jogi szerzõdés alapján igénybe vett szervezetek,
személyek szakmai alkalmasságáról teljeskörûen meggyõzõdött,
c) a b) pontban meghatározott eszközök, szervezetek,
illetve személyek igénybevétele esetén a jogviszonyra legalább 12 hónapos idõtartamra vonatkozó szerzõdéssel rendelkezik,
d) az engedélyköteles tevékenység ellátására igénybe
vett szervezetek, személyek eljárásáért úgy felel, mintha
az adott tevékenységet a saját szervezetén belül látná el,
e) az országos mûködési engedélyt kérelmezõ integrált
vasúti társaság üzletáganként elkülönített belsõ elszámolással és számviteli kimutatásokkal rendelkezik.
(3) A kérelmezõ a (2) bekezdésben meghatározott követelményeket a 3. mellékletben felsorolt okiratokkal köteles
igazolni az egyes engedélyek esetében az igazolásokra
elõírt különös feltételek figyelembevételével.

A saját célú mûködési engedély kiadásának eltérõ
feltételei
5. §
Az a vasúti társaság, amely kizárólag a Vtv. 18. §-ának
(1) bekezdése szerinti tevékenységet végez, eleget tesz az
üzleti jó hírnév, a pénzügyi teljesítõképesség, a szakmai
alkalmasság és a felelõsségi körébe tartozó baleseti károk
megtérítésére való alkalmasság követelményeinek,
amennyiben
a) igazolja, hogy a társaság vasúti tevékenységéért
közvetlenül felelõs személy nem esik a 2. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok alá;
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b) teljesíti a 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételt és a Hivatal részére benyújtja az erre vonatkozó nyilatkozatot;
c) a Hivatalhoz benyújtja az utolsó hitelesen lezárt üzleti évrõl szóló beszámolóját;
d) a pénzügyi helyzetére vonatkozóan könyvvizsgáló
vagy mérlegképes könyvelõ által készített és cégszerûen
aláírt nyilatkozatot nyújt be a Hivatal részére;
e) a Hivatal részére hitelt érdemlõen igazolja a 4. §-ban
foglalt követelmények teljesítését.

A térségi, az elõvárosi és a helyi mûködési engedély
kiadásának eltérõ feltételei
6. §
(1) Az a vasúti társaság, amely kizárólag a Vtv. 2. §-a
(2) bekezdésének 16. pontja, a Vtv. 15. §-ának (1) bekezdése
vagy a Vtv. 16. §-ának (1) bekezdése szerinti tevékenységet
végez, abban az esetben felel meg a jó hírnév, a pénzügyi teljesítõképesség, a szakmai alkalmasság és a felelõsségi körbe
tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasság követelményeinek, amennyiben eleget tesz a 2–4. §-ban meghatározott feltételeknek azzal, hogy a 3. §-ban foglaltak igazolására a 2. mellékletben meghatározott könyvvizsgáló
által elkészített vagy ellenõrzött okiratok helyett mérlegképes könyvelõ nyilatkozata is elfogadható.
(2) Az a vasúti társaság, amely kizárólag sífelvonó üzemeltetését végzi, eleget tesz a jó hírnév, a pénzügyi teljesítõképesség, a szakmai alkalmasság és a felelõsségvállalás
követelményeinek, amennyiben
a) igazolja, hogy a társaság vasúti tevékenységéért
közvetlenül felelõs személy nem esik a 2. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok alá;
b) teljesíti a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feltételt, és a Hivatal részére benyújtja az erre vonatkozó nyilatkozatot, valamint teljesíti a 3. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott feltételt azzal, hogy ennek igazolására a 2. melléklet b), illetve c) pontjában meghatározott üzleti tervet 1 évre vonatkozóan kell csatolnia;
c) a Hivatalhoz benyújtja az utolsó hitelesen lezárt üzleti évrõl szóló beszámolóját;
d) a pénzügyi helyzetére vonatkozóan könyvvizsgáló
vagy mérlegképes könyvelõ által készített és cégszerûen
aláírt nyilatkozatot nyújt be a Hivatal részére;
e) a Hivatal részére hitelt érdemlõen igazolja a 4. §-ban
foglalt követelmények teljesítését.

A térségi pályahálózat kijelölése
7. §
(1) A Vtv. 15. § (1) bekezdésében foglalt eljárás igénybevétele esetén a kérelmezõnek kérelmében meg kell
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jelölnie, hogy a térségi vasúti pályahálózat kijelölését a
Vtv. 15. § (2) bekezdésének melyik pontja alapján kéri.
(2) A Hivatal kijelölheti a térségi vasúti pályahálózatot, ha
a) a Vtv. 15. § (2) bekezdés a) pontjára hivatkozás esetén
a kérelmezõ kérelmében feltüntette azokat az adatokat, amelyekbõl a vasúti pályahálózatnak az országos közforgalmú
közlekedésben betöltött csekély volta megállapítható és a
pályahálózat térségi jellegét a Hivatal megállapítja,
b) a Vtv. 15. § (2) bekezdés b) pontjára hivatkozás esetén, ha a kérelmezõ csatolta az érintett önkormányzatoknak a Vtv. ezen pontjában meghatározott kötelezettségvállalásra vonatkozó nyilatkozatát, amelyre tekintettel a pályahálózatnak a térségivé nyilvánítása indokolt.
(3) A Hivatal kijelöli a térségi vasúti pályahálózatot, ha
a kérelmezõ a Hivatal részére megfelelõen igazolja, hogy
az érintett pályahálózat az országos vasúti pályahálózathoz képest keskenyebb nyomtávú.

Kérelem
8. §
(1) A mûködési engedély iránti kérelmet a Hivatalhoz
kell a jelen rendeletben meghatározott tartalommal és módon, az elõírt mellékletekkel együtt benyújtani. A mûködési engedélyt kérelmezõ vasúti társaság az egyes tevékenységekre vonatkozóan külön-külön köteles az engedélyt kérelmezni. A kérelem benyújtásával egyidejûleg a
kérelmezõnek igazolnia kell, hogy a külön jogszabályban
elõírt igazgatás-szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének
eleget tett.
(2) Nem nyújthat be kérelmet az a szervezet, amelynek a
vasútvállalatok mûködésének engedélyezésérõl szóló
15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet szerint kiadott mûködési engedélye visszavonásának jogerõre emelkedésétõl 2 év
nem telt el.

9. §
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b) a 3. §-ban foglalt követelmény (pénzügyi teljesítõképesség) igazolására a 2. mellékletben meghatározott
okiratokat,
c) a 4. §-ban foglalt követelmény (szakmai alkalmasság) igazolására a 3. mellékletben meghatározott okiratokat.
(3) A vasúti pályahálózat mûködtetésére vonatkozó mûködési engedély iránti kérelem benyújtásakor az engedélykérõ nyilatkozni köteles, hogy az adott vasúti pályahálózatnak tulajdonosa vagy annak használatára és mûködtetésére egyéb jog vagy jogviszony alapján jogosult, és csatolnia kell a jog vagy jogviszony fennállását igazoló okiratokat.
(4) A térségi, elõvárosi, helyi és saját célú vállalkozói
vasúti tevékenységre vonatkozó mûködési engedély iránti
kérelem benyújtásakor az engedélyt kérõ igazolni köteles,
hogy a kérelemben megjelölt, nem nyílt hozzáférésû vasúti
pályahálózat használatára jogosult.
(5) Annak a vasúti társaságnak, amely az általa fenntartott vasúti pályahálózathoz nem kívánja a nyílt hozzáférést
más vasúti társaság részére biztosítani, a mûködési engedély iránti kérelmében erre vonatkozó szándékáról nyilatkoznia kell, valamint a kérelemhez mellékelnie kell annak
igazolását, hogy a kérelemben megjelölt vasúti pályára vonatkozóan a Vtv. 49. §-ának (2) bekezdésében megjelölt
feltételek valamelyike fennáll.
(6) Annak a vasúti társaságnak, amely a Vtv. 49. §
(2) bekezdésének c) pontja alapján nem kívánja a nyílt
hozzáférést más vasúti társaság részére biztosítani, csatolnia kell annak igazolását, hogy a pályahálózat a saját célú
vasúti tevékenységet végzõ szervezet tulajdonában van és
arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy azt a szervezet kizárólagosan az általa végzett áruszállításra használja.
(7) A (2)–(6) bekezdésben meghatározott okiratok közül azokat, amelyek a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 36. § (2) bekezdésében meghatározott adatokra vonatkoznak – és amelyeket a
kérelmezõ nem nyújt be –, a Ket. 36. § (4) bekezdése alapján a Hivatal szerzi be az illetékes Hatóságtól, amennyiben
a kérelmezõ kérelmében feltüntette az okirat megkéréséhez szükséges valamennyi adatot, és a kérelemhez csatolta
az okirat kiadására vonatkozó igazgatási-szolgáltatási díj
megfizetésének igazolását. Saját személyes adatra vonatkozó igazolás tekintetében a Hivatal akkor jár el a Ket.
36. § (4) bekezdése szerint, ha a kérelmezõ erre vonatkozóan írásbeli kérelmet is elõterjesztett.

(1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmezõ szervezet nevét, székhelyét, telephelyét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, képviselõjének megnevezését és elérhetõségét,
b) a tervezett vasúti tevékenység leírását, a kért engedélytípus megnevezését,
c) az érintett pályahálózat megjelölését, országos mûködési engedély esetén a nyílt hozzáférésû pályahálózatot,
d) a vasúti tevékenység végzéséhez szükséges kiegészítõ tevékenységek felsorolását.

(8) A kérelmet a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a 2. §-ban foglalt követelmény (üzleti jó hírnév) igazolására az 1. mellékletben meghatározott okiratokat,

(9) A (2) bekezdésben hivatkozott okiratokat eredetiben
vagy közjegyzõ által hitelesített másolat formájában kell a
Hivatal részére benyújtani.
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(10) Amennyiben az okirat nem magyar nyelvû, akkor annak hiteles fordítását is be kell nyújtani a Hivatal részére.

13. §

(11) A kérelmezõ vasúti társaságnak az engedélyezési
eljárásért – külön jogszabályban meghatározott – igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetnie.

(1) A mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaság
köteles kérni engedélyének módosítását, amennyiben
a) vasúti vállalkozási tevékenységében olyan változásokat tervez, amelyek érintik a mûködési engedély kiadásának, valamint az engedélyköteles tevékenység gyakorlásának a feltételeit, különösen, ha a Vtv. 49. § (2) bekezdésében meghatározott, a nyílt hozzáférés alóli mentesítés
alapjául szolgáló körülményekben változás áll be,
b) tevékenységi területét megváltoztatja, beleértve azt
az esetet, ha tevékenységét más pályahálózaton folytatja,
c) az engedélyében szereplõ valamely tevékenységgel
felhagy, különös tekintettel a közforgalmú szolgáltatásra,
d) átalakul, a cégjegyzékben szereplõ adataiban egyéb
változás áll be,
e) a részére kiadott engedély alapján a tevékenység megkezdésére nyitva álló, a Vtv 8. §-ának (4) bekezdése szerinti
határidõ lejárt és a határidõ meghosszabbítását kéri,
f) egyéb, a mûködési engedély kiadásánál vizsgált körülményben változás áll be.

10. §
Amennyiben más Európai Gazdasági Térségrõl szóló
megállapodásban részes államban (a továbbiakban:
EGT-állam) kiadott engedély alapján mûködõ vasúti társaság a Magyar Köztársaság területén kíván olyan vasúti tevékenységet folytatni, amelynek során nyílt hozzáférésû
vasúti pályahálózatot vesz igénybe, erre vonatkozó szándékát a pályakapacitás iránti igényének benyújtását megelõzõen legalább 30 nappal köteles bejelenteni a Hivatal
részére.

11. §
A 2. melléklet g) pontja szerinti nyilatkozatot a könyvvizsgáló, illetve könyvelõ a szervezet
a) rendelkezésére álló pénzügyi eszközök (ideértve a
banki követeléseket, valamint a lehetséges számlahiteleket
és kölcsönöket is), részletezve azok rendelkezésre állásának mértékét és határidejét,
b) biztosítékként rendelkezésére álló eszközei és vagyontárgyai, a tartozásainak törlesztésére és egyéb felmerülõ követelésekre fordítható összeg,
c) saját tõkéje,
d) vagyonával kapcsolatosan a részvényesek, az üzletrész tulajdonosok vagy más személyek különös jogai,
e) éves beszámolóból, mérlegbõl, eredménykimutatásból ki nem olvasható kötelezettségei,
f) meglévõ jármûvei, ingatlanai, berendezései, felszerelései és azok értéke,
g) arra vonatkozó költségeinek a felsorolása, amelyek
az engedélyköteles tevékenységekhez szükséges jármûvek, ingatlanok, berendezések és felszerelések beszerzéséhez szükségesek, illetve ezekre felvett kölcsönök, támogatások felsorolása,
h) adósságai,
i) vagyona terhei (a követelések határidejének és mértékének részletezésével)
figyelembevételével köteles megtenni.

(2) A Hivatal az (1) bekezdés e) pontjában írt határidõt
kérelemre további 6 hónappal meghosszabbíthatja, ha a
kérelmezõ valószínûsíti, hogy tevékenységét méltányolható okból nem kezdte meg és igazolja, hogy a meghosszabbításra irányuló kérelme benyújtásának idõpontjában a vasúti társaság az engedély kiadása feltételeinek
megfelel.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelméhez mellékelni kell
a) a 3. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek igazolására szolgáló okiratokat [saját célú mûködési engedély
meghosszabbítása iránti kérelemhez a 3. § (1) bekezdés
a) pontban meghatározott feltétel igazolását, térségi, elõvárosi és helyi mûködési engedély meghosszabbítása iránti kérelemhez a 3. § (1) bekezdés a)–b) pontokban meghatározott feltétel igazolását],
b) a 4. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott szerzõdést,
c) valamennyi olyan okiratot és igazolást, amelynek
tartalmában az eredeti kérelem benyújtása óta változás következett be,
d) az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az újból be
nem nyújtott okiratok tartalmában az eredeti kérelem benyújtása óta változás nem következett be.
(4) A módosítás iránti kérelemre a mûködési engedély
iránti kérelemre vonatkozó szabályok megfelelõen irányadók.
(5) A módosítás iránti kérelmet a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani.

Az engedély módosítása
14. §
12. §
A Hivatal a mûködési engedélyt kérelemre (13. §) vagy
hivatalból (14. §) módosítja.

A Hivatal a mûködési engedélyt hivatalból módosítja
a) jogszabályváltozás esetén, a jogszabályban megjelölt átmeneti határidõvel;
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b) ha a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése következtében vagy a Hivatal ellenõrzési tevékenysége során a 13. § (1) bekezdés szerinti adatok változását
észleli.

15. §
A mûködési engedély módosítására irányuló eljárásra
az engedélyezés szabályai megfelelõen irányadók.

A Hivatal ellenõrzési jogköre
16. §
(1) A Hivatal a Vtv. 73. §-ában foglaltak alapján a vasúti
társaságok tevékenységével kapcsolatosan hivatalból
vagy kérelemre eseti, idõszakos vagy folyamatos hatósági
ellenõrzésre jogosult.
(2) A Hivatal minden évben február 15. napjáig elkészíti
az adott évre irányadó felügyeleti és ellenõrzési tervet.
(3) A Hivatal köteles a hatósági ellenõrzés lefolytatására a Vtv. 8. §-ának (3) és (5) bekezdésében, valamint a felügyeleti és ellenõrzési tervben meghatározott esetekben.
(4) A Hivatal jogosult a helyszíni ellenõrzés lefolytatásához vagy abban történõ közremûködéshez megbízottat
igénybe venni. A megbízott ellenõrzési jogosultságát a Hivatal által kiadott megbízólevéllel köteles a hatósági ellenõrzés megkezdését megelõzõen igazolni.
(5) Az engedélyes köteles az ellenõrzést végzõ személy(ek)nek a területére, létesítményeibe való belépését
lehetõvé tenni.
(6) A helyszíni ellenõrzés táv-adatszolgáltatás útján is
történhet. Az ellenõrzést végzõ személy ellenõrzési jogosultságát ebben az esetben a Hivatal által létrehozott informatikai ellenõrzési rendszer használatára vonatkozó hozzáférési, bejelentkezési szabályok alapján kell igazolni.

Az engedélyesek adatszolgáltatási kötelezettsége
17. §
(1) A vasúti társaság köteles a Hivatalnak haladéktalanul írásban bejelenteni minden olyan változást, amely
érinti a mûködési engedély kiadásának, valamint az engedélyköteles tevékenység gyakorlásának feltételeit. A bejelentéshez csatolni kell a benne foglalt tényállítást igazoló
okiratot, nyilatkozatot azzal, hogy az okirat benyújtására a
9. § (7) bekezdése irányadó. A bejelentési kötelezettség
részletes szabályait a mûködési engedély tartalmazza.
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(2) A vasúti társaság köteles bejelenteni a Hivatalnak,
ha más vasúti társasággal olyan kapcsolatot alakít ki,
amelynek révén a másik vasúti társaságban a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 685/B. §-ában
meghatározott többségi befolyással, illetõleg a tõkepiacról
szóló 2001. évi CXX. törvény 5. §-a (1) bekezdése
19. pontjának c) pontjában meghatározott befolyásoló
részesedéssel (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban
együtt: többségi befolyásszerzés) rendelkezik.
(3) A vasúti társaság a Vtv. 8. §-ának (5) bekezdésében
foglaltak alapján évente – a Hivatal részére május 31. napjáig megküldött írásbeli beszámolójában – igazolni köteles
a mûködési engedély kiadása feltételeinek való folyamatos megfelelést.
(4) A Hivatal ellenõrzési feladatai ellátásához jogosult
az engedéllyel rendelkezõ vasúti társaságok számára eseti
és rendszeres – a Hivatal által meghatározott formában,
csoportosításban és módon (írásban, elektronikusan, adathordozón vagy egyéb módon) teljesítendõ – adatszolgáltatási kötelezettséget elõírni.
(5) Az adatszolgáltatási kötelezettség az alábbiakkal
kapcsolatosan rendelhetõ el:
a) a Vtv. 8. §-ának (1) bekezdésében, valamint e rendelet 2–4. §-ában meghatározott feltételeknek való megfelelés vizsgálata;
b) a mûködési engedélyben elõírtaknak való megfelelés vizsgálata;
c) az engedélyezett tevékenység szüneteltetésének felülvizsgálata;
d) a mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaság
jogi helyzetének vizsgálata, különös tekintettel a mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaságban történõ többségi befolyásszerzésre, valamint a mûködési engedéllyel
rendelkezõ vasúti társaság más vasúti társaságban történõ
többségi befolyásszerzésére;
e) más EGT-államban kiadott engedély alapján a Magyar Köztársaság területén engedélyköteles tevékenységet
folytató vasúti társaság Vtv. szerinti tevékenységének
vizsgálata;
f) a Vtv. 37. §-ában foglalt rendelkezések teljesülésének ellenõrzése.
(6) A mûködési engedéllyel rendelkezõ vasúti társaság
az adatszolgáltatási kötelezettségének a Hivatal által elõírt
formában és módon, az elrendelt határidõben köteles eleget tenni.
(7) A mûködési engedéllyel rendelkezõ pályavasúti társaság, illetve integrált vasúti társaság – külön jogszabály
vagy a Hivatal által elõírt adatszolgáltatási kötelezettség
alapján – más vasúti társaság, illetve piaci szereplõ részére
a fennálló forgalommal és a vasúti pálya aktuális állapotával kapcsolatosan köteles adatokat szolgáltatni, és az elõírt
adatokat, illetve információkat korlátozás nélkül, térítésmentesen hozzáférhetõvé tenni.
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2. melléklet
a 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelethez

18. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, egyidejûleg a vasútvállalatok mûködésének engedélyezésérõl szóló 15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet hatályát veszti.

19. §
A vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján mûködési engedéllyel rendelkezõ gazdasági társaság – amennyiben a Vtv. és az e rendelet szerinti engedélyköteles tevékenységét 2007. június 30. napja után is folytatni kívánja –
e határidõ bekövetkezése elõtt legalább 6 hónappal köteles
kérni a Hivataltól az engedély kiadását.

20. §
Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 95/18/EK irányelve (1995. június 19.) a
vasúttársaságok engedélyezésérõl,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2001/13/EK irányelve (2001. február 26.) a vasúttársaságok engedélyezésérõl szóló 95/18/EK tanácsi irányelv módosításáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/49/EK irányelve (2004. április 29.) a közösségi vasutak biztonságáról,
valamint a vasúttársaságok engedélyezésérõl szóló
95/18/EK tanácsi irányelv és a vasúti infrastruktúra-kapacitás elosztásáról, továbbá a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításáról és a biztonsági tanúsítványról
szóló 2001/14/EK irányelv módosításáról, 29. cikk.

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

1. melléklet
a 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelethez

A pénzügyi teljesítõképesség igazolására szolgáló
okiratok jegyzéke
a) Mûködõ szervezet esetében a kérelem benyújtását
megelõzõ 2 hitelesen lezárt üzleti évre – amennyiben a
szervezetnek még nincs 2 hitelesen lezárt üzleti éve, abban
az esetben az elsõ hitelesen lezárt üzleti évre – vonatkozó,
a számviteli törvény elõírásai szerint elkészített – a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó – éves beszámolója;
b) mûködõ szervezet esetében az engedélykérelem benyújtásának évére és az azt követõ üzleti évre vonatkozó
könyvvizsgáló által ellenõrzött üzleti terv, amely mérleg-tervet, eredménykimutatás-tervet és cash flow-tervet
is tartalmaz;
c) újonnan alapított szervezet esetében az elsõ két üzleti évre, de legalább 12 hónapra vonatkozó könyvvizsgáló
által ellenõrzött üzleti terv;
d) a szervezet vezetõjének nyilatkozata, amely dokumentumokkal alátámasztva, indokolással ellátva tartalmazza, hogy a szervezet múltbeli pénzügyi helyzetére és a
mûködési és üzleti tervére alapozva legalább 12 hónapig
meg tud felelni a pénzügyi teljesítõképességgel kapcsolatos kötelezettségeknek;
e) pénzintézet nyilatkozata a kérelmezõ fizetés és hitelképességérõl (pl. bankinformáció, a számlavezetõ bank
nyilatkozata az ügyfél fizetési fegyelmérõl, sorbanállásairól, fizetési kötelezettségei teljesítésérõl);
f) az illetékes hatóság nyilatkozata arról, hogy a vállalkozásnak nincsen 6 hónapnál régebbi adó-, vám-, járulékfizetési vagy más köztartozása, illetõleg a tartozása megfizetésére kötött egyezségi okirat;
g) könyvvizsgálói nyilatkozat, amely dokumentumokkal alátámasztva, indokolással ellátva tartalmazza, hogy a
szervezet múltbeli pénzügyi helyzetére és a mûködési és
üzleti tervére alapozva legalább 12 hónapig meg tud felelni a pénzügyi teljesítõképességgel kapcsolatos kötelezettségeknek;
h) a kérelmezõ nyilatkozata, hogy a társaságnak nincs
6 hónapnál régebbi lejárt tartozása (figyelemmel az esetleges egyezségi iratra is a tartozások megfizetésére) a Vasúti
Pályakapacitás-elosztó Szervezet, a közlekedési hatóság, a
pályavasúti társaság, illetve a Hivatal felé.

A jó hírnév igazolására szolgáló
okiratok jegyzéke
a) A vezetõ külön jogszabály szerinti hatósági erkölcsi
bizonyítványa;
b) a kérelmezõ szervezet cégjegyzékszámára vonatkozó nyilatkozata;
c) a 2. § (1) bekezdésben és (2) bekezdés b)–e) pontjaiban meghatározott személyes megbízhatóságot kizáró
okokra vonatkozóan a kérelmezõ nyilatkozata.

3. melléklet
a 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelethez
A szakmai alkalmasság igazolására szolgáló
okiratok jegyzéke
a) Szakmai összefüggéseket bemutató szervezeti ábra
és döntési-hatásköri lista;
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b) szakmai vezetõk felsorolása és szakképesítése;
c) szakmai vezetõk nyilatkozata a felelõsségvállalásról, beleértve a felelõsségvállalást a külsõ vállalkozók
megválasztásáért;
d) a 4. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szerzõdés;
e) más engedélyköteles vasúti tevékenységet végzõ társaságokban való többségi befolyásszerzés vagy tulajdonrészesedés bemutatása.

A gazdasági és közlekedési miniszter
46/2006. (VII. 11.) GKM
rendelete
a belföldi menetrend szerinti személyszállítás
ingyenes utazásai után járó fogyasztói árkiegészítés
kiutalásáról
A fogyasztói árkiegészítésrõl szóló 2003. évi
LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Fát.) 9. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Fát. 7. §-ának (3)–(4) bekezdésére is – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
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c) a helyi közlekedés esetén a vonatkozó díjszabást
megállapító (tárgyévi és tárgyévet megelõzõ évi) önkormányzati rendelet(ek),
d) a helyi, valamint a komp- és révközlekedés esetén az
érintett települési önkormányzat(ok) jegyzõjének (fõjegyzõjének) a szolgáltatás teljesítésére vonatkozó igazolásának
eredeti példányát, hiteles vagy a társaság jogtanácsosa
által ellenjegyzett másolatát.
(4) A helyközi menetrend szerinti autóbuszközlekedésre a hatályos közszolgáltatási szerzõdéssel rendelkezõ, valamint a vasúti személyszállítást végzõ jogosultnak az e tevékenységgel összefüggõ fogyasztói árkiegészítés igényléséhez nem kell mellékelnie a (3) bekezdésben meghatározott okiratokat.

3. §
(1) Az a jogosult, amely tárgyévben kezdi meg a fogyasztói árkiegészítés alapjául szolgáló tevékenységét,
vagy a szolgáltatása alapján a tárgyév során kíván elsõ alkalommal fogyasztói árkiegészítést igénybe venni, a fogyasztói árkiegészítés igénylése alapját képezõ szolgáltatások teljesítését megelõzõ hónap 20. napjáig nyújthatja be
a Fát. szerinti igénybejelentését a minisztériumnak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igénybejelentést a 2. §
(2)–(4) bekezdés szerinti tartalommal kell benyújtani.

1. §
A Fát. alapján a fogyasztói árkiegészítésre jogosult
(a továbbiakban: jogosult) az e rendeletben meghatározott
eljárás szerint veheti igénybe a belföldi személyszállításban teljesített ingyenes utazások után õt megilletõ fogyasztói árkiegészítést.

2. §
(1) A jogosult az árkiegészítésre vonatkozó igényét
minden évben a tárgyév január hó 20. napjáig köteles a
Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) bejelenteni.
(2) Az igénybejelentést az 1–3. mellékletben meghatározott adatlapon, a 7. §-ban meghatározott értelmezõ rendelkezésekre figyelemmel kell megtenni.
(3) A jogosult az igénybejelentés mellékleteként megküldi a hatályos cégkivonat eredeti példányát, valamint
a) a személyszállítási tevékenység végzésére jogosító
engedély (komp- és révközlekedés esetén üzemeltetési engedély),
b) a helyi, valamint a komp- és révközlekedés esetén a
közszolgáltatási, illetve a települési önkormányzat(ok) és
a szolgáltató között megkötött üzemeltetési szerzõdés(ek),

4. §
(1) A jogosult a fogyasztói árkiegészítés igénybevételére jogosító tevékenységének megszüntetését, átruházását, szüneteltetését vagy vonalhálózat, illetve a járatszám 10%-nál nagyobb mértékben történõ csökkentését
vagy növelését a megelõzõ hónap 20. napjáig, amennyiben a változás ezt követõen jut a szolgáltató tudomására, akkor az említett változások, illetve változtatások
hatálybalépésének napjáig köteles bejelenteni a minisztériumnak.
(2) Amennyiben az igénybejelentésében szereplõ adatokban változás következik be, a jogosult köteles arról a
minisztériumot 15 napon belül tájékoztatni. A minisztérium a jogosult által korrigált adatoknak megfelelõen módosítja a havonta igénybe vehetõ fogyasztói árkiegészítés
összegét, és errõl értesíti a jogosultat, valamint a Pénzügyminisztériumot (a továbbiakban: PM). A PM a 6. § (1) bekezdés szerint intézkedik az adatváltozásnak az Adó- és
Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) részére történõ továbbításáról. A változás-bejelentést megelõzõen igénybe vett és a fogyasztói árkiegészítés helyes
összege közötti különbség visszamenõleges pénzügyi rendezésérõl a szolgáltató önellenõrzés útján intézkedik.
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5. §

(1) A fogyasztói árkiegészítést a minisztérium a Fát.
alapján jogosultanként, hónapokra lebontva határozza
meg a 2. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat figyelembe véve. Amennyiben a jogosultnak a fogyasztói árkiegészítés megállapításához nincs a tárgyévet megelõzõ
évre vonatkozó adata, részére a minisztérium a fogyasztói
árkiegészítés mértékét – a mellékletben meghatározott
adatszolgáltatás alapján – a fogyasztói árkiegészítésre jogosult szolgáltatóhoz leginkább hasonló adottságú szolgáltatók adatainak idõarányos, valamint a helyi közlekedés esetében lakosságszám arányos, a komp- és révközlekedés esetében bevételarányos, a helyközi közlekedés esetében teljesítményarányos részét alapul véve határozza
meg.
(2) Amennyiben a jogosult a fogyasztói árkiegészítés
igénylésére jogosító szolgáltatást más szolgáltatótól veszi át,
a fogyasztói árkiegészítés megállapításának alapja – ha ilyen
adat létezik – a szolgáltatást korábban ellátó által az ingyenes utazások után igénybe vett fogyasztói árkiegészítés.
(3) Amennyiben a jogosult a meglévõ, fogyasztói árkiegészítés igénybevételére jogosító tevékenysége mellett további, eddig általa vagy más jogosult által nem végzett ilyen
szolgáltatást kezd meg, a fogyasztói árkiegészítés megállapítására az (1) bekezdésben foglaltak az irányadóak.

6. §
(1) A minisztérium értesíti a jogosultat, valamint a
PM-et a havonta igénybe vehetõ fogyasztói árkiegészítés
összegérõl.
(2) A minisztérium által havonta megküldött szolgáltatói lista és a fizetendõ fogyasztói árkiegészítés alapján a
PM intézkedik az APEH felé a támogatás folyósításáról.
A havonta átadott listák adattartalmának ki kell elégítenie
az utalványozás igényét.
(3) A jogosult a minisztérium által az 5. § szerint meghatározott, az ingyenes utazásokért járó fogyasztói árkiegészítést havonta igényli az APEH területileg illetékes
szervétõl.
(4) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az
adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény szabályai
az irányadók.

7. §
E rendelet alkalmazásában
a) vonalhálózat (nettó): a menetrendben szereplõ járatok által érintett útszakaszok hossza, amelyben minden útszakasz csak egyszer szerepel (akkor is, ha azt több vonal
érinti);
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b) forduló (vagy járatpár): a két végállomás (kikötõ)
közötti két ellenkezõ irányú (oda-vissza) járat (kör- vagy
hurokjáratok esetén a forduló azonos a járattal);
c) átlagos munkanapi fordulók száma: kedd–szerda–csütörtöki munka- és egyben iskolai elõadási napok
mindegyikén menetrend szerint indított fordulók száma;
d) hasznos (kocsi-) km: a jármûvek menetrend szerinti
járatok végzése során megtett kilométere;
e) férõhelykilométer: az egyes jármûvek férõhelyének
(befogadóképességének) és hasznos km-ének szorzata,
több jármû közlekedtetése esetén az elõzõek szerint jármûvenként számított teljesítmények összege;
f) hatósági férõhely: a megengedhetõ terhelés alapján
számított, a jármûvek forgalmi engedélyébe szállítható
személyek számaként bejegyzett férõhely (az utazószemélyzet leszámításával);
g) statisztikai utasszám
ga) helyi forgalomban: az eladott menetjegyek és bérletek a KSH által közzétett éves statisztikai adatgyûjtés keretében közölt számítással (szorzószámokkal) meghatározott utasszám,
ennek hiányában az
eladott menetjegyek száma + (képzett munkanapszám ×
munkanapi utazásszám × eladott bérletek száma),
ahol képzett munkanapszám = az adott idõszak (hónap,
év) munkanapjainak (hétfõ–péntek) száma megnövelve a
munkaszünetes napok (szombat, vasárnap, ünnep) számának felével,
és a munkanapi utazásszám = általában: 2,2 utazás/nap,
ahol azonban külön összvonalas és egyvonalas havibérlet
van rendszeresítve, az összvonalas bérletek szorzója 3,6 utazás/nap, az egyvonalasoké 2,6 utazás/nap. Ez esetekben a
bérletes utasszám a bérletfajtánként számítottak összege,
gb) helyközi forgalomban: az eladott menetjegyek és
bérletek alapján a KSH által közzétett éves statisztikai
adatgyûjtés keretében az adott területre (megyére) közölt
számítással (szorzószámokkal) meghatározott utasszám;
h) statisztikai utaskilométer
ha) helyi forgalomban: az eladott menetjegyek és bérletek alapján a KSH által közzétett éves statisztikai adatgyûjtés keretében közölt számítással (szorzószámokkal)
meghatározott utaskm,
ennek hiányában
a statisztikai utasszám és az átlagos utazási távolság
szorzata,
ahol az átlagos utazási távolságot utasszámlálással lehetséges meghatározni, vagy ennek hiányában a 6 kilométernél
rövidebb vonalak esetén vonalhossz 75%-ában, 6,1–10 kilométer között 65%-ában, 10 kilométernél hosszabb vonalak
esetén 50%-ában kell megállapítani. Ennek során vonalhosszként a vonalak kör- vagy hurokszakaszait fele távolsággal kell figyelembe venni. Több vonal esetén az elõzõek
alapján kiszámítottak átlaga mérvadó,
hb) helyközi forgalomban: a bevételbõl az adott területre (megyére) a KSH által közzétett éves statisztikai
adatgyûjtés keretében közölt (árváltozásokkal korrigált)
osztószámmal (ún. „tarifafillér”-rel) számított utaskm;
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i) menetdíjbevétel: az ingyenes utazások utáni árkiegészítés alapjául (is) szolgáló, általános forgalmi adót is tartalmazó teljes menetdíjbevétel (az utasok által fizetett bevétel);
j) teljes árkiegészítés: a valamennyi kedvezményes
utazás után járó árkiegészítések összege, beleértve az ingyenes utazások után járó fogyasztói árkiegészítést is;
k) ingyenes utazások után igényelt árkiegészítés: a
megfelelõ bevallási kódszámon, az ingyenes utazások után
bevallott fogyasztói árkiegészítés;
l) ingyenes utazások után felvett árkiegészítés: az ingyenes utazások után január 1. és december 31. között
ténylegesen igénybe vett (kiutalt, átvezetett) fogyasztói árkiegészítés.

6053

tett szolgáltatások után igényelhetõ fogyasztói árkiegészítéssel összefüggõ eljárásokra kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a belföldi menetrend szerinti helyi személyszállítás,
valamint a komp- és révközlekedés ingyenes utazásai után
járó fogyasztói árkiegészítés igénybevételérõl szóló
28/2004. (III. 12.) GKM rendelet.
(3) A rendelet nem érinti a hatálybalépése elõtt benyújtott igénybejelentések érvényességét.
(4) A helyközi közlekedés után járó fogyasztói árkiegészítés igénybevételére vonatkozó igénybejelentéseket
2006-ban 2006. július 20-ig kell benyújtani, ennek során
az 1. melléklet tárgyévet megelõzõ évi adataként a 2005.
II. félévi és a 2006. I. félévi adatokat kell feltüntetni.

8. §
Dr. Kóka János s. k.,

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2006. július 1-jét követõen teljesí-

gazdasági és közlekedési miniszter

1. melléklet a 46/2006. (VII. 11.) GKM rendelethez

Adatlap
a belföldi menetrend szerinti helyközi személyszállítás ingyenes utazásai után járó
............... évi fogyasztói árkiegészítés igénybevételéhez
A szolgáltató
1. megnevezése:
2. székhelye:

irányítószáma helység

3. elérhetõsége:

telefonszáma

út/utca/tér stb.
faxszáma

házszám

e-mail cím

4. adószáma:
5. bankszámlaszáma:
Ügyintézõ-vezetõ
6. neve:
7. székhelye:

irányítószáma helység

8. elérhetõsége:

telefonszáma

9.
10.
11.
12.

Helyközi közlekedés tárgyévet megelõzõ évi
statisztikai utasszáma
[E fõ/év]
statisztikai utaskm-e
[E utkm/év]
autóbusz
[E km/év]
– hasznos km-e
– hatósági férõhelykm-e
[E fhkm/év]

út/utca/tér stb.
faxszáma

e-mail cím

házszám
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vasúti
– vonatkm-e
– ülõhelykm-e
menetdíjbevétele
teljes árkiegészítése
ingyenes utazások után
17. – igényelt árkiegészítés
18. – felvett árkiegészítés
13.
14.
15.
16.
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[E km/év]
[E ühkm/év]
[E Ft/év]
[E Ft/év]
[E Ft/év]
[E Ft/év]

Esetleges megjegyzések (részleges, idõszakos közlekedés):
Kelt:

Aláírás:

2. melléklet a 46/2006. (VII. 11.) GKM rendelethez
Adatlap
a belföldi menetrend szerinti helyi személyszállítás ingyenes utazásai után járó
......... évi fogyasztói árkiegészítés igénybevételéhez
A szolgáltató
1. megnevezése:
2. címe:
3. Ügyintézõvezetõ
4. székhelye:

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

telefonszáma
telefonszáma

neve:
irányítószáma

helység

út/utca/tér stb.

Települések
[név]
– lakosszáma:
[fõ]
Helyi közlekedés tárgyévet megelõzõ évi
statisztikai utasszáma
[E fõ/év]
statisztikai utaskm-e
[E utkm/év]
nettó vonalhálózata
– autóbusz
[km]
– kötött pályás
[km]
hasznos (kocsi-) km-e
[E km/év]
hatósági férõhelykm-e
[E fhkm/év]
menetdíjbevétele
[E Ft/év]
teljes árkiegészítése
[E Ft/év]
ingyenes utazások után
[E Ft/év]
– igényelt árkiegészítés
– felvett árkiegészítés
[E Ft/év]

bankszámlaszáma

faxszáma
faxszáma

e-mail címe
e-mail címe
házszám

Összesen*

* Többoldalas táblázat esetén csak az utolsó oldalon.

Esetleges megjegyzések (részleges, idõszakos közlekedés):

Kelt:

adószáma

Aláírás:
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3. melléklet a 46/2006. (VII. 11.) GKM rendelethez

Adatlap
a belföldi menetrend szerinti komp- és révközlekedésben az ingyenes utazások után járó
.......... évi fogyasztói árkiegészítés igénybevételéhez
A szolgáltató
1. megnevezése:
2. székhelye:

irányítószáma helység

3. elérhetõsége:

telefonszáma

út/utca/tér stb.
faxszáma

házszám

e-mail cím

4. adószáma:
5. bankszámlaszáma:
Ügyintézõ-vezetõ
6. neve:
7. székhelye:

irányítószáma helység

8. elérhetõsége:

telefonszáma

faxszáma

9. Az átkelõhely által
érintett települések
10. – lakosszáma:

[név]

*

[fõ]

* Elsõként az ügyintézésben illetékes település írandó.

A komp/révközlekedés tárgyévet megelõzõ évi
11. statisztikai utasszáma
[E fõ/év]
fordulóinak száma
12. – éves
[forduló/év]
13. – átlagos munkanapi
[ford./nap]
közlekedési idõszaka(i)
14. az év során
[naptól napig]
feladatot ellátó hajók
15. – száma
[db]
16. – összes férõhelye
[fõ]
17. menetdíjbevétele
[E Ft/év]
18. teljes árkiegészítése
[E Ft/év]
ingyenes utazások után
19. – igényelt árkiegészítés
[E Ft/év]
20. – felvett árkiegészítés
[E Ft/év]
Esetleges megjegyzések:

Kelt:

Aláírás:

út/utca/tér stb.
e-mail cím

házszám
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III. rész HATÁROZATOK
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A Köztársasági Elnök
133/2006. (VII. 11.) KE
határozata

Az Országgyûlés határozatai

államtitkárok kinevezésérõl

Az Országgyûlés
30/2006. (VII. 11.) OGY
határozata

A központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006.
évi LVII. törvény 46. § (2) bekezdése alapján, a miniszterelnök javaslatára

a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások
pénzügyi támogatásáról*

dr. Horváth Ágnest
az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává,

Az Országgyûlés
az önkormányzati képviselõk 2006. évi, továbbá a
nemzeti és etnikai kisebbségek helyi önkormányzatai
2006. évi, valamint a területi és országos önkormányzataik 2007. évi megválasztása szervezési és lebonyolítási
feladatainak végrehajtására az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium fejezetben a Fejezeti kezelésû elõirányzatok címen belül 4340 millió Ft felhasználásával egyetért.
Dr. Szili Katalin s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Béki Gabriella s. k.,

Szûcs Lajos s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2006. július 10-i ülésnapján fogadta el.

A Köztársasági Elnök
határozatai
A Köztársasági Elnök
132/2006. (VII. 11.) KE
határozata
a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek
általános választása idõpontjának kitûzésérõl
Az Alkotmány 30/A. §-a (1) bekezdésének d) pontjában
foglalt jogkörömben a helyi önkormányzati képviselõk és
a polgármesterek általános választását 2006. október
1-jére (vasárnapra) tûzöm ki.
Budapest, 2006. július 11.

Gõgös Zoltánt
a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkárává,
dr. Garamhegyi Ábelt
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkárává,
Iváncsik Imrét
a Honvédelmi Minisztérium államtitkárává,
dr. Kondorosi Ferencet
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium államtitkárává,
Kovács Kálmánt
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkárává,
Horváthné dr. Fekszi Mártát
a Külügyminisztérium államtitkárává,
Gál J. Zoltánt,
Gilyán Györgyöt,
Horn Gábort,
Szetey Gábort
a Miniszterelnöki Hivatal államtitkárává,
Arató Gergelyt
az Oktatási és Kulturális Minisztérium államtitkárává,
dr. Ujhelyi Istvánt
az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
államtitkárává,

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: VI-2/3113/2006.

dr. Katona Tamást
a Pénzügyminisztérium államtitkárává,
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A Kormány határozatai

2006. július 1-jei hatállyal kinevezem.
Budapest, 2006. július 1.
Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2006. július 1.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

KEH ügyszám: V-1/2960/2006.

A Köztársasági Elnök
134/2006. (VII. 11.) KE
határozata
bírói tisztség alóli felmentésrõl
Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.
törvény 4. § (1) bekezdése alapján, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elõterjesztésére
a bírói tisztségbõl való felmentés fegyelmi büntetés indítványozására tekintettel
dr. Vargáné dr. Lajtai Hajnalka Mártát 2006. július
8-ai hatállyal bírói tisztségébõl felmentem.
Budapest, 2006. július 7.

A Kormány
1067/2006. (VII. 11.) Korm.
határozata
a Konvergencia Tanácsról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl,
valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2006. évi LVII. törvény 25. §-a alapján – javaslattevõ, véleményezõ, tanácsadó testületként – Konvergencia
Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.
2. A Tanács közremûködik a konvergencia program
elõ- és elkészítésében, a program érvényesítésében és képviseletében, a célok és a várható eredmények nyilvánossággal történõ megismertetésében. Állást foglal a konvergencia program elveirõl, irányairól és követelményeirõl, a
konvergencia program tárgyában készített kormány-elõterjesztésekrõl.
3. A Tanács tagjai:

dr. Surányi György
dr. Bogsch Erik
dr. Simor András

4. A Tanács ügyrendjét és munkatervét maga állapítja
meg.
5. A Tanács mûködési feltételeirõl, valamint titkársági
és ügyviteli feladatainak ellátásáról a Miniszterelnöki Hivatal gondoskodik. A Tanács tagjai díjazásban nem részesülnek; e minõségükben végzett munkájukkal kapcsolatban költségtérítésre tarthatnak igényt.
6. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba.

Sólyom László s. k.,
köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-1/3038-0/2006.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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Értelmezõ rendelkezések
2. §

E rendelet alkalmazásában2
179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet
a Schengen Alap felhasználásának
pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenõrzési
rendjének kialakításáról1
(Egységes szerkezetben)
A Kormány az Európai Közösségek Schengen Alap
támogatásának leghatékonyabb módon történõ felhasználása érdekében az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Ámr.), a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban:
Számviteli tv.), a Kormányzati Ellenõrzési Hivatalról
(a továbbiakban: KEHI) szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm.
rendelettel, a Nemzeti Fejlesztési Hivatalról (a továbbiakban: NFH) szóló 196/2003. (XI. 28.) Korm. rendelettel, a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló
193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelettel, az Európai Unió
által nyújtott egyes pénzügyi támogatások felhasználásával megvalósuló programok monitoring rendszerének
kialakításáról szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelettel, a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. rendelettel, az európai integrációs ügyek
koordinációjáért felelõs tárca nélküli miniszter feladatés hatáskörérõl szóló 70/2003. (V. 19.) Korm. rendelettel, a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003.
(XII. 17.) Korm. rendelettel, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelettel összhangban az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
A RENDELET HATÁLYA
1. §
E rendelet hatálya a Schengen Alap támogatás felhasználásának pénzügyi tervezésében, lebonyolításában, ellenõrzésében részt vevõ központi költségvetési szervekre, valamint a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervekre,
illetve egyéb, a Schengen Alap támogatás felhasználásában érintett szervezetekre terjed ki.

1

A kihirdetés napja: 2004. május 26.

1. Schengen Alap támogatás: olyan támogatási eszköz,
amely a 2004. május 1-jén az Európai Unióhoz csatlakozó
új tagállamok beilleszkedését segíti elõ a schengeni vívmányok alkalmazására történõ felkészülésben, különös tekintettel a külsõ határok ellenõrzésére;
2. Felelõs Hatóság: feladatait a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (a továbbiakban: NFÜ) látja el, amely felelõs a
Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok teljes körû megvalósításáért;
3. Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
(a továbbiakban: KPSZE): a Schengen Alap támogatásból
finanszírozott fejlesztési feladatok pénzügyi és adminisztratív lebonyolítására kijelölt szervezeti egység, amely a
Szakmai Közremûködõ Szervezetekkel (a továbbiakban:
SzKSz) együttmûködve ellátja a támogatások felhasználásával összefüggõ közbeszerzési eljárások lebonyolítását,
továbbá a szerzõdéskötési, nyilvántartási és egyéb pénzügyi adminisztrációs feladatokat;
4. Szakmai Közremûködõ Szervezetek: feladataikat az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnál, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztériumnál és a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnokságán a felelõs miniszter által kijelölt azon szervezeti egység látja el, amely rendelkezik az
Európai Unió Bizottsága megfelelõ intézményi akkreditációjával. Az SzKSz-ek felelõsek a Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok szakmai és technikai tervezéséért, elõkészítéséért, a megvalósítás közvetlen nyomon követéséért, illetõleg e rendeletben meghatározott esetekben a vonatkozó közbeszerzési eljárások lebonyolításáért, szerzõdéskötési, nyilvántartási és egyéb
pénzügyi adminisztrációs feladatok ellátásáért, továbbá
ezen feladatokkal kapcsolatos szervezeten belüli belsõ
koordináció végzéséért;
5. Schengen Alap Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: SATB): az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
vezetésével mûködõ, egyeztetõ és jóváhagyó szakmai tárcaközi bizottság;
6. Delegálási Megállapodás: a Felelõs Hatóság és a
KPSZE között létrejött, a fejlesztési feladatok pénzügyi
megvalósítására vonatkozó kétoldalú írásbeli kötelezettségvállalás;
7. Együttmûködési Megállapodás: a KPSZE és az
SzKSz-ek között – a fejlesztési feladatok technikai megvalósítására vonatkozóan – e rendelet alapján megkötött, az
együttmûködés rendjét, a feladat- és felelõsségi köröket
meghatározó dokumentum;

2 A 2. § 2–9. és 14–21. pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet
1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.
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8. szállító: olyan természetes vagy jogi személy, illetve
jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely a szállítói szerzõdésben foglaltak teljesítéséért felelõs;
9. szállítói szerzõdés: a Delegálási és Együttmûködési
Megállapodások értelmében a KPSZE által, az SzKSz vagy
az általa megjelölt más, a Schengen Alap felhasználásában
érintett szerv, mint harmadik fél javára, illetõleg e rendeletben meghatározott esetekben az SzKSz-ek által a Schengen
Alap terhére megkötött polgári jogi szerzõdés;
10. ellenõrzés tûrési kötelezettség: betekintés és hozzáférés biztosítása a nyilvántartási, adatszolgáltatási és mûködési rendszerbe, lehetõvé téve azt, hogy az arra felhatalmazott ellenõrök a támogatás felhasználására vonatkozó
valamennyi információt megszerezhessék, és azok valódiságáról meggyõzõdhessenek;
11.3 ellenõr: az Európai Bizottság és az Európai Számvevõszék által megbízott természetes vagy jogi személy,
valamint a Felelõs Hatóság, KPSZE és az SzKSz-ek vagy
azok felügyeleti szerve, illetve az Állami Számvevõszék
(a továbbiakban: ÁSZ) vagy a KEHI által megbízott olyan
természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a vonatkozó ellenõrzési jogszabályokban rögzített feltételeknek
megfelel;
12. ,,négy szem elve”: minden végrehajtási és pénzügyi
tranzakció engedélyezését megelõzõen az adott feladatot
ellátó személy munkáját egy másik személy teljeskörûen
felülvizsgálja, beleértve az ellenõrzési listák és a kitöltési
útmutatók alkalmazását is;
13. szabálytalanság: a Schengen Alap támogatás felhasználása során a vonatkozó nemzetközi szerzõdésekben
és a hazai jogszabályokban foglalt elõírások, illetve a szállítói szerzõdésben vállalt kötelezettségek megsértése,
amelyek eredményeképpen az Európai Közösségek vagy a
Magyar Köztársaság pénzügyi érdekei sérülnek;
14. fejlesztési feladat: e rendelet alkalmazásában tartalmilag és formailag részletesen kidolgozott, megfelelõ
pénzügyi háttérrel és végrehajtási ütemezéssel rendelkezõ
fejlesztési elképzelés, mely közvetlenül a schengeni vívmányok és a külsõ határellenõrzés végrehajtásának elõsegítését célozza;
15. Logisztikai és Mûködési Költség: a schengeni kötelezettségek hatékonyabb végrehajtásához szükséges rendészeti állomány fejlesztési és fenntartási, illetõleg a Projekt Menedzsment Költség (a továbbiakban: PMC) egésze,
valamint technikai lebonyolítását tekintve a belsõ képzéshez kapcsolódó költségek;
16. Projekt Menedzsment Költség: az Indikatív Programban rögzített fejlesztési célok elérését lehetõvé tevõ tevékenységek ellátására elkülönített összeg. Projekt Menedzsment Költség felhasználására a Felelõs Hatóság, az
SzKSz-ek, valamint a KPSZE jogosult, az Indikatív Programban meghatározott keret erejéig;

17. létszámfejlesztési feladat: az Indikatív Programban
rögzített, határõrségi létszámfejlesztést célzó, nem a
KPSZE lebonyolítói feladatkörébe tartozó fejlesztési feladat;
18. belsõ képzés: az Indikatív Programban rögzített, a
rendészeti állományba tartozó személyek rendészeti saját
tanintézetekben folytatott képzését célzó, nem a KPSZE
lebonyolítói feladatkörébe tartozó fejlesztési feladat;
19. tervezési körirat: a költségvetési törvényjavaslat
(a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok
és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) Kormány, illetve Országgyûlés elé terjesztési kötelezettségének teljesítése érdekében a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban:
PM) által kiadott, a meghatározott év(ek) költségvetési
tervezési feladatait, a költségvetési javaslat kidolgozásának és összeállításának szempontjait tartalmazó összefoglaló tájékoztató;
20. Országos Támogatási Monitoring Rendszer: az államháztartás pénzügyi információs rendszerébe illeszkedõ, a Magyar Államkincstárban (a továbbiakban: Kincstár) mûködõ integrált nyilvántartási rendszer;
21. Indikatív Program: a Magyar Köztársaság által kidolgozott dokumentum, amely tartalmazza a megvalósítandó hároméves célkitûzéseket és intézkedéseket, a részletes fejlesztési feladatokat, azok ütemezését, valamint
azok hazai, illetve közösségi pénzügyi forrásait;
22.4 Pénzügyi Határozat: az Európai Bizottság a
2004–2006 közötti idõszakban valamennyi évre vonatkozóan elfogad egy Pénzügyi Határozatot a beküldött Indikatív Program és a tevékenységek végrehajtásához szükséges valamennyi rendelkezés és feltétel figyelembevételével, amely határozatról tájékoztatja a Felelõs Hatóságot;
23. hazai társfinanszírozás: a szakmai lebonyolításért
felelõs fejezet költségvetésében biztosított központi költségvetési támogatás, amely a Schengen Alap támogatásból
finanszírozott fejlesztési feladatok esetén a kapcsolódó
adók, illetékek, járulékok és a Schengen Alap támogatásból nem finanszírozható díjak kifizetésére használható;
24. Államháztartási Belsõ Pénzügyi Ellenõrzési Tárcaközi Bizottság (a továbbiakban: ÁBPE Tárcaközi Bizottság): a Schengen Alap támogatás felhasználása esetén az
ellenõrzési rendszer kialakításával és mûködtetésével
összefüggõ koordinációs és konzultatív feladatokat ellátó
tárcaközi bizottság;
25. Szakmai Projektfelelõs: az SzKSz vezetõje, illetve
az SzKSz felügyeletét ellátó személy;
26. Közbeszerzés: „közbeszerzés” és „közbeszerzési
eljárás” alatt e rendelet alkalmazásában a közbeszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény felhatalmazása alapján alkotott egyéb közbeszerzési és beszerzési eljárások is
értelemszerûen értendõek.

3 A 2. § 11. pont a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával módosított szöveg.

4 A 2. § 22–26. pontját a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. §-ának
(2) bekezdése iktatta be.
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g) a monitoring rendszer mûködtetése,
h)10 a KPSZE által készített éves pénzügyi jelentések
megküldése az Európai Bizottság részére.

Felelõs Hatóság
3. §

5

A Felelõs Hatóság a fõ kapcsolattartó a Schengen Alap
támogatással kapcsolatos kérdésekben az Európai Bizottsággal.
4. §6
A Felelõs Hatóság feladatainak ellátása az NFÜ szervezeti keretei közt történik.

5. §

7

A Felelõs Hatóság vezetõje a Felelõs Személy, aki a
Kormány által kinevezett tisztviselõ.
6. §8
A Felelõs Hatóság feladatai a következõk:
a) a Schengen Alap támogatás kezelésére vonatkozó
szabályok és eljárások betartásának felügyelete,
b)9 dönt az indikatív célkitûzéseket, fejlesztési feladatokat és azok költségvetését rögzítõ dokumentumok továbbításáról az Európai Bizottság részére,
c) a támogatás felhasználásáról a végsõ elszámolás, valamint a végsõ elszámolást alátámasztó igazolás benyújtása az Európai Bizottság felé,
d) a pénzügyi jelentési rendszer folyamatos és hatékony mûködésének biztosítása és felügyelete,
e) a Schengen Alap támogatás euró és a hazai társfinanszírozás forint bankszámláival kapcsolatos Európai Bizottság felé történõ egyeztetési, jelentési és elszámolási
feladatok ellátása,
f) a végsõ elszámoláskor a fel nem használt, valamint a
végrehajtás során jogosulatlanul vagy szabálytalanul felhasznált Schengen Alap támogatás Európai Bizottságnak
történõ visszautalásának kezdeményezése,

5 A 3. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával módosított szöveg.
6 A 4. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának a) és b) pontjával
megállapított szöveg.
7 Az 5. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított
szöveg.
8 A 6. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával módosított szöveg.
9 A 6. § b) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7. §11
A Felelõs Hatóság felel a lebonyolításban érintett intézmények felkészültségérõl, valamint a kialakított lebonyolítási és ellenõrzési rendszerekrõl az Európai Bizottságnak
történõ beszámolásért, továbbá meggyõzõdik arról, hogy a
közremûködõ intézményrendszer a közösségi és hazai elõírásoknak megfelel.
8. §12
A Felelõs Hatóság a 6. §-ban elõírt feladatainak ellátása
érdekében:
a)13 Delegálási Megállapodást köt a fejlesztési feladatok
pénzügyi megvalósítására vonatkozóan a KPSZE-vel felelõsségi és hatásköre, továbbá jelentéstételi kötelezettsége
meghatározásáról,
b) jogosult a szakmai és pénzügyi lebonyolításra, hazai
társfinanszírozásra, szabálytalanságokra vonatkozó adatok, dokumentumok és bizonylatok bekérésére, valamint
kiegészítõ információk kérésére a lebonyolításban érintett
szervektõl,
c) jogosult a szakmai és pénzügyi lebonyolításra vonatkozó eljárások, adatok, dokumentumok és bizonylatok ellenõrzésére a lebonyolításban érintett szerveknél,
d) a véglegesítést megelõzõen véleményezi a lebonyolításban érintett szervek eljárásrendjét a pénzügyi lebonyolításra, a számviteli nyilvántartásra, valamint az alkalmazott ellenõrzési és irányítási rendszerekre vonatkozóan.
9. §14
A Felelõs Hatóság saját hatáskörben köteles ellátni a
következõ feladatokat:
a) a Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok egyéb uniós támogatásokkal való összehangolása és monitoringja,
b) kapcsolattartás az Európai Bizottsággal,

10 A 6. § h) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.
11 A 7. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával
módosított szöveg.
12 A 8. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával
módosított szöveg.
13 A 8. § a) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg.
14 A 9. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával
módosított szöveg.
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c) a végsõ elszámolás továbbítása az igazolás kiállítása
érdekében az arra kijelölt szerv felé,
d) a végsõ elszámolás és az igazolás továbbítása az
Európai Bizottság felé.
10. §15
A Felelõs Hatóság a pénzügyi adminisztrációs és számviteli feladatait a KPSZE-re ruházza át a végsõ felelõsség
megtartása mellett. A Felelõs Hatóság felelõs a delegált
feladatok ellátásának ellenõrzéséért, az erre vonatkozó
szabályozás és írott eljárásrendek kialakításáért.
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13. §

(1) A SATB az alábbi feladatokat látja el:
a)19 az SzKSz-ek által kidolgozott fejlesztési tervek
megvitatása, jóváhagyása,
b)20 a Felelõs Hatóság által az Európai Bizottság részére
továbbítandó indikatív célkitûzések, fejlesztési feladatok
és azok költségvetését rögzítõ dokumentumok szakmai
egyeztetése, megvitatása, elfogadása,
c) a Schengen Alap támogatás fogadásával kapcsolatos
valamennyi technikai, elõkészítõ intézkedés egyeztetése,
javaslatok megfogalmazása, az ezekkel kapcsolatos döntések jóváhagyása,
d) figyelemmel kíséri a Schengen Alap támogatás megvalósításával kapcsolatos tervezõ és végrehajtó munkát.

10/A. §16
A Felelõs Hatóság évente ellenõrzi a Logisztikai és Mûködési Költségek felhasználásának szabályszerûségét. Az
ellenõrzéshez az SzKSz-ek és a KPSZE minden szükséges
információt megadnak és elõsegítik az ellenõrzés eredményességét.
11. §17
A Felelõs Hatóság – a KPSZE közremûködésével –
a fejlesztési feladatok szakmai és technikai megvalósításával és nyomon követésével kapcsolatos feladatait az
SzKSz-ekkel együttmûködve látja el.

Schengen Alap Tárcaközi Bizottság
12. §18
A Felelõs Hatóság a 6. §-ban elõírt feladatainak ellátása
érdekében kezdeményezheti a SATB azonnali összehívását, annak érdekében, hogy
a) az elõkészítõ munkálatok helyzetérõl, annak bármelyik szakaszában jelentést kérjen a lebonyolításban érintett
szervektõl,
b) az elõkészítõ munkálatokkal összefüggésben elkészült dokumentumokat bekérje, megvitassa és véleményezze.

15 A 10. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával
módosított szöveg.
16 A 10/A. §-t a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. §-a iktatta be.
17 A 11. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított
szöveg.
18 A 12. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával
módosított szöveg.

Központi Pénzügyi és Szerzõdéskötõ Egység
14. §21
A KPSZE feladatköre a Schengen Alap támogatás vonatkozásában az alábbiakra terjed ki:
a) funkcionálisan független belsõ ellenõrzési egység
mûködtetése,
b) a fejlesztési feladatok lebonyolítása során olyan irányítási és ellenõrzési rendszerek mûködtetése, amelyek lehetõvé teszik a közbeszerzési és kifizetési folyamatok
megalapozottságát, szabályszerûségét és hatékonyságát,
c) a közbeszerzési eljárások jogszabályokban foglaltak
szerinti megvalósítása,
d) a Delegálási Megállapodásban rögzítetteknek megfelelõen a fejlesztési feladatok vonatkozásában a szállítói
szerzõdések megkötése,
e) a Schengen Alap támogatás fogadása és továbbítása
a Kincstár által vezetett bankszámlák rendszerén keresztül
a szállítók felé,
f) az Európai Bizottság által folyósított allokáció összegével arányos mértékû, illetõleg az Együttmûködési Megállapodásban foglaltak figyelembevételével meghatározott – az Indikatív Programban elkülönítetten jelölt Logisztikai és Mûködési Költségek közé sorolt – pénzösszegek egy összegben történõ utalása az SzKSz-ek felé,
g) a fejlesztési feladatok vonatkozásában a kifizetések
szabályszerûségének biztosítása,
h) a Felelõs Hatóság kezdeményezésére a Schengen
Alap támogatás jogosulatlan vagy szabálytalan utalásából,
felhasználásából vagy fel nem használásából eredõ összegek Európai Bizottság részére történõ visszautalásának
biztosítása,
19 A 13. § (1) bekezdés a) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet
23. §-ának c) pontjával módosított szöveg.
20 A 13. § (1) bekezdés b) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet
23. §-ának b) pontjával módosított szöveg.
21 A 14. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított
szöveg.
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i) megfelelõ nyilvántartási, jelentési és adatszolgáltatási rendszer mûködtetése a szakmai lebonyolítás minden
szintjén, valamint az ezekre épülõ jelentések és adatszolgáltatás biztosítása a Felelõs Hatóság felé, beleértve a végsõ pénzügyi elszámolás elkészítését,
j) naprakész nyilvántartás vezetése eredményszemléletû kettõs könyvvitel rendszerében, valamint ezek alapján
éves pénzügyi jelentés készítése a Felelõs Hatóság részére.

14/A. §22
(1) A létszámfejlesztési feladatok és a belsõ képzési feladatok megvalósítását, valamint a kapcsolódó pénzügyi
elszámolások részletes rendjét a KPSZE és az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztériumban kijelölt szervezeti egység
közötti Együttmûködési Megállapodás rögzíti.
(2) Az (1) bekezdésben nevesített feladatok pénzügyi
lebonyolítását illetõen az Indikatív Programban e feladatokra elkülönített összeg átutalásáról a KPSZE gondoskodik az SzKSz vonatkozó Fejezeti Lebonyolítási Számláira.
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a) a Schengen Alap fejlesztési forrásainak felhasználásához kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása érdekében mûszaki és jogi szakértõk alkalmazása és szerzõdés
szerinti díjazása, valamint napi menedzsment feladatok ellátására munkatársak felvétele a KPSZE-nél alkalmazott
közalkalmazotti bértábla szerinti bérezéssel, továbbá az
ehhez kapcsolódó szükséges irodai infrastruktúra megteremtése és fenntartása,
b) a lebonyolításhoz kapcsolódó adminisztrációs költségek, beleértve az eljárás során felmerülõ valamennyi hirdetmény közzétételi költségét,
c) a projektek megvalósítása során végzendõ monitoring tevékenységek költségei,
d) a Schengen Alap forrásainak belsõ ellenõrzési költségei, valamint a könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos
költségek.
(3) Amennyiben a KPSZE a (2) bekezdésben, felsoroltakon kívüli egyéb, a program végrehajtásával összefüggõ
tevékenység finanszírozására kíván PMC forrást igénybe
venni, ehhez a Felelõs Hatóság elõzetes jóváhagyását kell
kérnie.
Szakmai Közremûködõ Szervezetek

14/B. §23

15. §24

(1) A KPSZE felelõsségi körébe tartozik a PMC terhére
a (2) bekezdés szerinti támogatható kiadások vonatkozásában:
a) a KPSZE hatáskörébe utalt PMC forrásokhoz kapcsolódó kifizetések szabályszerûségének biztosítása, valamint a pénzügyi és adminisztrációs feladatok ellátása a
PMC források felhasználása tekintetében is,
b) a Felelõs Hatóság saját hatáskörben tartott feladatai
ellátását szolgáló PMC forrás felhasználásához kapcsolódó közbeszerzések és szerzõdéskötések lebonyolítása, továbbá az ezzel összefüggõ adminisztrációs feladatok ellátása. A Felelõs Hatóság biztosítja ezen közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges szakmai információkat,
c) a Felelõs Hatóság feladatai ellátása érdekében a
KPSZE rendszeresen információt szolgáltat a Felelõs Hatóság számára a Delegálási Megállapodásban meghatározottak szerinti havi jelentések keretében a PMC felhasználásáról mind az SzKSz-ek, mind a KPSZE tekintetében.

Az SzKSz felügyeletét gyakorló miniszter feladata az
SzKSz hatáskörébe tartozó feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítása, különös tekintettel:
a) a Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok éves költségvetési tervezésére, valamint
b) az SzKSz-ek mûködési, humánerõforrás és technikai
fejlesztési feltételeire.

(2) A KPSZE az Indikatív Programban rögzített keret
erejéig a KPSZE hatáskörébe utalt feladatok megvalósítása során felmerülõ alábbi tevékenységek finanszírozására
fordíthat PMC forrásokat:

22
23

A 14/A. §-t a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. §-a iktatta be.
A 14/B. §-t a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

16. §
A szakmai közremûködõ feladatokat ellátó szervezetek
felelõsségi, feladat- és hatáskörét, valamint végrehajtási folyamatait írott eljárásrend szabályozza, különös tekintettel:
a) az egyértelmû szervezeti és személyi felelõsség- és
hatáskörök meghatározására,
b) a hatáskörök elválasztására,
c) a megfelelõ ellenõrzési rendszerek kiépítésére,
d) a pénzügyi lebonyolítási, elszámolási és jelentési
rendszerre,
e) a belsõ ellenõrzési tevékenységre,
f) a számviteli nyilvántartások vezetésére,
g)25 a közbeszerzési eljárásokban történõ részvételre,
h) a monitoringra, valamint
i) a szabálytalanságok kezelésére.
24 A 15. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának c) pontjával
módosított szöveg.
25 A 16. § g) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.
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17. §

(1)26 A Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok végrehajtása során a fejlesztési feladatok
szakmai lebonyolítását a Szakmai Projektfelelõs végzi. A
Szakmai Projektfelelõs vezetõ beosztású tisztviselõ, akit a
fejlesztési feladat szakmai lebonyolításáért felelõs miniszter, illetve az általa kijelölt személy nevez ki.
(2)27 Ezen jogszabály szerint a KPSZE vezetõje és a
Szakmai Projektfelelõs közötti felelõsség megosztását, valamint a KPSZE és az SzKSz közötti feladatkör megosztását a lebonyolítás tekintetében Együttmûködési Megállapodás formájában részletes írásbeli megállapodás szabályozza.
(3)28 A Szakmai Projektfelelõs felelõsségi körébe tartozik:
a) Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok szakmai és költségvetési tervezésének elõkészítése,
b)29 a fejlesztési feladatok szakmai és technikai megvalósítása és nyomon követése,
c) a KPSZE tevékenységéhez szükséges pénzügyi és
jelentési dokumentumok elkészítése,
d) a feladatfinanszírozási okmányok idõben történõ
elõkészítése: a költségvetési törvényi sorral összefüggõen
egy Feladatismertetõ és az Indikatív Programban önálló
részfeladatként meghatározott szakmai célok megvalósítóinak vonatkozásában Feladatfinanszírozási engedélyokiratok elkészítése és jóváhagyása,
e) a közbeszerzési eljárás kiírására, a szerzõdéskötést
megelõzõ tárgyalásokra és szerzõdéskötésre vonatkozó
szakmai igények, illetve dokumentumok elõterjesztése a
KPSZE felé, valamint
f) a költségek elszámolhatóságának ellenõrzése, a teljesítés igazolása,
g) a kifizetéshez szükséges bizonylatok (az igazolt
számla hitelesített másolata, aláírt és lepecsételt devizaátutalási megbízás, továbbá kiegészítõ szelvény, valamint
forintban történõ kifizetés esetén aláírt és lepecsételt PF-1
átutalási megbízás) elkészítése és továbbítása a KPSZE részére.
(4)30 A Szakmai Projektfelelõs felelõsségi körébe tartozik a Logisztikai és Mûködési Költségek felhasználásával
megvalósított feladatok vonatkozásában:

26 A 17. § (1) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
d) pontjával módosított szöveg.
27 A 17. § (2) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. §-ának
(1) bekezdésével megállapított szöveg.
28 A 17. § (3) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
d) pontjával módosított szöveg.
29 A 17. § (3) bekezdésének b) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.
30 A 17. § (4) bekezdését a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. §-ának
(3) bekezdése iktatta be.
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a) a közbeszerzési eljárások jogszabályokban foglaltak
szerinti lebonyolítása,
b) a szállítói szerzõdések megkötése,
c) a Logisztikai és Mûködési Költségek fogadása és továbbítása a szállítók, illetve a feladat teljesítésében érintett
személyek, szervezetek és szervek felé,
d) a kifizetések szabályszerûségének biztosítása,
e) a Felelõs Hatóság kezdeményezésére a Schengen
Alap támogatás jogosulatlan vagy szabálytalan utalásából,
felhasználásából vagy fel nem használásából eredõ összegek KPSZE-n keresztül az Európai Bizottság részére történõ visszautalásának biztosítása,
f) megfelelõ nyilvántartási, jelentési és adatszolgáltatási rendszer mûködtetése a szakmai lebonyolítás minden
szintjén, valamint az ezekre épülõ jelentések és adatszolgáltatás biztosítása a Felelõs Hatóság felé,
g) naprakész nyilvántartás vezetése eredményszemléletû kettõs könyvvitel rendszerében, valamint ezek alapján
adatszolgáltatás az éves jelentés elkészítéséhez a Felelõs
Hatóság részére.
17/A. §31
(1) Az SzKSz az Indikatív Programban rögzített keret
erejéig az e pontban meghatározott tevékenységek finanszírozására fordíthat PMC forrásokat:
a) az Indikatív Programnak és az abban rendelkezésre
álló pénzügyi keretnek megfelelõ közbeszerzési mûszaki
leírások, illetve építési tervek elõkészítése, kidolgozása,
illetve az ehhez kapcsolódó közbeszerzések lebonyolítása,
b) az elõkészítõ tevékenységekhez kapcsolódó dokumentumok mûszaki ellenõrzése,
c) a fejlesztési feladatok megvalósítása során a nyilvánosság biztosítása érdekében a Felelõs Hatóság által meghatározott kommunikációs tevékenységek ellátása,
d) a fejlesztési források felhasználására alkalmazott
munkatársakkal összefüggõ személyi ráfordítások – a kapcsolódó járulékokkal együtt – kizárólag az SzKSz fejezeténél általánosan alkalmazott illetménytábla, illetve bérezési rendszer szerint,
e) a lebonyolításhoz kapcsolódó adminisztrációs költségek és a könyvviteli szolgáltatással kapcsolatos költségek,
f) a fejlesztési feladatok megvalósítása során végzendõ
monitoring tevékenységek költségei,
g) fejlesztési feladatok megvalósításához kapcsolódó
költségvizsgálatok, szakértõi tevékenység és szakszerû ellenõrzés végzése,
h) ingatlan megszerzése, amennyiben az a fejlesztési
tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódik és azok végrehajtásához elengedhetetlenül szükséges.

31

A 17/A. §-t a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.
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(2) Amennyiben az SzKSz az (1) bekezdésben felsoroltakon kívüli egyéb, a program végrehajtásával összefüggõ
tevékenység finanszírozására kíván PMC forrást igénybe
venni, ehhez a Felelõs Hatóság elõzetes jóváhagyását kell
kérnie.
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társfinanszírozási összegeket a Felelõs Hatósággal egyeztetett finanszírozási terv alapján. A fejezet a költségvetési
tervében biztosítja, hogy adott fejlesztési feladat hazai
társfinanszírozási kötelezettségeit prioritásként kezeli,
mely nem jelenthet a fejezet számára a tervezési köriratban
megadott kereteken túli pótlólagos finanszírozási igényt.

III. Fejezet
IV. Fejezet
A PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSE
VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK
18. §
Pénzügyi lebonyolítás
A fejlesztési feladatok központi költségvetési támogatásait és bevételeit (beleértve az elõre nem látható, a visszafizetéshez szükséges, illetve az árfolyam-különbözet fedezésére szolgáló összegeket) az Áht. és a végrehajtásáról
rendelkezõ jogszabályok, a mindenkori költségvetési törvény, illetve a tervezési körirat elõírásai szerint kell megtervezni.
19. §32
A Felelõs Hatóság a fejlesztési feladatok elõkészítése,
valamint végrehajtása folyamán meggyõzõdik arról, hogy
a fejlesztési feladatok finanszírozását szolgáló hazai központi költségvetési források e rendeletben, valamint a
Schengen Alap támogatásból finanszírozott indikatív fejlesztési javaslatokban meghatározott idõpontokban rendelkezésre fognak állni.
20. §33
A Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési javaslatokat a szakmai lebonyolításért felelõs fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetõje által ellenjegyzett, a központi költségvetést terhelõ hazai társfinanszírozásra vonatkozó kötelezettségvállalási nyilatkozattal együtt kell
benyújtani. A Felelõs Hatóság csak olyan fejlesztési javaslatokat küldhet meg az Európai Bizottság részére, amelyeket a SATB jóváhagyott, és amelyekre vonatkozóan a nyilatkozat rendelkezésre áll.
21. §34
Adott fejlesztési feladat szakmai lebonyolításáért
felelõs fejezet tervezi meg a költségvetési tervében a hazai
32 A 19. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával
módosított szöveg.
33 A 20. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával
módosított szöveg.
34 A 21. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával
módosított szöveg.

22. §
(1) Az összes jóváhagyott, az Európai Bizottság által
évente egy összegben átutalt Schengen Alap támogatás fogadása a KPSZE által a Kincstárban nyitott – normál piaci
feltételek mellett – kamatozó, euróban vezetett bankszámlán történik.
(2) A Schengen Alap támogatáshoz kapcsolódó hazai
társfinanszírozás biztosítása a Kincstárban fejezetenként
nyitott – forintban vezetett – feladatfinanszírozási elõirányzat-felhasználási
keretszámlára
(a
továbbiakban:
FEFK-számla) történik. A FEFK-számla szükség szerinti
megnyitásáért a fejezetek felelõsek. Adott fejlesztési feladat
hazai társfinanszírozását biztosító feladatfinanszírozási elõirányzat-felhasználási keretszámlán kerül fedezésre, valamint elszámolásra a hazai társfinanszírozás összege.
(3) A (2) bekezdésben említett FEFK-számlák Schengen
Alap támogatással kapcsolatos pénzügyi mûveleteket alátámasztó valamennyi számlakivonatát, számlaforgalmi kimutatását a fejezet köteles a KPSZE rendelkezésére bocsátani.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett bankszámlák vezetésével kapcsolatos forgalmi jutalék elszámolása közvetlenül a Központi költségvetés terhére történik a Pénzügyminisztérium fejezet, Egyéb költségvetési kiadások
cím, Vegyes kiadások alcím terhére.
23. §35
A Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok pénzügyi lebonyolítására – az Ámr.
70–77. §-aiban foglalt – feladatfinanszírozás szabályait
kell alkalmazni. Amennyiben az Európai Bizottság által
támogatott fejlesztési feladatok között az Európai Bizottság jóváhagyásával átcsoportosításra kerül sor, akkor a fejezet(ek) a Felelõs Hatóság tájékoztatása alapján köteles(ek) a feladatfinanszírozási okmányokban a bekövetkezett változásokat átvezetni.
35 A 23. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) pontjával
módosított szöveg.
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24. §

27. §40

A KPSZE
a) megnyitja és rendelkezik a Schengen Alap támogatás kamatozó, euróban vezetett bankszámlája felett,
b)36 gondoskodik az SzKSz-ek által benyújtott kifizetésekhez szükséges dokumentumok ellenõrzését és jóváhagyását követõen az igényelt Schengen Alap támogatás
átutalásának indításáról (devizában történõ kifizetés esetén közvetlenül a szállító javára, forintban történõ kifizetés
esetén az adott fejezet FEFK-számlája javára),
c)37 felelõs a Schengen Alap támogatás felhasználásának elszámolásáért a Felelõs Hatóság felé.

Minden, az Európai Bizottság és a Felelõs Hatóság által kért adatot, információt az SzKSz – ha az említett felek
másképp nem rendelkeznek – legkésõbb 10 munkanapon
belül rendelkezésre bocsát, szükség esetén nyilvántartásaiba betekintést biztosít.

25. §38
Az SzKSz
a) rendelkezik a saját hatáskörükbe tartozó fejlesztési
feladatok hazai társfinanszírozását biztosító FEFK-számla
felett,
b)39 az SzKSz vagy a Végsõ Kedvezményezett nevére
kiállított szállító által benyújtott számlák kifizetéséhez
szükséges bizonylatokat (Szakmai Projektfelelõs által igazolt számlamásolatok, devizaátutalási megbízás, kiegészítõ szelvény, és forintban történõ kifizetés esetén a PF-1 átutalási megbízás) benyújtja a KPSZE felé, figyelembe
véve a számlák fizetési határidejét,
c) nyilvántartja a Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok teljesített kifizetéseit, beleértve a kapcsolódó hazai társfinanszírozásból származó
összegek adatait is,
d) havi rendszerességgel pénzügyi jelentést készít a fejlesztési feladatok pénzügyi helyzetét illetõen a hazai társfinanszírozás tekintetében, valamint benyújtja azt a
KPSZE felé a meghatározott határidõre, a benyújtást megelõzõ hónapra vonatkozó adatokkal.

26. §
A fejezet – az Ámr. vonatkozó elõírásai alapján – felelõs
a feladatfinanszírozási okmányok idõben történõ benyújtásáért a Kincstár felé.

36 A 24. § b) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
c) pontjával módosított szöveg.
37 A 24. § c) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) pontjával módosított szöveg.
38 A 25. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának c) pontjával
módosított szöveg.
39 A 25. § b) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 13. §-ával megállapított szöveg.

Költségigazolási tevékenység
28. §
A közösségi elõírásokkal összhangban a végsõ elszámoláskor a költségnyilatkozat pontosságát és megfelelõségét, a fejlesztési feladatok lebonyolításában részt vevõ
szervek irányítási és ellenõrzési rendszereinek hatékony
mûködését, továbbá utóbbiak jogszabályi elõírásokkal és a
közösségi politikákkal való összhangját a KEHI igazolja.
29. §41
A végsõ elszámolás alátámasztásához és az igazolás kiállításához a KEHI jogosult kiegészítõ információ kérésére a Felelõs Hatóságtól, a KPSZE-tõl és az SzKSz-ektõl,
melyet azok kötelesek rendelkezésre bocsátani.
V. Fejezet
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FELÉ TÖRTÉNÕ
ELSZÁMOLÁST SZOLGÁLÓ KÖNYVVEZETÉS
ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE
30. §
(1) A Schengen Alap támogatással kapcsolatos, az
Európai Bizottság felé történõ elszámolást szolgáló
könyvvezetési, beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségnek az e rendelet szerinti elkülönített eredményszemléletû kettõs könyvviteli nyilvántartással kell eleget
tenni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti számviteli nyilvántartást a
Számviteli törvényben foglalt számviteli alapelvek figyelembevételével kell vezetni.
(3)42 Az SzKSz-ek, illetve a felügyeletüket ellátó fejezet
az államháztartási pénzügyi információs rendszer mûködtetéséhez és a zárszámadás összeállításához szükséges
adatokat az államháztartás szervezetei beszámolási és

40 A 27. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) és c) pontjával módosított szöveg.
41 A 29. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának b) és c) pontjával módosított szöveg.
42 A 30. § (3) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
c) pontjával módosított szöveg.
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könyvvezetés kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, illetve a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú melléklete szerinti adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésével biztosítják.
(4) A számviteli nyilvántartás vezetésére olyan számviteli szoftvert kell alkalmazni, amelyben a követelések és
kötelezettségek analitikus nyilvántartása a fõkönyvi nyilvántartáshoz integráltan kapcsolódik, vagyis az analitikus
tételek egyidejûleg, egy adatrögzítéssel bekerülnek az
analitikus és a fõkönyvi nyilvántartásba is. Ezzel kell biztosítani a fõkönyvi és analitikus nyilvántartások automatikus számszaki egyezõségét.

31. §
(1) A 30. § (1) szerinti elkülönített számviteli nyilvántartás a KPSZE-nél a Schengen Alap támogatás és a hazai
társfinanszírozás elszámolására vonatkozó adatokat tartalmazza.
(2) A KPSZE-nek részletes az (1) bekezdés szerinti feladatok ellátására elkülönített, részletes számviteli eljárásrendet kell készítenie a Schengen Alap támogatással kapcsolatos elkülönített, eredményszemléletû kettõs könyvvezetés szabályaira vonatkozóan, amelynek részei:
a) számviteli folyamatok eljárási rendje;
b) számviteli politika, számlatükör, számlarend;
c) bizonylati album.
(3) A számviteli politika fõbb irányainak meghatározásáért, az elkészítésért és az elkészült számviteli politika jóváhagyásáért, annak végrehajtásáért a KPSZE vezetõje felelõs.
(4) A számviteli nyilvántartások vezetésének irányítására olyan legalább 3 éves számviteli gyakorlattal rendelkezõ szakembert kell alkalmazni, aki felsõfokú iskolai
végzettséggel és emellett legalább mérlegképes könyvelõi
képesítéssel vagy ezzel egyenértékû képesítéssel rendelkezik, valamint szerepel a Számviteli tv. 151. § (3)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartás valamelyikében, és ennek
megfelelõen rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel (igazolvánnyal).

32. §
(1)43 Az Európai Közösségek által igényelt évközi
adatszolgáltatásokat és éves pénzügyi jelentést a KPSZE
az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján, valamint az
SzKSz-ek nyilvántartásaiból nyert, általuk a KPSZE számára megküldött adatok (hazai társfinanszírozás) felhasználásával készíti el.
43 A 32. § (1) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
c) pontjával módosított szöveg.
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(2) A KPSZE az elkülönített számviteli nyilvántartásainak vezetése során köteles gondoskodni arról, hogy az
alábbi információk folyamatosan rendelkezésre álljanak:
a) a Schengen Alap támogatás összege az Európai
Bizottságtól történõ beérkezésétõl a fejlesztési feladatonkénti felhasználásig és a végsõ elszámolásig,
b) a megnyitott bankszámlák forgalma,
c) a követelések és kötelezettségek,
d)44 a megkötött szállítói szerzõdések és a vonatkozó
teljesítések nyilvántartása.

33. §
(1) A KPSZE-nél vezetett elkülönített számviteli nyilvántartásnak biztosítania kell a Schengen Alap támogatás és a
hazai társfinanszírozás felhasználásának nyomon követését.
(2)45 Az SzKSz-eknek a KPSZE által kért rendszeres és
soron kívüli adatszolgáltatásokat a KPSZE által megadott
határidõre teljesíteniük kell.

34. §
A KPSZE számviteli nyilvántartásaiban szereplõ hazai
társfinanszírozásra vonatkozó kifizetések összegét legalább negyedévente tételesen egyeztetni kell a társfinanszírozást biztosító fejezetek államháztartási könyvvezetésébõl származó kifizetési adatokkal.

VI. Fejezet
ELLENÕRZÉS
Pénzügyi irányítás és ellenõrzés
35. §
(1) A pénzügyi irányítási és ellenõrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint az Ámr. elõírásai az irányadók, az e fejezetben foglalt kiegészítésekkel.
(2)46 A Felelõs Hatóság, a KPSZE és az SzKSz-ek
a) olyan pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszert
alakítanak ki és mûködtetnek, amely biztosítja, hogy a
szervezetek tevékenysége szabályszerû és megfelelõen
szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes, az információk pontosak és a megfelelõ idõben rendelkezésre
állnak,
44 A 32. § d) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.
45 A 33. § (2) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
c) pontjával módosított szöveg.
46 A 35. § (2) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) és c) pontjával módosított szöveg.
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b) a tervezés, pénzügyi lebonyolítás és ellenõrzés feladatait funkcionálisan elkülönítik, ezen feladatok megfelelõ szabályozásáról a vonatkozó belsõ szabályzataikban
gondoskodnak,
c)47 a tervezés, pályáztatás, szerzõdéskötés, pénzügyi lebonyolítás, számviteli nyilvántartás és beszámolás folyamataiban biztosítják a négy szem elvének érvényesülését,
d) gondoskodnak az ellenõrzési nyomvonal kialakításáról és az esetleges változások haladéktalan átvezetésérõl,
e)48 olyan eljárásokat mûködtetnek, melyek biztosítják
az elszámolható költségek nemzeti és közösségi jogszabályokkal való összhangjának folyamatos ellenõrzését, a
szabálytalanságok megelõzését, feltárását, a szükséges
korrekciók megtételét és a jogosulatlanul kifizetett összegek behajtását.

36. §
(1)49 A közbeszerzési eljárás során, valamint a kifizetések teljesítését megelõzõen a KPSZE-nek ellenõriznie
kell, hogy azok a közösségi politikákkal összhangban vannak, továbbá megfelelnek-e
a) a versenypolitikai szabályoknak,
b) az állami támogatásokra vonatkozó szabályoknak
(beleértve a támogatások halmozódására vonatkozó szabályokat is),
c) a támogathatósági követelményeknek,
d) a közbeszerzésre vonatkozó elõírásoknak,
e) a környezetvédelemre, esélyegyenlõségre, tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó elõírásoknak.
(2)50 A pénzügyi lebonyolítás során kockázatelemzés
alapján a Szakmai Projektfelelõsnek biztosítania kell a kifizetéseket megelõzõ helyszíni ellenõrzések lefolytatását,
melynek keretében ellenõrizni kell a Schengen Alap támogatások megfelelõ fizikai és pénzügyi elõrehaladását, valamint azt, hogy a benyújtott számla összhangban van a
szerzõdéses feltételekkel, a fizikai és teljesítmény mutatószámok teljesítésével.

37. §
(1) A Schengen Alap támogatás felhasználásában érintett szervek kötelesek a felhasználással kapcsolatos dokumentumokat a program Európai Bizottság által történõ
végsõ pénzügyi lezárását követõ legalább 3 évig megõrizni, figyelembe véve a számviteli jogszabályok elõírásait is.
47 A 35. § (2) bekezdésének c) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 15. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.
48 A 35. § (2) bekezdés e) pontját a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet
15. §-ának (2) bekezdése iktatta be.
49 A 36. § (1) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 16. §-ának
(1) bekezdésével megállapított szöveg.
50 A 36. § (2) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 16. §-ának
(2) bekezdésével megállapított szöveg.
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(2) A szállítói szerzõdésekben külön pontban szerepeltetni kell a vonatkozó jogszabályokban elõírt dokumentációs és megõrzési kötelezettséget, illetve az azoknak, valamint a szerzõdés megsértése esetén alkalmazásra kerülõ
szankciókat (pl. visszafizetés).

Belsõ ellenõrzés
38. §
(1) A belsõ ellenõrzési tevékenység tekintetében az
Áht., valamint a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl
szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõírásai az
irányadók, az e fejezetben foglalt kiegészítéssel.
(2)51 A Felelõs Hatóság, a KPSZE, valamint az
SzKSz-ek mûködésének belsõ ellenõrzését biztosítani
kell. A belsõ ellenõrzési egységek az ellenõrzési jelentéseket kötelesek megküldeni a Felelõs Hatóság vezetõjének
is.

10%-os ellenõrzések
39. §
(1) A KEHI elvégzi a mûveletek mintavételen alapuló
– a Schengen Alap menedzsmentjérõl és monitoringjáról
szóló bizottsági határozat szerinti – 10%-os ellenõrzéseket.
(2) A KEHI-nek ellenõrzései során legalább az alábbiakat kell vizsgálnia:
a) a pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendszerek gyakorlati megvalósítását és mûködésük hatékonyságát;
b)52 a számviteli nyilvántartásokban a kiválasztott
számlák esetében egyeznek-e az adatok a KPSZE-nél, az
SzKSz-eknél és a szállítóknál;
c) az ellenõrzési nyomvonal kielégítõ voltát;
d) megfelelõ számú egyedi kiadási tétel típusának és
ütemezési idõpontjának a közösségi követelményeknek, a
mûveletek jóváhagyott leírásának, valamint a ténylegesen
elvégzett munkának való megfelelõségét;
e) az egyes mûveletek tényleges vagy szándékolt hasznosításának az Indikatív Programban leírt célokkal való
megfelelõségét;
f) a Schengen Alap támogatás elõírt mérték szerinti folyósítását, késedelem és levonás nélküli tényleges átutalásának megtörténtét a szállítók felé.

51 A 38. § (2) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) és c) pontjával módosított szöveg.
52 A 39. § (2) bekezdésének b) pontja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának c) pontjával módosított szöveg.
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(3) A KEHI a 10%-os ellenõrzésekrõl éves összesített
ellenõrzési jelentést készít, mely tartalmazza az elvégzett
kockázatelemzés leírását és a minták kiválasztásának indokolását is.
(4)53 Az éves összesített ellenõrzési jelentést a KEHI
elnöke minden évben február 28-ig megküldi az ÁBPE
Tárcaközi Bizottság részére. Az ÁBPE Tárcaközi Bizottság a jelentést 30 napon belül megtárgyalja. A végleges
összesített ellenõrzési jelentés elkészítésénél figyelembe
kell venni az ÁBPE Tárcaközi Bizottság véleményét. A
végleges éves összesített ellenõrzési jelentést a pénzügyminiszter megküldi a Felelõs Hatóság részére. A Felelõs
Hatóság az éves összesített ellenõrzési jelentést, az éves
idõközi jelentés részeként, az Európai Bizottság által az
adott évre meghatározott határidõre megküldi az Európai
Bizottság részére.

a) a szabálytalanságok nyilvántartásáért,
b) a szabálytalanságok kivizsgálására és a szükséges
intézkedésekre vonatkozó javaslat elkészítéséért,
c) a szabálytalanságokkal kapcsolatos döntések végrehajtásának nyomon követéséért,
d) a szabálytalanságokkal kapcsolatos negyedéves jelentések összeállításáért.

Ellenõrzési megállapítások és nyilvántartás

42. §

40. §

(1)56 A fejlesztési feladatok lebonyolítása során a KPSZE
és az SzKSz-ek a tapasztalt szabálytalanságokról, valamint
az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit hátrányosan érintõ egyéb tevékenységekrõl vagy azok alapos gyanújáról haladéktalanul kötelesek tájékoztatni a Felelõs Hatóság vezetõjét és a Vám- és Pénzügyõrség Országos Parancsnoksága
OLAF Koordinációs Irodát (a továbbiakban: VPOP OLAF
Koordinációs Iroda), továbbá intézkedni:
a) a fejlesztési feladatok elõírásai szerinti, illetve a szabályszerû lebonyolítás érdekében szükséges korrekciókról,
b) a személyi felelõsség megállapításáról,
c) a szabálytalansággal érintett összegnek a szabálytalanság felfedezésétõl számított két hónapon belüli behajtásáról.

(1) Az ellenõrzési megállapításoknak ki kell terjedni az
esetlegesen feltárt problémák rendszer jellegére, ennek
okaira, az ehhez kapcsolódó intézkedések megtételének
szükségességére.
(2) Az e rendeletben nevesített ellenõrzést végzõ szervezetek
a) nyomon követik a feltárt hiányosságok kapcsán elvégzett pénzügyi korrekciók megfelelõségét és az esetleges rendszerjellegû hibák kiküszöbölése érdekében megtett intézkedéseket;
b) gondoskodnak az ellenõrzési jelentések alapján elkészített intézkedési tervek és az azokban megfogalmazott
intézkedések megvalósítását tartalmazó nyilvántartások
vezetésérõl;
c) biztosítják az ellenõrzési dokumentáció teljességét a
programnak az Európai Bizottsággal történõ végsõ pénzügyi lezárását követõen legalább 3 évig, figyelembe véve a
Számviteli tv. elõírásait is.

VII. Fejezet
SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

(2)55 A szabálytalansági jelentési rendszer koordinációjáért – amely biztosítja a szabálytalanságokkal kapcsolatos
információáramlást, a szükséges tájékozottságot és a problémák egységes kezelését – a Felelõs Hatóság a felelõs.
(3) A szabálytalanságokkal kapcsolatos teendõket az
egyes szervezetek eljárásrendjük önálló fejezeteként kötelesek részletesen szabályozni.

(2)57 A KPSZE és az SzKSz vezetõje a megtett intézkedésekrõl és azok eredményeirõl azonnal kötelesek tájékoztatni a Felelõs Hatóság vezetõjét és a VPOP OLAF Koordinációs Irodát.
(3)58 A Felelõs Hatóságnál, a KPSZE-nél, valamint az
SzKSz-eknél alkalmazott köztisztviselõknek, illetõleg
más alkalmazásban álló, a közbeszerzési eljárás alkalmával beérkezett ajánlatok elbírálásában részt vevõ minden
személynek összeférhetetlenségi és pártatlansági nyilatkozatot kell tennie.

41. §
(1)54 A szabálytalanságok felfedése, megfelelõ kezelése és jelentése érdekében a Felelõs Hatóság, a KPSZE, valamint az SzKSz-ek kijelölnek egy szervezeti egységet
vagy személyt, amely vagy aki felelõs:
53 A 39. § (4) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 17. §-ával
megállapított szöveg.
54 A 41. § (1) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) és c) pontjával módosított szöveg.

55 A 41. § (2) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) pontjával módosított szöveg.
56 A 42. § (1) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. §-ának
(1) bekezdésével megállapított szöveg.
57 A 42. § (2)–(6) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet
23. §-ának b) és e) pontjával módosított szöveg.
58 A 42. § (3) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. §-ának
(2) bekezdésével megállapított szöveg.
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(4)59 A Felelõs Hatóság jogosult bármikor információt
kérni a KPSZE-tõl, valamint az SzKSz-ektõl a Schengen
Alap támogatás felhasználásával kapcsolatban. A KPSZE
és az SzKSz-ek kötelesek megadni ezen információt a
Felelõs Hatóságnak.

(2)64 A Felelõs Hatóság jelentésének alapját a KPSZE
és az SzKSz-ek vezetõi által benyújtott negyedéves jelentések adják.

(5)60 A KPSZE és az SzKSz vezetõje a tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekrõl, illetve amennyiben nem merült fel szabálytalanság vagy visszaélés, akkor
ennek tényérõl negyedévente jelentés formájában értesíti a
Felelõs Hatóság vezetõjét.

45. §

(6) A KPSZE és az SzKSz-ek vezetõje negyedévente tájékoztatják a Felelõs Hatóság vezetõjét a behajtott összegek újrafelhasználásának módjáról.

43. §
(1) Szabálytalanság esetén alkalmazható szankciók:
a) a folyósítás felfüggesztése,
b) a szállítói szerzõdés felmondása és a kifizetett támogatási összeg teljes egészének vagy egy részének visszafizettetése,
c) a szállítói szerzõdéstõl való elállás,
d) a szállító valamennyi támogatási rendszerbõl történõ
kizárása,
e) a büntetõ-, polgári jogi és fegyelmi eljárások kezdeményezése.
(2)61 Az (1) bekezdés a)–d) pontjában felsorolt szankciók foganatosításáért a Felelõs Hatóság a felelõs.
(3)62 Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt szankciókat a
Felelõs Hatóság, a KPSZE és az SzKSz-ek vezetõi kezdeményezik az illetékes hatóságoknál, illetve bíróságokon.

44. §
(1)63 Minden negyedévet követõ két hónapon belül a
Felelõs Hatóság a fejlesztési feladatok lebonyolítása során
tapasztalt szabálytalanságokról vagy visszaélésekrõl, az
ezekkel kapcsolatban megtett intézkedésekrõl, valamint
a folyó államigazgatási, bírósági eljárások helyzetérõl, illetve amennyiben nem merült fel szabálytalanság vagy viszszaélés, ennek tényérõl köteles jelentést küldeni a SATB és
– a VPOP OLAF Koordinációs Irodán keresztül – az
Európai Bizottság és az EU Csalásellenes Hivatal (OLAF)
részére.
59 A 42. § (4)–(6) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet
23. §-ának c) pontjával módosított szöveg.
60 A 42. § (5) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 18. §-ának
(3) bekezdésével megállapított szöveg.
61 A 43. § (2) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) pontjával módosított szöveg.
62 A 43. § (3) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) és c) pontjával módosított szöveg.
63 A 44. § (1) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) és e) pontjával módosított szöveg.

(1)65 A közbeszerzési ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásokban – kivéve, amennyiben központi költségvetési szerv a szállító – jelezni kell és a szállítói szerzõdésnek tartalmaznia kell megfelelõ, a teljesítési készséget
fokozó szerzõdést biztosító mellékkötelezettségeket a szabálytalanságok elkerülése érdekében, továbbá megfelelõ
szerzõdéses biztosítékokat, amelyek szabálytalanság vagy
eltérés esetén a kielégítés alapjául szolgálhatnak.
(2)66

46. §
A szállító köteles belsõ szabályozásában és szerzõdéseiben a személyi és anyagi felelõsséget meghatározni.
47. §67
A Kincstárban mûködõ Országos Támogatási Monitoring Rendszer az SzKSz-ek adatszolgáltatása alapján az
Ámr. VIII. fejezetében foglaltak szerint látja el feladatait.

48. §
(1)68 A Felelõs Hatóság kezdeményezésére az SzKSz-ek
intézkednek a Schengen Alap támogatás jogosulatlan vagy
szabálytalan utalásból, illetve felhasználásból eredõ
összegének visszautalásáról a KPSZE euró számlájára.
(2)69 A Felelõs Hatóság kezdeményezésére a KPSZE intézkedik a visszafizetendõ Schengen Alap támogatás
összegének és nettó kamatának (kamatból levonva a bankköltség) az Európai Bizottság felé történõ mielõbbi visszautalásáról.

64 A 44. § (2) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) és c) pontjával módosított szöveg.
65 A 45. § (1) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 19. §-ával
megállapított szöveg.
66 A 45. § (2) bekezdését a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 22. §-a hatályon kívül helyezte.
67 A 47. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának c) pontjával
módosított szöveg.
68 A 48. § (1) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) és c) pontjával módosított szöveg.
69 A 48. § (2) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) pontjával módosított szöveg.

6070

MAGYAR KÖZLÖNY

(3)70 Amennyiben a Felelõs Hatóság kezdeményezésére az SzKSz-ek visszafizetésre vonatkozó intézkedése
eredménytelennek bizonyul, a szabálytalanul vagy jogtalanul felhasznált Schengen Alap támogatás visszautalásáról a KPSZE euró számlája javára a Schengen Alap támogatásból finanszírozott fejlesztési feladatok hazai társfinanszírozási részét biztosító fejezet köteles gondoskodni a
fejezet költségvetésének terhére.
(4)71 Amennyiben a szabálytalanságban érintett összeg
2 hónapon belüli behajtása sikertelennek bizonyul, az
összeget a fejlesztési feladat szakmai lebonyolításáért felelõs fejezet költségvetésének terhére kell elszámolni.
Amennyiben a szabálytalanságban érintett összeg a késõbbiekben behajtásra kerül, az SzKSz gondoskodik annak a
fejlesztési feladat szakmai lebonyolításáért felelõs fejezet
költségvetése részére történõ visszatérítésérõl.

2006/83. szám

a) a vita rendezésének – és az SzKSz és a KPSZE vezetõjének folyamatos tájékoztatása melletti – felelõssége és
költségei is õt terhelik;
b) az 1 000 000 eurót meghaladó visszafizetési felszólítások esetén köteles döntést kérni a Kormánytól a vita rendezésének módjáról.
(4) Amennyiben a visszafizetési kötelezettség a
KPSZE-nek felróható okból keletkezett, akkor a KPSZE
felügyeletét ellátó szerv köteles haladéktalanul intézkedni
az elszámolásról és a pénzügyi rendezésrõl az (1) bekezdésben meghatározott, Európai Bizottság felé való visszafizetési kötelezettséget teljesített szerv részére.

VIII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

49. §
(1)72 A Schengen Alap támogatás jogosulatlan vagy
szabálytalan felhasználásából eredõ felelõsség az
SzKSz-t, a visszafizetendõ összeg az adott fejlesztési feladat szakmai lebonyolításáért felelõs fejezetet, illetve annak jogutódját terheli.
(2)73 A Felelõs Hatóság köteles tájékoztatni
a) minden esetben az SzKSz és a KPSZE vezetõjét a
visszafizetési felszólítás kézhezvételétõl számított 5 munkanapon belül, továbbá
b) a visszafizetési felszólítás kézhezvételétõl számított
30 munkanapon belül a Kormányt is, amennyiben a visszafizetési felszólításban szereplõ összeg meghaladja az
1 000 000 eurót.
(3) Amennyiben a visszafizetési felszólítást az Európai
Bizottsággal szemben a Felelõs Hatóság vitatja,

70 A 48. § (3) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
b) és c) pontjával módosított szöveg.
71 A 48. § (4) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
c) pontjával módosított szöveg.
72 A 49. § (1) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 23. §-ának
c) pontjával módosított szöveg.
73 A 49. § (2)–(3) bekezdése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet
20. §-ával megállapított szöveg.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
50. §74
E rendelet a Schengen Alap lebonyolítását szabályozó
„a Schengeni Támogatás igazgatásáról és felügyeletérõl”
szóló C(248)2004 számú Bizottsági Határozatnak való
megfelelést szolgálja.

51. §
(1) Ez a rendelet a Schengen Alap menedzsmentjérõl és
monitoringjáról szóló bizottsági határozat hatálybalépésének napján lép hatályba75.
(2)76

74 Az 50. § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított
szöveg.
75 A Schen ge ni Tá mo ga tás igaz ga tá sá ról és fel ügye le té rõl szóló
C(248)2004 számú Bizottsági Határozat 2004. február 5-én hatályba lépett,
az Európai Bizottság errõl 2004. május 10-i keltezésû levelében tájékoztatta a
magyar felet.
76 Az 51. § (2) bekezdését a 143/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 22. §-a
hatályon kívül helyezte.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi
Hivatalának
(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.)
hirdetménye
Az FVM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatala értesíti a Nyírparasznya településen érdekelt részarány-földtulajdonosokat, hogy az 1993. évi II. törvény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján
2006. augusztus 29-én (kedd) 9.00 órakor
a Nyírparasznya Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében nyilvános sorsolást tart a Vajai II. Rákóczi Szövetkezet
földalapjában lévõ részarány-földtulajdon helyének meghatározása céljából.
A sorsolásra kijelölt földrészletek az alábbiak:
Település: Nyírparasznya
Helyrajzi szám

Mûvelési ág

Terület
(ha, m2)

AK érték

Kiadható AK

Korlátozó intézkedés

038/2

fás terület

0,1491

0,52

0,52

–

047/27b

szántó

1,0680

4,49

4,49

–.

047/27a

gyümölcsös

7,1796

174,46

174,46

–

047/28

szántó

1,5981

12,78

6,39

–

057/19

gyümölcsös

0,2078

6,50

6,50

–

057/40

gyümölcsös

1,0371

32,46

32,46

–

070/1a

gyümölcsös

16,6161

520,08

47,97

–

070/1b

erdõ

0,6591

2,31

–

070/1c

szántó

0,3451

2,76

–

083/4

szántó

0,3283

1,38

1,38

–

0109/1a

szántó

1,1919

11,82

11,82

–

0109/1b

erdõ

0,3881

1,36

1,36

–

0109/5a

szántó

0,9863

6,52

1,85

–

0109/5b

fás terület

0,0518

0,18

–

0109/5c

fás terület

0,0588

0,21

–

A sorsolás nyilvános. A sorsoláson a szövetkezetben még ki nem adott részarány-földtulajdonnal rendelkezõ személyek
vehetnek részt.
A sorsoláson bármely okból meg nem jelenõ jogosult késõbb a mulasztásra hivatkozva semmiféle jogot nem érvényesíthet, ebbõl az okból a sorsolás eredménye nem változtatható meg.
Akinek a nyilvános sorsolás jogos érdekeit érinti vagy sérti, törvénysértésre hivatkozással a sorsolást követõ 48 órán belül az FVM Fõvárosi és Pest Megyei Földmûvelésügyi Hivatalhoz címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi Hivatalnál kifogást nyújthat be.
Csongrádi Zoltán s. k.,
mb. hivatalvezetõ
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A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási
Hivatal a 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 73. § (1) bekezdése alapján – az eddig közzétetteken kívül – az alábbi elveszett, megsemmisült gépjármû törzskönyvek sorszámát
teszi közzé:
648801C
704367C
087746B
623859E
863548A
759749B
952778A
762142D
001311C
191385G
491639D
482842E
131257C
106669F
254427C
623348E
289430D
615425A
809863B
339307D
027230F
590356C
160265E
598320C
434733D
531634D
870064C
421726G
955803C
809480A
416766E
254910E
359284E
409079D
512375B
621439B
204319F
360882E
474504D
959476F
723326C
645650C
438441F
251741D
096891E
261112F
956418F
746191A
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757173E
100356G
829541D
144829B
886880E
858005D
905560B
937733B
191070D
323493C
576573B
022134E
524170E
436751C
868034E
055157G
965713E
203912C
579018B
188783E
526029A
505199C
124974A
421332C
054370D
925546F
312943C
888762C
025347D
589074C
788455A
515154A
761987C
261398E
460590E
223452A
005859D
247582G
453069D
091501E
120046F
979792A
215535F
201229F
683739C
758886E
695951F
380520C
417008E
993132B
655404D
867983A
622340F
766955D
561763E
874372C
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811600E
464009F
604768A
046770C
796936E
887017A
086165C
305373D
302411F
431755E
456213D
908614C
193846C
766853D
446172E
802569D
224233C
522415D
449988D
038749D
473807D
438443F
240109A
985326B
855932D
424602B
630153C
250815D
128809F
891604E
988957B
614087B
149843C
431779B
781398A
643523C
229356A
166032C
674114D
094967C
746429C
853739C
696544F
548771C
332712D
715641A
583733B
845075B
309513D
378673A
981649F
742831A
646589F
933817D
842127B
671433B

6073
914009F
333914B
376442D
928976E
762900A
314268D
744692A
069147E
525834C
407495E
807249A
090157D
326197B
846581E
602501C
370465C
350194C
687405F
490120E
822754C
948952A
990762A
569920A
448800D
027085D
431655F
150492A
048707G
544656B
502981C
661707C
628297A
299018C
776876D
606969B
498067E
421732C
474420D
437960E
728776A
850937B
988899C
501563A
457438B
328417D
645791A
768160B
309675F
729470B
368987C
502414A
009983D
132680D
188079C
211752B
114661G
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174218F
878211E
798822A
818228C
277941E
558197C
124770G
154617C
634220D
311019F
207257E
766724A
510432F
626430C
984164B
746716E
748173C
169692B
830582A
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155207C
588622E
103847D
985316C
256458C
645478C
158348E
514510B
298465E
134580A
781458F
556053F
663851D
585612A
344424F
980877E
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Helyesbítés: A Magyar Közlöny 2006. évi 79. számában megjelent, egyes szociálisan rászorult családok 2006. évi gázár- és távhõ-szolgáltatási támogatásáról szóló 138/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének II. pontjában a
„A gázmérõ azonosító száma…” szövegrész helyesen:
,,A gázmérõ azonosító száma.…… ügyfél/fogyasztási hely azonosító száma……”
(Kézirathiba)

ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!
2006. július 3-tól a Közlönybolt új helyre, a Magyar Hivatalos Közlönykiadó jogi szolgáltató
és tájékoztató központjába költözik, ahol a megszokott kiadványokon kívül bõvebb szolgáltatások
(jogszabálykeresés, irodai és nyomdai szolgáltatások, terméktámogatás, internetkávézó, olvasósarok stb.)
állnak az ügyfelek rendelkezésére.
Az új elérhetõségek:
Közlöny Centrum 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány utca – Nyár utca sarkán)
tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu, www.kozlonycentrum.hu
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

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

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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