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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi LVIII.
törvény

a közbeszerzésekrõl szóló
2003. évi CXXIX. törvény módosításáról*

1. § A köz be szer zé sek rõl szó ló 2003. évi CXXIX. tör -
vény (a to váb bi ak ban: Kbt.) 377. §-ának (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„(3) A Ta nács el nö ke az ál lam tit kárt meg il le tõ il let -
mény re, va la mint egyéb jut ta tá sok ra jogosult.”

2. § A Kbt. 394. §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A fõ tit kár a szak ál lam tit kárt meg il le tõ il let mény re, va -
la mint egyéb jut ta tá sok ra jogosult.”

3. § A Kbt. 395. §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(5) A Dön tõ bi zott ság el nö ke a szak ál lam tit kárt meg il -
le tõ il let mény re, va la mint egyéb jut ta tá sok ra jo go sult. Az
el nök he lyet tes fõ osz tály ve ze tõi illetményre jogosult.”

4. § E tör vény ki hir de té se nap ján lép ha tály ba; ren del ke -
zé se it azon ban 2006. jú li us 1-jé tõl kell alkalmazni.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés elnöke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 3-i ülés nap ján fo gad ta el.

A Kor mány ren de le tei

A Kormány
145/2006. (VII. 11.) Korm.

rendelete

a bányászatról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
végrehajtásáról  szóló

203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról

A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény
22.  §-ának (4) be kez dé sé ben, va la mint 50/A.  §-a (1) be -
kez dé sé nek b), e), i), j), k) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

A bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég re -
haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Vhr.) 6/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„6/B.  § (1) A szén hid ro gé nek re vo nat ko zó ku ta tá si jog
ado má nyo zá sá ra irá nyu ló ké re lem nek a 6.  § (1) be kez dés -
ben elõ ír ta kon túl me nõ en tar tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ szak mai-mû sza ki al kal mas sá gát iga zo -
ló be szá mo lót,

b) a ké rel me zõ – a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há -
rom évre vo nat ko zó, szám vi te li tör vénynek meg fe le lõ –
éves be szá mo ló ját, a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ há rom 
évre vo nat ko zó, a ké rel me zõ szak mai te vé keny sé gét és kö -
te le zett sé gei tel je sí té sét be mu ta tó be szá mo lót, vagy a nyil -
vá no san mû kö dõ rész vény tár sa ság – vá lasz tá sa sze rint –
éves tõzs dei je len té se érin tett ré szét; új szer ve zet ese té ben
a ké rel me zõ 3 évre  szóló, au di tált üz le ti ter vét,

c) a ku ta tá si mun ka prog ra mot (nap tá ri évek sze rin ti
szak mai bon tás ban, az évek sze rin ti költ ség ke re tek meg je -
lö lé sé vel).

(2) Az (1) be kez dés c) pont já ban elõ írt mun ka prog ram -
nak tar tal maz nia kell:

a) az el vég zen dõ ge o ló gi ai, geo fi zi kai, geo ké mi ai ér -
tel me zé se ket, il le tõ leg új ra ér tel me zé se ket,

b) a ter ve zett fel szí ni geo fi zi kai mé ré se ket tí pus és
mennyi ség sze rin ti bon tás ban (gra vi tá ci ós, mág ne ses, két-
vagy há rom di men zi ós sze iz mi kus mé ré sek stb.) és tí pu -
son ként a mennyi sé gek kel,

c) a mé lyí tés re ter ve zett ku ta tó fú rá so kat, a fú rá son -
kén ti mély ség vagy cél ob jek tum meg adá sá val és az ab ban
ter ve zett geo fi zi kai mé ré se ket,

d) a c) pont sze rint le mé lyí tett, vagy más meg le võ
mély fú rás (kút) igény be vé te le ese tén a ter ve zett kút mun -
ká la tok lé nye ges mû sza ki tar tal mát (to vább fú rás, ré teg -
vizs gá lat, ré teg ki zá rás) ku tan ként, és az ab ban ter ve zett
geo fi zi kai mé ré se ket.

(3) A Bt. 22/A.  §-ának (8) be kez dé sé ben elõ írt pénz ügyi 
biz to sí ték nyúj tá sá ról  szóló iga zo lást a szén hid ro gé nek re
vo nat ko zó ku ta tá si jog ado má nyo zá sá ra irá nyu ló el já rás -
ban a bá nya fel ügye let fel szó lí tá sá ra kell be csa tol ni.
A pénz ügyi biz to sí ték mér té két és nyúj tá sá nak mód ját a
bá nya fel ügye let ak kor fo gad hat ja el, ha az meg fe lel a
25/A.  §-ban elõ írt fel té te lek nek.

(4) A szén hid ro gé nek re vo nat ko zó ku ta tá si jog ado má -
nyo zá sa irán ti ké rel met el kell uta sí ta ni, ha a ké rel me zõ az
elõ írt biz to sí ték nyúj tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get.”

2.  §

A Vhr. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ku ta tá si te rü le tet blok kok ban kell meg ál la pí ta ni.
A ku ta tá si blokk tér ké pi ve tü le te egye nes sza ka szok kal
 határolt zárt sok szög. Ve tü le ti ha tár vo nal le het az or szág -
ha tár, il let ve más mes ter sé ges ob jek tum vagy ter mé sze ti
kép zõd mény ha tár vo na la is. Egy ku ta tá si te rü le ten be lül
min den blokk leg alább egy ha tá ro ló ol dal lal kell érint kez -
zen a szom szé dos blok kal.
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Egy ku ta tá si blokk te rü le te leg fel jebb
a) szén hid ro gé nek ese té ben 400 km2;
b) sze nek és ba u xit fé lék ese té ben 50 km2;
c) érc tar tal mú ás vá nyi nyers anya gok ese té ben 30 km2;
d) egyéb szi lárd ás vá nyi nyers anya gok ese té ben 8 km2

le het.
Azo nos ás vá nyi nyers anyag ra – a szén hid ro gé nek ki vé -

te lé vel – egy bá nya vál lal ko zó egy ide jû leg leg fel jebb
nyolc ku ta tá si blok kon ren del kez het ku ta tá si jog gal.”

3.  §

A Vhr. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A bá nya te lek mó do sí tá sá ra irá nyu ló el já rás ban a
bá nya te lek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al -
kal maz ni. Ha a mó do sí tás a bá nya te lek ben ta lál ha tó ás vá -
nyi nyers anyag(ok) be so ro lá sá nak vál toz ta tá sá ra irá nyul, a 
mó do sí tás ról az an nak alap já ul szol gá ló föld ta ni szak ér tõ
ál tal el len jegy zett kész let szá mí tá si je len tés alap ján és az
MGSZ szak vé le mé nyé nek figye lembe véte lével a bá nya -
ka pi tány ság dönt.”

4.  §

A Vhr. 12/A.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal a meg hosszab bí tás
irán ti ké rel met el uta sít ja, ha a szer zõ dé si aján lat be ter jesz -
té sé tõl szá mí tott 180 na pon be lül a fe lek a szer zõ dést nem
kö töt ték meg.”

5.  §

A Vhr. 25.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Bt. 41.  §-ában fog lalt ren del ke zé se ken ala pu ló
bír ság össze gé nek fel sõ ha tá ra 10 000 000 fo rint. Ha a bír -
ság ki sza bá sá nak alap ját ké pe zõ jog el le nes ál la po tot a kö -
te le zett a ki tû zött ha tár idõ re nem szün te ti meg, vagy a jog -
sér tést is mé tel ten el kö ve ti, a bír ság is mé tel ten is ki szab ha -
tó. Az is mé telt bír ság fel sõ ha tá ra 30 000 000 fo rint. A bír -
ság mér té ké nek meg ál la pí tá sá nál fi gye lem mel kell len ni

– a jog el le nes ma ga tar tás tu da tos sá gá ra és cél za tos sá -
gá ra,

– a jog el le nes ma ga tar tás ve szé lyez te tõ jel le gé re,
– a jog el le nes ma ga tar tás sal oko zott hát rány mér té ké re,
– a jog sér tés is mét lõ dé sé re.”

6.  §

A Vhr. a kö vet ke zõ 25/A.  §-sal egé szül ki:
„25/A.  § (1) Pénz ügyi biz to sí ték ként olyan ere de ti

bank ga ran cia fo gad ha tó el, amely

a) a Bt. 22/A.  §-a (8) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
összeg re szól és az en ge dé lye zés re kért ku ta tá si idõ szak ra
ér vé nyes, va la mint a ga ran ci át vál la ló hi tel in té zet ki elé gí ti 
a Bt. 22/A.  §-a (8) be kez dé sé ben tá masz tott kö ve tel mé -
nye ket,

b) ok irat ban a ga ran ci át vál la ló hi tel in té zet arra vál lal
kö te le zett sé get, hogy a Bt. 22/A.  §-ának (9) be kez dé se
sze rin ti ese tek ben, az MBH igény be je len té se alap ján, fel -
té tel nél kül – leg fel jebb 3 ban ki na pon be lül – tel je sít,

c) ki zá ró lag a bá nya fel ügye let jó vá ha gyá sá val von ha tó 
vissza, vagy vissza von ha tat lan.

(2) Nem fo gad ha tó el a bank ga ran cia, ha a bankgaran -
ciát nyúj tó, il le tõ leg fe lül ga ran tá ló hi tel in té zet tel szem ben 
a hi tel in té ze tek rõl és pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló
1996. évi CXII. tör vény 157.  §-a sze rin ti ki vé te les in téz ke -
dés re ke rül sor.

(3) A bank ga ran ci á nak tar tal maz nia kell
a) a bank ga ran ci át nyúj tó hi tel in té zet meg ne ve zé sét,

bank szám la szá mát,
b) az Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség tag ál la má ban szék -

hellyel nem ren del ke zõ kül föl di hi tel in té zet ga ran ci á ja
ese tén a fe lül ga ran tá ló bank (hi tel in té zet) meg ne ve zé sét,
bank szám la szá mát,

c) a meg bí zó ne vét, cí mét, bank szám la szá mát, adó szá -
mát,

d) a ga ran cia össze gét szám mal és be tû vel,
e) a ga ran cia ér vé nyes sé gé nek kez dõ és vég sõ idõ -

pont ját,
f) az (1) be kez dés b) és c) pont já ban fog lalt kö te le zett -

ség vál la lást.
(4) Pénz ügyi biz to sí ték nyúj tás ra kö te les, szén hid ro gé -

nek re vo nat ko zó ku ta tás ese tén, amennyi ben a biz to sí ték
össze ge nem éri el a Bt. 22/A.  §-ának (8) be kez dé se sze rin -
ti mér té ket, azt a bá nya fel ügye let ha tá ro za ta alap ján,
30 na pon be lül a tör vényes mér ték re ki kell egé szí te ni.

(5) A pénz ügyi biz to sí ték ról a bá nya fel ügye let olyan
nyil ván tar tást kö te les ki ala kí ta ni és fo lya ma to san ve zet ni,
amely nek alap ján meg ál la pít ha tó

a) a biz to sí ték nyúj tá sá ra kö te le zett az azo no sí tás hoz
szük sé ges ada tok kal, tör vényes vagy meg ha tal ma zott kép -
vi se lõ je,

b) az en ge dé lye zett ku ta tá si te vé keny ség, amely re a
biz to sí ték vo nat ko zik,

c) a biz to sí ték mér té ke, nyúj tá sá nak mód ja,
d) a pénz ügyi biz to sí ték nyúj tás ban köz re mû kö dõ hi tel -

in té zet és a biz to sí ték nyúj tá si ok má nyok ada tai,
e) a pénz ügyi biz to sí ték vissza vo ná sa, fel hasz ná lá sa,

ér vé nye sí té se, ki egé szí té se,
f) a ren del ke zés re álló, fel hasz nál ha tó sza bad ke ret

össze ge, le já rat sze rint rész le tez ve.”

7.  §

(1) A Vhr. 3. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.
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(2) A Vhr. 1. szá mú füg ge lé ke e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rint mó do sul.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 46. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a (2) és (3) be kez dés ben fog lalt ki -
vé te lek kel a ha tály ba lé pést köve tõen in dult ügyek ben kell
al kal maz ni.

(2) A Vhr. e ren de let 1.  §-ával meg ál la pí tott 6/B.  §-a és
a 2.  §-ával meg ál la pí tott 7.  §-ának (1) be kez dé se a Bt.
22/A.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lalt – e ren de let ren del -
ke zé se i nek meg fe le lõ mó do sí tást, ki egé szí tést is meg fele -
lõen tar tal ma zó – új hir det mény nek az Eu ró pai Unió Hi va -
ta los Lap já ban tör tént köz zé té te lét köve tõen be nyúj tott
ké rel mek alap ján in dult el já rá sok ban kell al kal maz ni.

(3) A Vhr. e ren de let 5.  §-ával meg ál la pí tott 25.  §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ma ga sabb bír ság mér té ke 
a ren del ke zés ha tály ba lé pé sét köve tõen el kö ve tett jog sér -
té sek ese té ben al kal maz ha tó.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a bá nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény vég -
re haj tá sá ról  szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 106/2005. (VI. 16.) Korm. ren de let

10.  §-a, 12.  §-ának (1) be kez dé se, 17.  §-ában a Vhr.
12.  §-ának (4) be kez dé sét meg ál la pí tó rész, 18.  §-ában a
Vhr. 12/A.  §-ának (5) be kez dé sét meg ál la pí tó rész, va la -
mint 29.  §-ának (1) be kez dé se.

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

1. számú melléklet
a 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A Vhr. 3. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ szö veg rész lép:

[A bá nya fel ügye le ti ha tó sá gi fel ada to kat el lá tó sze mé -
lyek ré szé re biz to sí tan dó szol gá la ti iga zol vány és jel vény
biz to sí tá sá nak, hasz ná la tá nak és nyil ván tar tá sá nak rész -
le tes sza bá lyai]

„3. A jel vény le írá sa: 40×45 mm át mé rõ jû, ová lis ala -
kú, ezüst szí nû fém jel vény, me lyen jobb ról és bal ról fél kör
alak ban futó cser tölgy ágak fe lül nyi tott szá rai kö zött kö -
zé pen el he lye zett, szí nes re zo mán co zott Ma gyar Köz tár -
sa ság cí mer, a fél kör ívek kö zép pont já ban a bá nyász jel -
vény (ka la pács és ék, egy mást ke resz te zõ nye lek kel), alul
„BÁNYAFELÜGYELET” fel irat he lyez ke dik el.”
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2. számú melléklet a 145/2006. (VII. 11.) Korm. rendelethez

A Vhr. 1. szá mú füg ge lé ke he lyé be a kö vet ke zõ füg ge lék lép:

1. szá mú füg ge lék a 203/1998. (XII. 19.) Korm. ren de let hez

„BÁNYAFELÜGYELETI SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY
bányafelügyeleti hatósági feladatok ellátására

Iga zol vány szá ma: ........................      (Ér vé nyes vissza vo ná sig!)

FÉNYKÉP

  Mun kál ta tó neve, szék he lye:..............................................................................................................

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

Név:.....................................................................................................................................................................................
Be osz tás: .............................................................................................................................................................................

Az iga zol vány tu laj do no sa jo go sult ...................................................................... ille té kességi te rü le tén a bá nya fel -
ügye le ti ha tó sá gi fel ada tok el lá tá sá ra.

Kelt: ......................................., 2...... év ............... hó ...... nap ján

P. H.
.............................................................

Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal
el nök

Pót lap:
Az iga zol vány tu laj do no sát köz igaz ga tá si el já rá sa so rán meg il le ti a hi va ta los sze mé lyek nek járó bün te tõ jo gi vé de lem.
Jo go sult a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény ben, a bá -
nyá szat ról  szóló 1993. évi XLVIII. tör vény ben, va la mint vég re haj tá si ren de le te i ben és a kü lön jog sza bály ban meg ha tá -
ro zott el len õr zés re és in téz ke dé sek meg té te lé re.”



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 kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló 1997.
évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 83.  §-a
(2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján a Kor mány a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

Az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz to sí tá si
Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá lya i ról
 szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let (a továb biak ban:
Kr.) 30.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[(4) Nem szá mol ha tó el a fi nan szí ro zó felé já ró be teg-
szak el lá tá si tel je sít mény ként]

„a) a fek võ be teg osz tá lyon ke ze lés alatt álló, va la mint a 
fek võ be teg-gyógy in té zet bõl tör tént el bo csá tást köve tõen a 
fek võ be teg-el lá tást nyúj tó in téz mény ben a HBCs fel sõ ha -
tár nap já ig, de leg alább 10 na pig a be teg ré szé re nyúj tott
szak el lá tás, ki vé ve a sür gõs sé gi be teg el lá tá si egy ség ben
nyúj tott és 6 órán be lül be fe je zett el lá tást, a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott cse cse mõ ko ri szû ré se ket, to váb bá
a fek võ be teg-el lá tást in do ko ló be teg ség gel össze nem füg -
gõ on ko ló gi ai és ci to ló gi ai szû ré se ket, amennyi ben azok
el vég zé se a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint nem tör -
tént meg;”

2.  §

A Kr. 37.  §-a a kö vet ke zõ új, (4) be kez dés sel egé szül ki,
egy ide jû leg a je len le gi (4)–(6) be kez dés szá mo zá sa
(5)–(7) be kez dés re mó do sul:

„(4) A 8. szá mú mel lék let ben meg ha tá ro zott kró ni kus
el lá tá sok csak azok ról az osz tá lyok ról szá mol ha tók el,
ahol a kró ni kus ágy szám el éri a ti zet.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Kr.
40.  §-ának (11) be kez dé sé ben a „37.  § (4) be kez dés” szö -
veg rész he lyé be a „37.  § (5) be kez dés” szö veg rész lép.

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

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
28/2006. (VII. 11.) EüM

rendelete

a Magyar Gyógyszerkönyv VIII. kiadásának
alkalmazásáról

Az em be ri al kal ma zás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl és
egyéb, a gyógy szer pi a cot sza bá lyo zó tör vények mó do sí tá -
sá ról  szóló 2005. évi XCV. tör vény 32.  §-a (5) be kez dé sé -
nek m) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Gyógy szer könyv VIII. ki adá sa (Pharma -
copoeia Hun ga ri ca edi tio VIII. Ph.Hg.VIII.) (a továb biak -
ban: VIII. Ma gyar Gyógy szer könyv) e ren de let ha tály ba -
lé pé sé nek nap já tól al kal ma zan dó.

2.  §

(1) A VIII. Ma gyar Gyógy szer könyv a gyógy szer ké szí -
tés, a gyógy szer mi nõ ség, a gyógy szer el len õr zés és a
gyógy szer mi nõ sí tés ál ta lá nos szak mai sza bá lya it, va la -
mint az egyes gyógy sze rek mi nõ sé gét és össze té te lét tar -
tal ma zó hi va ta los ki ad vány.

(2) A VIII. Ma gyar Gyógy szer köny vet az Or szá gos
Gyógy sze ré sze ti In té zet (a továb biak ban: OGYI) – az
egész ség ügyi mi nisz ter ál tal ki ne ve zett szer kesz tõ bi zott -
ság köz re mû kö dé sé vel – szer kesz ti.

(3) Az OGYI a (2) be kez dés ben fog lalt fel ada ta ke re té -
ben a VIII. Ma gyar Gyógy szer könyv ál ta lá nos fe je ze te it,
ál ta lá nos cik ke lye it és egye di cik ke lye it mó do sít hat ja,
azo kat tö röl he ti, és a VIII. Ma gyar Gyógy szer köny vet to -
váb bi ál ta lá nos fe je ze tek kel, ál ta lá nos cik ke lyek kel és
egye di cik ke lyek kel, va la mint egyéb mi nõ sé gi elõ -
írásokkal ki egé szít he ti az Eu ró pai Gyógy szer könyv vál to -
zá sa i ra is fi gye lem mel. Ezen vál to zá sok ról az OGYI köz -
le ményt tesz köz zé a hon lap ján, va la mint az Egész ség ügyi
Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban az Eu ró pa Ta nács Köz -
egész ség ügyi Bi zott sá ga ál tal rend sze res idõ kö zön ként
meg ál la pí tott ha tár idõk kel össz hang ban.

3.  §

A gyógy sze rek for ga lom ba ho za ta li el já rá sa, a for ga -
lom ba ho za ta li en ge dély mó do sí tá sa, a for ga lom ba ho za -
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tal ra en ge dé lye zett ké szít mé nyek és ki in du lá si anya ga ik
gyár tá sa, el len õr zé se so rán az Eu ró pai Gyógy szer könyv
min den kor ha tá lyos elõ írását kell al kal maz ni, ha a
VIII. Ma gyar Gyógy szer könyv nem tar tal maz rá elõ írást.
Az Eu ró pai Gyógy szer könyv elõ írásainak ha tály ba lé pé sé -
rõl az OGYI köz le ményt tesz köz zé az Egész ség ügyi
 Minisztérium hi va ta los lap já ban az Eu ró pa Ta nács Köz -
egész ség ügyi Bi zott sá ga ál tal rend sze res idõ kö zön ként
meg ál la pí tott ha tár idõk kel össz hang ban.

4.  §

(1) A VII. ki adá sú Ma gyar Gyógy szer könyv nek vagy az 
OGYI ál tal ki adott mi nõ sé gi elõ írásnak meg fe le lõ gyógy -
szer anya gok, dro gok, il ló ola jok és gyógy sze rek e ren de let
ha tály ba lé pé se kor for ga lom ban levõ, vagy az ille té kes ha -
tó ság ál tal mi nõ sí tett, to váb bá a gyógy szer gyár tók nál,
 illetve a for gal ma zók nál kész let ben lévõ té te lei le já ra ti
ide jü kig, de leg fel jebb 2008. de cem ber 31. nap já ig ma -
giszt rá lis gyógy szer ké szí tés és gyógy szer nek nem mi nõ -
sü lõ gyógy ha tá sú ké szít mény elõ ál lí tá sa cél já ra fel hasz -
nál ha tók és for gal maz ha tók.

(2) A gyógy sze rek for gal ma zá sa so rán a gyógy szer -
anya gok nak a VII. ki adá sú Ma gyar Gyógy szer könyv sze -
rin ti hi va ta los neve – amennyi ben az el tér a VIII. Ma gyar
Gyógy szer könyv ben al kal ma zott el ne ve zés tõl – leg fel -
jebb 2008. de cem ber 31-éig hasz nál ha tó.

(3) A gyógy szer tá ri tá ro ló edé nyek fel ira to zá sa a VII. ki -
adá sú Ma gyar Gyógy szer könyv sze rin ti hi va ta los ne vek -
kel – amennyi ben azok el tér nek a VIII. Ma gyar Gyógy -
szer könyv ben al kal ma zott el ne ve zé sek tõl – leg fel jebb
2008. de cem ber 31-ig hasz nál ha tó.

5.  §

A VIII. Ma gyar Gyógy szer könyv nek az OGYI köz le -
mé nyé vel tör té nõ mó do sí tá sa, va la mint a 3.  § sze rin ti köz -
le mény az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um hi va ta los lap já ban
tör té nõ köz zé té telt kö ve tõ 5. nap tól al kal ma zan dó.

6.  §

(1) Ez a ren de let 2006. au gusz tus 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a VII. ki -
adá sú Ma gyar Gyógy szer könyv ha tály ba lép te té sé rõl  szóló 
8/1987. (VII. 28.) EüM ren de let ha tá lyát vesz ti az zal, hogy 
a VII. ki adá sú Ma gyar Gyógy szer könyv nek a VIII. Ma -
gyar Gyógy szer könyv vel nem érin tett ren del ke zé se it az
OGYI el len ke zõ köz le mé nyé nek köz zé té te lé ig al kal maz ni 
kell.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Ál la mi
Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat át szer ve zé sé -

vel kap cso la tos egyes mi nisz te ri ren de le tek mó do sí tá sá ról
 szóló 6/1999. (IV. 2.) EüM ren de let 8.  §-a ha tá lyát vesz ti.

(4) A VII. ki adá sú Ma gyar Gyógy szer könyv al kal ma -
zan dó ren del ke zé se it – cí mük, il let ve cik ke lyük meg je lö -
lé sé vel – az OGYI elsõ íz ben e ren de let ha tály ba lé pé sé ig,
ezt köve tõen pe dig a (2) be kez dés ben fog lalt köz le mény
köz zé té te lét kö ve tõ 30 na pon be lül hi va ta los lap já ban köz -
zé te szi.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
45/2006. (VII. 11.) GKM

rendelete

a vasúti társaságok mûködésének
engedélyezésérõl

A vas úti köz le ke dés rõl  szóló 2005. évi CLXXXIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vtv.) 88.  § (2) be kez dé sé nek
1. pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
rendelem el:

Mûködési engedély

1.  §

(1) A több vas úti te vé keny sé get vég zõ vas úti tár sa ság
vas úti köz le ke dé si te vé keny sé gen ként el kü lö nült üz let -
ága i nak kü lön-kü lön meg kell fe lel ni ük a mû kö dé si en ge -
dély ki adá sa fel té te le i nek.

(2) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re vo nat ko zó mû -
kö dé si en ge dély tar tal maz za az érin tett pá lya sza ka szok té -
te les fel so ro lá sát.

(3) Vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re vo nat ko zó mû -
kö dé si en ge dély alap ján az en ge dé lyes – amennyi ben jog -
erõs vas út biz ton sá gi en ge déllyel is ren del ke zik – jo go sult

a) a sa ját tu laj do ná ban, va la mint a kü lön szer zõ dés
alap ján tar tós hasz ná la tá ban vagy üze mel te té sé ben álló
vas úti jár mû vel pá lya fenn tar tá sa cél já ból a vas úti pá lya -
há ló za tot igény be ven ni,

b) a vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé vel össze füg gõ
cél ból áru szál lí tá si, va la mint a Vtv. 2.  §-a (2) be kez dé sé -
nek 4. pont ja ha tá lya alá nem tar to zó sze mély szál lí tá si te -
vé keny sé get vé gez ni,
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c) a Vtv. 3. mel lék le te III. ré szé nek b) pont já ban
meg je lölt te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges vas úti jár -
mû vek kel az ott meg je lölt vas úti te vé keny sé get vé gez -
ni, és a vas úti jár mû vek kel eb bõl a cél ból a vas úti pá lyán 
köz le ked ni.

(4) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re vo nat ko zó mû -
kö dé si en ge délyt a vas úti pá lya há ló zat mû köd te tõ je más ra
nem ru ház hat ja át.

(5) A sa ját célú vas úti pá lya há ló zat ra vo nat ko zó mû kö -
dé si en ge déllyel (a továb biak ban: sa ját célú vas úti mû kö -
dé si en ge dély) ren del ke zõ vas úti tár sa ság a vas úti jár mû -
vek át adá sa cél já ból igény be ve he ti azon ál lo más vá gány -
há ló za tá ból erre ki je lölt és a mû kö dé si en ge dé lyé ben kü -
lön – e cél meg je lö lé sé vel – fel tün te tett vá gá nyo kat, amely 
ál lo más ból a sa ját célú vas úti pá lya há ló zat ki ága zik.

(6) A vas úti tár sa ság a mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel -
mé ben meg je lölt ki egé szí tõ te vé keny sé gek kö zül vas úti
te vé keny sé ge kö ré ben ki zá ró lag azok nak a vég zé sé re jo -
go sult, ame lye ket a Ma gyar Vas úti Hi va tal (a továb biak -
ban: Hi va tal) a mû kö dé si en ge dély ben jó vá hagy.

Üzleti jó hírnév

2.  §

(1) Az üz le ti jó hír név vel kap cso la tos kö ve tel mény nek
az a vas úti tár sa ság fe lel meg, amely el len sem csõd-, sem
fel szá mo lá si el já rás nincs fo lya mat ban, to váb bá amely nek
a Mun ka Tör vény köny ve sze rin ti ve ze tõ jé nél és a gaz da -
sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény (a továb biak ban: Gt.)
 szerinti ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nél (a továb biak ban együtt:
ve ze tõ) sze mé lyes meg bíz ha tó sá got ki zá ró ok nem áll
fenn.

(2) A ve ze tõ sze mé lyes meg bíz ha tó sá gát ki zár ja, ha

a) nem ren del ke zik a kü lön jog sza bály sze rin ti ha tó sá gi 
er köl csi bi zo nyít vánnyal;

b) egyé ni vál lal ko zói iga zol vá nyát vissza von ták,
amennyi ben egyé ni vál lal ko zó ként vég zi te vé keny sé gét;

c) ve ze tõ volt olyan gaz dál ko dó szer ve zet nél, ame lyet
a cég bí ró ság meg szün te té si el já rás so rán a cég jegy zék bõl
tö rölt;

d) a ko ráb ban ve ze té se alatt álló gaz dál ko dó szer ve ze -
tet ve ze tõi meg bí za tá sa alatt szo ci á lis, egész ség vé del mi,
mun ka-, il let ve vám jo gi jog sza bá lyok ban elõ írt kö te le zett -
sé ge i nek tel je sí té sé ben je lent ke zõ sú lyos vagy is mét lõ dõ
mu lasz tás  miatt jog erõ sen el ma rasz tal ták;

e) ve ze tõ volt olyan vas úti te vé keny sé get foly ta tó szer -
ve zet nél, amely nek mû kö dé si en ge dé lyét, vas út biz ton sá gi
ta nú sít vá nyát vagy vas út biz ton sá gi en ge dé lyét a Hi va tal,
il let ve a köz le ke dé si ha tó ság – ve ze tõi meg bí za tá sa alatt –
jog erõ sen vissza von ta vagy fel füg gesz tet te.

(3) A (2) be kez dés b), c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott
ki zá ró oko kat, az ügy ben el já ró ha tó ság, il let ve bí ró ság ha -
tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott öt évig,
d) pont já ban fog lal ta kat két évig kell az en ge dé lye zés so -
rán figye lembe ven ni.

(4) A sze mé lyes meg bíz ha tó ság kö ve tel mé nyé nek nem
fe lel meg az a ve ze tõ sem, aki re néz ve a (2) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ki zá ró okok va la me lyi ke a ké re lem be nyúj -
tá sát köve tõen kö vet ke zik be.

(5) A ké rel me zõ a kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét az 1. mel -
lék let ben fel so rolt ok ira tok kal kö te les iga zol ni, az egyes
en ge dé lyek ese té ben az iga zo lá sok ra elõ írt kü lö nös fel té -
te lek figye lembe véte lével.

(6) Nem ma gyar ál lam pol gár ese té ben az érin tett ve ze tõ
sze mé lyes jo gá nak ren del ke zé sei, a (2) be kez dés d) pont ja
ese té ben pe dig az ott írt okok ból el ma rasz talt mun kál ta tó
sze mé lyes jo gá nak ren del ke zé sei az irány adók.

(7) Ha a vas úti tár sa ság több en ge dély hez kö tött te vé -
keny sé get vé gez, a ve ze tõ re vo nat ko zó ren del ke zé se ket az 
egyes te vé keny sé ge ket vég zõ üz let ága i nak ve ze tõ jé re (ve -
ze tõ i re) is meg fele lõen al kal maz ni kell.

Pénzügyi teljesítõképesség

3.  §

(1) A pénz ügyi tel je sí tõ ké pes ség gel kap cso la tos kö ve -
tel mény nek az a vas úti tár sa ság fe lel meg,

a) amely – leg alább a mû kö dé si en ge dély ki adá sát kö -
ve tõ 12 hó na pos idõ tar tam ra – tel je sí te ni tud ja a vas úti
üze mi lé te sít mé nye i nek, a vas úti pá lyák és tar to zé ka i nak,
va la mint a vas úti jár mû ve i nek és esz kö ze i nek az ille té kes
ha tó ság ál tal elõ írt biz ton sá gi fe lül vizs gá la tá val, kar ban -
tar tá sá val össze füg gõ pénz ügyi kö te le zett sé ge it,

b) amely ren del ke zik a mû kö dés hez szük sé ges pénz -
ügyi esz kö zök kel, és iga zol ja, hogy a mû kö dé si en ge dély
irán ti ké rel me be nyúj tá sát kö ve tõ 12 hó na pos idõ szak ban
vár ha tó pénz ügyi kö te le zett sé ge it tel je sí te ni tud ja,

c) amely nek nincs 6 hó nap nál ré geb ben le járt adó-,
vám-, já ru lék fi ze té si, il let ve egyéb köz tar to zá sa (be le ért ve 
a köz le ke dé si ha tó ság, va la mint a Hi va tal felé fenn ál ló tar -
to zást is), ki vé ve, ha a tar to zás meg fi ze té sé re az ille té kes
ha tó ság gal egyez sé get kö tött, és

d) amely nek nincs 6 hó nap nál ré geb ben le járt tar to zá sa
a Vas úti Pá lya ka pa ci tás-el osz tó Szer ve zet és a pá lya vas úti 
tár sa sá gok felé, ki vé ve, ha a tar to zás meg fi ze té sé re az ille -
té kes szer ve zet tel egyez sé get kö tött.

(2) A ké rel me zõ az (1) be kez dés a)–d) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott kö ve tel mé nyek tel je sü lé sét a 2. mel lék let ben
fel so rolt ok ira tok kal kö te les iga zol ni, az egyes en ge dé lyek 
ese té ben az iga zo lá sok ra elõ írt kü lö nös fel té te lek figye -
lembe véte lével.
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Szakmai alkalmasság

4.  §

(1) A szak mai al kal mas ság gal kap cso la tos kö ve tel -
mény nek a vas úti tár sa ság ak kor fe lel meg, ha – több vas -
úti te vé keny sé get vég zõ vas úti tár sa ság ese tén az egyes te -
vé keny sé ge ket el kü lö nül ten vég zõ üz let ága kü lön-kü lön – 
ren del ke zik olyan irá nyí tó szerv vel, amely al kal mas a vas -
úti te vé keny ség fe let ti biz ton sá gos és meg bíz ha tó el len õr -
zés és fel ügye let gya kor lá sá ra.

(2) A vas úti tár sa ság az (1) be kez dés sze rin ti al kal mas -
ság kö ve tel mé nyé nek ele get tesz, ha

a) szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za ta a vas úti te vé keny -
ség el lá tá sá hoz szük sé ges va la mennyi szük sé ges szak mai
vagy szer ve ze ti ha tás- és fel adat kört, funk ci ót, va la mint a
tiszt ség vi se lõk al kal mas sá gi fel té te le it tar tal maz za,

b) az en ge dély kö te les te vé keny ség hez szük sé ges esz -
kö zök nek a ké rel me zõ szer ve ze tén kí vü li más sze mé lyek
vagy szer ve ze tek ál tal tör té nõ biz to sí tá sa, il let ve az en ge -
dély kö te les te vé keny sé gek ilyen sze mé lyek vagy szer ve -
ze tek ál tal tör té nõ vég zé se ese tén az üze mel te tés re át vett
esz kö zök mû sza ki és szak mai meg fe le lõ sé gé rõl, va la mint
a pol gá ri jogi szer zõ dés alap ján igény be vett szer ve ze tek,
sze mé lyek szak mai al kal mas sá gá ról tel jes kö rû en meg gyõ -
zõ dött,

c) a b) pont ban meg ha tá ro zott esz kö zök, szer ve ze tek,
il let ve sze mé lyek igény be vé te le ese tén a jog vi szony ra leg -
alább 12 hó na pos idõ tar tam ra vo nat ko zó szer zõ dés sel ren -
del ke zik,

d) az en ge dély kö te les te vé keny ség el lá tá sá ra igény be
vett szer ve ze tek, sze mé lyek el já rá sá ért úgy fe lel, mint ha
az adott te vé keny sé get a sa ját szer ve ze tén be lül lát ná el,

e) az or szá gos mû kö dé si en ge délyt ké rel me zõ in teg rált
vas úti tár sa ság üz let ágan ként el kü lö ní tett bel sõ el szá mo -
lás sal és szám vi te li ki mu ta tá sok kal ren del ke zik.

(3) A ké rel me zõ a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve -
tel mé nye ket a 3. mel lék let ben fel so rolt ok ira tok kal kö te les 
iga zol ni az egyes en ge dé lyek ese té ben az iga zo lá sok ra
elõ írt kü lö nös fel té te lek figye lembe véte lével.

A saját célú mûködési engedély kiadásának eltérõ
feltételei

5.  §

Az a vas úti tár sa ság, amely ki zá ró lag a Vtv. 18.  §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti te vé keny sé get vé gez, ele get tesz az
üz le ti jó hír név, a pénz ügyi tel je sí tõ ké pes ség, a szak mai
al kal mas ság és a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó bal ese ti ká rok
meg té rí té sé re való al kal mas ság kö ve tel mé nye i nek,
amennyi ben

a) iga zol ja, hogy a tár sa ság vas úti te vé keny sé gé ért
köz vet le nül fe le lõs sze mély nem esik a 2.  § (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok alá;

b) tel je sí ti a 3.  § (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel té telt és a Hi va tal ré szé re be nyújt ja az erre vo nat ko -
zó nyi lat ko za tot;

c) a Hi va tal hoz be nyújt ja az utol só hi te le sen le zárt üz -
le ti év rõl  szóló be szá mo ló ját;

d) a pénz ügyi hely ze té re vo nat ko zó an könyv vizs gá ló
vagy mér leg ké pes köny ve lõ ál tal ké szí tett és cég sze rû en
alá írt nyi lat ko za tot nyújt be a Hi va tal ré szé re;

e) a Hi va tal ré szé re hi telt ér dem lõ en iga zol ja a 4.  §-ban
fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té sét.

A térségi, az elõvárosi és a helyi mûködési engedély
kiadásának eltérõ feltételei

6.  §

(1) Az a vas úti tár sa ság, amely ki zá ró lag a Vtv. 2.  §-a
(2) be kez dé sé nek 16. pont ja, a Vtv. 15.  §-ának (1) be kez dé se 
vagy a Vtv. 16.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti te vé keny sé get
vé gez, ab ban az eset ben fe lel meg a jó hír név, a pénz ügyi tel -
je sí tõ ké pes ség, a szak mai al kal mas ság és a fe le lõs sé gi kör be
tar to zó bal ese ti ká rok meg té rí té sé re való al kal mas ság kö ve -
tel mé nye i nek, amennyi ben ele get tesz a 2–4.  §-ban meg -
határozott fel té te lek nek az zal, hogy a 3.  §-ban fog lal tak iga -
zo lá sá ra a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott könyv vizs gá ló
 által el ké szí tett vagy el len õr zött ok ira tok he lyett mérleg -
képes köny ve lõ nyi lat ko za ta is el fo gad ha tó.

(2) Az a vas úti tár sa ság, amely ki zá ró lag sí fel vo nó üze -
mel te té sét vég zi, ele get tesz a jó hír név, a pénz ügyi tel je sí -
tõ ké pes ség, a szak mai al kal mas ság és a fe le lõs ség vál la lás
kö ve tel mé nye i nek, amennyi ben

a) iga zol ja, hogy a tár sa ság vas úti te vé keny sé gé ért
köz vet le nül fe le lõs sze mély nem esik a 2.  § (2) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ki zá ró okok alá;

b) tel je sí ti a 3.  § (1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha -
tá ro zott fel té telt, és a Hi va tal ré szé re be nyújt ja az erre vo -
nat ko zó nyi lat ko za tot, va la mint tel je sí ti a 3.  § (1) be kez dés 
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té telt az zal, hogy en nek iga -
zo lá sá ra a 2. mel lék let b), il let ve c) pont já ban meg ha tá ro -
zott üz le ti ter vet 1 évre vo nat ko zó an kell csa tol nia;

c) a Hi va tal hoz be nyújt ja az utol só hi te le sen le zárt üz -
le ti év rõl  szóló be szá mo ló ját;

d) a pénz ügyi hely ze té re vo nat ko zó an könyv vizs gá ló
vagy mér leg ké pes köny ve lõ ál tal ké szí tett és cég sze rû en
alá írt nyi lat ko za tot nyújt be a Hi va tal ré szé re;

e) a Hi va tal ré szé re hi telt ér dem lõ en iga zol ja a 4.  §-ban
fog lalt kö ve tel mé nyek tel je sí té sét.

A térségi pályahálózat kijelölése

7.  §

(1) A Vtv. 15.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt el já rás igény -
be vé te le ese tén a ké rel me zõ nek ké rel mé ben meg kell
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 jelölnie, hogy a tér sé gi vas úti pá lya há ló zat ki je lö lé sét a
Vtv. 15.  § (2) be kez dé sé nek me lyik pont ja alap ján kéri.

(2) A Hi va tal ki je löl he ti a tér sé gi vas úti pá lya há ló za tot, ha
a) a Vtv. 15.  § (2) be kez dés a) pont já ra hi vat ko zás ese tén

a ké rel me zõ ké rel mé ben fel tün tet te azo kat az ada to kat, ame -
lyek bõl a vas úti pá lya há ló zat nak az or szá gos köz for gal mú
köz le ke dés ben be töl tött cse kély vol ta meg ál la pít ha tó és a
pá lya há ló zat tér sé gi jel le gét a Hi va tal meg ál la pít ja,

b) a Vtv. 15.  § (2) be kez dés b) pont já ra hi vat ko zás ese -
tén, ha a ké rel me zõ csa tol ta az érin tett ön kor mány za tok -
nak a Vtv. ezen pont já ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség vál -
la lás ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, amely re te kin tet tel a pá -
lya há ló zat nak a tér sé gi vé nyil vá ní tá sa in do kolt.

(3) A Hi va tal ki je lö li a tér sé gi vas úti pá lya há ló za tot, ha
a ké rel me zõ a Hi va tal ré szé re meg fele lõen iga zol ja, hogy
az érin tett pá lya há ló zat az or szá gos vas úti pá lya há ló zat -
hoz ké pest kes ke nyebb nyom tá vú.

Kérelem

8.  §

(1) A mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met a Hi va tal hoz
kell a je len ren de let ben meg ha tá ro zott tar ta lom mal és mó -
don, az elõ írt mel lék le tek kel együtt be nyúj ta ni. A mû kö -
dé si en ge délyt ké rel me zõ vas úti tár sa ság az egyes te vé -
keny sé gek re vo nat ko zó an kü lön-kü lön kö te les az en ge -
délyt ké rel mez ni. A ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg a
ké rel me zõ nek iga zol nia kell, hogy a kü lön jog sza bály ban
elõ írt igaz ga tás-szol gál ta tá si díj fi ze té si kö te le zett sé gé nek
ele get tett.

(2) Nem nyújt hat be ké rel met az a szer ve zet, amely nek a 
vas út vál la la tok mû kö dé sé nek en ge dé lye zé sé rõl  szóló
15/2002. (II. 27.) Kö ViM ren de let sze rint ki adott mû kö dé -
si en ge dé lye vissza vo ná sá nak jog erõ re emel ke dé sé tõl 2 év 
nem telt el.

9.  §

(1) Az en ge dély irán ti ké re lem nek tar tal maz nia kell
a) a ké rel me zõ szer ve zet ne vét, szék he lyét, te lep he -

lyét, te le fon szá mát, elekt ro ni kus le ve le zé si cí mét, kép vi -
se lõ jé nek meg ne ve zé sét és el ér he tõ sé gét,

b) a ter ve zett vas úti te vé keny ség le írá sát, a kért en ge -
dély tí pus meg ne ve zé sét,

c) az érin tett pá lya há ló zat meg je lö lé sét, or szá gos mû -
kö dé si en ge dély ese tén a nyílt hoz zá fé ré sû pá lya há ló za tot,

d) a vas úti te vé keny ség vég zé sé hez szük sé ges ki egé -
szí tõ te vé keny sé gek fel so ro lá sát.

(2) Az en ge dély irán ti ké re lem hez mel lé kel ni kell
a) a 2.  §-ban fog lalt kö ve tel mény (üz le ti jó hír név) iga -

zo lá sá ra az 1. mel lék let ben meg ha tá ro zott ok ira to kat,

b) a 3.  §-ban fog lalt kö ve tel mény (pénz ügyi tel je sí tõ -
ké pes ség) iga zo lá sá ra a 2. mel lék let ben meg ha tá ro zott
 okiratokat,

c) a 4.  §-ban fog lalt kö ve tel mény (szak mai al kal mas -
ság) iga zo lá sá ra a 3. mel lék let ben meg ha tá ro zott ok ira to -
kat.

(3) A vas úti pá lya há ló zat mû köd te té sé re vo nat ko zó mû -
kö dé si en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sa kor az en ge dély -
ké rõ nyi lat koz ni kö te les, hogy az adott vas úti pá lya há ló -
zat nak tu laj do no sa vagy an nak hasz ná la tá ra és mû köd te té -
sé re egyéb jog vagy jog vi szony alap ján jo go sult, és csa tol -
nia kell a jog vagy jog vi szony fenn ál lá sát iga zo ló ok ira to -
kat.

(4) A tér sé gi, elõ vá ro si, he lyi és sa ját célú vál lal ko zói
vas úti te vé keny ség re vo nat ko zó mû kö dé si en ge dély irán ti
ké re lem be nyúj tá sa kor az en ge délyt kérõ iga zol ni kö te les,
hogy a ké re lem ben meg je lölt, nem nyílt hoz zá fé ré sû vas úti 
pá lya há ló zat hasz ná la tá ra jo go sult.

(5) An nak a vas úti tár sa ság nak, amely az ál ta la fenn tar -
tott vas úti pá lya há ló zat hoz nem kí ván ja a nyílt hoz zá fé rést 
más vas úti tár sa ság ré szé re biz to sí ta ni, a mû kö dé si en ge -
dély irán ti ké rel mé ben erre vo nat ko zó szán dé ká ról nyi lat -
koz nia kell, va la mint a ké re lem hez mel lé kel nie kell an nak
iga zo lá sát, hogy a ké re lem ben meg je lölt vas úti pá lyá ra vo -
nat ko zó an a Vtv. 49.  §-ának (2) be kez dé sé ben meg je lölt
fel té te lek va la me lyi ke fenn áll.

(6) An nak a vas úti tár sa ság nak, amely a Vtv. 49.  §
(2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján nem kí ván ja a nyílt
hoz zá fé rést más vas úti tár sa ság ré szé re biz to sí ta ni, csa tol -
nia kell an nak iga zo lá sát, hogy a pá lya há ló zat a sa ját célú
vas úti te vé keny sé get vég zõ szer ve zet tu laj do ná ban van és
arra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, hogy azt a szer ve zet ki zá ró -
la go san az ál ta la vég zett áru szál lí tás ra hasz nál ja.

(7) A (2)–(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ira tok kö -
zül azo kat, ame lyek a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi
CXL. tör vény (a to váb bi ak ban: Ket.) 36.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ada tok ra vo nat koz nak – és ame lye ket a
ké rel me zõ nem nyújt be –, a Ket. 36.  § (4) be kez dé se alap -
ján a Hi va tal szer zi be az ille té kes Ha tó ság tól, amennyi ben 
a ké rel me zõ ké rel mé ben fel tün tet te az ok irat meg ké ré sé -
hez szük sé ges va la mennyi ada tot, és a ké re lem hez csa tol ta 
az ok irat ki adá sá ra vo nat ko zó igaz ga tá si-szol gál ta tá si díj
meg fi ze té sé nek iga zo lá sát. Sa ját sze mé lyes adat ra vo nat -
ko zó iga zo lás te kin te té ben a Hi va tal ak kor jár el a Ket.
36.  § (4) be kez dé se sze rint, ha a ké rel me zõ erre vo nat ko -
zó an írás be li ké rel met is elõ ter jesz tett.

(8) A ké rel met a Hi va tal ál tal rend sze re sí tett for ma -
nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

(9) A (2) be kez dés ben hi vat ko zott ok ira to kat ere de ti ben 
vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat for má já ban kell a
Hi va tal ré szé re be nyúj ta ni.
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(10) Amennyi ben az ok irat nem ma gyar nyel vû, ak kor an -
nak hi te les for dí tá sát is be kell nyúj ta ni a Hi va tal ré szé re.

(11) A ké rel me zõ vas úti tár sa ság nak az en ge dé lye zé si
el já rá sért – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott – igaz ga -
tá si-szol gál ta tá si dí jat kell fi zet nie.

10.  §

Amennyi ben más Eu ró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban ré szes ál lam ban (a továb biak ban:
EGT-ál lam) ki adott en ge dély alap ján mû kö dõ vas úti tár sa -
ság a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí ván olyan vas úti te -
vé keny sé get foly tat ni, amely nek so rán nyílt hoz zá fé ré sû
vas úti pá lya há ló za tot vesz igény be, erre vo nat ko zó szán -
dé kát a pá lya ka pa ci tás irán ti igé nyé nek be nyúj tá sát meg -
elõ zõ en leg alább 30 nap pal kö te les be je len te ni a Hi va tal
ré szé re.

11.  §

A 2. mel lék let g) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot a könyv -
vizs gá ló, il let ve köny ve lõ a szer ve zet

a) ren del ke zé sé re álló pénz ügyi esz kö zök (ide ért ve a
ban ki kö ve te lé se ket, va la mint a le het sé ges szám la hi te le ket 
és köl csö nö ket is), rész le tez ve azok ren del ke zés re ál lá sá -
nak mér té két és ha tár ide jét,

b) biz to sí ték ként ren del ke zé sé re álló esz kö zei és va -
gyon tár gyai, a tar to zá sa i nak tör lesz té sé re és egyéb fel me -
rü lõ kö ve te lé sek re for dít ha tó összeg,

c) sa ját tõ ké je,
d) va gyo ná val kap cso la to san a rész vé nye sek, az üz let -

rész tu laj do no sok vagy más sze mé lyek kü lö nös jo gai,
e) éves be szá mo ló ból, mér leg bõl, ered mény ki mu ta tás -

ból ki nem ol vas ha tó kö te le zett sé gei,
f) meg lé võ jár mû vei, in gat la nai, be ren de zé sei, fel sze -

re lé sei és azok ér té ke,
g) arra vo nat ko zó költ sé ge i nek a fel so ro lá sa, ame lyek

az en ge dély kö te les te vé keny sé gek hez szük sé ges jár mû -
vek, in gat la nok, be ren de zé sek és fel sze re lé sek be szer zé sé -
hez szük sé ge sek, il let ve ezek re fel vett köl csö nök, tá mo ga -
tá sok fel so ro lá sa,

h) adós sá gai,
i) va gyo na ter hei (a kö ve te lé sek ha tár ide jé nek és mér -

té ké nek rész le te zé sé vel)
figye lembe véte lével kö te les meg ten ni.

Az engedély módosítása

12.  §

A Hi va tal a mû kö dé si en ge délyt ké re lem re (13.  §) vagy
hi va tal ból (14.  §) mó do sít ja.

13.  §

(1) A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa ság
kö te les kér ni en ge dé lyé nek mó do sí tá sát, amennyi ben

a) vas úti vál lal ko zá si te vé keny sé gé ben olyan vál to zá -
so kat ter vez, ame lyek érin tik a mû kö dé si en ge dély ki adá -
sá nak, va la mint az en ge dély kö te les te vé keny ség gya kor lá -
sá nak a fel té te le it, kü lö nö sen, ha a Vtv. 49.  § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott, a nyílt hoz zá fé rés aló li men te sí tés
alap já ul szol gá ló kö rül mé nyek ben vál to zás áll be,

b) te vé keny sé gi te rü le tét meg vál toz tat ja, be le ért ve azt
az ese tet, ha te vé keny sé gét más pá lya há ló za ton foly tat ja,

c) az en ge dé lyé ben sze rep lõ va la mely te vé keny ség gel
fel hagy, kü lö nös te kin tet tel a köz for gal mú szol gál ta tás ra,

d) át ala kul, a cég jegy zék ben sze rep lõ ada ta i ban egyéb
vál to zás áll be,

e) a ré szé re ki adott en ge dély alap ján a te vé keny ség meg -
kez dé sé re nyit va álló, a Vtv 8.  §-ának (4) be kez dé se sze rin ti
ha tár idõ le járt és a ha tár idõ meg hosszab bí tá sát kéri,

f) egyéb, a mû kö dé si en ge dély ki adá sá nál vizs gált kö -
rül mény ben vál to zás áll be.

(2) A Hi va tal az (1) be kez dés e) pont já ban írt ha tár idõt
ké re lem re to váb bi 6 hó nap pal meg hosszab bít hat ja, ha a
ké rel me zõ va ló szí nû sí ti, hogy te vé keny sé gét mél tá nyol -
ha tó ok ból nem kezd te meg és iga zol ja, hogy a meg -
hosszab bí tás ra irá nyu ló ké rel me be nyúj tá sá nak idõ pont já -
ban a vas úti tár sa ság az en ge dély ki adá sa fel té te le i nek
meg fe lel.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ké rel mé hez mel lé kel ni kell
a) a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek iga -

zo lá sá ra szol gá ló ok ira to kat [sa ját célú mû kö dé si en ge dély 
meg hosszab bí tá sa irán ti ké re lem hez a 3.  § (1) be kez dés
a) pont ban meg ha tá ro zott fel té tel iga zo lá sát, tér sé gi, elõ -
vá ro si és he lyi mû kö dé si en ge dély meg hosszab bí tá sa irán -
ti ké re lem hez a 3.  § (1) be kez dés a)–b) pon tok ban meg ha -
tá ro zott fel té tel iga zo lá sát],

b) a 4.  § (2) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott szer -
zõ dést,

c) va la mennyi olyan ok ira tot és iga zo lást, amely nek
tar tal má ban az ere de ti ké re lem be nyúj tá sa óta vál to zás kö -
vet ke zett be,

d) az arra vo nat ko zó nyi lat ko za tot, hogy az új ból be
nem nyúj tott ok ira tok tar tal má ban az ere de ti ké re lem be -
nyúj tá sa óta vál to zás nem kö vet ke zett be.

(4) A mó do sí tás irán ti ké re lem re a mû kö dé si en ge dély
irán ti ké re lem re vo nat ko zó sza bá lyok meg fele lõen irány -
adók.

(5) A mó do sí tás irán ti ké rel met a Hi va tal ál tal rend sze -
re sí tett for ma nyom tat vá nyon kell be nyúj ta ni.

14.  §

A Hi va tal a mû kö dé si en ge délyt hi va tal ból mó do sít ja
a) jog sza bály vál to zás ese tén, a jog sza bály ban meg je -

lölt át me ne ti ha tár idõ vel;
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b) ha a rend sze res adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je -
sí té se kö vet kez té ben vagy a Hi va tal el len õr zé si te vé keny -
sé ge so rán a 13.  § (1) be kez dés sze rin ti ada tok vál to zá sát
ész le li.

15.  §

A mû kö dé si en ge dély mó do sí tá sá ra irá nyu ló el já rás ra
az en ge dé lye zés sza bá lyai meg fele lõen irány adók.

A Hivatal ellenõrzési jogköre

16.  §

(1) A Hi va tal a Vtv. 73.  §-ában fog lal tak alap ján a vas úti 
tár sa sá gok te vé keny sé gé vel kap cso la to san hi va tal ból
vagy ké re lem re ese ti, idõ sza kos vagy fo lya ma tos ha tó sá gi
el len õr zés re jo go sult.

(2) A Hi va tal min den év ben feb ru ár 15. nap já ig el ké szí ti 
az adott évre irány adó fel ügye le ti és el len õr zé si ter vet.

(3) A Hi va tal kö te les a ha tó sá gi el len õr zés le foly ta tá sá -
ra a Vtv. 8.  §-ának (3) és (5) be kez dé sé ben, va la mint a fel -
ügye le ti és el len õr zé si terv ben meg ha tá ro zott ese tek ben.

(4) A Hi va tal jo go sult a hely szí ni el len õr zés le foly ta tá -
sá hoz vagy ab ban tör té nõ köz re mû kö dés hez meg bí zot tat
igény be ven ni. A meg bí zott el len õr zé si jo go sult sá gát a Hi -
va tal ál tal ki adott meg bí zó le vél lel kö te les a ha tó sá gi el len -
õr zés meg kez dé sét meg elõ zõ en iga zol ni.

(5) Az en ge dé lyes kö te les az el len õr zést vég zõ sze -
mély(ek)nek a te rü le té re, lé te sít mé nye i be való be lé pé sét
le he tõ vé ten ni.

(6) A hely szí ni el len õr zés táv-adat szol gál ta tás út ján is
tör tén het. Az el len õr zést vég zõ sze mély el len õr zé si jo go -
sult sá gát eb ben az eset ben a Hi va tal ál tal lét re ho zott in for -
ma ti kai el len õr zé si rend szer hasz ná la tá ra vo nat ko zó hoz -
zá fé ré si, be je lent ke zé si sza bá lyok alap ján kell iga zol ni.

Az engedélyesek adatszolgáltatási kötelezettsége

17.  §

(1) A vas úti tár sa ság kö te les a Hi va tal nak ha la dék ta la -
nul írás ban be je len te ni min den olyan vál to zást, amely
érin ti a mû kö dé si en ge dély ki adá sá nak, va la mint az en ge -
dély kö te les te vé keny ség gya kor lá sá nak fel té te le it. A be je -
len tés hez csa tol ni kell a ben ne fog lalt tény ál lí tást iga zo ló
ok ira tot, nyi lat ko za tot az zal, hogy az ok irat be nyúj tá sá ra a
9.  § (7) be kez dé se irány adó. A be je len té si kö te le zett ség
rész le tes sza bá lya it a mû kö dé si en ge dély tar tal maz za.

(2) A vas úti tár sa ság kö te les be je len te ni a Hi va tal nak,
ha más vas úti tár sa ság gal olyan kap cso la tot ala kít ki,
amely nek ré vén a má sik vas úti tár sa ság ban a Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény 685/B.  §-ában
meg ha tá ro zott több sé gi be fo lyás sal, il le tõ leg a tõ ke pi ac ról 
 szóló 2001. évi CXX. tör vény 5.  §-a (1) be kez dé se
19. pont já nak c) pont já ban meg ha tá ro zott be fo lyá so ló
 részesedéssel (e ren de let al kal ma zá sá ban a továb biak ban
együtt: több sé gi be fo lyás szer zés) ren del ke zik.

(3) A vas úti tár sa ság a Vtv. 8.  §-ának (5) be kez dé sé ben
fog lal tak alap ján éven te – a Hi va tal ré szé re má jus 31. nap -
já ig meg kül dött írás be li be szá mo ló já ban – iga zol ni kö te les 
a mû kö dé si en ge dély ki adá sa fel té te le i nek való fo lya ma -
tos meg fe le lést.

(4) A Hi va tal el len õr zé si fel ada tai el lá tá sá hoz jo go sult
az en ge déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa sá gok szá má ra ese ti
és rend sze res – a Hi va tal ál tal meg ha tá ro zott for má ban,
cso por to sí tás ban és mó don (írás ban, elekt ro ni ku san, adat -
hor do zón vagy egyéb mó don) tel je sí ten dõ – adat szol gál ta -
tá si kö te le zett sé get elõ ír ni.

(5) Az adat szol gál ta tá si kö te le zett ség az aláb bi ak kal
kap cso la to san ren del he tõ el:

a) a Vtv. 8.  §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint e ren de -
let 2–4.  §-ában meg ha tá ro zott fel té te lek nek való meg fe le -
lés vizs gá la ta;

b) a mû kö dé si en ge dély ben elõ ír tak nak való meg fe le -
lés vizs gá la ta;

c) az en ge dé lye zett te vé keny ség szü ne tel te té sé nek fe -
lül vizs gá la ta;

d) a mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa ság
jogi hely ze té nek vizs gá la ta, kü lö nös te kin tet tel a mû kö dé -
si en ge déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa ság ban tör té nõ több -
sé gi be fo lyás szer zés re, va la mint a mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ vas úti tár sa ság más vas úti tár sa ság ban tör té nõ
több sé gi be fo lyás szer zé sé re;

e) más EGT-ál lam ban ki adott en ge dély alap ján a Ma -
gyar Köz tár sa ság te rü le tén en ge dély kö te les te vé keny sé get 
foly ta tó vas úti tár sa ság Vtv. sze rin ti te vé keny sé gé nek
vizs gá la ta;

f) a Vtv. 37.  §-ában fog lalt ren del ke zé sek tel je sü lé sé -
nek el len õr zé se.

(6) A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ vas úti tár sa ság
az adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek a Hi va tal ál tal elõ írt 
for má ban és mó don, az el ren delt ha tár idõ ben kö te les ele -
get ten ni.

(7) A mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ pá lya vas úti tár -
sa ság, il let ve in teg rált vas úti tár sa ság – kü lön jog sza bály
vagy a Hi va tal ál tal elõ írt adat szol gál ta tá si kö te le zett ség
alap ján – más vas úti tár sa ság, il let ve pi a ci sze rep lõ ré szé re
a fenn ál ló for ga lom mal és a vas úti pá lya ak tu á lis ál la po tá -
val kap cso la to san kö te les ada to kat szol gál tat ni, és az elõ írt 
ada to kat, il let ve in for má ci ó kat kor lá to zás nél kül, té rí tés -
men te sen hoz zá fér he tõ vé ten ni.
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Átmeneti és záró rendelkezések

18.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg a vas út vál la la tok mû kö dé sé nek en ge dé -
lye zé sé rõl  szóló 15/2002. (II. 27.) Kö ViM ren de let ha tá -
lyát vesz ti.

19.  §

A vas út ról  szóló 1993. évi XCV. tör vény alap ján mû kö -
dé si en ge déllyel ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa ság – amennyi -
ben a Vtv. és az e ren de let sze rin ti en ge dély kö te les te vé -
keny sé gét 2007. jú ni us 30. nap ja után is foly tat ni kí ván ja –
e ha tá ri dõ be kö vet ke zé se elõtt leg alább 6 hó nap pal kö te les
kér ni a Hi va tal tól az en ge dély ki adá sát.

20.  §

Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való
meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 95/18/EK irány el ve (1995. jú ni us 19.) a
vas út tár sa sá gok en ge dé lye zé sé rõl,

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2001/13/EK irány -
el ve (2001. feb ru ár 26.) a vas út tár sa sá gok en ge dé lye zé sé -
rõl  szóló 95/18/EK ta ná csi irány elv mó do sí tá sá ról,

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2004/49/EK irány -
el ve (2004. áp ri lis 29.) a kö zös sé gi vas utak biz ton sá gá ról,
va la mint a vas út tár sa sá gok en ge dé lye zé sé rõl  szóló
95/18/EK ta ná csi irány elv és a vas úti inf ra struk tú ra-ka pa -
ci tás el osz tá sá ról, to váb bá a vas úti inf ra struk tú ra hasz ná -
la ti dí já nak fel szá mí tá sá ról és a biz ton sá gi ta nú sít vány ról
 szóló 2001/14/EK irány elv mó do sí tá sá ról, 29. cikk.

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

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

A jó hírnév igazolására szolgáló
okiratok jegyzéke

a) A ve ze tõ kü lön jog sza bály sze rin ti ha tó sá gi er köl csi
bi zo nyít vá nya;

b) a ké rel me zõ szer ve zet cég jegy zék szá má ra vo nat ko -
zó nyi lat ko za ta;

c) a 2.  § (1) be kez dés ben és (2) be kez dés b)–e) pont ja i -
ban meg ha tá ro zott sze mé lyes meg bíz ha tó sá got ki zá ró
okok ra vo nat ko zó an a ké rel me zõ nyi lat ko za ta.

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

A pénzügyi teljesítõképesség igazolására szolgáló
okiratok jegyzéke

a) Mû kö dõ szer vezet ese té ben a ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ 2 hi te le sen le zárt üz le ti évre – amennyi ben a
szer ve zet nek még nincs 2 hi te le sen le zárt üz le ti éve, ab ban 
az eset ben az elsõ hi te le sen le zárt üz le ti évre – vo nat ko zó,
a szám vi te li tör vény elõ írásai sze rint el ké szí tett – a könyv -
vizs gá lói zá ra dé kot is tar tal ma zó – éves be szá mo ló ja;

b) mû kö dõ szer ve zet ese té ben az en ge dély ké re lem be -
nyúj tá sá nak évé re és az azt kö ve tõ üz le ti évre vo nat ko zó
könyv vizs gá ló ál tal el len õr zött üz le ti terv, amely mér -
leg-ter vet, ered mény ki mu ta tás-ter vet és cash flow-ter vet
is tar tal maz;

c) új on nan ala pí tott szer ve zet ese té ben az elsõ két üz le -
ti évre, de leg alább 12 hó nap ra vo nat ko zó könyv vizs gá ló
ál tal el len õr zött üz le ti terv;

d) a szer ve zet ve ze tõ jé nek nyi lat ko za ta, amely do ku -
men tu mok kal alá tá maszt va, in do ko lás sal el lát va tar tal -
maz za, hogy a szer ve zet múlt be li pénz ügyi hely ze té re és a
mû kö dé si és üz le ti ter vé re ala poz va leg alább 12 hó na pig
meg tud fe lel ni a pénz ügyi tel je sí tõ ké pes ség gel kap cso la -
tos kö te le zett sé gek nek;

e) pénz in té zet nyi lat ko za ta a ké rel me zõ fi ze tés és hi tel -
ké pes sé gé rõl (pl. bank in for má ció, a szám la ve ze tõ bank
nyi lat ko za ta az ügy fél fi ze té si fe gyel mé rõl, sor ba nál lá sa i -
ról, fi ze té si kö te le zett sé gei tel je sí té sé rõl);

f) az ille té kes ha tó ság nyi lat ko za ta ar ról, hogy a vál lal -
ko zás nak nin csen 6 hó nap nál ré geb bi adó-, vám-, já ru lék -
fi ze té si vagy más köz tar to zá sa, il le tõ leg a tar to zá sa meg -
fizetésére kö tött egyez sé gi ok irat;

g) könyv vizs gá lói nyi lat ko zat, amely do ku men tu mok -
kal alá tá maszt va, in do ko lás sal el lát va tar tal maz za, hogy a
szer ve zet múlt be li pénz ügyi hely ze té re és a mû kö dé si és
üz le ti ter vé re ala poz va leg alább 12 hó na pig meg tud fe lel -
ni a pénz ügyi tel je sí tõ ké pes ség gel kap cso la tos kö te le zett -
sé gek nek;

h) a ké rel me zõ nyi lat ko za ta, hogy a tár sa ság nak nincs
6 hó nap nál ré geb bi le járt tar to zá sa (fi gye lem mel az eset le -
ges egyez sé gi irat ra is a tar to zá sok meg fi ze té sé re) a Vas úti 
Pá lya ka pa ci tás-el osz tó Szer ve zet, a köz le ke dé si ha tó ság, a 
pá lya vas úti tár sa ság, il let ve a Hi va tal felé.

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

A szakmai alkalmasság igazolására szolgáló
okiratok jegyzéke

a) Szak mai össze füg gé se ket be mu ta tó szer ve ze ti ábra
és dön té si-ha tás kö ri lis ta;
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b) szak mai ve ze tõk fel so ro lá sa és szak ké pe sí té se;
c) szak mai ve ze tõk nyi lat ko za ta a fe le lõs ség vál la lás -

ról, be le ért ve a fe le lõs ség vál la lást a kül sõ vál lal ko zók
meg vá lasz tá sá ért;

d) a 4.  § (2) be kez dés c) pont ja sze rin ti szer zõ dés;
e) más en ge dély kö te les vas úti te vé keny sé get vég zõ tár -

sa sá gok ban való több sé gi be fo lyás szer zés vagy tu laj don -
ré sze se dés be mu ta tá sa.

A gazdasági és közlekedési miniszter
46/2006. (VII. 11.) GKM

rendelete

a belföldi menetrend szerinti személyszállítás
ingyenes utazásai után járó fogyasztói árkiegészítés

kiutalásáról

A fo gyasz tói ár ki egé szí tés rõl  szóló 2003. évi
LXXXVII. tör vény (a továb biak ban: Fát.) 9.  §-ának (4) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, fi gye lem mel a
Fát. 7.  §-ának (3)–(4) be kez dé sé re is – a pénz ügy mi nisz -
ter rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Fát. alap ján a fo gyasz tói ár ki egé szí tés re jo go sult
(a továb biak ban: jo go sult) az e ren de let ben meg ha tá ro zott
el já rás sze rint ve he ti igény be a bel föl di sze mély szál lí tás -
ban tel je sí tett in gye nes uta zá sok után õt meg il le tõ fo -
gyasz tói ár ki egé szí tést.

2.  §

(1) A jo go sult az ár ki egé szí tés re vo nat ko zó igé nyét
min den év ben a tárgy év ja nu ár hó 20. nap já ig kö te les a
Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um nak (a továb biak -
ban: mi nisz té ri um) be je len te ni.

(2) Az igény be je len tést az 1–3. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott adat la pon, a 7.  §-ban meg ha tá ro zott ér tel me zõ ren -
del ke zé sek re fi gye lem mel kell meg ten ni.

(3) A jo go sult az igény be je len tés mel lék le te ként meg -
kül di a ha tá lyos cég ki vo nat ere de ti pél dá nyát, va la mint

a) a sze mély szál lí tá si te vé keny ség vég zé sé re jo go sí tó
en ge dély (komp- és rév köz le ke dés ese tén üze mel te té si en -
ge dély),

b) a he lyi, va la mint a komp- és rév köz le ke dés ese tén a
köz szol gál ta tá si, il let ve a te le pü lé si ön kor mány zat(ok) és
a szol gál ta tó kö zött meg kö tött üze mel te té si szer zõ dés(ek),

c) a he lyi köz le ke dés ese tén a vo nat ko zó díj sza bást
meg ál la pí tó (tárgy évi és tárgy évet meg elõ zõ évi) ön kor -
mány za ti ren de let(ek),

d) a he lyi, va la mint a komp- és rév köz le ke dés ese tén az 
érin tett te le pü lé si ön kor mány zat(ok) jegy zõ jé nek (fõ jegy -
zõ jé nek) a szol gál ta tás tel je sí té sé re vo nat ko zó iga zo lá sá -
nak
ere de ti pél dá nyát, hi te les vagy a tár sa ság jog ta ná cso sa
 által el len jegy zett má so la tát.

(4) A hely kö zi me net rend sze rin ti au tó busz köz le ke dés -
re a ha tá lyos köz szol gál ta tá si szer zõ dés sel ren del ke zõ, va -
la mint a vas úti sze mély szál lí tást vég zõ jo go sult nak az e te -
vé keny ség gel össze füg gõ fo gyasz tói ár ki egé szí tés igény -
lé sé hez nem kell mel lé kel nie a (3) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ok ira to kat.

3.  §

(1) Az a jo go sult, amely tárgy év ben kez di meg a fo -
gyasz tói ár ki egé szí tés alap já ul szol gá ló te vé keny sé gét,
vagy a szol gál ta tá sa alap ján a tárgy év so rán kí ván elsõ al -
ka lom mal fo gyasz tói ár ki egé szí tést igény be ven ni, a fo -
gyasz tói ár ki egé szí tés igény lé se alap ját ké pe zõ szol gál ta -
tá sok tel je sí té sét meg elõ zõ hó nap 20. nap já ig nyújt hat ja be 
a Fát. sze rin ti igény be je len té sét a mi nisz té ri um nak.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti igény be je len tést a 2.  §
(2)–(4) be kez dés sze rin ti tar ta lom mal kell be nyúj ta ni.

4.  §

(1) A jo go sult a fo gyasz tói ár ki egé szí tés igény be vé te -
lé re jo go sí tó te vé keny sé gé nek meg szün te té sét, át ru há -
zá sát, szü ne tel te té sét vagy vo nal há ló zat, il let ve a já rat -
szám 10%-nál na gyobb mér ték ben tör té nõ csök ken té sét
vagy nö ve lé sét a meg elõ zõ hó nap 20. nap já ig, amennyi -
ben a vál to zás ezt köve tõen jut a szol gál ta tó tu do má sá -
ra, ak kor az em lí tett vál to zá sok, il let ve vál toz ta tá sok
ha tály ba lé pé sé nek nap já ig kö te les be je len te ni a mi nisz -
té ri um nak.

(2) Amennyi ben az igény be je len té sé ben sze rep lõ ada -
tok ban vál to zás kö vet ke zik be, a jo go sult kö te les ar ról a
mi nisz té ri u mot 15 na pon be lül tá jé koz tat ni. A miniszté -
rium a jo go sult ál tal kor ri gált ada tok nak meg fele lõen mó -
do sít ja a ha von ta igény be ve he tõ fo gyasz tói ár ki egé szí tés
össze gét, és er rõl ér te sí ti a jo go sul tat, va la mint a Pénz ügy -
mi nisz té ri u mot (a továb biak ban: PM). A PM a 6.  § (1) be -
kez dés sze rint in téz ke dik az adat vál to zás nak az Adó- és
Pénz ügyi El len õr zé si Hi va tal (a továb biak ban: APEH) ré -
szé re tör té nõ to váb bí tá sá ról. A vál to zás-be je len tést meg -
elõ zõ en igény be vett és a fo gyasz tói ár ki egé szí tés he lyes
össze ge kö zöt ti kü lönb ség vissza me nõ le ges pénz ügyi ren -
de zé sé rõl a szol gál ta tó ön el len õr zés út ján in téz ke dik.
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5.  §

(1) A fo gyasz tói ár ki egé szí tést a mi nisz té ri um a Fát.
alap ján jo go sul tan ként, hó na pok ra le bont va ha tá roz za
meg a 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ada to kat figye -
lembe véve. Amennyi ben a jo go sult nak a fo gyasz tói ár -
kiegészítés meg ál la pí tá sá hoz nincs a tárgy évet meg elõ zõ
évre vo nat ko zó ada ta, ré szé re a mi nisz té ri um a fo gyasz tói
ár ki egé szí tés mér té két – a mel lék let ben meg ha tá ro zott
adat szol gál ta tás alap ján – a fo gyasz tói ár ki egé szí tés re jo -
go sult szol gál ta tó hoz leg in kább ha son ló adott sá gú szol -
gál ta tók ada ta i nak idõ ará nyos, va la mint a he lyi köz le ke -
dés ese té ben la kos ság szám ará nyos, a komp- és rév köz le -
ke dés ese té ben be vé tel ará nyos, a hely kö zi köz le ke dés ese -
té ben tel je sít mény ará nyos ré szét ala pul véve ha tá roz za
meg.

(2) Amennyi ben a jo go sult a fo gyasz tói ár ki egé szí tés
igény lé sé re jo go sí tó szol gál ta tást más szol gál ta tó tól ve szi át, 
a fo gyasz tói ár ki egé szí tés meg ál la pí tá sá nak alap ja – ha ilyen 
adat lé te zik – a szol gál ta tást ko ráb ban el lá tó ál tal az in gye -
nes uta zá sok után igény be vett fo gyasz tói ár ki egé szí tés.

(3) Amennyi ben a jo go sult a meg lé võ, fo gyasz tói ár ki -
egé szí tés igény be vé te lé re jo go sí tó te vé keny sé ge mel lett to -
váb bi, ed dig ál ta la vagy más jo go sult ál tal nem vég zett ilyen
szol gál ta tást kezd meg, a fo gyasz tói ár ki egé szí tés meg ál la -
pí tá sá ra az (1) be kez dés ben fog lal tak az irány adó ak.

6.  §

(1) A mi nisz té ri um ér te sí ti a jo go sul tat, va la mint a
PM-et a ha von ta igény be ve he tõ fo gyasz tói ár ki egé szí tés
össze gé rõl.

(2) A mi nisz té ri um ál tal ha von ta meg kül dött szol gál ta -
tói lis ta és a fi ze ten dõ fo gyasz tói ár ki egé szí tés alap ján a
PM in téz ke dik az APEH felé a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról.
A ha von ta át adott lis ták adat tar tal má nak ki kell elé gí te nie
az utal vá nyo zás igé nyét.

(3) A jo go sult a mi nisz té ri um ál tal az 5.  § sze rint meg -
ha tá ro zott, az in gye nes uta zá so kért járó fo gyasz tói ár -
kiegészítést ha von ta igény li az APEH te rü le ti leg ille té kes
szer vé tõl.

(4) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben az
adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény sza bá lyai
az irány adók.

7.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) vo nal há ló zat (net tó): a me net rend ben sze rep lõ já ra -

tok ál tal érin tett út sza ka szok hossza, amely ben min den út -
sza kasz csak egy szer sze re pel (ak kor is, ha azt több vo nal
érin ti);

b) for du ló (vagy já rat pár): a két vég ál lo más (ki kö tõ)
kö zöt ti két el len ke zõ irá nyú (oda-vissza) já rat (kör- vagy
hu rok já ra tok ese tén a for du ló azo nos a já rat tal);

c) át la gos mun ka na pi for du lók szá ma: kedd–szer -
da–csü tör tö ki mun ka- és egy ben is ko lai elõ adá si na pok
mind egyi kén me net rend sze rint in dí tott for du lók szá ma;

d) hasz nos (ko csi-) km: a jár mû vek me net rend sze rin ti
já ra tok vég zé se so rán meg tett ki lo mé te re;

e) fé rõ hely ki lo mé ter: az egyes jár mû vek fé rõ he lyé nek
(be fo ga dó ké pes sé gé nek) és hasz nos km-ének szor za ta,
több jár mû köz le ked te té se ese tén az elõ zõ ek sze rint jár mû -
ven ként szá mí tott tel je sít mé nyek össze ge;

f) ha tó sá gi fé rõ hely: a meg en ged he tõ ter he lés alap ján
szá mí tott, a jár mû vek for gal mi en ge dé lyé be szál lít ha tó
sze mé lyek szá ma ként be jegy zett fé rõ hely (az uta zó sze -
mély zet le szá mí tá sá val);

g) sta tisz ti kai utas szám
ga) he lyi for ga lom ban: az el adott me net je gyek és bér -

le tek a KSH ál tal köz zé tett éves sta tisz ti kai adat gyûj tés ke -
re té ben kö zölt szá mí tás sal (szor zó szá mok kal) meg ha tá ro -
zott utas szám,

en nek hi á nyá ban az
el adott me net je gyek szá ma + (kép zett mun ka nap szám × 

mun ka na pi uta zás szám × el adott bér le tek szá ma),
ahol kép zett mun ka nap szám = az adott idõ szak (hó nap,

év) mun ka nap ja i nak (hét fõ–pén tek) szá ma meg nö vel ve a
mun ka szü ne tes na pok (szom bat, va sár nap, ün nep) szá má -
nak fe lé vel,

és a mun ka na pi uta zás szám = ál ta lá ban: 2,2 uta zás/nap,
ahol azon ban kü lön össz vo na las és egy vo na las ha vi bér let
van rend sze re sít ve, az össz vo na las bér le tek szor zó ja 3,6 uta -
zás/nap, az egy vo na la so ké 2,6 uta zás/nap. Ez ese tek ben a
bér le tes utas szám a bér let faj tán ként szá mí tot tak össze ge,

gb) hely kö zi for ga lom ban: az el adott me net je gyek és
bér le tek alap ján a KSH ál tal köz zé tett éves sta tisz ti kai
adat gyûj tés ke re té ben az adott te rü let re (me gyé re) kö zölt
szá mí tás sal (szor zó szá mok kal) meg ha tá ro zott utas szám;

h) sta tisz ti kai utas ki lo mé ter
ha) he lyi for ga lom ban: az el adott me net je gyek és bér -

le tek alap ján a KSH ál tal köz zé tett éves sta tisz ti kai adat -
gyûj tés ke re té ben kö zölt szá mí tás sal (szor zó szá mok kal)
meg ha tá ro zott utaskm,

en nek hi á nyá ban
a sta tisz ti kai utas szám és az át la gos uta zá si tá vol ság

szor za ta,
ahol az át la gos uta zá si tá vol sá got utas szám lá lás sal le het -

sé ges meg ha tá roz ni, vagy en nek hi á nyá ban a 6 ki lo mé ter nél
rö vi debb vo na lak ese tén vo nal hossz 75%-ában, 6,1–10 ki lo -
mé ter kö zött 65%-ában, 10 ki lo mé ter nél hosszabb vo na lak
ese tén 50%-ában kell meg ál la pí ta ni. En nek so rán vo nal -
hossz ként a vo na lak kör- vagy hu rok sza ka sza it fele tá vol -
ság gal kell figye lembe ven ni. Több vo nal ese tén az elõ zõ ek
alap ján ki szá mí tot tak át la ga mér va dó,

hb) hely kö zi for ga lom ban: a be vé tel bõl az adott te rü -
let re (me gyé re) a KSH ál tal köz zé tett éves sta tisz ti kai
adat gyûj tés ke re té ben kö zölt (ár vál to zá sok kal kor ri gált)
osz tó szám mal (ún. „ta ri fa fil lér”-rel) szá mí tott utaskm;
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i) me net díj be vé tel: az in gye nes uta zá sok utá ni ár ki egé -
szí tés alap já ul (is) szol gá ló, ál ta lá nos for gal mi adót is tar tal -
ma zó tel jes me net díj be vé tel (az uta sok ál tal fi ze tett be vé tel);

j) tel jes ár ki egé szí tés: a va la mennyi ked vez mé nyes
uta zás után járó ár ki egé szí té sek össze ge, be le ért ve az in -
gye nes uta zá sok után járó fo gyasz tói ár ki egé szí tést is;

k) in gye nes uta zá sok után igé nyelt ár ki egé szí tés: a
meg fe le lõ be val lá si kód szá mon, az in gye nes uta zá sok után 
be val lott fo gyasz tói ár ki egé szí tés;

l) in gye nes uta zá sok után fel vett ár ki egé szí tés: az in -
gye nes uta zá sok után ja nu ár 1. és de cem ber 31. kö zött
tény le ge sen igény be vett (ki utalt, át ve ze tett) fo gyasz tói ár -
ki egé szí tés.

8.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba, ren del ke zé se it a 2006. jú li us 1-jét köve tõen tel je sí -

tett szol gál ta tá sok után igé nyel he tõ fo gyasz tói ár ki egé szí -
tés sel össze füg gõ el já rá sok ra kell al kal maz ni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a bel föl di me net rend sze rin ti he lyi sze mély szál lí tás,
va la mint a komp- és rév köz le ke dés in gye nes uta zá sai után
járó fo gyasz tói ár ki egé szí tés igény be vé te lé rõl  szóló
28/2004. (III. 12.) GKM ren de let.

(3) A ren de let nem érin ti a ha tály ba lé pé se elõtt be nyúj -
tott igény be je len té sek ér vé nyes sé gét.

(4) A hely kö zi köz le ke dés után járó fo gyasz tói ár ki egé -
szí tés igény be vé te lé re vo nat ko zó igény be je len té se ket
2006-ban 2006. jú li us 20-ig kell be nyúj ta ni, en nek so rán
az 1. mel lék let tárgy évet meg elõ zõ évi ada ta ként a 2005.
II. fél évi és a 2006. I. fél évi ada to kat kell fel tün tet ni.

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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1. melléklet a 46/2006. (VII. 11.) GKM rendelethez

Adatlap

a belföldi menetrend szerinti helyközi személyszállítás ingyenes utazásai után járó
............... évi fogyasztói árkiegészítés igénybevételéhez

A szol gál ta tó

1. meg ne ve zé se:

2. szék he lye: irá nyí tószáma hely ség út/utca/tér stb. ház szám

3. el ér he tõ sé ge: te le fonszáma faxszáma e-ma il cím

4. adó szá ma:

5. bank szám laszá ma:

Ügy in té zõ-ve ze tõ

6. neve:

7. szék he lye: irá nyí tószáma hely ség út/utca/tér stb. ház szám

8. el ér he tõ sé ge: te le fonszáma faxszáma e-ma il cím

Hely kö zi köz le ke dés tárgy évet meg elõ zõ évi

 9. sta tisz ti kai utas szá ma [E fõ/év]

10. sta tisz ti kai utaskm-e [E utkm/év]

11.
au tó busz
– hasz nos km-e [E km/év]

12. – ha tó sá gi fé rõ helykm-e [E fhkm/év]



13.
vas úti
– vo natkm-e [E km/év]

14. – ülõ helykm-e [E ühkm/év]

15. me net díj be vé te le [E Ft/év]

16. tel jes ár ki egé szí té se [E Ft/év]

17.
in gye nes uta zá sok után
– igé nyelt ár ki egé szí tés [E Ft/év]

18. – fel vett ár ki egé szí tés [E Ft/év]

Eset le ges meg jegy zé sek (rész le ges, idõ sza kos köz le ke dés):

Kelt: Alá írás:

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 szol gál ta tó

1. meg ne ve zé se: adószáma bankszámlaszáma

2. címe: te le fonszáma faxszáma e-ma il címe

3. Ügy in té zõ-
ve ze tõ

neve: te le fonszáma faxszáma e-ma il címe

4. szék he lye: irá nyí tószáma hely ség út/utca/tér stb. ház szám

Te le pü lé sek

5. [név] Össze sen*

6. – la kos szá ma: [fõ]

He lyi köz le ke dés tárgy évet meg elõ zõ évi

7. sta tisz ti kai utas szá ma [E fõ/év]

8. sta tisz ti kai utaskm-e [E utkm/év]

9.
net tó vo nal há ló za ta
– au tó busz [km]

10. – kö tött pá lyás [km]

11. hasz nos (ko csi-) km-e [E km/év]

12. ha tó sá gi fé rõ helykm-e [E fhkm/év]

13. me net díj be vé te le [E Ft/év]

14. tel jes ár ki egé szí té se [E Ft/év]

15.
in gye nes uta zá sok után
– igé nyelt ár ki egé szí tés [E Ft/év]

16. – fel vett ár ki egé szí tés [E Ft/év]

* Több ol da las táb lá zat ese tén csak az utol só ol da lon.

Eset le ges meg jegy zé sek (rész le ges, idõ sza kos köz le ke dés):

Kelt: Alá írás:
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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 szol gál ta tó

1. meg ne ve zé se:

2. szék he lye: irá nyí tószáma hely ség út/utca/tér stb. ház szám

3. el ér he tõ sé ge: te le fonszáma faxszáma e-ma il cím

4. adó szá ma:

5. bank szám laszá ma:

Ügy in té zõ-ve ze tõ

6. neve:

7. szék he lye: irá nyí tószáma hely ség út/utca/tér stb. ház szám

8. el ér he tõ sé ge: te le fonszáma faxszáma e-ma il cím

9. Az át ke lõ hely ál tal
érin tett te le pü lé sek

[név] *

10. – la kos szá ma: [fõ]

* El sõ ként az ügy in té zés ben ille té kes te le pü lés íran dó.

A komp/rév köz le ke dés tárgy évet meg elõ zõ évi

11. sta tisz ti kai utas szá ma [E fõ/év]

12.
for du ló i nak szá ma
– éves [for du ló/év]

13. – át la gos mun ka na pi [ford./nap]

14.
köz le ke dé si idõ sza ka(i)
az év so rán [nap tól na pig]

15.
fel ada tot el lá tó ha jók
– szá ma [db]

16. – összes fé rõ he lye [fõ]

17. me net díj be vé te le [E Ft/év]

18. tel jes ár ki egé szí té se [E Ft/év]

19.
in gye nes uta zá sok után
– igé nyelt ár ki egé szí tés [E Ft/év]

20. – fel vett ár ki egé szí tés [E Ft/év]

Eset le ges meg jegy zé sek:

Kelt: Alá írás:
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Or szág gyû lés ha tá ro za tai

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

határozata

a 2006. évi önkormányzati és kisebbségi választások
pénzügyi támogatásáról*

Az Or szág gyû lés

az ön kor mány za ti kép vi se lõk 2006. évi, to váb bá a
nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek he lyi ön kor mány za tai
2006. évi, va la mint a te rü le ti és or szá gos ön kor mány za -
ta ik 2007. évi meg vá lasz tá sa szer ve zé si és le bo nyo lí tá si 
fel ada ta i nak vég re haj tá sá ra az Ön kor mány za ti és Te rü -
let fej lesz té si Mi nisz té ri um fe je zet ben a Fe je ze ti ke ze lé -
sû elõ irány za tok cí men be lül 4340 mil lió Ft fel hasz ná lá -
sá val egyet ért.

Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
az Or szág gyû lés el nö ke

Béki Gab ri el la s. k., Szûcs La jos s. k.,
az Or szág gyû lés jegy zõ je az Or szág gyû lés jegy zõ je

* A ha tá ro za tot az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 10-i ülés nap ján fo -
gadta el.

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

A Köztársasági Elnök
132/2006. (VII. 11.) KE

határozata

a helyi önkormányzati képviselõk és a polgármesterek 
általános választása idõpontjának kitûzésérõl

Az Al kot mány 30/A. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont já ban 
fog lalt jog kö röm ben a he lyi ön kor mány za ti kép vi se lõk és
a pol gár mes te rek ál ta lá nos vá lasz tá sát 2006. ok tó ber
1-jére (vasárnapra) tûzöm ki.

Bu da pest, 2006. jú li us 11.

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

KEH ügy szám: VI-2/3113/2006.

A Köztársasági Elnök
133/2006. (VII. 11.) KE

határozata

államtitkárok kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról  szóló 2006.
évi LVII. tör vény 46.  § (2) be kez dé se alap ján, a mi nisz ter -
el nök javaslatára

dr. Hor váth Ág nest

az Egész ség ügyi Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Gõ gös Zol tánt

a Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Mi nisz té ri um
 államtitkárává,

dr. Ga ram he gyi Ábelt

a Gaz da sá gi és Köz le ke dé si Mi nisz té ri um állam -
titkárává,

Iván csik Im rét

a Hon vé del mi Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

dr. Kon do ro si Fe ren cet

az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um ál lam tit ká -
rá vá,

Ko vács Kál mánt

a Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Mi nisz té ri um ál lam tit -
ká rá vá,

Hor váth né dr. Fek szi Már tát

a Kül ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

Gál J. Zol tánt,

Gi lyán Györ gyöt,

Horn Gá bort,

Sze tey Gá bort

a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ál lam tit ká rá vá,

Ara tó Ger gelyt

az Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,

dr. Uj he lyi Ist vánt

az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um
ál lam tit ká rá vá,

dr. Ka to na Ta mást

a Pénz ügy mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá,
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Csiz már Gá bort
a Szo ci á lis és Mun ka ügyi Mi nisz té ri um ál lam tit ká rá vá

2006. jú li us 1-jei ha tállyal ki ne ve zem.

Bu da pest, 2006. jú li us 1.

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

El len jegy zem:

Bu da pest, 2006. jú li us 1.

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

KEH ügy szám: V-1/2960/2006.

A Köztársasági Elnök
134/2006. (VII. 11.) KE

határozata

bírói tisztség alóli felmentésrõl

Az Al kot mány 48.  § (2) be kez dé se, va la mint a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról  szóló 1997. évi LXVI.
tör vény 4.  § (1) be kez dé se alap ján, az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta nács elõ ter jesz té sé re

a bí rói tiszt ség bõl való fel men tés fe gyel mi bün te tés in -
dít vá nyo zá sá ra te kin tet tel

dr. Var gá né dr. Laj tai Haj nal ka Már tát 2006. jú li us
8-ai ha tállyal bí rói tiszt sé gé bõl fel men tem.

Bu da pest, 2006. jú li us 7.

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

KEH ügy szám: IV-1/3038-0/2006.

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1067/2006. (VII. 11.) Korm.

határozata

a Konvergencia Tanácsról

1. A Kor mány a köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl,
va la mint a Kor mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról
 szóló 2006. évi LVII. tör vény 25.  §-a alap ján – ja vas lat te -
võ, vé le mé nye zõ, ta nács adó tes tü let ként – Kon ver gen cia
Ta ná csot (a továb biak ban: Ta nács) hoz lét re.

2. A Ta nács köz re mû kö dik a kon ver gen cia prog ram
elõ- és el ké szí té sé ben, a prog ram ér vé nye sí té sé ben és kép -
vi se le té ben, a cé lok és a vár ha tó ered mé nyek nyil vá nos -
ság gal tör té nõ meg is mer te té sé ben. Ál lást fog lal a kon ver -
gen cia prog ram el ve i rõl, irá nya i ról és kö ve tel mé nye i rõl, a
kon ver gen cia prog ram tár gyá ban ké szí tett kormány-elõ -
ter jesz tésekrõl.

3. A Ta nács tag jai: dr. Su rá nyi György

dr. Bogsch Erik

dr. Si mor And rás

4. A Ta nács ügy rend jét és mun ka ter vét maga ál la pít ja
meg.

5. A Ta nács mû kö dé si fel té te le i rõl, va la mint tit kár sá gi
és ügy vi te li fel ada ta i nak el lá tá sá ról a Mi nisz ter el nö ki Hi -
va tal gon dos ko dik. A Ta nács tag jai dí ja zás ban nem ré sze -
sül nek; e mi nõ sé gük ben vég zett mun ká juk kal kap cso lat -
ban költ ség té rí tés re tart hat nak igényt.

6. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Gyur csány Fe renc s. k.,

mi nisz ter el nök
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 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

179/2004. (V. 26.) Korm. rendelet
a Schengen Alap felhasználásának

pénzügyi tervezési, lebonyolítási és ellenõrzési
rendjének kialakításáról1

(Egy sé ges szer ke zet ben)

A Kor mány az Eu ró pai Kö zös sé gek Schen gen Alap
tá mo ga tá sá nak leg ha té ko nyabb mó don tör té nõ fel hasz -
ná lá sa ér de ké ben az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vénnyel (a továb biak ban: Áht.), az ál lam -
ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let tel (a továb biak ban: Ámr.), a szám vi tel -
rõl  szóló 2000. évi C. tör vénnyel (a továb biak ban:
Szám vi te li tv.), a Kor mány za ti El len õr zé si Hi va tal ról
(a továb biak ban: KEHI)  szóló 70/2004. (IV. 15.) Korm.
ren de let tel, a Nem ze ti Fej lesz té si Hi va tal ról (a továb -
biak ban: NFH)  szóló 196/2003. (XI. 28.) Korm. ren de -
let tel, a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl  szóló 
193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let tel, az Eu ró pai Unió
ál tal nyúj tott egyes pénz ügyi tá mo ga tá sok fel hasz ná lá -
sá val meg va ló su ló prog ra mok mo ni tor ing rend sze ré nek
ki ala kí tá sá ról  szóló 124/2003. (VIII. 15.) Korm. ren de -
let tel, a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról  szóló 148/2002.
(VII. 1.) Korm. ren de let tel, az eu ró pai in teg rá ci ós ügyek 
ko or di ná ci ó já ért fe le lõs tár ca nél kü li mi nisz ter fel adat-
és ha tás kö ré rõl  szóló 70/2003. (V. 19.) Korm. ren de let -
tel, a kincs tá ri el szá mo lá sok be szá mo lá si és könyv ve ze -
té si kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló 240/2003.
(XII. 17.) Korm. ren de let tel, az ál lam ház tar tás szer ve ze -
tei be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé ge i nek sa -
já tos sá ga i ról  szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let -
tel össz hang ban az aláb bi ren de le tet al kot ja:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1.  §

E ren de let ha tá lya a Schen gen Alap tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá nak pénz ügyi ter ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban, el len -
õr zé sé ben részt ve võ köz pon ti költ ség ve té si szer vek re, va -
la mint a fel ügye le tük alá tar to zó költ ség ve té si szer vek re,
il let ve egyéb, a Schen gen Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
ban érin tett szer ve ze tek re ter jed ki.

1 A ki hir de tés nap ja: 2004. má jus 26.

Értelmezõ rendelkezések

2.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban2

1. Schen gen Alap tá mo ga tás: olyan tá mo ga tá si esz köz, 
amely a 2004. má jus 1-jén az Eu ró pai Uni ó hoz csat la ko zó
új tag ál la mok be il lesz ke dé sét se gí ti elõ a schen ge ni vív -
má nyok al kal ma zá sá ra tör té nõ fel ké szü lés ben, kü lö nös te -
kin tet tel a kül sõ ha tá rok el len õr zé sé re;

2. Fe le lõs Ha tó ság: fel ada ta it a Nem ze ti Fej lesz té si
Ügy nök ség (a továb biak ban: NFÜ) lát ja el, amely fe le lõs a 
Schen gen Alap tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott fej lesz té si fel -
ada tok tel jes körû meg va ló sí tá sá ért;

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

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

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

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

7. Együtt mû kö dé si Meg ál la po dás: a KPSZE és az
SzKSz-ek kö zött – a fej lesz té si fel ada tok tech ni kai meg va -
ló sí tá sá ra vo nat ko zó an – e ren de let alap ján meg kö tött, az
együtt mû kö dés rend jét, a fel adat- és fe le lõs sé gi kö rö ket
meg ha tá ro zó do ku men tum;

2 A 2.  § 2–9. és 14–21. pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let
1.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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8. szál lí tó: olyan ter mé sze tes vagy jogi sze mély, il let ve 
jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, amely a szál -
lí tói szer zõ dés ben fog lal tak tel je sí té sé ért fe le lõs;

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

10. el len õr zés tû ré si kö te le zett ség: be te kin tés és hoz zá -
fé rés biz to sí tá sa a nyil ván tar tá si, adat szol gál ta tá si és mû -
kö dé si rend szer be, le he tõ vé téve azt, hogy az arra fel ha tal -
ma zott el len õrök a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó
va la mennyi in for má ci ót meg sze rez hes sék, és azok va ló di -
sá gá ról meg gyõ zõd hes se nek;

11.3 el len õr: az Eu ró pai Bi zott ság és az Eu ró pai Szám -
ve võ szék ál tal meg bí zott ter mé sze tes vagy jogi sze mély,
va la mint a Fe le lõs Ha tó ság, KPSZE és az SzKSz-ek vagy
azok fel ügye le ti szer ve, il let ve az Ál la mi Szám ve võ szék
(a továb biak ban: ÁSZ) vagy a KEHI ál tal meg bí zott olyan
ter mé sze tes vagy jogi sze mély, aki vagy amely a vo nat ko -
zó el len õr zé si jog sza bá lyok ban rög zí tett fel té te lek nek
meg fe lel;

12. ,,négy szem elve”: min den vég re haj tá si és pénz ügyi 
tranz ak ció en ge dé lye zé sét meg elõ zõ en az adott fel ada tot
el lá tó sze mély mun ká ját egy má sik sze mély tel jes kö rû en
fe lül vizs gál ja, be le ért ve az el len õr zé si lis ták és a ki töl té si
út mu ta tók al kal ma zá sát is;

13. sza bály ta lan ság: a Schen gen Alap tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sa so rán a vo nat ko zó nem zet kö zi szer zõ dé sek ben
és a ha zai jog sza bá lyok ban fog lalt elõ írások, il let ve a szál -
lí tói szer zõ dés ben vál lalt kö te le zett sé gek meg sér té se,
ame lyek ered mé nye kép pen az Eu ró pai Kö zös sé gek vagy a 
Ma gyar Köz tár sa ság pénz ügyi ér de kei sé rül nek;

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

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

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

3 A 2.  § 11. pont a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont -
já val mó do sí tott szö veg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 A 2.  § 22–26. pont ját a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 1.  §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be.
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II. Fejezet

A SCHENGEN ALAP TÁMOGATÁS INTÉZMÉNYEI

Felelõs Hatóság

3.  §5

A Fe le lõs Ha tó ság a fõ kap cso lat tar tó a Schen gen Alap
tá mo ga tás sal kap cso la tos kér dé sek ben az Eu ró pai Bi zott -
ság gal.

4.  §6

A Fe le lõs Ha tó ság fel ada ta i nak el lá tá sa az NFÜ szer ve -
ze ti ke re tei közt tör té nik.

5.  §7

A Fe le lõs Ha tó ság ve ze tõ je a Fe le lõs Sze mély, aki a
Kor mány ál tal ki ne ve zett tiszt vi se lõ.

6.  §8

A Fe le lõs Ha tó ság fel ada tai a kö vet ke zõk:
a) a Schen gen Alap tá mo ga tás ke ze lé sé re vo nat ko zó

sza bá lyok és el já rá sok be tar tá sá nak fel ügye le te,
b)9 dönt az in di ka tív cél ki tû zé se ket, fej lesz té si fel ada to -

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

c) a tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ról a vég sõ el szá mo lás, va -
la mint a vég sõ el szá mo lást alá tá masz tó iga zo lás be nyúj tá -
sa az Eu ró pai Bi zott ság felé,

d) a pénz ügyi je len té si rend szer fo lya ma tos és ha té -
kony mû kö dé sé nek biz to sí tá sa és fel ügye le te,

e) a Schen gen Alap tá mo ga tás euró és a ha zai társ fi nan -
szí ro zás fo rint bank szám lá i val kap cso la tos Eu ró pai Bi -
zott ság felé tör té nõ egyez te té si, je len té si és el szá mo lá si
fel ada tok el lá tá sa,

f) a vég sõ el szá mo lás kor a fel nem hasz nált, va la mint a
vég re haj tás so rán jo go su lat la nul vagy sza bály ta la nul fel -
hasz nált Schen gen Alap tá mo ga tás Eu ró pai Bi zott ság nak
tör té nõ vissza uta lá sá nak kez de mé nye zé se,

5 A 3.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val mó -
do sí tott szö veg.

6 A 4.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának a) és b) pont já val 
meg ál la pí tott szö veg.

7 Az 5.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 2.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

8 A 6.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val mó -
do sí tott szö veg.

9 A 6.  § b) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 3.  §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

g) a mo ni tor ing rend szer mû köd te té se,
h)10 a KPSZE ál tal ké szí tett éves pénz ügyi je len té sek

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

7.  §11

A Fe le lõs Ha tó ság fe lel a le bo nyo lí tás ban érin tett in téz -
mé nyek fel ké szült sé gé rõl, va la mint a ki ala kí tott le bo nyo -
lí tá si és el len õr zé si rend sze rek rõl az Eu ró pai Bi zott ság nak
tör té nõ be szá mo lá sért, to váb bá meg gyõ zõ dik ar ról, hogy a 
köz re mû kö dõ in téz mény rend szer a kö zös sé gi és ha zai elõ -
írásoknak meg fe lel.

8.  §12

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

a)13 De le gá lá si Meg ál la po dást köt a fej lesz té si fel ada tok 
pénz ügyi meg va ló sí tá sá ra vo nat ko zó an a KPSZE-vel fe le -
lõs sé gi és ha tás kö re, to váb bá je len tés té te li kö te le zett sé ge
meg ha tá ro zá sá ról,

b) jo go sult a szak mai és pénz ügyi le bo nyo lí tás ra, ha zai
társ fi nan szí ro zás ra, sza bály ta lan sá gok ra vo nat ko zó ada -
tok, do ku men tu mok és bi zony la tok be ké ré sé re, va la mint
ki egé szí tõ in for má ci ók ké ré sé re a le bo nyo lí tás ban érin tett
szer vek tõl,

c) jo go sult a szak mai és pénz ügyi le bo nyo lí tás ra vo nat -
ko zó el já rá sok, ada tok, do ku men tu mok és bi zony la tok el -
len õr zé sé re a le bo nyo lí tás ban érin tett szer vek nél,

d) a vég le ge sí tést meg elõ zõ en vé le mé nye zi a le bo nyo -
lí tás ban érin tett szer vek el já rás rend jét a pénz ügyi le bo -
nyo lí tás ra, a szám vi te li nyil ván tar tás ra, va la mint az al kal -
ma zott el len õr zé si és irá nyí tá si rend sze rek re vo nat ko zó an.

9.  §14

A Fe le lõs Ha tó ság sa ját ha tás kör ben kö te les el lát ni a
kö vet ke zõ fel ada to kat:

a) a Schen gen Alap tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott fej -
lesz té si fel ada tok egyéb uni ós tá mo ga tá sok kal való össze -
han go lá sa és mo ni tor ing ja,

b) kap cso lat tar tás az Eu ró pai Bi zott ság gal,

10 A 6.  § h) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 3.  §-ának (2) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

11 A 7.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val
mó do sí tott szö veg.

12 A 8.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val
mó do sí tott szö veg.

13 A 8.  § a) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 4.  §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

14 A 9.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val
mó do sí tott szö veg.
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c) a vég sõ el szá mo lás to váb bí tá sa az iga zo lás ki ál lí tá sa
ér de ké ben az arra ki je lölt szerv felé,

d) a vég sõ el szá mo lás és az iga zo lás to váb bí tá sa az
 Európai Bi zott ság felé.

10.  §15

A Fe le lõs Ha tó ság a pénz ügyi ad mi niszt rá ci ós és szám -
vi te li fel ada ta it a KPSZE-re ru ház za át a vég sõ fe le lõs ség
meg tar tá sa mel lett. A Fe le lõs Ha tó ság fe le lõs a de le gált
fel ada tok el lá tá sá nak el len õr zé sé ért, az erre vo nat ko zó
sza bá lyo zás és írott el já rás ren dek ki ala kí tá sá ért.

10/A.  §16

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

11.  §17

A Fe le lõs Ha tó ság – a KPSZE köz re mû kö dé sé vel –
a fej lesz té si fel ada tok szak mai és tech ni kai meg va ló sí tá sá -
val és nyo mon kö ve té sé vel kap cso la tos fel ada ta it az
SzKSz-ek kel együtt mû köd ve lát ja el.

Schengen Alap Tárcaközi Bizottság

12.  §18

A Fe le lõs Ha tó ság a 6.  §-ban elõ írt fel ada ta i nak el lá tá sa
ér de ké ben kez de mé nyez he ti a SATB azon na li össze hí vá -
sát, an nak ér de ké ben, hogy

a) az elõ ké szí tõ mun ká la tok hely ze té rõl, an nak bár me -
lyik sza ka szá ban je len tést kér jen a le bo nyo lí tás ban érin tett 
szer vek tõl,

b) az elõ ké szí tõ mun ká la tok kal össze füg gés ben el ké -
szült do ku men tu mo kat be kér je, meg vi tas sa és vé le mé -
nyez ze.

15 A 10.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val
mó do sí tott szö veg.

16 A 10/A.  §-t a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 5.  §-a ik tat ta be.
17 A 11.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 6.  §-ával meg ál la pí tott

szö veg.
18 A 12.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val

mó do sí tott szö veg.

13.  §

(1) A SATB az aláb bi fel ada to kat lát ja el:
a)19 az SzKSz-ek ál tal ki dol go zott fej lesz té si ter vek

meg vi ta tá sa, jó vá ha gyá sa,
b)20 a Fe le lõs Ha tó ság ál tal az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re

to váb bí tan dó in di ka tív cél ki tû zé sek, fej lesz té si fel ada tok
és azok költ ség ve té sét rög zí tõ do ku men tu mok szak mai
egyez te té se, meg vi ta tá sa, el fo ga dá sa,

c) a Schen gen Alap tá mo ga tás fo ga dá sá val kap cso la tos 
va la mennyi tech ni kai, elõ ké szí tõ in téz ke dés egyez te té se,
ja vas la tok meg fo gal ma zá sa, az ezek kel kap cso la tos dön té -
sek jó vá ha gyá sa,

d) fi gye lem mel kí sé ri a Schen gen Alap tá mo ga tás meg -
va ló sí tá sá val kap cso la tos ter ve zõ és vég re haj tó mun kát.

Köz pon ti Pénz ügyi és Szer zõ dés kö tõ Egy ség

14.  §21

A KPSZE fel adat kö re a Schen gen Alap tá mo ga tás vo -
nat ko zá sá ban az aláb bi ak ra ter jed ki:

a) funk ci o ná li san füg get len bel sõ el len õr zé si egy ség
mû köd te té se,

b) a fej lesz té si fel ada tok le bo nyo lí tá sa so rán olyan irá -
nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek mû köd te té se, ame lyek le -
he tõ vé te szik a köz be szer zé si és ki fi ze té si fo lya ma tok
meg ala po zott sá gát, sza bály sze rû sé gét és ha té kony sá gát,

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

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

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

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

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

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

19 A 13.  § (1) be kez dés a) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let
23.  §-ának c) pont já val mó do sí tott szö veg.

20 A 13.  § (1) be kez dés b) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let
23.  §-ának b) pont já val mó do sí tott szö veg.

21 A 14.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 7.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.
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i) meg fe le lõ nyil ván tar tá si, je len té si és adat szol gál ta tá -
si rend szer mû köd te té se a szak mai le bo nyo lí tás min den
szint jén, va la mint az ezek re épü lõ je len té sek és adat szol -
gál ta tás biz to sí tá sa a Fe le lõs Ha tó ság felé, be le ért ve a vég -
sõ pénz ügyi el szá mo lás el ké szí té sét,

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

14/A. §22

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

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

14/B.  §23

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

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

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

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

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

22 A 14/A. §-t a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 8.  §-a ik tat ta be.
23 A 14/B. §-t a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 9.  §-a ik tat ta be.

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

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

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

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

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

Szakmai Közremûködõ Szervezetek

15.  §24

Az SzKSz fel ügye le tét gya kor ló mi nisz ter fel ada ta az
SzKSz ha tás kö ré be tar to zó fel ada tok el lá tá sá hoz szük sé -
ges fel té te lek biz to sí tá sa, kü lö nös te kin tet tel:

a) a Schen gen Alap tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott fej -
lesz té si fel ada tok éves költ ség ve té si ter ve zé sé re, va la mint

b) az SzKSz-ek mû kö dé si, hu mán erõ for rás és tech ni kai 
fej lesz té si fel té te le i re.

16.  §

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

a) az egy ér tel mû szer ve ze ti és sze mé lyi fe le lõs ség- és
ha tás kö rök meg ha tá ro zá sá ra,

b) a ha tás kö rök el vá lasz tá sá ra,
c) a meg fe le lõ el len õr zé si rend sze rek ki épí té sé re,
d) a pénz ügyi le bo nyo lí tá si, el szá mo lá si és je len té si

rend szer re,
e) a bel sõ el len õr zé si te vé keny ség re,
f) a szám vi te li nyil ván tar tá sok ve ze té sé re,
g)25 a köz be szer zé si el já rá sok ban tör té nõ rész vé tel re,
h) a mo ni tor ing ra, va la mint
i) a sza bály ta lan sá gok ke ze lé sé re.

24 A 15.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának c) pont já val
mó do sí tott szö veg.

25 A 16.  § g) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 10.  §-ával meg -
ál la pí tott szö veg.
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17.  §

(1)26 A Schen gen Alap tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott fej -
lesz té si fel ada tok vég re haj tá sa so rán a fej lesz té si fel ada tok 
szak mai le bo nyo lí tá sát a Szak mai Pro jekt fe le lõs vég zi. A
Szak mai Pro jekt fe le lõs ve ze tõ be osz tá sú tiszt vi se lõ, akit a
fej lesz té si fel adat szak mai le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs mi nisz -
ter, il let ve az ál ta la ki je lölt sze mély ne vez ki.

(2)27 Ezen jog sza bály sze rint a KPSZE ve ze tõ je és a
Szak mai Pro jekt fe le lõs kö zöt ti fe le lõs ség meg osz tá sát, va -
la mint a KPSZE és az SzKSz kö zöt ti fel adat kör meg osz tá -
sát a le bo nyo lí tás te kin te té ben Együtt mû kö dé si Meg ál la -
po dás for má já ban rész le tes írás be li meg ál la po dás sza bá -
lyoz za.

(3)28 A Szak mai Pro jekt fe le lõs fe le lõs sé gi kö ré be tar to -
zik:

a) Schen gen Alap tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott fej lesz -
té si fel ada tok szak mai és költ ség ve té si ter ve zé sé nek elõ -
ké szí té se,

b)29 a fej lesz té si fel ada tok szak mai és tech ni kai meg va -
ló sí tá sa és nyo mon kö ve té se,

c) a KPSZE te vé keny sé gé hez szük sé ges pénz ügyi és
je len té si do ku men tu mok el ké szí té se,

d) a fel adat fi nan szí roz ási ok má nyok idõ ben tör té nõ
elõ ké szí té se: a költ ség ve té si tör vényi sor ral össze füg gõ en
egy Fel adat is mer te tõ és az In di ka tív Prog ram ban ön ál ló
rész fel adat ként meg ha tá ro zott szak mai cé lok meg va ló sí -
tó i nak vo nat ko zá sá ban Fel adat fi nan szí roz ási en ge dély ok -
ira tok el ké szí té se és jó vá ha gyá sa,

e) a köz be szer zé si el já rás ki írá sá ra, a szer zõ dés kö tést
meg elõ zõ tár gya lá sok ra és szer zõ dés kö tés re vo nat ko zó
szak mai igé nyek, il let ve do ku men tu mok elõ ter jesz tése a
KPSZE felé, va la mint

f) a költ sé gek el szá mol ha tó sá gá nak el len õr zé se, a tel je -
sí tés iga zo lá sa,

g) a ki fi ze tés hez szük sé ges bi zony la tok (az iga zolt
szám la hi te le sí tett má so la ta, alá írt és le pe csé telt de vi za át -
uta lá si meg bí zás, to váb bá ki egé szí tõ szel vény, va la mint
fo rint ban tör té nõ ki fi ze tés ese tén alá írt és le pe csé telt PF-1
át uta lá si meg bí zás) el ké szí té se és to váb bí tá sa a KPSZE ré -
szé re.

(4)30 A Szak mai Pro jekt fe le lõs fe le lõs sé gi kö ré be tar to -
zik a Lo gisz ti kai és Mû kö dé si Költ sé gek fel hasz ná lá sá val
meg va ló sí tott fel ada tok vo nat ko zá sá ban:

26 A 17.  § (1) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
d) pont já val mó do sí tott szö veg.

27 A 17.  § (2) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 11.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

28 A 17.  § (3) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
d) pont já val mó do sí tott szö veg.

29 A 17.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de -
let 11.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

30 A 17.  § (4) be kez dé sét a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 11.  §-ának
(3) be kez dé se ik tat ta be.

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

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

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

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

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

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

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

17/A.  §31

(1) Az SzKSz az In di ka tív Prog ram ban rög zí tett ke ret
ere jé ig az e pont ban meg ha tá ro zott te vé keny sé gek fi nan -
szí ro zá sá ra for dít hat PMC for rá so kat:

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

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

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

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

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

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

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

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

31 A 17/A. §-t a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 12.  §-a ik tat ta be.
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(2) Amennyi ben az SzKSz az (1) be kez dés ben fel so rol -
ta kon kí vü li egyéb, a prog ram vég re haj tá sá val össze füg gõ
te vé keny ség fi nan szí ro zá sá ra kí ván PMC for rást igény be
ven ni, eh hez a Fe le lõs Ha tó ság elõ ze tes jó vá ha gyá sát kell
kér nie.

III. Fejezet

A PROGRAM KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZÉSE

18.  §

A fej lesz té si fel ada tok köz pon ti költ ség ve té si tá mo ga tá -
sa it és be vé te le it (be le ért ve az elõ re nem lát ha tó, a vissza -
fi ze tés hez szük sé ges, il let ve az ár fo lyam-kü lön bö zet fe de -
zé sé re szol gá ló össze ge ket) az Áht. és a vég re haj tá sá ról
ren del ke zõ jog sza bá lyok, a min den ko ri költ ség ve té si tör -
vény, il let ve a ter ve zé si kör irat elõ írásai sze rint kell meg -
ter vez ni.

19.  §32

A Fe le lõs Ha tó ság a fej lesz té si fel ada tok elõ ké szí té se,
va la mint vég re haj tá sa fo lya mán meg gyõ zõ dik ar ról, hogy
a fej lesz té si fel ada tok fi nan szí ro zá sát szol gá ló ha zai köz -
pon ti költ ség ve té si for rá sok e ren de let ben, va la mint a
Schen gen Alap tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott in di ka tív fej -
lesz té si ja vas la tok ban meg ha tá ro zott idõ pon tok ban ren -
del ke zés re fog nak áll ni.

20.  §33

A Schen gen Alap tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott fej lesz té -
si ja vas la to kat a szak mai le bo nyo lí tá sért fe le lõs fe je zet fel -
ügye le tét el lá tó szerv ve ze tõ je ál tal el len jegy zett, a köz -
pon ti költ ség ve tést ter he lõ ha zai társ fi nan szí ro zás ra vo -
nat ko zó kö te le zett ség vál la lá si nyi lat ko zat tal együtt kell
be nyúj ta ni. A Fe le lõs Ha tó ság csak olyan fej lesz té si ja vas -
la to kat küld het meg az Eu ró pai Bi zott ság ré szé re, ame lye -
ket a SATB jó vá ha gyott, és ame lyek re vo nat ko zó an a nyi -
lat ko zat ren del ke zés re áll.

21.  §34

Adott fej lesz té si fel adat szak mai le bo nyo lí tá sá ért
 felelõs fe je zet ter ve zi meg a költ ség ve té si ter vé ben a ha zai

32 A 19.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val
mó do sí tott szö veg.

33 A 20.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val
mó do sí tott szö veg.

34 A 21.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val
mó do sí tott szö veg.

társ fi nan szí ro zá si össze ge ket a Fe le lõs Ha tó ság gal egyez -
te tett fi nan szí ro zá si terv alap ján. A fe je zet a költ ség ve té si
ter vé ben biz to sít ja, hogy adott fej lesz té si fel adat ha zai
társ fi nan szí ro zá si kö te le zett sé ge it pri o ri tás ként ke ze li,
mely nem je lent het a fe je zet szá má ra a ter ve zé si kör irat ban 
meg adott ke re te ken túli pót ló la gos fi nan szí ro zá si igényt.

IV. Fejezet

VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

Pénzügyi lebonyolítás

22.  §

(1) Az összes jó vá ha gyott, az Eu ró pai Bi zott ság ál tal
éven te egy összeg ben át utalt Schen gen Alap tá mo ga tás fo -
ga dá sa a KPSZE ál tal a Kincs tár ban nyi tott – nor mál pi a ci
fel té te lek mel lett – ka ma to zó, eu ró ban ve ze tett bank szám -
lán tör té nik.

(2) A Schen gen Alap tá mo ga tás hoz kap cso ló dó ha zai
társ fi nan szí ro zás biz to sí tá sa a Kincs tár ban fe je ze ten ként
nyi tott – fo rint ban ve ze tett – fel adat fi nan szí roz ási elõ irány -
zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá ra (a továb biak ban:
FEFK-szám la) tör té nik. A FEFK-szám la szük ség sze rin ti
meg nyi tá sá ért a fe je ze tek fe le lõ sek. Adott fej lesz té si fel adat
ha zai társ fi nan szí ro zá sát biz to sí tó fel adat fi nan szí roz ási elõ -
irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lán ke rül fe de zés re, va la -
mint el szá mo lás ra a ha zai társ fi nan szí ro zás össze ge.

(3) A (2) be kez dés ben em lí tett FEFK-szám lák Schen gen
Alap tá mo ga tás sal kap cso la tos pénz ügyi mû ve le te ket alá tá -
masz tó va la mennyi szám la ki vo na tát, szám la for gal mi ki mu -
ta tá sát a fe je zet kö te les a KPSZE ren del ke zé sé re bo csá ta ni.

(4) Az (1) és (2) be kez dés ben em lí tett bank szám lák ve -
ze té sé vel kap cso la tos for gal mi ju ta lék el szá mo lá sa köz -
vet le nül a Köz pon ti költ ség ve tés ter hé re tör té nik a Pénz -
ügy mi nisz té ri um fe je zet, Egyéb költ ség ve té si ki adá sok
cím, Ve gyes ki adá sok al cím ter hé re.

23.  §35

A Schen gen Alap tá mo ga tás ból fi nan szí ro zott fej lesz té -
si fel ada tok pénz ügyi le bo nyo lí tá sá ra – az Ámr.
70–77.  §-ai ban fog lalt – fel adat fi nan szí roz ás sza bá lya it
kell al kal maz ni. Amennyi ben az Eu ró pai Bi zott ság ál tal
tá mo ga tott fej lesz té si fel ada tok kö zött az Eu ró pai Bi zott -
ság jó vá ha gyá sá val át cso por to sí tás ra ke rül sor, ak kor a fe -
je zet(ek) a Fe le lõs Ha tó ság tá jé koz ta tá sa alap ján kö te -
les(ek) a fel adat fi nan szí roz ási ok má nyok ban a be kö vet ke -
zett vál to zá so kat át ve zet ni.

35 A 23.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) pont já val
mó do sí tott szö veg.
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24.  §

A KPSZE

a) meg nyit ja és ren del ke zik a Schen gen Alap tá mo ga -
tás ka ma to zó, eu ró ban ve ze tett bank szám lá ja fe lett,

b)36  gon dos ko dik az SzKSz-ek ál tal be nyúj tott ki fi ze -
té sek hez szük sé ges do ku men tu mok el len õr zé sét és jó vá -
ha gyá sát köve tõen az igé nyelt Schen gen Alap tá mo ga tás
át uta lá sá nak in dí tá sá ról (de vi zá ban tör té nõ ki fi ze tés ese -
tén köz vet le nül a szál lí tó ja vá ra, fo rint ban tör té nõ ki fi ze tés 
ese tén az adott fe je zet FEFK-szám lá ja ja vá ra),

c)37 fe le lõs a Schen gen Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sá -
nak el szá mo lá sá ért a Fe le lõs Ha tó ság felé.

25.  §38

Az SzKSz

a) ren del ke zik a sa ját ha tás kö rük be tar to zó fej lesz té si
fel ada tok ha zai társ fi nan szí ro zá sát biz to sí tó FEFK-szám la 
fe lett,

b)39 az SzKSz vagy a Vég sõ Ked vez mé nye zett ne vé re
ki ál lí tott szál lí tó ál tal be nyúj tott szám lák ki fi ze té sé hez
szük sé ges bi zony la to kat (Szak mai Pro jekt fe le lõs ál tal iga -
zolt szám la má so la tok, de vi za át uta lá si meg bí zás, ki egé szí -
tõ szel vény, és fo rint ban tör té nõ ki fi ze tés ese tén a PF-1 át -
uta lá si meg bí zás) be nyújt ja a KPSZE felé, figye lembe
véve a szám lák fi ze té si ha tár ide jét,

c) nyil ván tart ja a Schen gen Alap tá mo ga tás ból fi nan -
szí ro zott fej lesz té si fel ada tok tel je sí tett ki fi ze té se it, be le -
ért ve a kap cso ló dó ha zai társ fi nan szí ro zás ból szár ma zó
össze gek ada ta it is,

d) havi rend sze res ség gel pénz ügyi je len tést ké szít a fej -
lesz té si fel ada tok pénz ügyi hely ze tét il le tõ en a ha zai társ -
fi nan szí ro zás te kin te té ben, va la mint be nyújt ja azt a
KPSZE felé a meg ha tá ro zott ha tár idõ re, a be nyúj tást meg -
elõ zõ hó nap ra vo nat ko zó ada tok kal.

26.  §

A fe je zet – az Ámr. vo nat ko zó elõ írásai alap ján – fe le lõs 
a fel adat fi nan szí roz ási ok má nyok idõ ben tör té nõ be nyúj -
tá sá ért a Kincs tár felé.

36 A 24.  § b) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
c) pont já val mó do sí tott szö veg.

37 A 24.  § c) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) pont já val mó do sí tott szö veg.

38 A 25.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának c) pont já val
mó do sí tott szö veg.

39 A 25.  § b) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 13.  §-ával meg -
ál la pí tott szö veg.

27.  §40

Min den, az Eu ró pai Bi zott ság és a Fe le lõs Ha tó ság  ál -
tal kért ada tot, in for má ci ót az SzKSz – ha az em lí tett fe lek 
más képp nem ren del kez nek – leg ké sõbb 10 mun ka na pon
be lül ren del ke zés re bo csát, szük ség ese tén nyilvántar -
tásaiba be te kin tést biz to sít.

Költségigazolási tevékenység

28.  §

A kö zös sé gi elõ írásokkal össz hang ban a vég sõ el szá -
mo lás kor a költ ség nyi lat ko zat pon tos sá gát és meg fe le lõ -
sé gét, a fej lesz té si fel ada tok le bo nyo lí tá sá ban részt vevõ
szer vek irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze re i nek ha té kony
mû kö dé sét, to váb bá utób bi ak jog sza bá lyi elõ írásokkal és a 
kö zös sé gi po li ti kák kal való össz hang ját a KEHI iga zol ja.

29.  §41

A vég sõ el szá mo lás alá tá masz tá sá hoz és az iga zo lás ki -
ál lí tá sá hoz a KEHI jo go sult ki egé szí tõ in for má ció ké ré sé -
re a Fe le lõs Ha tó ság tól, a KPSZE-tõl és az SzKSz-ek tõl,
me lyet azok kö te le sek ren del ke zés re bo csá ta ni.

V. Fejezet

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FELÉ TÖRTÉNÕ
ELSZÁMOLÁST SZOLGÁLÓ KÖNYVVEZETÉS

ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJE

30.  §

(1) A Schen gen Alap tá mo ga tás sal kap cso la tos, az
 Európai Bi zott ság felé tör té nõ el szá mo lást szol gá ló
könyv ve ze té si, be szá mo lá si és adat szol gál ta tá si kö te le -
zett ség nek az e ren de let sze rin ti el kü lö ní tett ered mény -
szem lé le tû ket tõs könyv vi te li nyil ván tar tás sal kell ele get
ten ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szám vi te li nyil ván tar tást a
Szám vi te li tör vény ben fog lalt szám vi te li alap el vek figye -
lembe véte lével kell ve zet ni.

(3)42 Az SzKSz-ek, il let ve a fel ügye le tü ket el lá tó fe je zet 
az ál lam ház tar tá si pénz ügyi in for má ci ós rend szer mû köd -
te té sé hez és a zár szám adás össze ál lí tá sá hoz szük sé ges
ada to kat az ál lam ház tar tás szer ve ze tei be szá mo lá si és
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40 A 27.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) és c) pont já -
val mó do sí tott szö veg.

41 A 29.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának b) és c) pont já -
val mó do sí tott szö veg.

42 A 30.  § (3) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
c) pont já val mó do sí tott szö veg.



könyv ve ze tés kö te le zett sé gé nek sa já tos sá ga i ról  szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. ren de let, il let ve a kincs tá ri el -
szá mo lá sok be szá mo lá si és könyv ve ze té si kö te le zett sé gé -
nek sa já tos sá ga i ról  szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. ren -
de let 8. szá mú mel lék le te sze rin ti adat szol gál ta tá si kö te le -
zett sé gük tel je sí té sé vel biz to sít ják.

(4) A szám vi te li nyil ván tar tás ve ze té sé re olyan szám vi -
te li szoft vert kell al kal maz ni, amely ben a kö ve te lé sek és
kö te le zett sé gek ana li ti kus nyil ván tar tá sa a fõ köny vi nyil -
ván tar tás hoz in teg rál tan kap cso ló dik, va gyis az ana li ti kus
té te lek egy ide jû leg, egy adat rög zí tés sel be ke rül nek az
ana li ti kus és a fõ köny vi nyil ván tar tás ba is. Ez zel kell biz -
to sí ta ni a fõ köny vi és ana li ti kus nyil ván tar tá sok automa -
tikus szám sza ki egye zõ sé gét.

31.  §

(1) A 30.  § (1) sze rin ti el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván -
tar tás a KPSZE-nél a Schen gen Alap tá mo ga tás és a ha zai
társ fi nan szí ro zás el szá mo lá sá ra vo nat ko zó ada to kat tar tal -
maz za.

(2) A KPSZE-nek rész le tes az (1) be kez dés sze rin ti fel -
ada tok el lá tá sá ra el kü lö ní tett, rész le tes szám vi te li el já rás -
ren det kell ké szí te nie a Schen gen Alap tá mo ga tás sal kap -
cso la tos el kü lö ní tett, ered mény szem lé le tû ket tõs könyv -
ve ze tés sza bá lya i ra vo nat ko zó an, amely nek ré szei:

a) szám vi te li fo lya ma tok el já rá si rend je;
b) szám vi te li po li ti ka, szám la tü kör, szám la rend;
c) bi zony la ti al bum.

(3) A szám vi te li po li ti ka fõbb irá nya i nak meghatározá -
sáért, az el ké szí té sért és az el ké szült szám vi te li po li ti ka jó vá -
ha gyá sá ért, an nak vég re haj tá sá ért a KPSZE ve ze tõ je fe le lõs.

(4) A szám vi te li nyil ván tar tá sok ve ze té sé nek irá nyí tá -
sá ra olyan leg alább 3 éves szám vi te li gya kor lat tal ren del -
ke zõ szak em bert kell al kal maz ni, aki fel sõ fo kú is ko lai
vég zett ség gel és emel lett leg alább mér leg ké pes köny ve lõi
ké pe sí tés sel vagy ez zel egyen ér té kû ké pe sí tés sel ren del -
ke zik, va la mint sze re pel a Szám vi te li tv. 151.  § (3)–(5) be -
kez dé se sze rin ti nyil ván tar tás va la me lyi ké ben, és en nek
meg fele lõen ren del ke zik a te vé keny ség el lá tá sá ra jo go sí tó
en ge déllyel (iga zol vánnyal).

32.  §

(1)43 Az Eu ró pai Kö zös sé gek ál tal igé nyelt év kö zi
adat szol gál ta tá so kat és éves pénz ügyi je len tést a KPSZE
az ál ta la ve ze tett nyil ván tar tás ada tai alap ján, va la mint az
SzKSz-ek nyil ván tar tá sa i ból nyert, ál ta luk a KPSZE szá -
má ra meg kül dött ada tok (ha zai társ fi nan szí ro zás) fel hasz -
ná lá sá val ké szí ti el.

43 A 32.  § (1) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
c) pont já val mó do sí tott szöveg.

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

a) a Schen gen Alap tá mo ga tás össze ge az Eu ró pai
 Bizottságtól tör té nõ be ér ke zé sé tõl a fej lesz té si fe la da ton -
kén ti fel hasz ná lá sig és a vég sõ el szá mo lá sig,

b) a meg nyi tott bank szám lák for gal ma,
c) a kö ve te lé sek és kö te le zett sé gek,
d)44 a meg kö tött szál lí tói szer zõ dé sek és a vo nat ko zó

tel je sí té sek nyil ván tar tá sa.

33.  §

(1) A KPSZE-nél ve ze tett el kü lö ní tett szám vi te li nyil ván -
tar tás nak biz to sí ta nia kell a Schen gen Alap tá mo ga tás és a
ha zai társ fi nan szí ro zás fel hasz ná lá sá nak nyo mon kö ve té sét.

(2)45 Az SzKSz-ek nek a KPSZE ál tal kért rend sze res és
so ron kí vü li adat szol gál ta tá so kat a KPSZE ál tal meg adott
ha tár idõ re tel je sí te ni ük kell.

34.  §

A KPSZE szám vi te li nyil ván tar tá sa i ban sze rep lõ ha zai
társ fi nan szí ro zás ra vo nat ko zó ki fi ze té sek össze gét leg -
alább ne gyed éven te té te le sen egyez tet ni kell a társ fi nan -
szí ro zást biz to sí tó fe je ze tek ál lam ház tar tá si könyv ve ze té -
sé bõl szár ma zó ki fi ze té si ada tok kal.

VI. Fejezet

ELLENÕRZÉS

Pénzügyi irányítás és ellenõrzés

35.  §

(1) A pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si te vé keny ség te -
kin te té ben az Áht., va la mint az Ámr. elõ írásai az irány -
adók, az e fe je zet ben fog lalt ki egé szí té sek kel.

(2)46 A Fe le lõs Ha tó ság, a KPSZE és az SzKSz-ek
a) olyan pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si rend szert

ala kí ta nak ki és mû köd tet nek, amely biz to sít ja, hogy a
szer ve ze tek te vé keny sé ge sza bály sze rû és meg fele lõen
sza bá lyo zott, gaz da sá gos, ha té kony és ered mé nyes, az in -
for má ci ók pon to sak és a meg fe le lõ idõ ben ren del ke zés re
áll nak,

44 A 32.  § d) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 14.  §-ával meg -
ál la pí tott szö veg.

45 A 33.  § (2) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
c) pont já val mó do sí tott szö veg.

46 A 35.  § (2) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) és c) pont já val mó do sí tott szö veg.
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b) a ter ve zés, pénz ügyi le bo nyo lí tás és el len õr zés fel -
ada ta it funk ci o ná li san el kü lö ní tik, ezen fel ada tok meg fe -
le lõ sza bá lyo zá sá ról a vo nat ko zó bel sõ sza bály za ta ik ban
gon dos kod nak,

c)47 a ter ve zés, pá lyáz ta tás, szer zõ dés kö tés, pénz ügyi le -
bo nyo lí tás, szám vi te li nyil ván tar tás és be szá mo lás fo lya ma -
ta i ban biz to sít ják a négy szem el vé nek ér vé nye sü lé sét,

d) gon dos kod nak az el len õr zé si nyom vo nal ki ala kí tá sá -
ról és az eset le ges vál to zá sok ha la dék ta lan át ve ze té sé rõl,

e)48 olyan el já rá so kat mû köd tet nek, me lyek biz to sít ják
az el szá mol ha tó költ sé gek nem ze ti és kö zös sé gi jog sza bá -
lyok kal való össz hang já nak fo lya ma tos el len õr zé sét, a
sza bály ta lan sá gok meg elõ zé sét, fel tá rá sát, a szük sé ges
kor rek ci ók meg té te lét és a jo go su lat la nul ki fi ze tett össze -
gek be haj tá sát.

36.  §

(1)49 A köz be szer zé si el já rás so rán, va la mint a ki fi ze té -
sek tel je sí té sét meg elõ zõ en a KPSZE-nek el len õriz nie
kell, hogy azok a kö zös sé gi po li ti kák kal össz hang ban van -
nak, to váb bá meg fe lel nek-e

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

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

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

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

(2)50 A pénz ügyi le bo nyo lí tás so rán koc ká zat elem zés
alap ján a Szak mai Pro jekt fe le lõs nek biz to sí ta nia kell a ki -
fi ze té se ket meg elõ zõ hely szí ni el len õr zé sek le foly ta tá sát,
mely nek ke re té ben el len õriz ni kell a Schen gen Alap tá mo -
ga tá sok meg fe le lõ fi zi kai és pénz ügyi elõ re ha la dá sát, va -
la mint azt, hogy a be nyúj tott szám la össz hang ban van a
szer zõ dé ses fel té te lek kel, a fi zi kai és tel je sít mény mu ta tó -
szá mok tel je sí té sé vel.

37.  §

(1) A Schen gen Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sá ban érin -
tett szer vek kö te le sek a fel hasz ná lás sal kap cso la tos do ku -
men tu mo kat a prog ram Eu ró pai Bi zott ság ál tal tör té nõ
vég sõ pénz ügyi le zá rá sát kö ve tõ leg alább 3 évig meg õriz -
ni, figye lembe véve a szám vi te li jog sza bá lyok elõ írásait is.

47 A 35.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de -
let 15.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

48 A 35.  § (2) be kez dés e) pont ját a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let
15.  §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

49 A 36.  § (1) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 16.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

50 A 36.  § (2) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 16.  §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

(2) A szál lí tói szer zõ dé sek ben kü lön pont ban sze re pel -
tet ni kell a vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ írt do ku men tá -
ci ós és meg õr zé si kö te le zett sé get, il let ve az azok nak, va la -
mint a szer zõ dés meg sér té se ese tén al kal ma zás ra ke rü lõ
szank ci ó kat (pl. vissza fi ze tés).

Belsõ ellenõrzés

38.  §

(1) A bel sõ el len õr zé si te vé keny ség te kin te té ben az
Áht., va la mint a költ ség ve té si szer vek bel sõ el len õr zé sé rõl 
 szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. ren de let elõ írásai az
irány adók, az e fe je zet ben fog lalt ki egé szí tés sel.

(2)51 A Fe le lõs Ha tó ság, a KPSZE, va la mint az
SzKSz-ek mû kö dé sé nek bel sõ el len õr zé sét biz to sí ta ni
kell. A bel sõ el len õr zé si egy sé gek az el len õr zé si je len té se -
ket kö te le sek meg kül de ni a Fe le lõs Ha tó ság ve ze tõ jé nek
is.

10%-os ellenõrzések

39.  §

(1) A KEHI el vég zi a mû ve le tek min ta vé te len ala pu ló
– a Schen gen Alap me nedzs ment jé rõl és mo ni tor ing já ról
 szóló bi zott sá gi ha tá ro zat sze rin ti – 10%-os el len õr zé se -
ket.

(2) A KE HI-nek el len õr zé sei so rán leg alább az aláb bi a -
kat kell vizs gál nia:

a) a pénz ügyi irá nyí tá si és el len õr zé si rend sze rek gya -
kor la ti meg va ló sí tá sát és mû kö dé sük ha té kony sá gát;

b)52 a szám vi te li nyil ván tar tá sok ban a ki vá lasz tott
szám lák ese té ben egyez nek-e az ada tok a KPSZE-nél, az
SzKSz-ek nél és a szál lí tók nál;

c) az el len õr zé si nyom vo nal ki elé gí tõ vol tát;
d) meg fe le lõ szá mú egye di ki adá si té tel tí pu sá nak és

üte me zé si idõ pont já nak a kö zös sé gi kö ve tel mé nyek nek, a
mû ve le tek jó vá ha gyott le írá sá nak, va la mint a tény le ge sen
el vég zett mun ká nak való meg fe le lõ sé gét;

e) az egyes mû ve le tek tény le ges vagy szán dé kolt hasz -
no sí tá sá nak az In di ka tív Prog ram ban le írt cé lok kal való
meg fe le lõ sé gét;

f) a Schen gen Alap tá mo ga tás elõ írt mér ték sze rin ti fo -
lyó sí tá sát, ké se de lem és le vo nás nél kü li tény le ges át uta lá -
sá nak meg tör tén tét a szál lí tók felé.

51 A 38.  § (2) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) és c) pont já val mó do sí tott szö veg.

52 A 39.  § (2) be kez dé sé nek b) pont ja a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de -
let 23.  §-ának c) pont já val mó do sí tott szö veg.

2006/83. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6067



(3) A KEHI a 10%-os el len õr zé sek rõl éves össze sí tett
el len õr zé si je len tést ké szít, mely tar tal maz za az el vég zett
koc ká zat elem zés le írá sát és a min ták ki vá lasz tá sá nak in -
do ko lá sát is.

(4)53 Az éves össze sí tett el len õr zé si je len tést a KEHI
el nö ke min den év ben feb ru ár 28-ig meg kül di az ÁBPE
Tár ca kö zi Bi zott ság ré szé re. Az ÁBPE Tár ca kö zi Bi zott -
ság a je len tést 30 na pon be lül meg tár gyal ja. A vég le ges
össze sí tett el len õr zé si je len tés el ké szí té sé nél figye lembe
kell ven ni az ÁBPE Tár ca kö zi Bi zott ság vé le mé nyét. A
vég le ges éves össze sí tett el len õr zé si je len tést a pénz ügy -
mi nisz ter meg kül di a Fe le lõs Ha tó ság ré szé re. A Fe le lõs
Ha tó ság az éves össze sí tett el len õr zé si je len tést, az éves
idõ kö zi je len tés ré sze ként, az Eu ró pai Bi zott ság ál tal az
adott évre meg ha tá ro zott ha tár idõ re meg kül di az Eu ró pai
Bi zott ság ré szé re.

Ellenõrzési megállapítások és nyilvántartás

40.  §

(1) Az el len õr zé si meg ál la pí tá sok nak ki kell ter jed ni az
eset le ge sen fel tárt prob lé mák rend szer jel le gé re, en nek
oka i ra, az eh hez kap cso ló dó in téz ke dé sek meg té te lé nek
szük sé ges sé gé re.

(2) Az e ren de let ben ne ve sí tett el len õr zést vég zõ szer -
ve ze tek

a) nyo mon kö ve tik a fel tárt hi á nyos sá gok kap csán el -
vég zett pénz ügyi kor rek ci ók meg fe le lõ sé gét és az eset le -
ges rend szer jel le gû hi bák ki kü szö bö lé se ér de ké ben meg -
tett in téz ke dé se ket;

b) gon dos kod nak az el len õr zé si je len té sek alap ján el -
ké szí tett in téz ke dé si ter vek és az azok ban meg fo gal ma zott 
in téz ke dé sek meg va ló sí tá sát tar tal ma zó nyil ván tar tá sok
ve ze té sé rõl;

c) biz to sít ják az el len õr zé si do ku men tá ció tel jes sé gét a
prog ram nak az Eu ró pai Bi zott ság gal tör té nõ vég sõ pénz -
ügyi le zá rá sát köve tõen leg alább 3 évig, figye lembe véve a 
Szám vi te li tv. elõ írásait is.

VII. Fejezet

SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSE

41.  §

(1)54 A sza bály ta lan sá gok fel fe dé se, meg fe le lõ ke ze lé -
se és je len té se ér de ké ben a Fe le lõs Ha tó ság, a KPSZE, va -
la mint az SzKSz-ek ki je löl nek egy szer ve ze ti egy sé get
vagy sze mélyt, amely vagy aki fe le lõs:

53 A 39.  § (4) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 17.  §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

54 A 41.  § (1) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) és c) pont já val mó do sí tott szöveg.

a) a sza bály ta lan sá gok nyil ván tar tá sá ért,

b) a sza bály ta lan sá gok ki vizs gá lá sá ra és a szük sé ges
in téz ke dé sek re vo nat ko zó ja vas lat el ké szí té sé ért,

c) a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos dön té sek vég re -
haj tá sá nak nyo mon kö ve té sé ért,

d) a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos ne gyed éves je -
len té sek össze ál lí tá sá ért.

(2)55 A sza bály ta lan sá gi je len té si rend szer ko or di ná ci ó -
já ért – amely biz to sít ja a sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos 
in for má ció áram lást, a szük sé ges tá jé ko zott sá got és a prob -
lé mák egy sé ges ke ze lé sét – a Fe le lõs Ha tó ság a fe le lõs.

(3) A sza bály ta lan sá gok kal kap cso la tos te en dõ ket az
egyes szer ve ze tek el já rás rend jük ön ál ló fe je ze te ként kö te -
le sek rész le te sen sza bá lyoz ni.

42.  §

(1)56 A fej lesz té si fel ada tok le bo nyo lí tá sa so rán a KPSZE
és az SzKSz-ek a ta pasz talt sza bály ta lan sá gok ról, va la mint
az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke it hát rá nyo san érin -
tõ egyéb te vé keny sé gek rõl vagy azok ala pos gya nú já ról ha -
la dék ta la nul kö te le sek tá jé koz tat ni a Fe le lõs Ha tó ság ve ze -
tõ jét és a Vám- és Pénz ügy õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga
OLAF Ko or di ná ci ós Iro dát (a továb biak ban: VPOP OLAF
Ko or di ná ci ós Iro da), to váb bá in téz ked ni:

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

b) a sze mé lyi fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ról,

c) a sza bály ta lan ság gal érin tett összeg nek a sza bály ta -
lan ság fel fe de zé sé tõl szá mí tott két hó na pon be lü li be haj tá -
sá ról.

(2)57 A KPSZE és az SzKSz ve ze tõ je a meg tett in téz ke -
dé sek rõl és azok ered mé nye i rõl azon nal kö te le sek tá jé koz -
tat ni a Fe le lõs Ha tó ság ve ze tõ jét és a VPOP OLAF Ko or -
di ná ci ós Iro dát.

(3)58 A Fe le lõs Ha tó ság nál, a KPSZE-nél, va la mint az
SzKSz-ek nél al kal ma zott köz tiszt vi se lõk nek, il le tõ leg
más al kal ma zás ban álló, a köz be szer zé si el já rás al kal má -
val be ér ke zett aján la tok el bí rá lá sá ban részt vevõ min den
sze mély nek össze fér he tet len sé gi és pár tat lan sá gi nyi lat ko -
za tot kell ten nie.

55 A 41.  § (2) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) pont já val mó do sí tott szö veg.

56 A 42.  § (1) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 18.  §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

57 A 42.  § (2)–(6) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let
23.  §-ának b) és e) pont já val mó do sí tott szö veg.

58 A 42.  § (3) be kez dése a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 18.  §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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(4)59 A Fe le lõs Ha tó ság jo go sult bár mi kor in for má ci ót
kér ni a KPSZE-tõl, va la mint az SzKSz-ek tõl a Schen gen
Alap tá mo ga tás fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban. A KPSZE
és az SzKSz-ek kö te le sek meg ad ni ezen in for má ci ót a
 Felelõs Ha tó ság nak.

(5)60 A KPSZE és az SzKSz ve ze tõ je a ta pasz talt sza -
bály ta lan sá gok ról vagy vissza élé sek rõl, il let ve amennyi -
ben nem me rült fel sza bály ta lan ság vagy vissza élés, ak kor
en nek té nyé rõl ne gyed éven te je len tés for má já ban ér te sí ti a 
Fe le lõs Ha tó ság ve ze tõ jét.

(6) A KPSZE és az SzKSz-ek ve ze tõ je ne gyed éven te tá -
jé koz tat ják a Fe le lõs Ha tó ság ve ze tõ jét a be haj tott össze -
gek új ra fel hasz ná lá sá nak mód já ról.

43.  §

(1) Sza bály ta lan ság ese tén al kal maz ha tó szank ci ók:
a) a fo lyó sí tás fel füg gesz té se,
b) a szál lí tói szer zõ dés fel mon dá sa és a ki fi ze tett tá mo -

ga tá si összeg tel jes egé szé nek vagy egy ré szé nek vissza fi -
zet te té se,

c) a szál lí tói szer zõ dés tõl való el ál lás,
d) a szál lí tó va la mennyi tá mo ga tá si rend szer bõl tör té nõ 

ki zá rá sa,
e) a bün te tõ-, pol gá ri jogi és fe gyel mi el já rá sok kez de -

mé nye zé se.

(2)61 Az (1) be kez dés a)–d) pont já ban fel so rolt szank -
ciók fo ga na to sí tá sá ért a Fe le lõs Ha tó ság a fe le lõs.

(3)62 Az (1) be kez dés e) pont já ban fog lalt szank ci ó kat a 
Fe le lõs Ha tó ság, a KPSZE és az SzKSz-ek ve ze tõi kez de -
mé nye zik az ille té kes ha tó sá gok nál, il let ve bí ró sá go kon.

44.  §

(1)63 Min den ne gye dé vet kö ve tõ két hó na pon be lül a
 Felelõs Ha tó ság a fej lesz té si fel ada tok le bo nyo lí tá sa so rán
ta pasz talt sza bály ta lan sá gok ról vagy vissza élé sek rõl, az
ezek kel kap cso lat ban meg tett in téz ke dé sek rõl, va la mint
a fo lyó ál lam igaz ga tá si, bí ró sá gi el já rá sok hely ze té rõl, il let -
ve amennyi ben nem me rült fel sza bály ta lan ság vagy visz -
szaélés, en nek té nyé rõl kö te les je len tést kül de ni a SATB és
– a VPOP OLAF Ko or di ná ci ós Iro dán ke resz tül – az
 Európai Bi zott ság és az EU Csa lás el le nes Hi va tal (OLAF)
ré szé re.

59 A 42.  § (4)–(6) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let
23.  §-ának c) pont já val mó do sí tott szö veg.

60 A 42.  § (5) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 18.  §-ának
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

61 A 43.  § (2) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) pont já val mó do sí tott szö veg.

62 A 43.  § (3) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) és c) pont já val mó do sí tott szö veg.

63 A 44.  § (1) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) és e) pont já val mó do sí tott szöveg.

(2)64 A Fe le lõs Ha tó ság je len té sé nek alap ját a KPSZE
és az SzKSz-ek ve ze tõi ál tal be nyúj tott ne gyed éves je len -
té sek ad ják.

45.  §

(1)65 A köz be szer zé si aján la ti, aján lat té te li vagy rész -
vé te li fel hí vá sok ban – ki vé ve, amennyi ben köz pon ti költ -
ség ve té si szerv a szál lí tó – je lez ni kell és a szál lí tói szer zõ -
dés nek tar tal maz nia kell meg fe le lõ, a tel je sí té si kész sé get
fo ko zó szer zõ dést biz to sí tó mel lék kö te le zett sé ge ket a sza -
bály ta lan sá gok el ke rü lé se ér de ké ben, to váb bá meg fe le lõ
szer zõ dé ses biz to sí té ko kat, ame lyek sza bály ta lan ság vagy
el té rés ese tén a ki elé gí tés alap já ul szol gál hat nak.

(2)66

46.  §

A szál lí tó kö te les bel sõ sza bá lyo zá sá ban és szer zõ dé se i -
ben a sze mé lyi és anya gi fe le lõs sé get meg ha tá roz ni.

47.  §67

A Kincs tár ban mû kö dõ Or szá gos Tá mo ga tá si Monito -
ring Rend szer az SzKSz-ek adat szol gál ta tá sa alap ján az
Ámr. VIII. fe je ze té ben fog lal tak sze rint lát ja el fel ada ta it.

48.  §

(1)68 A Fe le lõs Ha tó ság kez de mé nye zé sé re az SzKSz-ek 
in téz ked nek a Schen gen Alap tá mo ga tás jo go su lat lan vagy 
sza bály ta lan uta lás ból, il let ve fel hasz ná lás ból ere dõ
össze gé nek vissza uta lá sá ról a KPSZE euró szám lá já ra.

(2)69 A Fe le lõs Ha tó ság kez de mé nye zé sé re a KPSZE in -
téz ke dik a vissza fi ze ten dõ Schen gen Alap tá mo ga tás
össze gé nek és net tó ka ma tá nak (ka mat ból le von va a bank -
költ ség) az Eu ró pai Bi zott ság felé tör té nõ mi e lõb bi vissza -
uta lá sá ról.

64 A 44.  § (2) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) és c) pont já val mó do sí tott szö veg.

65 A 45.  § (1) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 19.  §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

66 A 45.  § (2) be kez dé sét a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 22.  §-a ha -
tá lyon kí vül he lyez te.

67 A 47.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának c) pont já val
mó do sí tott szö veg.

68 A 48.  § (1) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) és c) pont já val mó do sí tott szö veg.

69 A 48.  § (2) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) pont já val mó do sí tott szö veg.
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(3)70 Amennyi ben a Fe le lõs Ha tó ság kez de mé nye zé sé -
re az SzKSz-ek vissza fi ze tés re vo nat ko zó in téz ke dé se
ered mény te len nek bi zo nyul, a sza bály ta la nul vagy jog ta -
la nul fel hasz nált Schen gen Alap tá mo ga tás vissza uta lá sá -
ról a KPSZE euró szám lá ja ja vá ra a Schen gen Alap tá mo -
ga tás ból fi nan szí ro zott fej lesz té si fel ada tok ha zai társ fi -
nan szí ro zá si ré szét biz to sí tó fe je zet kö te les gon dos kod ni a 
fe je zet költ ség ve té sé nek ter hé re.

(4)71 Amennyi ben a sza bály ta lan ság ban érin tett összeg
2 hó na pon be lü li be haj tá sa si ker te len nek bi zo nyul, az
össze get a fej lesz té si fel adat szak mai le bo nyo lí tá sá ért fe -
le lõs fe je zet költ ség ve té sé nek ter hé re kell el szá mol ni.
Amennyi ben a sza bály ta lan ság ban érin tett összeg a ké sõb -
bi ek ben be haj tás ra ke rül, az SzKSz gon dos ko dik an nak a
fej lesz té si fel adat szak mai le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs fe je zet
költ ség ve té se ré szé re tör té nõ vissza té rí té sé rõl.

49.  §

(1)72 A Schen gen Alap tá mo ga tás jo go su lat lan vagy
sza bály ta lan fel hasz ná lá sá ból ere dõ fe le lõs ség az
SzKSz-t, a vissza fi ze ten dõ összeg az adott fej lesz té si fel -
adat szak mai le bo nyo lí tá sá ért fe le lõs fe je ze tet, il let ve an -
nak jog utód ját ter he li.

(2)73 A Fe le lõs Ha tó ság kö te les tá jé koz tat ni
a) min den eset ben az SzKSz és a KPSZE ve ze tõ jét a

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

b) a vissza fi ze té si fel szó lí tás kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
30 mun ka na pon be lül a Kor mányt is, amennyi ben a vissza -
fi ze té si fel szó lí tás ban sze rep lõ összeg meg ha lad ja az
1 000 000 eu rót.

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

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

b) az 1 000 000 eu rót meg ha la dó vissza fi ze té si fel szó lí -
tá sok ese tén kö te les dön tést kér ni a Kor mány tól a vita ren -
de zé sé nek mód já ról.

(4) Amennyi ben a vissza fi ze té si kö te le zett ség a
KPSZE-nek fel ró ha tó ok ból ke let ke zett, ak kor a KPSZE
fel ügye le tét el lá tó szerv kö te les ha la dék ta la nul in téz ked ni
az el szá mo lás ról és a pénz ügyi ren de zés rõl az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott, Eu ró pai Bi zott ság felé való vissza -
fi ze té si kö te le zett sé get tel je sí tett szerv ré szé re.

VIII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Európai Unió jogának való megfelelés

50.  §74

E ren de let a Schen gen Alap le bo nyo lí tá sát sza bá lyo zó
„a Schen ge ni Tá mo ga tás igaz ga tá sá ról és fel ügye le té rõl”
 szóló C(248)2004 szá mú Bi zott sá gi Ha tá ro zat nak való
meg fe le lést szol gál ja.

51.  §

(1) Ez a ren de let a Schen gen Alap me nedzs ment jé rõl és
mo ni tor ing já ról  szóló bi zott sá gi ha tá ro zat ha tály ba lé pé sé -
nek nap ján lép ha tály ba75.

(2)76

74 Az 50.  § a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 21.  §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

75 A Schen ge ni Tá mo ga tás igaz ga tá sá ról és fel ügye le té rõl  szóló
C(248)2004 szá mú Bi zott sá gi Ha tá ro zat 2004. feb ru ár 5-én ha tály ba lé pett,
az Eu ró pai Bi zott ság er rõl 2004. má jus 10-i kel te zé sû le ve lé ben tájékoztatta a 
magyar felet.

76 Az 51.  § (2) be kez dé sét a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 22.  §-a
ha tá lyon kí vül he lyez te.

70 A 48.  § (3) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
b) és c) pont já val mó do sí tott szö veg.

71 A 48.  § (4) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
c) pont já val mó do sí tott szö veg.

72 A 49.  § (1) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 23.  §-ának
c) pont já val mó do sí tott szö veg.

73 A 49.  § (2)–(3) be kez dé se a 143/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let
20.  §-ával meg ál la pí tott szö veg.



A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Földmûvelésügyi
Hivatalának

(4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.)

h i r d e t m é n y e

Az FVM Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va ta la ér te sí ti a Nyír pa rasz nya te le pü lé sen ér de kelt rész -
arány-föld tu laj do no so kat, hogy az 1993. évi II. tör vény 4/B. §-ának (5) bekezdése alapján

2006. augusztus 29-én (kedd) 9.00 órakor

a Nyír pa rasz nya Pol gár mes te ri Hi va tal hi va ta los he lyi sé gé ben nyil vá nos sor so lást tart a Va jai II. Rá kó czi Szö vet ke zet
föld alap já ban lévõ rész arány-föld tu laj don he lyé nek meghatározása céljából.

A sor so lás ra ki je lölt föld rész letek az aláb biak:

Te le pü lés: Nyír pa rasz nya

Hely raj zi szám Mû ve lé si ág
Te rü let
(ha, m2)

AK ér ték Ki ad ha tó AK Kor lá to zó in téz ke dés

038/2 fás te rü let 0,1491 0,52 0,52 –

047/27b szán tó 1,0680 4,49 4,49 –.

047/27a gyü möl csös 7,1796 174,46 174,46 –

047/28 szán tó 1,5981 12,78 6,39 –

057/19 gyü möl csös 0,2078 6,50 6,50 –

057/40 gyü möl csös 1,0371 32,46 32,46 –

070/1a gyü möl csös 16,6161 520,08 47,97 –

070/1b erdõ 0,6591 2,31 –

070/1c szán tó 0,3451 2,76 –

083/4 szán tó 0,3283 1,38 1,38 –

0109/1a szán tó 1,1919 11,82 11,82 –

0109/1b erdõ 0,3881 1,36 1,36 –

0109/5a szán tó 0,9863 6,52 1,85 –

0109/5b fás te rü let 0,0518 0,18 –

0109/5c fás te rü let 0,0588 0,21 –

A sor so lás nyil vá nos. A sor so lá son a szö vet ke zet ben még ki nem adott rész arány-föld tu laj don nal ren del ke zõ sze mé lyek
vehetnek részt.

A sor so lá son bár mely ok ból meg nem je le nõ jo go sult ké sõbb a mu lasz tás ra hi vat koz va sem mi fé le jo got nem ér vé nye sít -
het, eb bõl az ok ból a sor so lás ered mé nye nem változtatható meg.

Aki nek a nyil vá nos sor so lás jo gos ér de ke it érin ti vagy sér ti, tör vénysértésre hi vat ko zás sal a sor so lást kö ve tõ 48 órán be -
lül az FVM Fõ vá ro si és Pest Me gyei Föld mû ve lés ügyi Hi va tal hoz cím zett, de a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Föld -
mû ve lés ügyi Hivatalnál kifogást nyújthat be.

Csong rá di Zol tán s. k.,
mb. hi va tal ve ze tõ
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A Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatal közleménye

A Köz pon ti Adat fel dol go zó, Nyil ván tar tó és Vá lasz tá si
Hi va tal a 35/2000. (XI. 30.) BM ren delet 73. § (1) be kez -
dé se alap ján – az ed dig köz zé tet te ken kí vül – az aláb bi el -
ve szett, meg sem mi sült gép jár mû törzs köny vek sor szá mát
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

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

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

155207C
588622E
103847D
985316C
256458C
645478C
158348E
514510B
298465E
134580A
781458F
556053F
663851D
585612A
344424F
980877E

Közlekedési Nyilvántartó Osztály



He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2006. évi 79. szá má ban meg je lent, egyes szo ci á li san rá szo rult csa lá dok 2006. évi gáz ár- és táv hõ-szol gál ta tá si tá mo ga tá -
sá ról szó ló 138/2006. (VI. 29.) Korm. ren de let 1. szá mú mel lék le té nek II. pont já ban a

„A gáz mé rõ azo no sí tó szá ma…” szö veg rész he lye sen:
,,A gáz mé rõ azo no sí tó szá ma.…… ügy fél/fo gyasz tá si hely azo no sí tó szá ma……”

(Kéz irat hi ba)
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ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT!

2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó jogi szol gál ta tó
és tá jé koz ta tó köz pont já ba köl tö zik, ahol a meg szo kott ki ad vá nyo kon kí vül bõ vebb szol gál ta tá sok

(jog sza bály ke re sés, iro dai és nyom dai szol gál ta tá sok, ter mék tá mo ga tás, in ter net ká vé zó, ol va só sa rok stb.)
áll nak az ügy fe lek ren del ke zé sé re.

Az új el ér he tõ sé gek:

Köz löny Cent rum 1072 Bu da pest, Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány utca – Nyár utca sar kán)
tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu, www.koz lony cent rum.hu
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

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 (frekvenciagazdálko-
dás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, to-
vábbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzé-
tesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértéke-
sítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szer-
vezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányza-
tok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közér-
deklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemé-
nyek egy lapban történõ pontos és rendszerezett for-
mában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hi-
vatali 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 megjele-
nik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Euró-
pai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrá-
sok (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, tár-
sulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: ren-

deletek, 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 kiadá-
saiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mel-
lékleteként 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 megvásá-
rolhatók 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.

M E G R E N D E L Õ L A P

Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbe-
síteni:

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 el-
rendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, kü-
lönféle 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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