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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2006. évi LXIII.
tör vény

az országgyûlési képviselõk jogállásáról  szóló 1990. évi LV. tör vény módosításáról*

1.  § Az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1990. évi LV. tör vény mel lék le te a kö vet ke zõ új F) Résszel
 egészül ki:

„F) Rész

KIMUTATÁS

bármilyen tevékenysége, ingó vagy ingatlan tulajdona, illetve ezekhez fûzõdõ egyéb jogosultsága alapján,
továbbá e nyilatkozat C) pontjában megjelölt gazdasági társaság(ok)nak juttatott állami,

illetve európai uniós támogatásokról (a továb biak ban: támogatás)

A tá mo ga tás jo go sult ja
A tá mo ga tás

meg szer zé sé nek
jog cí me, mód ja

A tá mo ga tás
meg szer zé sé nek

idõ pon ja
A tá mo ga tást nyúj tó A tá mo ga tás cél ja A tá mo ga tás ér té ke

”

2. § (1) Ez a tör vény a ki hir de té se nap ján lép ha tály ba.

(2) A kép vi se lõ, valamint a vele kö zös ház tar tás ban élõ há zas- vagy élet tár sa és gyer mek e va gyonnyi lat ko za tuk
e  törvény sze rin ti ki egé szí té sét elsõ al ka lom mal e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 30 na pon be lül kö te le sek meg ten ni.

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 el nö ke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. jú li us 17-i ülés nap ján fo gad ta el.



A Kor mány ren de le tei

A Kormány
148/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete

a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ 
és Ellenõrzõ (NAEW&C) Rendszere korszerûsítésére

vonatkozó NATO E–3A Együttmûködési
Programjának az Észak Atlanti Szövetség védelmi

miniszterei közötti Többoldalú Egyetértési
Nyilatkozata (MMOU) kiegészítésének harmadik

módosítása kihirdetésérõl

1.  §

A Kor mány e ren de let tel fel ha tal ma zást ad a NATO
 Repülõgépfedélzeti Ko rai Elõ re jel zõ és Ellen õr zõ
(NAEW&C) Rend szer e kor sze rû sí té sé re vo nat ko zó
NATO E–3A Együtt mû kö dé si Prog ram já nak az Észak At -
lan ti Szö vet ség vé del mi mi nisz te rei kö zöt ti Több ol da lú
Egyet ér té si Nyi lat ko za ta (MMOU) ki egé szí té sé nek har -
ma dik mó do sí tá sa (a továb biak ban: Meg álla po dás) kö te le -
zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  §

A Kor mány a Meg ál la po dást e ren de let tel ki hir de ti.

3.  §

A Meg álla po dás hi te les an gol nyel vû szö veg e és hi va ta -
los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Third Amendment to the Addendum to the
Multilateral Memorandum of Understanding
(MMOU) between the North Atlantic Trealy

Organisation ministers of defence on the NATO A–3A 
Cooperative Program relating to the Modernisation
of the NATO Airborne Early W’arning and Control

(NAEW&C) System

Whe re as, the Mul ti la te ral Me mo ran dum of
Un ders tan ding (MMOU) for the NATO E–3A
Co o pe ra ti ve Pro gram me has been ad den ded with an
ef fec ti ve date of 7 De cem ber 1990, so as to mo der ni se the
NAEW&C Sys tem, and amen ded with an ef fec ti ve date of
13 Au gust 1997 to inc lu de a Mid Term Modernisation
programme,

whe re as the MMOU as ad den ded, and amen ded on
13 Au gust 1997 was supp le men ted to ac co unt for the
ac ces si on of Spa in with an ef fec ti ve date of 11 December
1998,

whe re as the cont ri bu ti on ce i ling for the Mid Term
Mo der ni sa ti on Pro gram me was ra i sed by an amend ment
with an ef fec ti ve date of 8 Apríl 2004,

whe re as the NAPMO Na ti ons have now ag re ed to
imp le ment an Inf ra red Co un ter Me a su re pro ject, lis ted as a 
re qu i re ment in the Ad den dum, as an Ur gent Ope ra ti o nal
Re qu i re ment no ted by the Military Committee*, as
follows:

Article 1

Amend Sec ti on IV, Pa rag raph 1.a to add a new last
sen ten ce:

,,The cont ri bu ti on ce i ling for an Inf ra red Co un ter
Me a su re pro ject, as well as re la ted ad mi nist ra ti on, that will 
be imp le men ted as a dis tinct Ur gent Ope ra ti o nal
Re qu i re ment in pa ra lel with, but se pa ra te from, the
Mid-Term Pro gram me will be $ 200 M equivalent in
then-year values.”

Amend Sec ti on IV, Pa rag raph 1.c, to add a new fo urth
sen ten ce:

„Cont ri bu ti ons in then-ye ar va lu es to the Inf ra red
Co un ter Me a su re pro ject will start in 2006 and, for
plan ning pur po ses, will co ver a three-ye ar period.”

Article 2

This amend ment, ag re ed in ac cor dan ce with Sec ti on
VII of the Ad den dum to the MMOU, en ters into ef fect at
the date of its last signature.

* IMS’WM84–03 da ted 21 Feb ru a ry 2003

A NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ 
és Ellenõrzõ (NAEW&C)

Rendszere korszerûsítésére vonatkozó
NATO E–3A Együttmûködési Programjának

az Észak Atlanti Szövetség védelmi miniszterei
közötti Többoldalú Egyetértési Nyilatkozata

(MMOU) kiegészítésének harmadik módosítása

Te kint ve, hogy a NATO Re pü lõ gép fe dél ze ti Ko rai Elõ -
re jel zõ és Ellen õr zõ (NAEW&C) Rend szer e NATO E–3A
Együtt mû kö dé si Prog ram já nak Több ol da lú Egyet ér té si
Nyi lat ko za ta (MMOU) 1990. de cem ber 7-i ha tállyal ki -
egé szí tés re ke rült avé gett, hogy a NAEW&C Rend szer
kor sze rû sí tés re ke rül jön, illetve mó do sult a Kö zép tá vú
Kor sze rû sí tés Prog ram já val 1997. au gusz tus 13-i ha -
tállyal,

te kint ve, hogy az 1997. au gusz tus 13-án ki egé szí tett és
mó do sí tott MMOU ki egé szí tés re ke rült Spa nyol or szág
csat la ko zá sá nak al kal má val 1998. de cem ber 11-i ha -
tállyal,

te kint ve, hogy a Kö zép tá vú Kor sze rû sí té si Prog ram
hoz zá já ru lá si fel sõ ha tár ér té két meg emel ték 2004. áp ri lis
8-i ha tállyal,
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te kint ve, hogy a NAPMO tag ál la mai egyet ér te nek az
Inf ra vö rös El len te vé keny ség pro jekt jé nek ki vi te le zé sé vel, 
amely a Ki egé szí tés ben kö ve tel mény ként ke rült fel so ro -
lás ra, és mint Sür gõs Had mû ve le ti Kö ve tel ményt a Ka to -
nai Bi zott ság* is el is mer te, a kö vet ke zõk sze rint:

1. Cikk

A IV. Cikk 1.a pont ja egy új utol só mon dat tal egé szül ki:
,,Az Inf ra vö rös El len te vé keny ség pro jekt, valamint

kap cso ló dó ad mi niszt rá ció hoz zá já ru lá sá nak fel sõ ha tár -
ér té ke, amely Sür gõs Had mû ve le ti Kö ve tel mény ként ke -
rül  kivitelezésre, pár hu za mo san, de egy ér tel mû en külön -
állóan a Kö zép tá vú Prog ram tól, a tíz éves ér ték nek meg -
fele lõen 200 mil lió $ lesz.”

A IV. Cikk 1.c pont ja egy új ne gye dik mon dat tal egé -
szül ki:

,,Az Inf ra vö rös El len te vé keny ség pro jekt jé nek tíz éves
hoz zá já ru lá sa 2006-ban kez dõ dik, és ter ve zé si cé lok ra,
 hároméves idõ sza kot ölel fel.”

2. Cikk

Ez a mó do sí tás az MMOU Ki egé szí té sé nek VII. Cik ké -
vel össz hang ban ke rült el fo ga dás ra, és az utol só alá írás
nap ján lép ha tály ba.

* IMSWMS84–03, kelt 2003. feb ru ár 21.”

4.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
 kivétellel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2. és 3.  §-a a Meg álla po dás 2. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Meg álla po dás, illetve e ren de let 2. és 3.  §-a ha -
tály ba lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül ügy mi nisz ter annak is -
mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben haladék -
talanul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges intézkedé -
sekrõl a hon vé del mi mi nisz ter gon dos ko dik.

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

A Kormány
149/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete

egyes országos hatáskörû államigazgatási szervek
megszüntetésérõl és jogutódlásáról

A Kor mány egyes, a kor mány za ti irá nyí tás kor sze rû sí -
té sé vel meg szû nõ, or szá gos ha tás kö rû ál lam igaz ga tá si

szer vek fel ada ta i nak to váb bi el lá tá sa ér de ké ben az aláb -
biakat ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány
a) a Ma gyar Tu risz ti kai Hi va talt,
b) a Nem ze ti Sport hi va talt,
c) az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va talt, valamint
d) az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va talt

(a továb biak ban együtt: Hi va ta lok)
2006. jú li us 31. nap já val megszün te ti.

(2) A Hi va ta lok ál ta lá nos jog utód ja – a (3) be kez dés ben
fog lal tak ki vé te lé vel – az Ön kor mány za ti és Te rü let fej -
lesz té si Minisztérium.

(3) Az Or szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va tal jog utód ja
a) a ROP és INTERREG irá nyí tó ha tó sá gok ál tal kö -

tött, a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség nek a 130/2006.
(VI. 15.) Korm. ren de let sze rin ti fel adat kö re és mû kö dé se
kö ré ben lét re jött pol gá ri jogi, tá mo ga tá si, köz be szer zé si és 
fog lal koz ta tá si szerzõdések te kin te té ben,

b) a Struk tu rá lis Alap Kép zõ Köz pont (SAKK) fel adat -
kö re és mû kö dé se kö ré ben lét re jött szer zõ dé sek te kin te té -
ben, valamint

c) a Pá lyá za ti In for má ci ós Köz pont (PIK) fel adat kö re
és mû kö dé se kö ré ben lét re jött szer zõ dé sek tekintetében
a Nem ze ti Fej lesz té si Ügy nök ség.

2.  §

(1) Ahol ren de let Ma gyar Tu risz ti kai Hi va talt, Nem ze ti
Sport hi va talt, Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va talt, Or -
szá gos Te rü let fej lesz té si Hi va talt, Nem ze ti Te rü let fej lesz -
té si Hi va talt, vagy Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz -
té si Hi va talt em lít, ott az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz -
té si Mi nisz té ri u mot kell ér te ni.

(2) Ahol ren de let ROP és INTERREG irá nyí tó ha tó sá -
got, Struk tu rá lis Alap Kép zõ Köz pon tot (SAKK), Pá lyá -
za ti In for má ci ós Köz pon tot (PIK) em lít, ott a Nem ze ti Fej -
lesz té si Ügy nök sé get kell ér te ni.

3.  §

(1) Ez a ren de let 2006. jú li us 31-én lép ha tály ba.

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

a) az Or szá gos La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal ról  szóló
135/2003. (VIII. 29.) Korm. ren de let, az Or szá gos La kás-
és Épí tés ügyi Hi va tal ról  szóló 135/2003. (VIII. 29.) Korm. 
ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 361/2004. (XII. 26.) Korm.
ren de let, az Euró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zás kap csán
szük sé ges egyes épí tés üggyel kap cso la tos kor mány ren de -
le tek mó do sí tá sá ról  szóló 121/2004. (IV. 29.) Korm. ren -
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de let 22.  § (2) be kez dé se, a te le pü lés ter ve zé si és az épí té -
sze ti-mû sza ki ter ve zé si, va la mint az épí tés ügyi mû sza ki
szak ér tõi jo go sult ság sza bá lya i ról  szóló 104/2006.
(IV. 28.) Korm. ren de let 21.  § (1) be kez dé se;

b) a Ma gyar Te rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz té si Hi va tal -
ról  szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. ren de let, a Ma gyar Te -
rü let- és Re gi o ná lis Fej lesz té si Hi va tal ról  szóló 195/2003.
(XI. 28.) Korm. ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 41/2005.
(III. 10.) Korm. ren de let, az egyes kor mány ren de le tek mó -
do sí tá sá ról  szóló 274/2003. (XII. 24.) Korm. ren de let 7.  §
a) pont ja, valamint a te rü let ren de zé si ha tó sá gi el já rá sok ról 
 szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. ren de let 9.  §-ának (4) be -
kez dé se;

c) a Ma gyar Tu risz ti kai Hi va tal ról  szóló 296/2004.
(X. 28.) Korm. ren de let;

d) a Nem ze ti Sport hi va tal ról  szóló 297/2004. (X. 28.)
Korm. ren de let, valamint a Nem ze ti Sport hi va tal fel ügye -
le té nek vál to zá sá val össze füg gés ben szük sé ges, valamint
egyes sport tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról  szóló 
171/2005. (IX. 1.) Korm. ren de let 1.  §-a és 8.  §-ának
a) pont ja.

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

A Kormány
150/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete

a budapesti központi szennyvíztisztító telep
és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg

és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt
és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési

és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû

üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és

egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vé ny 12.  §-ának
(5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az 
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi
ügye ket, ame lyek alap ját a kö vet ke zõ be ru há zá sok ké pe -
zik:

a) Bu da pes ti köz pon ti szenny víz tisz tí tó te lep és kap -
cso ló dó lé te sít mé nye i nek meg va ló sí tá sa pro jekt,

b) Za la eger sze gi szenny víz ke ze lé si pro jekt,
c) Veszp ré mi szenny víz ke ze lé si pro jekt.

(2) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ál la pít ja meg az
egyes be ru há zá sok meg va ló sí tá sá val össze füg gõ ha tó sá gi
el já rá sok ban el já ró ha tó sá go kat.

(3) Azok ban az ese tek ben, ahol az 1. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a
szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ szer vet a 2. szá mú mel lék -
let ha tá roz za meg.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

3.  §

Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let ha tály ba lé pé se
nem érin ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A) A bu da pes ti köz pon ti szenny víz tisz tí tó te lep és kap cso ló dó lé te sít mé nyei

Lé te sít mény
Lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges ha tó sá gi

en ge dély

El sõ fo kú en ge dé lye zõ 
ha tó ság

Má sod fo kú en ge dé lye zõ
ha tó ság

1. szenny víz tisz tí tó 
te lep

Bu da pest, XXI. ker.
(hrsz. 210005–
210020)

víz jo gi en ge dély Kö zép-Du na-völ gyi
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye -
lõ ség (KTVF)

Or szá gos Kör nye -
zet vé del mi,
Természet védelmi
és Víz ügyi Fõ fel -
ügye lõ ség (a továb -
biak ban: OKTVF)
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Lé te sít mény
Lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges ha tó sá gi

en ge dély

El sõ fo kú en ge dé lye zõ 
ha tó ság

Má sod fo kú en ge dé lye zõ
ha tó ság

épí té si en ge dély a
köz pon ti épü let re

Fõ vá ro si Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

ön kor mány za ti és te -
rü let fej lesz té si mi -
nisz ter

2. kül sõ szál lí tá si inf ra -
struk tú ra

Bu da pest, XXI. ker.
(hrsz. 209973,
209990, 209996,
210011)

épí té si en ge dély Fõ vá ro si Köz le ke dé -
si Fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let

3. fõ gyûj tõ Bu da pest, I., III., 
XI. ker. 7 km
hosszú sá gú fõ gyûj -
tõ je

víz jo gi en ge dély Kö zép-Du na-völ gyi
KTVF

OKTVF

4. át eme lõ Bu da pest, IX. ker.,
Fe renc vá ros
(hrsz. 38040)

víz jo gi en ge dély Kö zép-Du na-völ gyi
KTVF

OKTVF

5. át eme lõ Bu da pest, XI. ker.,
Ke len föld
(hrsz. 4005, 4008)

víz jo gi en ge dély Kö zép-Du na-völ gyi
KTVF

OKTVF

6. át eme lõ Bu da pest, XI. ker., 
Al bert fal va 
(hrsz. 43587)

víz jo gi en ge dély Kö zép-Du na-völ gyi
KTVF

OKTVF

7. fo lyó alat ti át ve ze tés Bu da pest, 
IX–XXI. ker. összes
fo lyó alat ti át ve ze té se

víz jo gi en ge dély Kö zép-Du na-völ gyi
KTVF

OKTVF

8. fo lyó alat ti át ve ze tés Bu da pest, 
XI–XXI. ker. összes
fo lyó alat ti át ve ze té se

víz jo gi en ge dély Kö zép-Du na-völ gyi
KTVF

OKTVF

9. kom posz tá ló te lep Bu da pest XVIII. ker. 
(hrsz. 140018)

épí té si en ge dély Fõ vá ro si Köz igaz ga -
tá si Hi va tal

ön kor mány za ti és 
te rü let fej lesz té si
 miniszter

B) Za la eger szeg és tér sé ge szenny víz el ve ze tés és ke ze lés

Lé te sít mény
Lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges ha tó sá gi 

en ge dély

El sõ fo kú en ge dé lye zõ 
ha tó ság

Má sod fo kú en ge dé lye zõ
ha tó ság

1. szenny víz tisz tí tó
 telep

Za la eger szeg
(hrsz. 0940)

víz jo gi en ge dély Nyu gat-Du nán tú li
KTVF

OKTVF

2. iszap tá ro zó Za la szen tist ván
(hrsz. 035)

víz jo gi en ge dély Nyu gat-Du nán tú li
KTVF

OKTVF

3. csa tor na bõ ví tés Za la eger szeg, Al só -
ne mes apá ti, Boc -
földe, Bon cod föl de,
Csa tár, Ká vás,
 Kisbucsa,  Kispáli,
Ne mes apá ti, Ne mes -
he tés, Pusz ta szent -
lász ló, Söj tör
te le pü lé sek összes
csa tor ná ja

víz jo gi en ge dély Nyu gat-Du nán tú li
KTVF

OKTVF

4. csa tor na re konst ruk -
ció

Za la eger szeg összes
csa tor ná ja

víz jo gi en ge dély Nyu gat-Du nán tú li
KTVF

OKTVF
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C) Veszp rém és tér sé ge szenny víz el ve ze tés és ke ze lés

Lé te sít mény
Lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges ha tó sá gi 

en ge dély

El sõ fo kú en ge dé lye zõ 
ha tó ság

Má sod fo kú en ge dé lye zõ
ha tó ság

1. szenny víz tisz tí tó
 telep

Zirc
(hrsz. 0211)

víz jo gi en ge dély 
(mó do sí tás)

Kö zép-du nán tú li
KTVF

OKTVF

2. szenny víz tisz tí tó
 telep

He gyesd
(hrsz. 079)

víz jo gi en ge dély 
(mó do sí tás)

Kö zép-du nán tú li
KTVF

OKTVF

3. csa pa dék víz gyûj tõ 
csa tor na

Veszp rém
(43-T-0, 43-O-0 sz.
csa tor nák)

víz jo gi en ge dély Kö zép-du nán tú li
KTVF

OKTVF

2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az 1.  § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Víz jo gi en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Épí tés ügy ille té kes me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

Köz le ke dés

– köz út ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz le ke -
dé si fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vas út, ha jó zás Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– légi köz le ke dés Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Föld tan Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes
te rü le ti hivatala

Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Köz pon ti 
Hi va ta la

Bá nyá szat te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

Ren dé szet

– rend õrség:
a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) ille té kes me gyei rend õr- fõkapi -
tányság, a fõ vá ros ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

– ha tár õr ség ille té kes ha tár õr igaz ga tó ság Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga

Tûz vé de lem me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó -
ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Tûz -
oltó- parancsnokság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar

Hon vé del mi Mi nisz té rium

Föld mû ve lés ügy

– in gat lan-nyil ván tar tás ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ter mõ föld vé de lem il le té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

– ta laj vé de lem ille té kes me gyei nö vény- és talaj -
védelmi szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

– er dõ vé de lem Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat ille té kes
te rü le ti igaz ga tó sá ga

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si
intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi
felügyelõsége

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja

2. Épí té si en ge dély (ki vé ve út ügyi be ru há zá sok)

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Kör nye zet vé de lem ille té kes Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség

Köz le ke dés

– köz út ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz le ke -
dé si fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vas út, ha jó zás Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– légi köz le ke dés Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Föld tan Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes
te rü le ti hivatala

Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Köz pon ti 
Hi va ta la

Bá nyá szat te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

Ren dé szet

– rend õrség:
a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) ille té kes me gyei rend õr-fõkapi -
tányság, a fõ vá ros ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

– ha tár õr ség ille té kes ha tár õr igaz ga tó ság Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga

Tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar

Hon vé del mi Mi nisz té rium

Föld mû ve lés ügy

– in gat lan-nyil ván tar tás ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va -
tal

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ter mõ föld vé de lem ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va -
tal

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

– ta laj vé de lem ille té kes me gyei nö vény- és ta laj vé -
del mi szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

– er dõ vé de lem Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat ille té kes
te rü le ti igaz ga tó sá ga

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si
intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi
felügyelõsége

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja

3. Út ügyi épí té si en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Kör nye zet vé de lem ille té kes Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ ség

Épí tés ügy ille té kes me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

Köz le ke dés

– légi köz le ke dés Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vas úti köz le ke dés:
a) az or szá gos köz for gal mú vas út és a
hoz zá csat la ko zó ipar vá gá nyok eseté n
b) a he lyi köz for gal mú vas út és a hoz -
zá csat la ko zó ipar vá gány, valamint a
sa ját hasz ná la tú vas út ese tén

a) Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
b) az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz -
le ke dé si felügyelet

a) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
b) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vízi köz le ke dés:
a) a vízi úttá mi nõ sí tett bel vi zet és
ki kö tõt érin tõ ügyek ben (az úszó mû -
ves ki kö tõ ki vé te lé vel)
b) a vízi úttá nem mi nõ sí tett bel vi zet
és úszó mû ves kikötõt érintõ
ügyekben

a) Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
b) ille té kes me gyei köz le ke dé si
felügyelet

a) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
b) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Föld tan Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes
te rü le ti hivatala

Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Köz pon ti 
Hi va ta la

Bá nyá szat te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

Ren dé szet

– rend õrség:
a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) ille té kes me gyei rend õr-fõkapi -
tányság, a fõ vá ros ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

– ha tár õr ség ille té kes ha tár õr igaz ga tó sá gok Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga

Tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar

Hon vé del mi Mi nisz té rium

Föld mû ve lés ügy

– in gat lan-nyil ván tar tás ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ter mõ föld vé de lem ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ta laj vé de lem ille té kes me gyei nö vény- és ta laj vé -
del mi szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

– er dõ vé de lem Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat ille té kes
te rü le ti igaz ga tó sá ga

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si
intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi
felügyelõsége

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja

A Kormány
151/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete

az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei

hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához
szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt

jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és
egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vé ny 12.  §-ának
(5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1. §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügye -
ket, ame lyek alap ját a kö vet ke zõ be ru há zá sok ké pezik:

a) észak-bala to ni hul la dék gaz dál ko dá si projekt,

b) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei hul la dék gaz dál ko -
dá si projekt.

(2) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ál la pít ja meg az egyes 
be ru há zá sok meg va ló sí tá sá val össze füg gõ ha tó sá gi
ügyek ben el já ró ha tó sá go kat.

(3) Azok ban az ese tek ben, ahol az 1. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a
szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ szer vet a 2. szá mú mel lék -
let ha tá roz za meg.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

3.  §

Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let ha tály ba lé pé se
nem érin ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

A) Észak-ba la to ni hul la dék gaz dál ko dá si pro jekt

Lé te sít mény
Lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges ha tó sá gi

en ge dély

El sõ fo kú en ge dé lye zõ 
ha tó ság

Má sod fo kú en ge dé lye zõ
ha tó ság

1. hul la dék le ra kó te lep Ki rály szen tist ván
(hrsz. 017)

egy sé ges kör nye zet -
hasz ná la ti en ge dély

Kö zép-Du nán tú li
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi Fel ügye -
lõ ség (KTVF)

Or szá gos Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és
Víz ügyi Fõ fel ügye -
lõ ség (a továb biak -
ban: OKTVF)

épí té si en ge dély hul -
la dék ud var ra, mér -
leg ház ra, köz pon ti
épü let re, hul la dék -
vá lo ga tó csar nok ra,
mechanikai-bioló -
giai hul la dék ke ze lõ
csar nok ra, utó ér le lõ
csarnokra,
komposztáló
csarnokra

Veszp rém Me gyei
Köz igaz ga tá si 
Hi va tal

ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

víz jo gi en ge dély Kö zép-Du nán tú li
KTVF

OKTVF

2. be kö tõ út Ki rály szen tist ván –
a 7213. sz. út tól a
hul la dék le ra kó
telepre

épí té si en ge dély Veszp rém Me gyei
Köz le ke dé si Fel -
ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel -
ügye let (a továb -
biak ban: KFF)

víz jo gi en ge dély Kö zép-Du nán tú li
KTVF

OKTVF

B) Sza bolcs-Szat már-Be reg me gyei hul la dék gaz dál ko dá si pro jekt

Lé te sít mény
Lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges ha tó sá gi

en ge dély

El sõ fo kú en ge dé lye zõ 
ha tó ság

Má sod fo kú en ge dé lye zõ
ha tó ság

1. hul la dék le ra kó te lep Nyír egy há za
(hrsz. 02350)

víz jo gi en ge dély Fel sõ-Ti sza-vi dé ki
KTVF

OKTVF

épí té si en ge dély hul -
la dék ud var ra, mér -
leg ház ra, köz pon ti
épü let re, hul la dék -
vá lo ga tó csar nok ra,
mechanikai-bioló -
giai hul la dék ke ze lõ
csar nok ra, utó ér le lõ
csarnokra,
komposztáló
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
 Bereg Me gyei Köz -
igaz ga tá si Hi va tal

ön kor mány za ti és
terület fejlesztési 
mi nisz ter
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Lé te sít mény
Lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges ha tó sá gi

en ge dély

El sõ fo kú en ge dé lye zõ 
ha tó ság

Má sod fo kú en ge dé lye zõ
ha tó ság

2. be kö tõ út Nyír egy há za – a
Nyír egy há zát el ke -
rü lõ (épü lõ) 4. sz.
út tól a hul la dék le ra -
kó telepre

víz jo gi en ge dély Fel sõ-Ti sza-vi dé ki
KTVF

OKTVF

3. hul la dék le ra kó te lep Kis vár da
(hrsz. 068)

egy sé ges kör nye zet -
hasz ná la ti en ge dély
(mó do sí tás)

Fel sõ-Ti sza-vi dé ki
KTVF

OKTVF

épí té si en ge dély hul -
la dék ud var ra, mér -
leg ház ra,
hul la dék vá lo ga tó
csar nok ra, me cha ni -
kai-bi o ló gi ai
hulladékkezelõ
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
 Bereg Me gyei Köz -
igaz ga tá si Hi va tal

ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

víz jo gi en ge dély Fel sõ-Ti sza-vi dé ki
KTVF

OKTVF

4. be kö tõ út Kis vár da – a 4108.
és 4109. sz. út tól a
hul la dék le ra kó te -
lep re

épí té si en ge dély Szabolcs-Szatmár-
 Bereg Me gyei Köz -
le ke dé si Fel ügye let

KFF

víz jo gi en ge dély Fel sõ-Ti sza-vi dé ki
KTVF

OKTVF

5. hul la dék le ra kó te lep Na gye csed
(hrsz. 0188)

egy sé ges kör nye zet -
hasz ná la ti en ge dély
(mó do sí tás)

Fel sõ-Ti sza-vi dé ki
KTVF

OKTVF

épí té si en ge dély hul -
la dék ud var ra, mér -
leg ház ra,
hul la dék vá lo ga tó
csar nok ra, me cha ni -
kai-bi o ló gi ai
hulladékkezelõ
csarnokra

Szabolcs-Szatmár-
 Bereg Me gyei Köz -
igaz ga tá si Hi va tal

ön kor mány za ti
és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

víz jo gi en ge dély Fel sõ-Ti sza-vi dé ki
KTVF

OKTVF

6. be kö tõ út Na gye csed – a 
4918. sz. út tól a hul -
la dék le ra kó te lep re

épí té si en ge dély Szabolcs-Szatmár-
 Bereg Me gyei Köz -
le ke dé si Fel ügye let

KFF

víz jo gi en ge dély Fel sõ-Ti sza-vi dé ki
KTVF

OKTVF
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2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az 1.  § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Egy sé ges kör nye zet hasz ná la ti en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si
intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

He lyi kör nye zet- és ter mé szet vé de lem az érin tett te le pü lé si ön kor mány zat
jegy zõ je

ille té kes me gyei köz igaz ga tá si hi va tal

Er dõ vé de lem Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat ille té kes
te rü le ti igaz ga tó sá ga

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium

Ta laj vé de lem ille té kes me gyei nö vény- és ta laj vé del -
mi szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

Ter mõ föld vé de lem il le té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

Ás vá nyi nyers anyag vé de lem te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

Föld ta ni kö zeg vé de lem Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes
te rü le ti hivatala

Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Köz pon ti 
Hi va ta la

Gyógy he lyek vé del me Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal Or -
szá gos Gyógy he lyi és Gyógy für dõ -
ügyi Fõigazgatósága

Egész ség ügyi En ge dé lye zé si és Köz -
igaz ga tá si Hi va tal

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

La kos ság éle té nek vé del me me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó -
ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Tûz -
oltó-parancsnokság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Nuk le á ris biz ton ság Or szá gos Atom ener gia Hi va tal Nuk -
le á ris Biz ton sá gi Igaz ga tó sá ga

Or szá gos Atom ener gia Hi va tal Nuk -
le á ris Biz ton sá gi Igaz ga tó sá ga fõ igaz -
ga tó ja

Épí tés ügy ille té kes me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

Ál lat tar tás ille té kes me gyei Ál lat egész ség ügyi és 
Élel mi szer-el len õr zõ Állomás

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi
felügyelõsége

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja

Te rü let ren de zés ille té kes te rü le ti fõ épí tész ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

Köz le ke dés

– köz út ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz le ke -
dé si fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vas út, ha jó zás Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

2. Épí té si en ge dély (ki vé ve út ügyi be ru há zá sok)

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Kör nye zet vé de lem ille té kes Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Köz le ke dés

– köz út ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz le ke -
dé si fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vas út, ha jó zás Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– légi köz le ke dés Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Föld tan Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes
te rü le ti hivatala

Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Köz pon ti 
Hi va ta la

Bá nyá szat te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

Ren dé szet

– rend õrség:
a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) ille té kes me gyei rend õr-fõkapi -
tányság, a fõ vá ros ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

– ha tár õr ség ille té kes ha tár õr igaz ga tó ság Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga

Tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar

Hon vé del mi Mi nisz té rium

Föld mû ve lés ügy

– in gat lan-nyil ván tar tás ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ter mõ föld vé de lem ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ta laj vé de lem ille té kes me gyei nö vény- és ta laj vé -
del mi szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

– er dõ vé de lem Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat ille té kes
te rü le ti igaz ga tó sá ga

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si
intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi
felügyelõsége

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja

3. Út ügyi épí té si en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Kör nye zet vé de lem ille té kes Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség

Épí tés ügy ille té kes me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

Köz le ke dés

– légi köz le ke dés Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

– vas úti köz le ke dés:
a) az or szá gos köz for gal mú vas út és
a hoz zá csat la ko zó ipar vá gá nyok
 esetén
b) a he lyi köz for gal mú vas út és a
hoz zá csat la ko zó ipar vá gány,
valamint a sa ját használatú vasút
esetén

a) Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
b) az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz -
le ke dé si felügyelet

a) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
b) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vízi köz le ke dés:
a) a vízi úttá mi nõ sí tett bel vi zet és
ki kö tõt érin tõ ügyek ben (az úszó mû -
ves ki kö tõ ki vé te lé vel)
b) a vízi úttá nem mi nõ sí tett bel vi zet
és úszó mû ves kikötõt érintõ
ügyekben

a) Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
b) ille té kes me gyei köz le ke dé si
felügyelet

a) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
b) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Föld tan Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes
te rü le ti hivatala

Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Köz pon ti 
Hi va ta la

Bá nyá szat te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

Ren dé szet

– rend õrség:
a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) ille té kes me gyei rend õr-fõkapi -
tányság, a fõ vá ros ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

– ha tár õr ség ille té kes ha tár õr igaz ga tó ság Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga

Tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar

Hon vé del mi Mi nisz té rium

Föld mû ve lés ügy

– in gat lan-nyil ván tar tás ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va -
tal

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ter mõ föld vé de lem ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va -
tal

föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ta laj vé de lem ille té kes me gyei nö vény- és ta laj vé -
del mi szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

– er dõ vé de lem Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat ille té kes
te rü le ti igaz ga tó sá ga

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si
intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi
felügyelõsége

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja
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4. Víz jo gi en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Épí tés ügy ille té kes me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

Köz le ke dés

– köz út ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz le ke -
dé si fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vas út, ha jó zás Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– légi köz le ke dés Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Föld tan Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes
te rü le ti hivatala

Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Köz pon ti 
Hi va ta la

Bá nyá szat te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

Ren dé szet

– rend õrség:
a) gyors for gal mi utak ese té ben
b) az egyéb or szá gos köz utak, he lyi
köz utak és köz for ga lom elõl el nem
zárt ma gán utak esetében

a) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság
b) ille té kes me gyei rend õr-fõkapi -
tányság, a fõ vá ros ban a Bu da pes ti
Rend õr-fõ ka pi tány ság

a) igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz -
ter
b) Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság

– ha tár õr ség ille té kes ha tár õr igaz ga tó ság Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga

Tûz vé de lem me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó -
ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Tûz -
oltó-parancsnokság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar

Hon vé del mi Mi nisz té rium

Föld mû ve lés ügy

– in gat lan-nyil ván tar tás ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ter mõ föld vé de lem il le té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ta laj vé de lem ille té kes me gyei nö vény- és ta laj vé -
del mi szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

– er dõ vé de lem Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat ille té kes
te rü le ti igaz ga tó sá ga

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si
intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi
felügyelõsége

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja



A Kormány
152/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete

az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény
közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû

üggyé nyilvánításáról

A Kor mány a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je -
len tõ sé gû be ru há zá sok meg va ló sí tá sá nak gyor sí tá sá ról és
egy sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vé ny 12.  §-ának
(5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

(1) A Kor mány ki emelt je len tõ sé gû üggyé nyil vá nít ja az
1. szá mú mel lék let ben fel so rolt köz igaz ga tá si ha tó sá gi ügye -
ket, ame lyek alap ját az M3 au tó pá lya Nyír egy há za–Vá sá ros -
na mény kö zöt ti sza kasz be ru há zá sai ké pe zik.

(2) E ren de let 1. szá mú mel lék le te ál la pít ja meg az
egyes be ru há zá sok meg va ló sí tá sá val össze füg gõ ha tó sá gi
el já rá sok ban el já ró ha tó sá go kat.

(3) Azok ban az ese tek ben, ahol az 1. szá mú mel lék let -
ben meg ha tá ro zott ügy faj tá ra vo nat ko zó jog sza bály az
adott ügy ben szak ha tó ság köz re mû kö dé sét ren de li el, a
szak ha tó ság ként köz re mû kö dõ szer vet a 2. szá mú mel lék -
let ha tá roz za meg.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha tály ba.

3.  §

Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult köz -
igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá so kat e ren de let ha tály ba lé pé se
nem érinti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök
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1. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû ügyekhez tartozó létesítmények, a megvalósításukhoz szükséges hatósági engedélyek
és eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ közigazgatási szervek

Az M3 au tó pá lya Nyír egy há za–Vá sá ros na mény kö zöt ti sza kasz

Lé te sít mény
Lé te sít mény azo no sí tó

ada tai

A be ru há zás meg va ló sí tá sá -
hoz szük sé ges ha tó sá gi

en ge dély

El sõ fo kú en ge dé lye zõ 
ha tó ság

Má sod fo kú 
en ge dé lye zõ ha tó ság

1. Fõ pá lya 234 és 279 km szel -
vény kö zött

épí té si en ge dély Köz pon ti Köz le ke -
dé si Fel ügye let

Köz le ke dé si 
Fõ fel ügye let

víz jo gi en ge dély Fel sõ-Ti sza-vi dé ki
Kör nye zet vé del mi,
Ter mé szet vé del mi
és Víz ügyi
Felügyelõség

Or szá gos Kör nye -
zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi 
és Víz ügyi
Fõ fel ügye lõ ség

2. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez

Az 1.  § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok

1. Út ügyi épí té si en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Kör nye zet vé de lem ille té kes Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fel ügye lõ ség

Or szá gos Kör nye zet vé del mi, Ter mé -
szet vé del mi és Víz ügyi Fõ fel ügye lõ -
ség

Épí tés ügy ille té kes me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter
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El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Köz le ke dés

– légi köz le ke dés Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vas úti köz le ke dés:
a) az or szá gos köz for gal mú vas út és
a hoz zá csat la ko zó ipar vá gá nyok ese -
tén
b) a he lyi köz for gal mú vas út és a
hoz zá csat la ko zó ipar vá gány,
valamint a sa ját használatú vasút
esetén

a) Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
b) az ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz -
le ke dé si felügyelet

a) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
b) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vízi köz le ke dés:
a) a vízi úttá mi nõ sí tett bel vi zet és
ki kö tõt érin tõ ügyek ben (az úszó mû -
ves ki kö tõ ki vé te lé vel)
b) a vízi úttá nem mi nõ sí tett bel vi zet
és úszó mû ves kikötõt érintõ
ügyekben

a) Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let
b) ille té kes me gyei köz le ke dé si
felügyelet

a) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let
b) Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Föld tan Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes
te rü le ti hivatala

Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Köz pon ti 
Hi va ta la

Bá nyá szat te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

Ren dé szet

– rend õrség Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

– ha tár õr ség ille té kes ha tár õr igaz ga tó ság Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga

Tûz vé de lem ille té kes me gyei ka taszt ró fa vé del mi
igaz ga tó ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si
Tûz ol tó-pa rancs nok ság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar

Hon vé del mi Mi nisz té rium

Föld mû ve lés ügy

– in gat lan-nyil ván tar tás ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ter mõ föld vé de lem ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ta laj vé de lem ille té kes me gyei nö vény- és ta laj vé -
del mi szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

– er dõ vé de lem Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat ille té kes
te rü le ti igaz ga tó sá ga

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si
intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi
felügyelõsége

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja
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2. Víz jo gi en ge dély

El sõ fo kú szak ha tó ság Má sod fo kú szak ha tó ság

Épí tés ügy ille té kes me gyei köz igaz ga tá si hi va tal ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si
mi nisz ter

Köz le ke dés

– köz út ille té kes me gyei (fõ vá ro si) köz le ke -
dé si fel ügye let

Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– vas út, ha jó zás Köz pon ti Köz le ke dé si Fel ügye let Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

– légi köz le ke dés Pol gá ri Lé gi köz le ke dé si Ha tó ság Köz le ke dé si Fõ fel ügye let

Föld tan Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat ille té kes
te rü le ti hivatala

Ma gyar Ge o ló gi ai Szol gá lat Köz pon ti 
Hi va ta la

Bá nyá szat te rü le ti leg ille té kes bá nya ka pi tány ság Ma gyar Bá nyá sza ti Hi va tal

Ren dé szet

– rend õrség Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

– ha tár õr ség ille té kes ha tár õr igaz ga tó ság Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga

Tûz vé de lem me gyei ka taszt ró fa vé del mi igaz ga tó -
ság, a fõ vá ros ban a Fõ vá ro si Tûz -
oltó-parancsnokság

Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz -
ga tó ság

Hon vé de lem Hon vé del mi Mi nisz té rium Hon véd
Ve zér kar

Hon vé del mi Mi nisz té rium

Föld mû ve lés ügy

– in gat lan-nyil ván tar tás ille té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ter mõ föld vé de lem Il le té kes me gyei (fõ vá ro si) föld hi va tal föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si
mi nisz ter

– ta laj vé de lem ille té kes me gyei nö vény- és ta laj vé -
del mi szol gá lat

Nö vény- és Ta laj vé del mi Köz pon ti
Szol gá lat

– er dõ vé de lem Ál la mi Er dé sze ti Szol gá lat ille té kes
te rü le ti igaz ga tó sá ga

Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si
Mi nisz té rium

Kul tu rá lis örök ség vé de lem Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal Kul tu rá lis Örök ség vé del mi Hi va tal
el nö ke

Egész ség ügy Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tiszti -
orvosi Szol gá lat me gyei, fõ vá ro si
intézete

Or szá gos Tisz ti fõ or vo si Hi va tal

Hír köz lés Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Nem ze ti Hír köz lé si Ha tó ság Ta ná csá -
nak el nö ke

Mû sza ki biz ton ság Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal te rü le ti mû sza ki biz ton sá gi
felügyelõsége

Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si
Hi va tal fõ igaz ga tó ja



A Kormány
153/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete

a bírósági ügyintézõ által a büntetõügyekben ellátható 
feladatokról  szóló 34/2003. (III. 27.) Korm. rendelet

módosításáról

A Kor mány a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX.
tör vény (a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A bí ró sá gi ügy in té zõ ál tal a bün te tõ ügyek ben el lát ha tó
fel ada tok ról  szóló 34/2003. (III. 27.) Korm. ren de let
(a továb biak ban: Bür.) 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„5.  § A bí ró sá gi ügy in té zõ a Be. 70/B.  §-a alap ján az el -
já rás so rán ke let ke zett irat ról má so la tot ké szít het és ad -
hat ki.”

2.  §

A Bür. a kö vet ke zõ 9/A.  §-sal egé szül ki:
„9/A.  § A bí ró sá gi ügy in té zõ har mad fo kú bí ró sá gi el já -

rás ban jogosult
a) a Be. 390.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján az

ira to kat vissza kül de ni a má sod fo kú bí ró ság nak, ha a fel -
leb be zé se ket visszavonták,

b) a vád lott nak és a vé dõ nek kéz be sí te ni a más ál tal be -
je len tett fel leb be zést, valamint a har mad fo kú bí ró ság mel -
lett mû kö dõ ügyész in dít vá nyát a Be. 390.  §-a (1) be kez dé -
sé nek d) pontja alapján,

c) a vád lott vagy a védõ fel leb be zé sé nek in do ko lá sát
– ha azt a har mad fo kú bí ró ság elõtt ter jesz tet ték elõ – meg -
kül de ni a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész nek
a Be. 390.  §-a (1) be kez dé sé nek e) pontja alapján.”

3.  §

A Bür. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § A bí ró sá gi ügy in té zõ a per újí tá si el já rás ban jo go -

sult az alap ügy ira ta i nak be szer zé se iránt in téz ked ni a Be.
412.  §-ának (1) bekezdése alapján.”

4.  §

A Bür. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § A bí ró sá gi ügy in té zõ a fe lül vizs gá la ti el já rás ban

jogosult

a) a fe lül vizs gá la ti in dít vány elõ ter jesz tõ jé nek és a jo -
go sult nak ész re vé te le zés re meg kül de ni a fe lül vizs gá la ti
in dít ványt, valamint az ügyész nyi lat ko za tát a Be. 422.  §-a
(4) be kez dé se alap ján,

b) a ter helt és vé dõ je ré szé re ész re vé te le zés re meg kül -
de ni a más ál tal be nyúj tott fe lül vizs gá la ti in dít ványt és az
arra tett ügyé szi nyi lat ko za tot a Be. 422.  §-ának (4) be kez -
dé se alap ján,

c) a ma gán vá das el já rás ban vagy pót ma gán vád alap ján
foly ta tott el já rás ban ho zott ha tá ro zat ellen be nyúj tott fe -
lül vizs gá la ti in dít ványt a ma gán vád ló nak, il le tõ leg a pót -
ma gán vád ló nak ész re vé te le zés re meg kül de ni a Be.
422.  §-ának (2) és (4) be kez dé se alap ján.”

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon lép
hatályba.

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

A Kormány
154/2006. (VII. 21.) Korm.

rendelete

a katonai oktatási intézmények tényleges katonai
állományú hallgatói és hozzátartozóik

járandóságaival és szociális érdekeinek védelmével
kapcsolatos részletes jogosultsági és folyósítási

szabályokról  szóló 173/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a ka to nai és rend vé del mi fel sõ ok ta tá si in -
téz mé nyek ve ze tõ i nek, ok ta tó i nak és hall ga tó i nak jog ál lá -
sá ról  szóló 1996. évi XLV. tör vény (a továb biak ban: Hft.)
50.  §-ának (1) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján
a ka to nai ok ta tá si in téz mé nyek tény le ges ka to nai ál lo má -
nyú hall ga tói és hoz zá tar to zó ik já ran dó sá ga i val és szo ciá -
lis ér de ke i nek vé del mé vel kap cso la tos rész le tes jo go sult -
sá gi és fo lyó sí tá si sza bá lyok ról  szóló 173/2005. (IX. 1.)
Korm. ren de let (a továb biak ban: R.) mó do sí tá sa ér de ké -
ben a kö vet ke zõ ket ren de li el:

1.  §

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

„(2) A jegy zõ a ké rel met a be ér ke zés tõl szá mí tott 30 na -
pon be lül bí rál ja el. A ha tá ro za tot meg kül di a ké rel me zõ -

6338 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/88. szám



nek, az ille té kes ka to nai ok ta tá si in téz mény nek, valamint a 
se gély fo lyó sí tá sa cél já ból az Or szá gos Nyug díj biz to sí tá si
Fõ igaz ga tó ság Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó sá gá nak
(a továb biak ban: Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság).”

2.  §

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

„8.  § (1) Az ösz tön dí jas hall ga tói jog vi szony meg szû né -
sé rõl a ka to nai ok ta tá si in téz mény meg fe le lõ ada tok köz lé -
sé vel kö te les a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó sá got és a jegy -
zõt 8 na pon be lül ér te sí te ni.

(2) Az (1) be kez dés ben elõ írt ér te sí tés el mu lasz tá sá ból
szár ma zó kárt a Ptk. vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint meg
kell té rí te ni.

(3) Az ösz tön dí jas hall ga tói jog vi szony meg szû né se
ese tén a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga tó ság a ka to nai ok ta tá si
in téz mény ér te sí té se alap ján a csa lá di se gély fo lyó sí tá sát
sa ját ha tás kör ben szün te ti meg.”

3.  §

Az R. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„10.  § A csa lá di se gély nek a Hft. 41/D.  §-ának (6) be -
kez dé se sze rin ti to vább fo lyó sí tá sa a be teg ség  miatt meg -
szûnt jog vi szo nyú ösz tön dí jas hall ga tó ké rel mé re a ka to -
nai ok ta tá si in téz mény ál tal erre a cél ra ki ál lí tott iga zo lás
alap ján tör té nik. Az iga zo lást a Nyug díj fo lyó sí tó Igaz ga -
tó ság hoz és a jegy zõ höz kell meg kül de ni.”

4.  §

Az R. 11.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A Hft. 41/G.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti gyó gyí tó el -
lá tás té rí tés men tes, az erre való jo go sult sá got az aláb bi ak
sze rint kell iga zol ni:]

„b) a bal eset vagy be teg ség  miatt le sze relt ösz tön dí jas
hall ga tó a Ma gyar Hon véd ség Köz pon ti Egész ség ügyi
Felül vizsgáló Bi zott sá ga ál tal ki ál lí tott iga zo lás sal.”

5.  §

Az R. 13.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„13.  § (1) A Hft.-n ala pu ló bal ese ti el lá tá so kat és egyéb

nyug el lá tá so kat az ösz tön dí jas hall ga tó be je len tett la kó he -
lye sze rint ille té kes egész ség biz to sí tá si, illetve nyug díj -
biz to sí tá si igaz ga tá si szerv a ka to nai ok ta tá si in téz mény
ál tal tett igénybejelentés alapján állapítja meg.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti igényt az ösz tön dí jas hall -
ga tó vagy a vele egy ház tar tás ban élõ hoz zá tar to zó is elõ -
ter jeszt he ti. Az elõ ter jesz tés alap ján az igényt a ka to nai
ok ta tá si in téz mény köteles bejelenteni.”

6.  §

Az R. 14.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A meg szûnt jog vi szo nyú ösz tön dí jas hall ga tó ese -
té ben, ha a jog vi szony meg szû né se ha lál eset, bal eset vagy
be teg ség kö vet kez mé nye, a ka to nai ok ta tá si in téz mény a
ren del ke zés re álló ada tok alap ján nyolc na pon be lül ha tá -
ro zat ban ál la pít ja meg, hogy az érin tett mi kor tól med dig
állt hall ga tói jog vi szony ban, a jog vi szony meg szû né sé nek
okát és azt, hogy a ha lál eset, a bal eset vagy a be teg ség
össze függ-e a szol gá la ti kö te le zett ség gel.”

7.  §

Az R. 16.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A 13.  § (1) be kez dé se sze rin ti el lá tás ra az ille té kes
egész ség biz to sí tá si, illetve nyug díj biz to sí tá si igaz ga tá si
szerv ál tal ho zott ha tá ro zat el le ni jog or vos lat el bí rá lá sa so -
rán a ka to nai ok ta tá si in téz mény vé le mé nyét a dön tés elõtt
ki kell kér ni.”

8.  §

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 az R. 5.  §-ának (5) be kez dé se a ha tá lyát
vesz ti.

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

2006/88. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6339



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

A gazdasági és közlekedési miniszter
47/2006. (VII. 21.) GKM

rendelete

az ITD-H Befektetésösztönzési
és kereskedelemfejlesztési tanácsadás célelõirányzat

felhasználásának és kezelésének szabályozásáról  szóló 
29/2005. (V. 5.) GKM rendelet módosításáról

Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény
24.  §-ának (9) és (10) be kez dé sé ben és 49.  §-ának o) pont -
já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján – a pénz ügy mi nisz ter -
rel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ITD-H Be fek te té sösz tön zé si és ke res ke de lem fej -
lesz té si ta nács adás cél elõ irány zat fel hasz ná lá sá nak és ke -
ze lé sé nek sza bá lyo zá sá ról  szóló 29/2005. (V. 5.) GKM
ren de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a (2) be kez dé sé nek fel -
ve ze tõ szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Cél elõ irány zat be vé te le it ké pe zik to váb bá:”

2.  §

Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Az ITD-H köz hasz nú te vé keny sé gé nek el lá tá sá ra
és a 11.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pá lyá za tok mû -
köd te té se ér de ké ben köz pon ti szer ve ze tet, iro da- és ta -
nács adó há ló za tot, pá lyá zat ke ze lõ szer ve ze tet és in for má -
ci ós adat bá zist mû köd tet.”

3.  §

(1) Az R. 4.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Cél elõ irány zat ki adá si elõ irány za ta az ITD-H
köz hasz nú te vé keny sé gé hez az aláb bi jog cí me ken biz to sí t
tá mo ga tást:

a) az ITD-H köz hasz nú te vé keny sé gé nek el lá tá sa mû -
kö dé si költ sé ge i hez és fel hal mo zá si ki adá sa i hoz,

b) be fek te té sösz tön zé si prog ra mok, pro jek tek fi nan szí -
ro zá sá hoz,

c) ke res ke de lem fej lesz té si prog ra mok, pro jek tek fi -
nan szí ro zá sá hoz,

d) köz pon ti kez de mé nye zé sû prog ra mok, pro jek tek fi -
nan szí ro zá sá hoz,

e) a gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) jó vá ha gyá sá val, az ITD-H ál tal meg hir de -
tett ke res ke de lem fej lesz té si cé lo kat szol gá ló, a 11.  §
(2) be kez dé sé ben le írt nyil vá nos pá lyá za ti rend szer hez.”

(2) Az R. 4.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ k)–l) pon -
tok kal egé szül ki:

[(2) Az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti ki emelt te vé keny -
sé gek:]

„k) ki uta zó üz let em ber-de le gá ci ók prog ram já nak elõ ké -
szí té se, szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa, egyéb költ sé gek rész be -
ni tá mo ga tá sa,

l) az ITD-H in for má ci ós stand já nak és ren dez vé nye ken 
való rész vé te lé nek tá mo ga tá sa.”

(3) Az R. 4.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
h)–j) pon tok kal egé szül ki:

[(3) Az (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti ki emelt te vé keny -
sé gek:]

„h) a tõ ke ki he lye zés hez, a fo ga dó or szág ban ve gyes vál -
la lat ala pí tá sá hoz szük sé ges in for má ci ók be szer zé se, fel -
dol go zá sa, szol gál ta tá sa, pi a ci ta nul má nyok el ké szí té se,
kon fe ren ci ák szer ve zé se,

i) ki uta zó üz let em ber-de le gá ci ók prog ram já nak elõ ké -
szí té se, szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa, egyéb költ sé gek rész be -
ni tá mo ga tá sa,

j) az ITD-H in for má ci ós stand já nak és ren dez vé nye ken 
való rész vé te lé nek tá mo ga tá sa.”

(4) Az R. 4.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül ki:
„(5) Az elõ irány zat-ma rad vány meg ál la pí tá sa, el szá mo -

lá sa és fel hasz ná lá sa so rán az Ámr. 66.  §-ában fog lal tak az
irány adók.”

4.  §

Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A 4.  § (1) be kez dés e) pont ja sze rin ti jog cím re mi -
ni má li san a Cél elõ irány zat ki adá si elõ irány za tá nak
15%-át kell for dí ta ni.”

5.  §

Az R. 6.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„6.  § (1) Az ITD-H és a mi nisz té rium a 4.  § (1) be kez dés 
a)–e) pont ja sze rin ti fel ada tok vég re haj tá sá ra szer zõ dést
köt, amely rög zí ti az el lá tan dó fel ada to kat, a tá mo ga tás
igény be vé te lé nek fo lyó sí tá si üte mét, a tá mo ga tás sal való
el szá mo lás mód ját, az el szá mol ha tó költ sé gek kö rét, az el -
szá mo lás rend jét, az ITD-H ál tal vál lalt kö te le zett sé gek
nem tel je sí té se, illetve a tá mo ga tás nem ren del te tés sze rû
fel hasz ná lá sa ese tén al kal ma zan dó szank ci ó kat.
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(2) A tá mo ga tást nem ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sa
ese tén, a szer zõ dés ben fog lal tak sze rin ti ka mat tal nö velt
összeg gel kell vissza fi zet ni. A ka mat nagy sá ga a tá mo ga -
tás vissza vo ná sa idõ pont já ban ér vé nyes jegy ban ki alap -
kamat két sze re se.”

6.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7.  § (1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a 4.  § (1) be kez dé se

a) pont já nak cél já ra, a 6.  § (1) be kez dés sze rin ti köz hasz nú 
szer zõ dés ben meg ha tá ro zott összeg ben és üte me zés sze -
rint, fél éves és éves el szá mo lá si kö te le zett ség mel lett tör -
té nik.

(2) A 4.  § (1) be kez dé se b)–d) pont ja i ban meg ha tá ro zott 
cé lok ra az 5.  § (1) be kez dé se sze rint jó vá ha gyott össze gû
tá mo ga tás fo lyó sí tá sa az 5.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak
sze rint jó vá ha gyott üte me zés alap ján tör té nik.

(3) A 4.  § (1) be kez dés e) pont já ban fog lalt pá lyá za ti
rend szer mû köd te té sé hez a mi nisz té rium a tá mo ga tás
össze gét a 21.  §-ban fog lal tak figye lembe véte lével, az uta -
lan dó té te lek össze sí tõ jé nek a mi nisz té rium ré szé re tör té -
nõ be nyúj tá sát és el len õr zé sét köve tõen fo lyó sít ja az
ITD-H ré szé re. A tá mo ga tá si össze gek ked vez mé nye zet -
tek ré szé re tör té nõ át uta lá sá ról az ITD-H gon dos ko dik.”

7.  §

Az R. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá nál biz to sí ta ni kell az
5.  §-ban fog lal tak tel je sí té sét, valamint az elõ irány zat-fel -
hasz ná lá si terv vel való össz han got.”

8.  §

Az R. 11.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A pá lyá za ti úton – a mi nisz ter ál tal e cél ra jó vá ha -
gyott ke ret bõl – az ITD-H ál tal nyúj tott tá mo ga tá sok fõ
cél jai:]

„a) a Ma gyar or szá gon ter me lõ, illetve szol gál ta tó te vé -
keny sé get foly ta tó és bel föl di szék hellyel, vagy az Euró pai 
Gaz da sá gi Tér ség (a továb biak ban: EGT) tag ál la ma i ban
szék hellyel ren del ke zõ be jegy zett vál lal ko zá sok ter mé ke i -
nek nem zet kö zi el fo gad ta tá sa és kül pi a ci meg je le né sé nek
elõ se gí té se:

aa) kül föl di ki ál lí tá so kon való rész vé tel Ma gyar or szá -
gon elõ ál lí tott ter mék kel, illetve Ma gyar or szág ról szár ma -
zó szol gál ta tás sal,

ab) egyes mar ke ting esz kö zök ké szít te té se, hir de té sek
meg je len te té se,

ac) a pi a ci szer ve zet – ér té ke sí té si te vé keny sé get nem
foly ta tó, mar ke ting cél ból lét re ho zott iro da vagy be mu ta -
tó te rem – bér le ti dí já nak tá mo ga tá sa,

ad) nem zet kö zi szer ve ze ti tag díj hoz hoz zá já ru lás,
ae) az im por tá ló or szág ál tal kö te le zõ en elõ írt, ott el -

vég zen dõ meg fe le lõ ség ta nú sít ta tá si el já rás költ sé gé nek
tá mo ga tá sa;”

9.  §

Az R. 12.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„12.  § A Cél elõ irány zat ból a 11.  § (2) be kez dés ben sze -

rep lõ cé lok ra tá mo ga tás ki zá ró lag pá lyá zat út ján, a pá lyá -
za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zot tak sze rint nyújt ha tó.”

10.  §

Az R. 13.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A köz re mû kö dõ szer ve zet dí ja zá sa a mi nisz ter ál tal
a pá lyá za tok ra jó vá ha gyott ki adá si elõ irány za tot ter he li.
Ma xi má lis mér té ke a pá lyá za ti úton ki he lye zett tá mo ga tás
össze gé nek 5%-a le het.”

11.  §

(1) Az R. 15.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A Cél elõ irány zat ból tá mo ga tás a Ma gyar or szá gon
ter me lõ, illetve szol gál ta tó te vé keny sé get foly ta tó és bel -
föl di szék hellyel, vagy az EGT tag ál la má ban szék hellyel
ren del ke zõ be jegy zett vál lal ko zá sok, gaz da sá gi tár sa sá -
gok, köz hasz nú tár sa sá gok, szö vet ke ze tek, egyé ni vál lal -
ko zók, szak mai ala pon szer ve zõ dõ egye sü le tek, szö vet sé -
gek, valamint a Ma gyar Ke res ke del mi és Ipar ka ma ra
(a továb biak ban: MKIK), illetve te rü le ti szer ve ze tei és
költ ség ve té si szerv ré szé re nyújt ha tó.”

(2) Az R. 15.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont -
tal egé szül ki:

[(4) Nem nyújt ha tó tá mo ga tás]
„f) azon szer ve ze tek ré szé re, ame lyek nem fe lel nek meg 

a ren de zett mun ka ügyi kap cso la tok – ál lam ház tar tás ról
 szóló 1992. évi XXXVIII. tör vény 15.  §-ában meg ha tá ro -
zott – ál ta lá nos és kü lö nös fel té te le i nek, ille tõ leg ezen fel -
té te lek fenn ál lá sát nem, vagy nem a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don iga zol ják.”

12.  §

(1) Az R. 17.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:
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„(2) For rás hi ány ese tén a pá lyá za tok be fo ga dá sa – elõ -
ze tes hir det mény köz zé té te lé vel – fel füg geszt he tõ. A pá -
lyá za tok be fo ga dá sá nak fel füg gesz té sé rõl  szóló köz le -
ményt a fel füg gesz tés idõ pont ja elõtt leg alább 10 nap pal
kell meg je len tet ni a mi nisz té rium hi va ta los lap já ban és
leg alább egy or szá gos ter jesz té sû na pi lap ban, valamint a
mi nisz té rium és az ITD-H hi va ta los hon lap ján.”

(2) Az R. 17.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A pá lyá zat be nyúj tá sa kor jog cí men ként és al kal man -
ként el já rá si dí jat kell fi zet ni, amely nek össze ge 5000 fo rint.”

13.  §

(1) Az R. 18.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A pá lyá za tok ér té ke lé sét az ITD-H ké szí ti elõ a bí -
rá ló bi zott ság ré szé re. En nek ke re té ben ellen õr zi a jog sza -
bály ban és a pá lyá za ti fel hí vás ban meg ha tá ro zott for mai
és tar tal mi fel té te lek meg lé tét.”

(2) Az R. 18.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A pá lyá za tok hi á nyos be nyúj tá sa ese tén az ITD-H a 
pá lyá zót egy al ka lom mal 15 na pos ha tár idõ ki tû zé sé vel
hiány pótlásra szó lít ja fel. A hi ány pót lás ra biz to sí tott ha -
tár idõ el mu lasz tá sa a pá lyá zat el bí rá lás ból való ki zá rá sát
ered mé nye zi.”

14.  §

(1) Az R. 19.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A pá lyá za tok ra vo nat ko zó an a mi nisz te ri dön tést
köve tõen – kü lön meg bí zás alap ján – az MFB Rt., az
ITD-H kép vi se le té ben szer zõ dés ben ál la po dik meg a pá -
lyá zó val, amely nek tar tal maz nia kell a tá mo ga tás fel hasz -
ná lá sá ra vo nat ko zó el szá mo lás mód ját és ha tár ide jét.”

(2) Az R. 19.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont -
tal egé szül ki:

[(4) Tá mo ga tá si szer zõ dés ak kor köt he tõ, ha leg alább a
kö vet ke zõ ket tar tal maz za:]

„j) a nem tel je sí tés re, illetve a tá mo ga tás nem ren del te -
tés sze rû fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, ame -
lyek sze rint a Tá mo ga tó a szer zõ dés tõl el áll, és a tá mo ga -
tást egy ide jû leg vissza von ja. A ked vez mé nye zett a már fo -
lyó sí tott tá mo ga tást az el ál lás idõ pont já ban ér vé nyes jegy -
ban ki alap ka mat két sze re sé nek meg fe le lõ, a fo lyó sí tás(ok) 
idõ pont já tól a tá mo ga tás össze gé nek tény le ges vissza fi ze -
té se ide jé ig fel szá mí tott ka mat tal nö vel ve az el ál lás idõ -
pont já tól szá mí tott 5 na pon be lül kö te les vissza fi zet ni.”

15.  §

(1) Az R. 20.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sá hoz szük sé ges – a tá mo ga -
tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott – szám lá kat és ki fi ze té se -
ket iga zo ló bi zony la to kat a ked vez mé nye zett nek a tá mo -
ga tá si szer zõ dés ben meg ha tá ro zott szer ve zet hez kell be -
nyúj ta ni.”

(2) Az R. 20.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa utó la go san, a ked vez mé -
nye zett ál tal be nyúj tott szám lák és a ki fi ze tést iga zo ló do -
ku men tu mo kon ala pu ló el szá mo lás sze rint tör té nik.”

16.  §

Az R. 21.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„21.  § (1) Az ITD-H a tá mo ga tá si cél ki tû zés meg va ló su -
lá sát, en nek pénz ügyi és szak mai el len õr zé sét köve tõen
gon dos ko dik a 11.  § (2) be kez dé sé ben le írt tá mo ga tá si cé -
lok alap ján meg kö tött szer zõ dé sek sze rin ti tá mo ga tá si
össze gek ki fi ze té sé rõl.

(2) A tá mo ga tás fo lyó sí tá sa a tá mo ga tá si szer zõ dés ben
meg ha tá ro zott pénz ügyi és idõ be ni üte me zés sze rint tör té -
nik.

(3) A tá mo ga tá si szer zõ dés tel je sü lé sé nek szak mai el -
len õr zé sét az ITD-H vég zi.

(4) A tá mo ga tá si szer zõ dés sel kap cso la tos ad mi niszt ra -
tív te en dõ ket és a pénz ügyi el len õr zést az MFB Rt. mint
köz re mû kö dõ szer ve zet vég zi.

(5) A 11.  § (2) be kez dé se sze rin ti cél ese té ben az ITD-H
a szak mai tel je sí tés iga zo lá sa után az MFB Rt.-hez mint
köz re mû kö dõ szer ve zet hez nyújt ja be a tá mo ga tás fo lyó sí -
tá sá hoz szük sé ges bi zony la to kat pénz ügyi ellen õr zés és a
ki fi ze tés jo gos sá gá nak iga zo lá sá ra. Az MFB Rt. az ál ta la
el len õr zött do ku men tu mok alap ján a jo gos ki fi ze tés össze -
gét iga zo ló utal vá nyo kat és ren del ke zõ le ve le ket az uta -
lan dó té te lek össze ál lí tá sá ra az ITD-H-nak jut tat ja vissza.”

17.  §

Az R. 22.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Egy te vé keny ség/prog ram ak kor te kint he tõ be fe je -
zett nek, illetve meg va ló sult nak, ha a szer zõ dés ben meg je -
lölt és tá mo ga tott fel adat, cél a szer zõ dés ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint tel je sült, és er rõl szö ve ges be szá mo lók kal,
ér té ke lé sek kel, bi zony la tok kal alá tá maszt va szá molt be a
ked vez mé nye zett, és annak a tá mo ga tó ál ta li jó vá ha gyá sa
meg tör tént.”

6342 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/88. szám



18.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha -
tály ba. Egy ide jû leg ha tá lyát vesz ti az R. 2.  §-a (2) be kez -
dé sé nek c) pont ja, 4.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja,
8.  §-ának (1)–(3) be kez dé se és 19.  §-a (4) be kez dé sé nek
f) pont ja.

(2) Az e ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en be nyúj -
tott pá lyá za to kat a pá lyá za ti ki írás köz zé té te le nap ján ha -
tá lyos ren de let ren del ke zé sei és a köz zé tett pá lyá za ti fel hí -
vás fel té te lei sze rint kell ke zel ni.

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

A gazdasági és közlekedési miniszter
48/2006. (VII. 21.) GKM

rendelete

a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató
által szolgáltatott villamos energia árának

megállapításáról  szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM
rendelet módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
5.  §-ának e) pont já ban és 96.  §-ában fog lal tak vég re haj tá sa 
ér de ké ben, a 113.  §-ának b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, valamint az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló 1990.
évi LXXXVII. tör vény mel lék le té ben fog lal tak figye -
lembe véte lével – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben –
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál ta tó
ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí tá sá -
ról  szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 1. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

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

(2) Havi el szá mo lás ese tén az e ren de let mel lék le té ben
meg ha tá ro zott dí ja kat a ha tály ba lé pés idõ pont ját kö ve tõ
elsõ le ol va sás utá ni fo gyasz tás el szá mo lá sá nál le het al kal -
maz ni.

(3) Egy hó nap nál hosszabb el szá mo lá si idõ szak ese tén
az e ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott dí ja kat a ha tály -
ba lé pés nap já tól le het al kal maz ni olyan mó don, hogy az

ezen dí jak al kal ma zá sá nál figye lembe ve en dõ fo gyasz tá si
mennyi sé get – az R. 3.  §-a (10) be kez dé sé nek figye lembe -
véte lével – a ha tály ba lé pés nap ját ala pul vevõ idõ ará nyos
fo gyasz tás meg osz tás sal kell meg ha tá roz ni.

(4) A ha tály ba lé pést köve tõen a szol gál ta tó (vagy meg -
bí zott ja) a szer zõ dés ben fog lal tak tól el té rõ idõ pont ban is
jo go sult egy sze ri kü lön mé rõ le ol va sást vé gez ni.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál -
ta tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá nak meg ál la pí -
tá sá ról  szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 7/2005. (I. 21.) GKM ren de let 3.  §-a és mel lék -
le te.

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

Melléklet
a 48/2006. (VII. 21.) GKM rendelethez

[1. számú melléklet
az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]

A la kos sá gi fo gyasz tók ré szé re a köz üze mi szol gál ta tó
ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia leg ma ga sabb dí jai

ál ta lá nos forgalmi adó nélkül

Díj sza bá sok
Áram díjak

Ft/kWh

„A” (la kos sá gi ál ta lá nos)

I. tömb: A fo gyasz tás 1320 kWh/évet
meg nem ha la dó rész e 30,20

II. tömb: A fo gyasz tás nak az I. töm böt
meg ha la dó, 1320 kWh/év fe let ti rész e 31,40

„B” (la kos sá gi ve zé relt, kü lön mért) 17,70

„C” (vil la mos ener gia-ipa ri) 11,50

A gazdasági és közlekedési miniszter
49/2006. (VII. 21.) GKM

rendelete

a nem lakossági közüzemi fogyasztók részére
a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott

villamos energia árának megállapításáról  szóló
59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A vil la mos ener gi á ról  szóló 2001. évi CX. tör vény
5.  §-ának e) pont já ban és 96.  §-ában fog lal tak vég re haj tá sa 
ér de ké ben, a 113.  §-ának b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
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zás alap ján, valamint az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló
1990. évi LXXXVII. tör vény mel lék le té ben fog lal tak
figye lembe véte lével – a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A nem la kos sá gi köz üze mi fo gyasz tók ré szé re a köz -
üze mi szol gál ta tó ál tal szol gál ta tott vil la mos ener gia árá -
nak meg ál la pí tá sá ról  szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM ren -

de let (a továb biak ban: R.) 1. mel lék le te e ren de let mel lék -
le te sze rint mó do sul.

2.  §

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

Dr. Kóka Já nos s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Melléklet a 49/2006. (VII. 21.) GKM rendelethez

A nem lakossági közüzemi fogyasztók részére
a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról  szóló

59/2002. (XII. 29.) GKM rendelet 1. mellékletének módosítása

1. Az R. 1. mel lék le te (a továb biak ban: M.) „A) Tel je sít mény dí jas ár sza bás” fe je ze té ben az „1. Árak (díj té te lek)” cím
„a) Díj té te lek” pont ja he lyé be a kö vet ke zõ al pont lép:

„a) Díj té te lek

Sor -
szám

Díj sza bá sok

Tel je sít mény dí jak,
Ft/kW/év

Áram dí jak,
Ft/kWh

Csúcs idei Csúcs idõn kí vü li Csúcs idei Csúcs idõn kí vü li

Nagy fe szült ség

1. Tel je sít mény dí jas I. 25 896 17 616 17,00 10,60

2. Tel je sít mény dí jas II. 19 656 12 420 18,60 12,10

Kö zép fe szült ség

3. Tel je sít mény dí jas I. 23 772 15 720 17,80 12,00

4. Tel je sít mény dí jas II. 17 196 10 320 18,70 13,60

Kis fe szült ség

5. Tel je sít mény dí jas I. 22 800 14 760 20,20 13,70

6. Tel je sít mény dí jas II. 16 776 10 164 21,10 14,90

                                               ”

2. Az M. „A) Tel je sít mény dí jas ár sza bás” fe je ze té ben az „1. Árak (díj té te lek)” cím, „b) Egyéb árak” pont ja, bg) al -
pont be ve ze tõ szö veg e he lyé be a következõ szöveg lép:

„bg) Ope ra tív tel je sít ményt vagy ese ti több let tel je sít ményt ha von ta egy szer, a meg álla po dás kez dõ nap já tól szá mí tott
30 vagy 4 na pos egy be füg gõ idõ szak ra le het igé nyel ni. Eb bõl a szem pont ból a kö vet ke zõ nap tá ri hó nap ra is át nyú ló idõ -
szak alat ti igény be vé tel a meg álla po dás kez dõ nap ját kö ve tõ nap tá ri hó nap ban nem szá mít (új) igény lés nek. Az ope ra tív
tel je sít mé nyért vagy eseti többletteljesítményért minden többlet kW-ra”
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3. Az M. „B) Alap dí jas ár sza bás” fe je ze té ben az „1. Árak (díj té te lek)” cím, a) és b) pont jai, valamint a hoz zá juk tar -
tozó táb lá za tok he lyé be a kö vet ke zõ pon tok és a hoz zá juk tar to zó táblázatok lépnek:

„a) Nagy fe szült ség és kö zép fe szült ség

Díj sza bá sok
Alap díj,

Ft/kVA/év

Áram díj,
Ft/kWh

Csúcs idei Csúcs idõn kí vü li

Nagy fe szült ség
Alap dí jas két ta ri fás 15 252 18,10 12,40

Kö zép fe szült ség
Alap dí jas két ta ri fás 13 236 21,50 15,20

b) Kis fe szült ség

Díj sza bá sok
Alap díj,

Ft/Am per/év

Áram díj,
Ft/kWh

Csúcs idei Csúcs idõn kí vü li

Kis fe szült ség
Alap dí jas két ta ri fás 2 748 26,20 19,10

Kis fe szült ség
Alap dí jas egy ta ri fás 1 728 22,70

Kis fe szült ség
Alap dí jas ve zé relt, kü lön mért 432 17,70

                                               ”

4. Az M. „C) Az ide ig le nes vé te le zés ár sza bá sa” fe je ze té ben az „1. Árak (díj té te lek)” cím és a hoz zá tar to zó táb lá zat
he lyé be a kö vet ke zõ cím és a hoz zá tartozó táblázat lép:

„1. Árak (díj té te lek)

Sor -
szám

Fe szült ség szint
Alap díj Áram díj

(egész na pos),
Ft/kWhFt/Am per/nap Ft/kVA/nap

1. Nagy fe szült ség 43,30 12,30

2. Kö zép fe szült ség 47,20 19,10

3. Kis fe szült ség 7,00 23,60

                                               ”

5. Az M. „D) Köz vi lá gí tá si ár sza bás” fe je ze té ben az
„1. Árak” cím és a hoz zá tar to zó táb lá zat he lyé be a kö vet -
ke zõ cím és a hoz zá tar to zó táb lá zat lép:

„1. Árak
Tel je sít mény díj: 63 336 Ft/kW/év
Áram díj: 22,90 Ft/kWh”

6. Az M. „E) A med dõ vil la mos ener gia el szá mo lá sa”
fe je ze té ben a „3. A med dõ vil la mos ener gia
díja, Ft/kVArh” cím he lyé be a kö vet ke zõ cím és a hoz zá
tar to zó táb lá zat he lyé be a kö vet ke zõ cím és a hoz zá tar to zó 
táb lá zat lép:

„3. A med dõ vil la mos ener gia díja, Ft/kVArh:
– nagy fe szült sé gen: 2,40
– kö zép fe szült sé gen: 2,80
– kis fe szült sé gen: 3,90”

Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

3/2006. (VII. 21.) ÖTM
rendelete

a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
2006. október 1. napjára kitûzött választása,

valamint a települési kisebbségi önkormányzati
képviselõk választása eljárási határidõinek

és határnapjainak megállapításáról

A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 153.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján a he lyi ön kor mány za ti
kép vi se lõk és pol gár mes te rek 2006. ok tó ber 1. nap já ra ki -
tû zött vá lasz tá sa, valamint a te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor -
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mány za ti kép vi se lõk vá lasz tá sa el já rá si ha tár idõ i nek és
ha tár nap ja i nak nap tár sze rin ti meg ál la pí tá sá ról a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK 
ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

A választójogosultság nyilvántartása

1.  §

(1) A név jegy zé ket 2006. au gusz tus 2-tõl au gusz tus 9-ig 
köz szem lé re kell ten ni [Ve. 14.  § (1) be kez dés].

(2) A név jegy zék bõl való ki ha gyás, il le tõ leg tör lés vagy 
a név jegy zék be való fel vé tel  miatt 2006. au gusz tus 2-tõl
au gusz tus 9-én 16.00 órá ig le het ki fo gást be nyúj ta ni
[Ve. 20/E.  § (1) be kez dés].

(3) A név jegy zék be tör té nõ fel vé tel rõl  szóló ér te sí tõt az
aján ló szel vén nyel együtt 2006. jú li us 31. és au gusz -
tus 4. kö zött kell meg kül de ni a vá lasz tó pol gá rok nak
[Ve. 14.  § (1) be kez dés és 46.  § (1) be kez dés].

(4) Iga zo lást sze mé lye sen vagy meg ha tal ma zott út ján
2006. szep tem ber 29-én 16.00 órá ig, aján lott le vél ben pe -
dig úgy le het kér ni, hogy az 2006. szep tem ber 26-ig meg -
ér kez zen az ille té kes he lyi vá lasz tá si iro dá hoz. Iga zo lást
leg ké sõbb 2006. szep tem ber 29-én le het ki ad ni [Ve. 104.  § 
(4) be kez dés].

(5) A mó do sí tott név jegy zék 2006. szep tem ber 29-én
16.00 órá ig te kint he tõ meg a pol gár mes te ri hi va tal ban
[Ve. 15.  § (3) be kez dés].

A választási szervek létrehozása

2.  §

(1) A he lyi vá lasz tá si bi zott ság vá lasz tott tag ja it és
szük sé ges szám ban a pót ta go kat 2006. au gusz tus 11-ig
kell meg vá lasz ta ni [Ve. 23.  § (2) be kez dés].

(2) A vá lasz tá si bi zott sá gok meg bí zott tag ja it a vá lasz -
tó ke rü let ben je löl tet, il le tõ leg lis tát ál lí tó je lö lõ szer ve zet,
il le tõ leg a füg get len je lölt leg ké sõbb 2006. szep tem ber
22-én 16.00 órá ig je lent he ti be [Ve. 25.  § (2) be kez dés].

A választási kampány

3.  §

(1) A vá lasz tá si kam pány 2006. szep tem ber 29-én
24.00 órá ig tart [Ve. 40.  § (1) be kez dés].

(2) Kam pányt foly tat ni 2006. szep tem ber 30-án
0.00 órá tól ok tó ber 1-jén 19.00 órá ig ti los [Ve. 40.  §
(2) be kez dés].

(3) A sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás köz pon ti hi -
va ta la a név jegy zék ben sze rep lõ vá lasz tó pol gá rok csa lá di
és utó ne vét, valamint lak cí mét a je löl tek nek, je lö lõ szer ve -
ze tek nek ké ré sük re 2006. szep tem ber 12-tõl adja át
[Ve. 45.  § (1) be kez dés].

(4) A köz szem lé re tett név jegy zék má so la tát a he lyi vá -
lasz tá si iro da ve ze tõ je a je lölt, je lö lõ szer ve zet ké ré sé re
2006. szep tem ber 12-tõl adja át [Ve. 45.  § (2) be kez dés].

(5) A he lyi köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók 2006. szep -
tem ber 16-tól szep tem ber 28-ig a je lö lés, illetve a lis ta ál lí -
tás ará nyá ban leg alább egy szer in gye ne sen köz lik a je lö lõ
szer ve ze tek, to váb bá a pol gár mes ter je löl tek po li ti kai hir -
de té sét [Ve. 106.  § (1) be kez dés].

(6) A vá lasz tás sal kap cso la tos köz vé le mény-ku ta tás
ered mé nyét 2006. szep tem ber 23-tól ok tó ber 1-jén
19.00 ó rá ig nem sza bad nyil vá nos ság ra hoz ni [Ve. 8.  §
(1) be kez dés].

(7) Az or szá gos köz szol gá la ti mû sor szol gál ta tók 2006.
szep tem ber 29-én köz re ad ják annak a nyolc je lö lõ szer ve -
zet nek a vá lasz tá si össze fog la ló ját, ame lyek or szá gos
össze sí tés ben a leg több kép vi se lõ- és pol gár mes ter je löl tet
ál lí tot ták [Ve. 106.  § (2) be kez dés].

(8) A (3)–(4) be kez dés sze rint tel je sí tett adat szol gál ta -
tás ada ta it leg ké sõbb 2006. ok tó ber 1-jén kell meg sem mi -
sí te ni. Az er rõl ké szült jegy zõ köny vet 2006. ok tó ber 4-ig
át kell adni az adat szol gál ta tó nak [Ve. 45.  § (3) be kez dés].

(9) A pla ká tot az, aki el he lyez te, vagy aki nek ér de ké ben 
el he lyez ték 2006. ok tó ber 31-ig kö te les el tá vo lí ta ni
[Ve. 42.  § (6) be kez dés].

A jelölés

4.  §

(1) A vá lasz tá si iro dák 2006. au gusz tus 4-tõl mûköd -
tetik a je lölt aján lás szá mí tó gé pes ellen õr zõ rend sze rét
[Ve. 38.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja].

(2) Je löl tet, il le tõ leg me gyei lis tát aján la ni 2006. szep -
tem ber 8-án 16.00 órá ig le het [Ve. 46.  § (3) be kez dés és
107.  § (1) be kez dés].

(3) A je löl tet leg ké sõbb 2006. szep tem ber 8-án
16.00 órá ig le het be je len te ni az ille té kes vá lasz tá si bi zott -
ság nál [Ve. 52.  § (1) be kez dés].

(4) A me gyei lis tát és az azon sze rep lõ je löl te ket leg ké -
sõbb 2006. szep tem ber 8-án 16.00 órá ig le het be je len te ni a 
te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság nál [Ve. 52.  § (1) be kez dés,
107.  § (1) be kez dés].



(5) A kom pen zá ci ós lis tát és az azon sze rep lõ je löl te ket
leg ké sõbb 2006. szep tem ber 11-én 16.00 órá ig, a fõ vá ro si
lis tát és az azon sze rep lõ je löl te ket leg ké sõbb 2006. szep -
tem ber 12-én 16.00 órá ig le het be je len te ni [Ve. 107.  §
(2) be kez dés].

(6) Ha a vá lasz tó pol gárt egy je lö lé si faj tán be lül több
he lyen is je lölt nek aján lot ták, leg ké sõbb 2006. szep tem ber 
12-én 16.00 órá ig kell nyi lat koz nia ar ról, hogy me lyik je -
lö lést fo gad ja el [Ve. 57.  §].

(7) A je lölt nek, il le tõ leg je lö lõ szer ve zet nek a be nem
nyúj tott aján ló szel vé nye ket 2006. szep tem ber 11-én
16.00 órá ig meg kell sem mi sí te ni. Az er rõl ké szült jegy zõ -
köny vet 2006. szep tem ber 14-én 16.00 órá ig kell át ad ni a
vá lasz tá si bi zott ság nak [Ve. 60.  §].

(8) Az aján ló szel vé nye ket, valamint a tech ni kai nyil -
ván tar tást az ille té kes vá lasz tá si iro da 2006. ok tó ber 1-jén
meg sem mi sí ti [59.  § (3) be kez dés].

A szavazatok összesítése

5.  §

(1) Az ille té kes vá lasz tá si bi zott ság a sza va zat szám lá ló
bi zott sá gok jegy zõ köny vei alap ján 2006. ok tó ber 2-ig
össze sí ti a sza va za to kat, és meg ál la pít ja a vá lasz tá si ered -
ményt [Ve. 73.  § (3) be kez dés].

(2) A sza va zó kö ri jegy zõ köny vek egy pél dá nya az ille -
té kes vá lasz tá si iro dá ban 2006. ok tó ber 4-én 16.00 órá ig
meg te kint he tõ [Ve. 75.  § (2) be kez dés].

(3) A sza va zó la po kat a pol gár mes te ri hi va tal ban 2006.
de cem ber 30-ig kell meg õriz ni. 2006. de cem ber 30. után a
vá lasz tá si ira to kat – a jegy zõ köny vek ki vé te lé vel – meg
kell sem mi sí te ni [Ve. 75.  § (3) be kez dés].

(4) A jegy zõ köny ve ket 2006. de cem ber 30. után kell át -
ad ni az ille té kes le vél tár nak [Ve. 75.  § (4) be kez dés].

II. A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA

A választás kitûzése

6.  §

A te le pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk vá -
lasz tá sát 2006. jú li us 28-ig kell ki tûz ni [Ve. 115/C.  §].

A választási szervek létrehozása

7.  §

A he lyi vá lasz tá si bi zott ság meg bí zott tag ja it a ki sebb -
sé gi je lö lõ szer ve ze tek leg ké sõbb 2006. szep tem ber 22-én
16.00 órá ig je lent he tik be [Ve. 25.  § (2) be kez dés].

A választási kampány

8.  §

(1) A vá lasz tá si kam pány 2006. szep tem ber 29-én
24.00 órá ig tart [Ve. 40.  § (1) be kez dés].

(2) Kam pányt foly tat ni 2006. szep tem ber 30-án
0.00 órá tól ok tó ber 1-jén 19.00 órá ig ti los [Ve. 40.  §
(2) be kez dés].

(3) A vá lasz tás sal kap cso la tos köz vé le mény-ku ta tás
ered mé nyét 2006. szep tem ber 23-tól ok tó ber 1-jén
19.00 órá ig nem sza bad nyil vá nos ság ra hoz ni [Ve. 8.  §
(1) be kez dés].

(4) A pla ká tot az, aki el he lyez te, vagy aki nek ér de ké ben 
el he lyez ték, 2006. ok tó ber 31-ig kö te les el tá vo lí ta ni
[Ve. 42.  § (6) be kez dés].

A jelölés

9.  §

A je löl tet leg ké sõbb 2006. szep tem ber 8-án 16.00 órá ig
le het be je len te ni az ille té kes vá lasz tá si bi zott ság nál
[Ve. 52.  § (1) be kez dés].

A szavazatok összesítése

10.  §

(1) Az ille té kes vá lasz tá si bi zott ság a sza va zat szám lá ló
bi zott sá gok jegy zõ köny vei alap ján leg ké sõbb 2006. ok tó -
ber 2-ig össze sí ti a sza va za to kat, és meg ál la pít ja a vá lasz -
tá si ered ményt [Ve. 73.  § (3) be kez dés].

(2) A sza va zó kö ri jegy zõ köny vek egy pél dá nya az ille -
té kes vá lasz tá si iro dá ban 2006. ok tó ber 4-én 16.00 órá ig
meg te kint he tõ [Ve. 75.  § (2) be kez dés].

(3) A sza va zó la po kat a pol gár mes te ri hi va tal ban 2006.
de cem ber 30-ig kell meg õriz ni. 2006. de cem ber 30. után a
vá lasz tá si ira to kat – a jegy zõ köny vek ki vé te lé vel – meg
kell sem mi sí te ni [Ve. 75.  § (3) be kez dés].

(4) A jegy zõ köny ve ket 2006. de cem ber 30. után kell
 átadni az ille té kes le vél tár nak [Ve. 75.  § (4) be kez dés].

11.  §

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

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a fõ vá ro si és az or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za -
tok meg vá lasz tá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló 46/1998.
(X. 21.) BM ren de let.

Dr. Lam perth Mó ni ka s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
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 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1070/2006. (VII. 21.) Korm.

határozata

a köztisztviselõk jogállásáról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény hatálya alá tartozó szervek

jegyzékérõl  szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm.
határozat módosításáról

A Kor mány a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992.
évi XXIII. tör vény 73.  §-ának (2) be kez dé sé ben ka pott fel -
ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ha tá ro za tot hoz za:

1. A köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló 1992. évi XXIII.
tör vény ha tá lya alá tar to zó szer vek jegy zé ké rõl  szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. ha tá ro zat mel lék le té nek
„II. Kor mány za ti szer vek, mi nisz té riu mok, nem mi nisz té ri u -
mi for má ban mû kö dõ köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek és te -
rü le ti, he lyi köz igaz ga tá si szer vek” ré szé ben a „ Magyar
Turisz tikai Hi va tal”, a „Nem ze ti Sport hi va tal”, az „Or szá gos
La kás- és Épí tés ügyi Hi va tal”, valamint az „Or szá gos Te rü -
let fej lesz té si Hi va tal” szö veg rész ha tá lyát vesz ti.

2. Ez a ha tá ro zat 2006. jú li us 31-én lép ha tály ba.

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

A Kormány
1071/2006. (VII. 21.) Korm.

határozata

a 2006. évi kormányzati létszámcsökkentések
végrehajtásáról a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ

Tanácsban, 2006. július 5-én született megállapodás
végrehajtásáról

A Kor mány el fo gad ja a 2006. évi kor mány za ti lét szám -
csök ken té sek vég re haj tá sá ról a Köz tiszt vi se lõi Ér dek -
egyez te tõ Ta nács ban, 2006. jú li us 5-én kö tött meg ál la po -
dást, és fel hív ja a mi nisz te re ket, hogy az irá nyí tá suk alá
tar to zó te rü le te ken az ab ban fog lal tak vég re haj tá sá ról gon -
dos kod ja nak.

Fe le lõs: mi nisz te rek
Ha tár idõ: fo lya ma tos

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács

k ö z l e m é n y e

a Kormányzati és a Munkavállalói Oldal közötti
megállapodásról

Meg álla po dás, amely a Köz tiszt vi se lõi Ér dek egyez te tõ
Ta nács ban a Kor mány za ti Ol dal és a Mun ka vál la lói Ol dal
(a to váb bi ak ban: Meg ál la po dó Fe lek) kö zött jött lét re a
köz pon ti köz igaz ga tá si szer vek nél, valamint te rü le ti és he -
lyi szer ve ik nél al kal ma zás ban álló köz tiszt vi se lõk, ügy ke -
ze lõk és mun ka vi szony ban ál lók, to váb bá a Ktv. 2.  §
b) pont já ban meg ha tá ro zott szer vek nél al kal ma zás ban álló 
köz tiszt vi se lõk (a to váb bi ak ban együtt: köz tiszt vi se lõk)
2006. évi lét szám csök ken té sé nek vég re haj tá sá ról:

1. A lét szám csök ken tés ben érin tett köz igaz ga tá si
szerv, to váb bá a Ktv. 2.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott
szerv (a to váb bi ak ban: mun kál ta tó) kö te les tá jé koz tat ni a
köz tiszt vi se lõ ket, valamint a szak szer ve zet mun kál ta tó nál
kép vi se let tel ren del ke zõ szer vét a ter ve zett in téz ke dé sek -
rõl, valamint a je len meg álla po dás tar tal má ról.
 

2. A mun kál ta tó kö te les tá jé koz tat ni a szak szer ve ze tek
mun ka he lyi szer ve ze te it a lét szám csök ken tés ben érin tet -
tek ada ta i ról a köz tiszt vi se lõk elõ ze tes, írá sos hoz zá já ru lá -
sá val (mun ka kör, szer ve ze ti egy ség, eset le ges tar tós tá vol -
lét oka).
 

3. A mun kál ta tói jo go kat gya kor lók egyé ni be szél ge -
tést foly tat nak min den érin tett köz tiszt vi se lõ vel, ame lyen
a szak szer ve zet kép vi se lõ je részt vesz, illetve a köz tiszt vi -
se lõ ki fe je zett ké ré sé re at tól tá vol ma rad. Az egyé ni be -
szél ge tés so rán az érin tett köz tiszt vi se lõt tá jé koz tat ják a
sze mé lyé re vo nat ko zó, ter ve zett in téz ke dés rõl és ar ról,
hogy mi lyen le he tõ sé ge ket tud nak kí nál ni a szá má ra. Ilyen 
le he tõ ség pél dá ul a rész idõs fog lal koz ta tás, az ún. pré -
mium évek vagy a kü lön le ges fog lal koz ta tá si ál lo mány
igény be vé te le, szer ve zett se gít ség át kép zés hez, a ver seny -
szfé rá ban tör té nõ el he lyez ke dés hez. Az egyé ni be szél ge -
tés rõl a mun kál ta tó em lé kez te tõt ké szít, ame lyet a be szél -
ge té sen való rész vé te le ese tén a szak szer ve zet kép vi se lõ je
is alá ír.
 

4. A Meg ál la po dó Fe lek fel ké rik a mun kál ta tó kat,
hogy az 50 év nél idõ seb bek – akik nyug el lá tás ra nem jo -
go sul tak, vagy nem lesz nek jo go sul tak a jog vi szony meg -
szün te té sét köve tõen a vég ki elé gí tés alap já ul szol gá ló
idõn be lül – és a gyer me kü ket egye dül ne ve lõk, valamint a
3 vagy több gyer me ket ne ve lõk mun ka vi szo nyát,
amennyi ben szo ciá lis hely ze tük in do kol ja, csak rend kí vül
in do kolt eset ben szün tes sék meg.
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 5. A Meg ál la po dó Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy az
ál lás ke re sés elõ se gí té se, az el bo csá tot tak szá má ra mél tá -
nyos élet hely zet ki ala kí tá sa ér de ké ben spe ci á lis mun ka -
erõ-pi a ci szol gál ta tá sok és tá mo ga tá sok nyúj tá sa szük -
séges.

a) A Kor mány tör vénymódosítási ja vas la tot nyújt be a
pré mi um évek prog ram ba, valamint a kü lön le ges fog lal -
koz ta tá si ál lo mány ba tör té nõ be lé pés re vo nat ko zó ha tár -
idõ 2006. de cem ber 31-rõl 2008. de cem ber 31-ig tör té nõ
meg hosszab bí tá sá ról.

b) A Kor mány kez de mé nye zi, hogy a lét szám csök ken -
tés ben érin tett köz tiszt vi se lõk szá má ra 2008. jú li us 1-jé tõl
kü lön mun ka erõ pi a ci prog ram in dul jon. A prog ram rész le -
te i rõl a Mun ka erõ pi a ci Ala pot Irá nyí tó Tes tü let (MAT)
2007. de cem ber 31-ig dönt sön.

c) A Kor mány vál lal ja egy pá lya mó do sí tó hi tel konst -
ruk ció ki dol go zá sát, amely a tá vo zó köz tiszt vi se lõk szá -
má ra ked ve zõ hi tel fel vé te li le he tõ ség gel se gí ti a vál lal ko -
zó vá vá lást.

 
6. A Meg ál la po dó Fe lek egyet ér te nek ab ban, hogy

azon köz tiszt vi se lõk ese té ben, akik nek a köz szol gá la ti
jog vi szo nya meg szû nik:

a) A ha tá lyos mun ka jo gi sza bá lyok alap ján (tör vények, 
ren de le tek, kol lek tív szer zõ dés, bel sõ sza bály za tok) meg -
ál la pít ha tó já ran dó sá ga i kat a mun kál ta tó biz to sít ja, ide -
értve az ún. ka fe té ria rend szer ben nyúj tott jut ta tá so kat is a
fel men té si idõ vé gé ig ter je dõ en.

b) A köz tiszt vi se lõ ké ré se ese tén a mun kál ta tó a Ktv.
sze rint kö te le zõ 3 hó na pos mun ka vég zés aló li fel men tés
ide jét a fel men tés tel jes idõ tar ta má ra hosszab bít sa meg,
figye lembe véve a mun ka át adá sá hoz szük sé ges idõ tar ta -
mot, illetve a ki nem adott sza bad ság idõ tar ta mát.

c) Az ét ke zé si költ ség té rí tés, ru há za ti költ ség té rí tés fo -
lyó sí tá sá ra vo nat ko zó an a mun kál ta tó nál e tárgy ban ha tá -
lyos mun ka jo gi sza bá lyok (tör vények, ren de le tek, kol lek -
tív szer zõ dés, bel sõ sza bály za tok) az irány adó ak.

d) A mun kál ta tó a MÁV me net ked vez mény iga zo lá sá -
ra szol gá ló iga zol ványt, illetve a he lyi és/vagy hely kö zi
bér le tet a bér let le jár tá ig biz to sít ja.

e) A mun kál ta tó a köz tiszt vi se lõ ré szé re nyúj tott mun -
kál ta tói, valamint az ál lam i ke zes ség vál la lás sal biz to sí tott
köz tiszt vi se lõi köl csö nö ket, tá mo ga tá so kat ne mond ja fel,
vissza fi ze té sük fu tam ide jét, össze gét ne vál toz tas sa meg.

f) A szol gá la ti la kás bér le ti jog vi szo nyát a köz tiszt vi se -
lõ asze rint tart hat ja meg, hogy a jog sza bály vagy a bér le ti
szer zõ dés mi ként ren del ke zik.

 
7. A Kor mány za ti Ol dal vál lal ja, hogy a gya kor la ti

mun ka egy sé ges vég re haj tá sa ér de ké ben mód szer ta ni
anya got ál lít össze, ame lyet a mun kál ta tók és a Mun ka vál -
la lói Ol dal ren del ke zé sé re bo csát 2006. jú li us 15-ig,
valamint meg je len te ti a mi nisz té riu mok in ter ne tes hon -
lapján.

 8. A Meg ál la po dó Fe lek ki je len tik, hogy a je len Meg -
álla po dás nem pó tol ja a más mun ka jo gi jog sza bá lyok ban
elõ írt egyez te té si el já rá so kat, és nem érin ti más, ha son ló
tar tal mú meg ál la po dá sok ha tá lyát.

 
9. A Mun ka vál la lói Ol dal ki je len ti: fon tos nak tart ja,

hogy a kor mány za ti lét szám csök ken tés nyu godt lég kör ben 
ke rül jön vég re haj tás ra. Vál lal ja, hogy a Meg álla po dás
szel le mé ben az ér dek kép vi se le ti szer ve ze tek in for má ci ós
csa tor ná in ke resz tül se gí ti a köz tiszt vi se lõk tárgy sze rû tá -
jé koz ta tá sát, a tu do má sá ra jutó fog lal koz ta tá si és át kép zé -
si le he tõ sé ge ket meg is mer te ti a mun kál ta tók kal és az érin -
tett köz tiszt vi se lõk kel.

 
10. A Kor mány vál lal ja, hogy az ezen Meg ál la po dás -

ban fog lal ta kat ma gá ra néz ve kö te le zõ nek tart ja, meg va ló -
sí tá sá ról min den lét szám csök ken tés ben érin tett mun ka he -
lyen gon dos ko dik.

 
11. A Meg álla po dás vég re haj tá sá val össze füg gõ ta -

pasz ta la tok összeg zé sé re, az eset le ges pa na szok ki vizs gá -
lá sá ra a Meg ál la po dó Fe lek 3-3 tag ból álló pa ri tá sos bi -
zott sá got hoz nak lét re. A bi zott ság mû kö dé sé rõl, felada -
tairól kü lön meg álla po dás ren del ke zik.

 
12. A Kor mány a je len Meg ál la po dást alá írá sa után a

Ma gyar Köz löny ben köz zé te szi.

Bu da pest, 2006. jú li us 5.

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

a Kor mány ne vé ben a KÉT Mun ka vál la lói Oldal
ne vé ben*

* A KÉT Mun ka vál la lói Ol dal tár gya ló cso port já nak szak szer -
ve ze tei:

Tár sa da lom biz to sí tá si Dol go zók Szak szer ve ze te

Ok ta tá si Mi nisz té rium Szak szer ve ze te

Bel ügyi és Rend vé del mi Dol go zók Szak szer ve ze te

Ma gyar Köz tiszt vi se lõk és Köz al kal ma zot tak Szak szer ve ze te

Köz szol gá la ti Szak szer ve ze tek Szö vet sé ge

Ál lat egész ség ügyi és Élel mi szer el len õr zé si Dol go zók Szak -
szer ve ze te

ZÁRADÉK

A lét szám csök ken tés sel érin tett mun ka vál lalók új bó li
mun ká ba ál lá sá nak gyors és ha té kony elõ se gí té sé re is
 figyelemmel a Mun ka vál la lói Ol dal fel ké ri a Kor mányt,
hogy a fõ vá ro si, me gyei mun ka ügyi köz pon tok ra és azok
ki ren delt sé ge i re a lét szám csök ken tés 2007. ja nu ár 1-jé ig ne
ter jed jen ki.
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