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II. rész JOGSZABÁLYOK
Törvények
2006. évi LXIII.
törvény
az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény módosításáról*
1. § Az országgyûlési képviselõk jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény melléklete a következõ 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 továbbiakban: támogatás)
A támogatás jogosultja

A támogatás
megszerzésének
jogcíme, módja

A támogatás
megszerzésének
idõponja

A támogatást nyújtó

A támogatás célja

A támogatás értéke

”

2. § (1) Ez a törvény a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A képviselõ, valamint a vele közös háztartásban élõ házas- vagy élettársa és gyermeke vagyonnyilatkozatuk
e törvény szerinti kiegészítését elsõ alkalommal e törvény hatálybalépését követõ 30 napon belül kötelesek megtenni.
Sólyom László s. k.,

Dr. Szili Katalin s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. július 17-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány rendeletei
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 Kormány e rendelettel felhatalmazást ad 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 (a továbbiakban: Megállapodás) kötelezõ hatályának elismerésére.

2. §
A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.
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whereas the contribution ceiling for the Mid Term
Modernisation Programme was raised by an amendment
with an effective date of 8 Apríl 2004,
whereas the NAPMO Nations have now agreed to
implement an Infrared Counter Measure project, listed as a
requirement in the Addendum, as an Urgent Operational
Requirement noted by the Military Committee*, as
follows:
Article 1
Amend Section IV, Paragraph 1.a to add a new last
sentence:
,,The contribution ceiling for an Infrared Counter
Measure project, as well as related administration, that will
be implemented as a distinct Urgent Operational
Requirement in paralel with, but separate from, the
Mid-Term Programme will be $ 200 M equivalent in
then-year values.”
Amend Section IV, Paragraph 1.c, to add a new fourth
sentence:
„Contributions in then-year values to the Infrared
Counter Measure project will start in 2006 and, for
planning purposes, will cover a three-year period.”
Article 2
This amendment, agreed in accordance with Section
VII of the Addendum to the MMOU, enters into effect at
the date of its last signature.
* IMS’WM84–03 dated 21 February 2003

3. §
A Megállapodás hiteles angol nyelvû szövege és hivatalos magyar nyelvû fordítása a következõ:
„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
Whereas, the Multilateral Memorandum of
Understanding (MMOU) for the NATO E–3A
Cooperative Programme has been addended with an
effective date of 7 December 1990, so as to modernise the
NAEW&C System, and amended with an effective date of
13 August 1997 to include a Mid Term Modernisation
programme,
whereas the MMOU as addended, and amended on
13 August 1997 was supplemented to account for the
accession of Spain with an effective date of 11 December
1998,

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
Tekintve, hogy a NATO Repülõgépfedélzeti Korai Elõrejelzõ és Ellenõrzõ (NAEW&C) Rendszere NATO E–3A
Együttmûködési Programjának Többoldalú Egyetértési
Nyilatkozata (MMOU) 1990. december 7-i hatállyal kiegészítésre került avégett, hogy a NAEW&C Rendszer
korszerûsítésre kerüljön, illetve módosult a Középtávú
Korszerûsítés Programjával 1997. augusztus 13-i hatállyal,
tekintve, hogy az 1997. augusztus 13-án kiegészített és
módosított MMOU kiegészítésre került Spanyolország
csatlakozásának alkalmával 1998. december 11-i hatállyal,
tekintve, hogy a Középtávú Korszerûsítési Program
hozzájárulási felsõ határértékét megemelték 2004. április
8-i hatállyal,
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tekintve, hogy a NAPMO tagállamai egyetértenek az
Infravörös Ellentevékenység projektjének kivitelezésével,
amely a Kiegészítésben követelményként került felsorolásra, és mint Sürgõs Hadmûveleti Követelményt a Katonai Bizottság* is elismerte, a következõk szerint:
1. Cikk
A IV. Cikk 1.a pontja egy új utolsó mondattal egészül ki:
,,Az Infravörös Ellentevékenység projekt, valamint
kapcsolódó adminisztráció hozzájárulásának felsõ határértéke, amely Sürgõs Hadmûveleti Követelményként kerül kivitelezésre, párhuzamosan, de egyértelmûen különállóan a Középtávú Programtól, a tízéves értéknek megfelelõen 200 millió $ lesz.”
A IV. Cikk 1.c pontja egy új negyedik mondattal egészül ki:
,,Az Infravörös Ellentevékenység projektjének tízéves
hozzájárulása 2006-ban kezdõdik, és tervezési célokra,
hároméves idõszakot ölel fel.”
2. Cikk
Ez a módosítás az MMOU Kiegészítésének VII. Cikkével összhangban került elfogadásra, és az utolsó aláírás
napján lép hatályba.
* IMSWMS84–03, kelt 2003. február 21.”

4. §
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2. és 3. §-a a Megállapodás 2. cikkében
meghatározott idõpontban lép hatályba.
(3) A Megállapodás, illetve e rendelet 2. és 3. §-a hatálybalépésének naptári napját a külügyminiszter annak ismertté válását követõen a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett egyedi határozatával állapítja meg.
(4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekrõl a honvédelmi miniszter gondoskodik.
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szervek feladatainak további ellátása érdekében az alábbiakat rendeli el:
1. §
(1) A Kormány
a) a Magyar Turisztikai Hivatalt,
b) a Nemzeti Sporthivatalt,
c) az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt, valamint
d) az Országos Területfejlesztési Hivatalt
(a továbbiakban együtt: Hivatalok)
2006. július 31. napjával megszünteti.
(2) A Hivatalok általános jogutódja – a (3) bekezdésben
foglaltak kivételével – az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium.
(3) Az Országos Területfejlesztési Hivatal jogutódja
a) a ROP és INTERREG irányító hatóságok által kötött, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek a 130/2006.
(VI. 15.) Korm. rendelet szerinti feladatköre és mûködése
körében létrejött polgári jogi, támogatási, közbeszerzési és
foglalkoztatási szerzõdések tekintetében,
b) a Strukturális Alap Képzõ Központ (SAKK) feladatköre és mûködése körében létrejött szerzõdések tekintetében, valamint
c) a Pályázati Információs Központ (PIK) feladatköre
és mûködése körében létrejött szerzõdések tekintetében
a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség.

2. §
(1) Ahol rendelet Magyar Turisztikai Hivatalt, Nemzeti
Sporthivatalt, Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalt, Országos Területfejlesztési Hivatalt, Nemzeti Területfejlesztési Hivatalt, vagy Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalt említ, ott az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumot kell érteni.
(2) Ahol rendelet ROP és INTERREG irányító hatóságot, Strukturális Alap Képzõ Központot (SAKK), Pályázati Információs Központot (PIK) említ, ott a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget kell érteni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

3. §
(1) Ez a rendelet 2006. július 31-én lép hatályba.

A Kormány
149/2006. (VII. 21.) Korm.
rendelete
egyes országos hatáskörû államigazgatási szervek
megszüntetésérõl és jogutódlásáról
A Kormány egyes, a kormányzati irányítás korszerûsítésével megszûnõ, országos hatáskörû államigazgatási

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalról szóló
135/2003. (VIII. 29.) Korm. rendelet, az Országos Lakásés Építésügyi Hivatalról szóló 135/2003. (VIII. 29.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 361/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet, az Európai Unióhoz történõ csatlakozás kapcsán
szükséges egyes építésüggyel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 121/2004. (IV. 29.) Korm. ren-
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delet 22. § (2) bekezdése, a településtervezési és az építészeti-mûszaki tervezési, valamint az építésügyi mûszaki
szakértõi jogosultság szabályairól szóló 104/2006.
(IV. 28.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése;
b) a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról szóló 195/2003. (XI. 28.) Korm. rendelet, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalról szóló 195/2003.
(XI. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 41/2005.
(III. 10.) Korm. rendelet, az egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 274/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 7. §
a) pontja, valamint a területrendezési hatósági eljárásokról
szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 9. §-ának (4) bekezdése;
c) a Magyar Turisztikai Hivatalról szóló 296/2004.
(X. 28.) Korm. rendelet;
d) a Nemzeti Sporthivatalról szóló 297/2004. (X. 28.)
Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges, valamint
egyes sporttárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet 1. §-a és 8. §-ának
a) pontja.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Kormány
150/2006. (VII. 21.) Korm.
rendelete
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egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §
(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek alapját a következõ beruházások képezik:
a) Budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása projekt,
b) Zalaegerszegi szennyvízkezelési projekt,
c) Veszprémi szennyvízkezelési projekt.
(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az
egyes beruházások megvalósításával összefüggõ hatósági
eljárásokban eljáró hatóságokat.
(3) Azokban az esetekben, ahol az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az
adott ügyben szakhatóság közremûködését rendeli el, a
szakhatóságként közremûködõ szervet a 2. számú melléklet határozza meg.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

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

3. §
Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése
nem érinti.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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 budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei
Létesítmény

1.

szennyvíztisztító
telep

Létesítmény azonosító
adatai

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedély

Budapest, XXI. ker. vízjogi engedély
(hrsz. 210005–
210020)

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség (KTVF)

Másodfokú engedélyezõ
hatóság

Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF)
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Létesítmény

Létesítmény azonosító
adatai

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedély

építési engedély a
központi épületre
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

külsõ szállítási infra- Budapest, XXI. ker.
struktúra
(hrsz. 209973,
209990, 209996,
210011)
fõgyûjtõ
Budapest, I., III.,
XI. ker. 7 km
hosszúságú fõgyûjtõje
átemelõ
Budapest, IX. ker.,
Ferencváros
(hrsz. 38040)
átemelõ
Budapest, XI. ker.,
Kelenföld
(hrsz. 4005, 4008)
átemelõ
Budapest, XI. ker.,
Albertfalva
(hrsz. 43587)
folyó alatti átvezetés Budapest,
IX–XXI. ker. összes
folyó alatti átvezetése
folyó alatti átvezetés Budapest,
XI–XXI. ker. összes
folyó alatti átvezetése
komposztáló telep
Budapest XVIII. ker.
(hrsz. 140018)

építési engedély
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Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Másodfokú engedélyezõ
hatóság

Fõvárosi Közigazga- önkormányzati és tetási Hivatal
rületfejlesztési miniszter
Fõvárosi Közlekedé- Közlekedési Fõfelsi Felügyelet
ügyelet

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi OKTVF
KTVF

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi OKTVF
KTVF

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi OKTVF
KTVF

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi OKTVF
KTVF

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi OKTVF
KTVF

vízjogi engedély

Közép-Duna-völgyi OKTVF
KTVF

építési engedély

Fõvárosi Közigazga- önkormányzati és
tási Hivatal
területfejlesztési
miniszter

B) Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetés és kezelés
Létesítmény

1.
2.
3.

4.

szennyvíztisztító
telep
iszaptározó

Létesítmény azonosító
adatai

Zalaegerszeg
(hrsz. 0940)
Zalaszentistván
(hrsz. 035)
csatorna bõvítés
Zalaegerszeg, Alsónemesapáti, Bocfölde, Boncodfölde,
Csatár, Kávás,
Kisbucsa, Kispáli,
Nemesapáti, Nemeshetés, Pusztaszentlászló, Söjtör
települések összes
csatornája
csatorna rekonstruk- Zalaegerszeg összes
ció
csatornája

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedély

vízjogi engedély
vízjogi engedély
vízjogi engedély

vízjogi engedély

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Másodfokú engedélyezõ
hatóság

Nyugat-Dunántúli
KTVF
Nyugat-Dunántúli
KTVF
Nyugat-Dunántúli
KTVF

OKTVF

Nyugat-Dunántúli
KTVF

OKTVF

OKTVF
OKTVF
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C) Veszprém és térsége szennyvízelvezetés és kezelés
Létesítmény

1.
2.
3.

szennyvíztisztító
telep
szennyvíztisztító
telep
csapadékvízgyûjtõ
csatorna

Létesítmény azonosító
adatai

Zirc
(hrsz. 0211)
Hegyesd
(hrsz. 079)
Veszprém
(43-T-0, 43-O-0 sz.
csatornák)

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedély

vízjogi engedély
(módosítás)
vízjogi engedély
(módosítás)
vízjogi engedély

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Közép-dunántúli
KTVF
Közép-dunántúli
KTVF
Közép-dunántúli
KTVF

Másodfokú engedélyezõ
hatóság

OKTVF
OKTVF
OKTVF

2. számú melléklet a 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Vízjogi engedély
Elsõfokú szakhatóság

Építésügy

Másodfokú szakhatóság

illetékes megyei közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Közlekedés
– közút

illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– vasút, hajózás

Központi Közlekedési Felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– légi közlekedés

Polgári Légiközlekedési Hatóság

Közlekedési Fõfelügyelet

Földtan

Magyar Geológiai Szolgálat illetékes Magyar Geológiai Szolgálat Központi
területi hivatala
Hivatala

Bányászat

területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Rendészet
– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapitányság, a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

– határõrség

illetékes határõr igazgatóság

Határõrség Országos Parancsnoksága

Tûzvédelem

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

– ingatlan-nyilvántartás

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

Földmûvelésügy
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– talajvédelem

illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

– erdõvédelem

Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kulturális örökségvédelem

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi
intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

Mûszaki biztonság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
Hivatal fõigazgatója
felügyelõsége

2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)
Elsõfokú szakhatóság

Környezetvédelem

Másodfokú szakhatóság

illetékes Környezetvédelmi, Termé- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

Közlekedés
– közút

illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– vasút, hajózás

Központi Közlekedési Felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– légi közlekedés

Polgári Légiközlekedési Hatóság

Közlekedési Fõfelügyelet

Földtan

Magyar Geológiai Szolgálat illetékes Magyar Geológiai Szolgálat Központi
területi hivatala
Hivatala

Bányászat

területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Rendészet
– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapitányság, a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

– határõrség

illetékes határõr igazgatóság

Határõrség Országos Parancsnoksága

Tûzvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi Országos Katasztrófavédelmi Fõigazigazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi gatóság
Tûzoltó-parancsnokság

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

– ingatlan-nyilvántartás

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

Földmûvelésügy
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– talajvédelem

illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

– erdõvédelem

Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kulturális örökségvédelem

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi
intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

Mûszaki biztonság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
Hivatal fõigazgatója
felügyelõsége

3. Útügyi építési engedély
Elsõfokú szakhatóság

Környezetvédelem
Építésügy
Közlekedés
– légi közlekedés
– vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágányok esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a hozzá csatlakozó iparvágány, valamint a
saját használatú vasút esetén
– vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minõsített belvizet és
kikötõt érintõ ügyekben (az úszómûves kikötõ kivételével)
b) a vízi úttá nem minõsített belvizet
és úszómûves kikötõt érintõ
ügyekben
Földtan
Bányászat
Rendészet
– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében
– határõrség
Tûzvédelem

Másodfokú szakhatóság

illetékes Környezetvédelmi, Termé- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
illetékes megyei közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
Polgári Légiközlekedési Hatóság

Közlekedési Fõfelügyelet

a) Központi Közlekedési Felügyelet a) Közlekedési Fõfelügyelet
b) az illetékes megyei (fõvárosi) köz- b) Közlekedési Fõfelügyelet
lekedési felügyelet

a) Központi Közlekedési Felügyelet
b) illetékes megyei közlekedési
felügyelet

a) Közlekedési Fõfelügyelet
b) Közlekedési Fõfelügyelet

Magyar Geológiai Szolgálat illetékes Magyar Geológiai Szolgálat Központi
területi hivatala
Hivatala
területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapitányság, a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság
illetékes határõr igazgatóságok
illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság
Határõrség Országos Parancsnoksága
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
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Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

Földmûvelésügy
– ingatlan-nyilvántartás

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

– termõföldvédelem

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

– talajvédelem

illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat
Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke
Országos Tisztifõorvosi Hivatal

– erdõvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi
intézete
Nemzeti Hírközlési Hatóság

Hírközlés

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
Hivatal fõigazgatója
felügyelõsége

Mûszaki biztonság

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 Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az egyes
beruházások megvalósításával összefüggõ hatósági
ügyekben eljáró hatóságokat.
(3) Azokban az esetekben, ahol az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az
adott ügyben szakhatóság közremûködését rendeli el, a
szakhatóságként közremûködõ szervet a 2. számú melléklet határozza meg.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

1. §

3. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját a következõ beruházások képezik:
a) észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt,
b) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt.

Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése
nem érinti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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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-balatoni hulladékgazdálkodási projekt
Létesítmény

1.

Létesítmény azonosító
adatai

hulladéklerakó telep Királyszentistván
(hrsz. 017)

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedély

egységes környezet- Közép-Dunántúli
használati engedély Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelõség (KTVF)
építési engedély hulladékudvarra, mérlegházra, központi
épületre, hulladékválogató csarnokra,
mechanikai-biológiai hulladékkezelõ
csarnokra, utóérlelõ
csarnokra,
komposztáló
csarnokra
vízjogi engedély

2.

bekötõút

Királyszentistván –
a 7213. sz. úttól a
hulladéklerakó
telepre

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

építési engedély

vízjogi engedély

Veszprém Megyei
Közigazgatási
Hivatal

Másodfokú engedélyezõ
hatóság

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fõfelügyelõség (a továbbiakban: OKTVF)
önkormányzati
és területfejlesztési
miniszter

Közép-Dunántúli
KTVF
Veszprém Megyei
Közlekedési Felügyelet

OKTVF

Közép-Dunántúli
KTVF

OKTVF

Közlekedési Fõfelügyelet (a továbbiakban: KFF)

B) Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt
Létesítmény

1.

Létesítmény azonosító
adatai

hulladéklerakó telep Nyíregyháza
(hrsz. 02350)

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedély

vízjogi engedély

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

Másodfokú engedélyezõ
hatóság

OKTVF

építési engedély hul- Szabolcs-Szatmár- önkormányzati és
ladékudvarra, mér- Bereg Megyei Köz- területfejlesztési
igazgatási Hivatal
miniszter
legházra, központi
épületre, hulladékválogató csarnokra,
mechanikai-biológiai hulladékkezelõ
csarnokra, utóérlelõ
csarnokra,
komposztáló
csarnokra
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Létesítmény

Létesítmény azonosító
adatai

2.

bekötõút

3.

hulladéklerakó telep Kisvárda
(hrsz. 068)

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedély

Nyíregyháza – a
vízjogi engedély
Nyíregyházát elkerülõ (épülõ) 4. sz.
úttól a hulladéklerakó telepre

2006/88. szám
Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Másodfokú engedélyezõ
hatóság

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

egységes környezet- Felsõ-Tisza-vidéki
használati engedély KTVF
(módosítás)

OKTVF

építési engedély hul- Szabolcs-Szatmár- önkormányzati
ladékudvarra, mér- Bereg Megyei Köz- és területfejlesztési
legházra,
igazgatási Hivatal
miniszter
hulladékválogató
csarnokra, mechanikai-biológiai
hulladékkezelõ
csarnokra

4.

5.

bekötõút

Kisvárda – a 4108.
és 4109. sz. úttól a
hulladéklerakó telepre

hulladéklerakó telep Nagyecsed
(hrsz. 0188)

vízjogi engedély

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

építési engedély

Szabolcs-Szatmár- KFF
Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet

vízjogi engedély

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

egységes környezet- Felsõ-Tisza-vidéki
használati engedély KTVF
(módosítás)

OKTVF

építési engedély hul- Szabolcs-Szatmár- önkormányzati
ladékudvarra, mér- Bereg Megyei Köz- és területfejlesztési
legházra,
igazgatási Hivatal
miniszter
hulladékválogató
csarnokra, mechanikai-biológiai
hulladékkezelõ
csarnokra
vízjogi engedély
6.

bekötõút

Nagyecsed – a
építési engedély
4918. sz. úttól a hulladéklerakó telepre
vízjogi engedély

Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF

Szabolcs-Szatmár- KFF
Bereg Megyei Közlekedési Felügyelet
Felsõ-Tisza-vidéki
KTVF

OKTVF
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2. számú melléklet a 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Egységes környezethasználati engedély
Elsõfokú szakhatóság

Egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi
intézete
Helyi környezet- és természetvédelem az érintett települési önkormányzat
jegyzõje
Erdõvédelem
Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága
Talajvédelem
illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat
Termõföldvédelem
illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal
Ásványi nyersanyag védelem
Földtani közeg védelem
Gyógyhelyek védelme

Kulturális örökségvédelem
Lakosság életének védelme

Nukleáris biztonság

Építésügy
Állattartás
Mûszaki biztonság

Területrendezés
Közlekedés
– közút
– vasút, hajózás

Másodfokú szakhatóság

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

illetékes megyei közigazgatási hivatal

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal
Magyar Geológiai Szolgálat illetékes Magyar Geológiai Szolgálat Központi
területi hivatala
Hivatala
Országos Tisztifõorvosi Hivatal Or- Egészségügyi Engedélyezési és Közszágos Gyógyhelyi és Gyógyfürdõigazgatási Hivatal
ügyi Fõigazgatósága
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke
megyei katasztrófavédelmi igazgató- Országos Katasztrófavédelmi Fõigazság, a fõvárosban a Fõvárosi Tûzgatóság
oltó-parancsnokság
Országos Atomenergia Hivatal Nuk- Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága
leáris Biztonsági Igazgatósága fõigazgatója
illetékes megyei közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
illetékes megyei Állategészségügyi és Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Élelmiszer-ellenõrzõ Állomás
Minisztérium
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
Hivatal fõigazgatója
felügyelõsége
illetékes területi fõépítész
önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet
Központi Közlekedési Felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet
Közlekedési Fõfelügyelet

2. Építési engedély (kivéve útügyi beruházások)
Elsõfokú szakhatóság

Környezetvédelem

Másodfokú szakhatóság

illetékes Környezetvédelmi, Termé- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
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Elsõfokú szakhatóság

Közlekedés
– közút
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Másodfokú szakhatóság

illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet
Központi Közlekedési Felügyelet
Polgári Légiközlekedési Hatóság
Magyar Geológiai Szolgálat illetékes
területi hivatala
területileg illetékes bányakapitányság

Közlekedési Fõfelügyelet

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapitányság, a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság
illetékes határõr igazgatóság
illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság
Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

Földmûvelésügy
– ingatlan-nyilvántartás

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

– termõföldvédelem

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

– talajvédelem

illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat
Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke
Országos Tisztifõorvosi Hivatal

– vasút, hajózás
– légi közlekedés
Földtan
Bányászat
Rendészet
– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében
– határõrség
Tûzvédelem

Honvédelem

– erdõvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
Mûszaki biztonság

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi
intézete
Nemzeti Hírközlési Hatóság

Közlekedési Fõfelügyelet
Közlekedési Fõfelügyelet
Magyar Geológiai Szolgálat Központi
Hivatala
Magyar Bányászati Hivatal

Határõrség Országos Parancsnoksága
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Honvédelmi Minisztérium

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
Hivatal fõigazgatója
felügyelõsége

3. Útügyi építési engedély
Elsõfokú szakhatóság

Környezetvédelem

Építésügy
Közlekedés
– légi közlekedés

Másodfokú szakhatóság

illetékes Környezetvédelmi, Termé- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség
illetékes megyei közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
Polgári Légiközlekedési Hatóság

Közlekedési Fõfelügyelet
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Elsõfokú szakhatóság

– vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és
a hozzá csatlakozó iparvágányok
esetén
b) a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágány,
valamint a saját használatú vasút
esetén
– vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minõsített belvizet és
kikötõt érintõ ügyekben (az úszómûves kikötõ kivételével)
b) a vízi úttá nem minõsített belvizet
és úszómûves kikötõt érintõ
ügyekben
Földtan
Bányászat
Rendészet
– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében
– határõrség
Tûzvédelem

Honvédelem
Földmûvelésügy
– ingatlan-nyilvántartás
– termõföldvédelem
– talajvédelem
– erdõvédelem
Kulturális örökségvédelem
Egészségügy

Hírközlés
Mûszaki biztonság
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Másodfokú szakhatóság

a) Központi Közlekedési Felügyelet a) Közlekedési Fõfelügyelet
b) az illetékes megyei (fõvárosi) köz- b) Közlekedési Fõfelügyelet
lekedési felügyelet

a) Központi Közlekedési Felügyelet
b) illetékes megyei közlekedési
felügyelet

a) Közlekedési Fõfelügyelet
b) Közlekedési Fõfelügyelet

Magyar Geológiai Szolgálat illetékes Magyar Geológiai Szolgálat Központi
területi hivatala
Hivatala
területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapitányság, a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság
illetékes határõr igazgatóság
illetékes megyei katasztrófavédelmi
igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokság
Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal
illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal
illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat
Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke
Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi
intézete
Nemzeti Hírközlési Hatóság

Határõrség Országos Parancsnoksága
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság
Honvédelmi Minisztérium

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
Hivatal fõigazgatója
felügyelõsége
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4. Vízjogi engedély
Elsõfokú szakhatóság

Építésügy

Másodfokú szakhatóság

illetékes megyei közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Közlekedés
– közút

illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– vasút, hajózás

Központi Közlekedési Felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– légi közlekedés

Polgári Légiközlekedési Hatóság

Közlekedési Fõfelügyelet

Földtan

Magyar Geológiai Szolgálat illetékes Magyar Geológiai Szolgálat Központi
területi hivatala
Hivatala

Bányászat

területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Rendészet
– rendõrség:
a) gyorsforgalmi utak esetében
b) az egyéb országos közutak, helyi
közutak és közforgalom elõl el nem
zárt magánutak esetében

a) Országos Rendõr-fõkapitányság
b) illetékes megyei rendõr-fõkapitányság, a fõvárosban a Budapesti
Rendõr-fõkapitányság

a) igazságügyi és rendészeti miniszter
b) Országos Rendõr-fõkapitányság

– határõrség

illetékes határõr igazgatóság

Határõrség Országos Parancsnoksága

Tûzvédelem

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

– ingatlan-nyilvántartás

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem

illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

– erdõvédelem

Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kulturális örökségvédelem

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi
intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

Mûszaki biztonság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
Hivatal fõigazgatója
felügyelõsége

Földmûvelésügy
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(2) E rendelet 1. számú melléklete állapítja meg az
egyes beruházások megvalósításával összefüggõ hatósági
eljárásokban eljáró hatóságokat.

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

(3) Azokban az esetekben, ahol az 1. számú mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az
adott ügyben szakhatóság közremûködését rendeli el, a
szakhatóságként közremûködõ szervet a 2. számú melléklet határozza meg.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának
(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

3. §
1. §
(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az
1. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek alapját az M3 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz beruházásai képezik.

Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen indult közigazgatási hatósági eljárásokat e rendelet hatálybalépése
nem érinti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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 autópálya Nyíregyháza–Vásárosnamény közötti szakasz
Létesítmény

1. Fõpálya

Létesítmény azonosító
adatai

A beruházás megvalósításához szükséges hatósági
engedély

234 és 279 km szel- építési engedély
vény között
vízjogi engedély

Elsõfokú engedélyezõ
hatóság

Központi Közlekedési Felügyelet
Felsõ-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi
és Vízügyi
Felügyelõség

Másodfokú
engedélyezõ hatóság

Közlekedési
Fõfelügyelet
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi
Fõfelügyelõség

2. számú melléklet a 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelethez
Az 1. § (3) bekezdésében hivatkozott szakhatóságok
1. Útügyi építési engedély
Elsõfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Környezetvédelem

illetékes Környezetvédelmi, Termé- Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség szetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség

Építésügy

illetékes megyei közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
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Másodfokú szakhatóság

Közlekedés
– légi közlekedés

Polgári Légiközlekedési Hatóság

Közlekedési Fõfelügyelet

– vasúti közlekedés:
a) az országos közforgalmú vasút és a) Központi Közlekedési Felügyelet a) Közlekedési Fõfelügyelet
a hozzá csatlakozó iparvágányok ese- b) az illetékes megyei (fõvárosi) köz- b) Közlekedési Fõfelügyelet
tén
lekedési felügyelet
b) a helyi közforgalmú vasút és a
hozzá csatlakozó iparvágány,
valamint a saját használatú vasút
esetén
– vízi közlekedés:
a) a vízi úttá minõsített belvizet és
a) Központi Közlekedési Felügyelet
kikötõt érintõ ügyekben (az úszómû- b) illetékes megyei közlekedési
ves kikötõ kivételével)
felügyelet
b) a vízi úttá nem minõsített belvizet
és úszómûves kikötõt érintõ
ügyekben

a) Közlekedési Fõfelügyelet
b) Közlekedési Fõfelügyelet

Földtan

Magyar Geológiai Szolgálat illetékes Magyar Geológiai Szolgálat Központi
területi hivatala
Hivatala

Bányászat

területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Rendészet
– rendõrség

Országos Rendõr-fõkapitányság

igazságügyi és rendészeti miniszter

– határõrség

illetékes határõr igazgatóság

Határõrség Országos Parancsnoksága

Tûzvédelem

illetékes megyei katasztrófavédelmi Országos Katasztrófavédelmi Fõigazigazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi gatóság
Tûzoltó-parancsnokság

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

– ingatlan-nyilvántartás

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem

illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

– erdõvédelem

Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kulturális örökségvédelem

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi
intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

Mûszaki biztonság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
Hivatal fõigazgatója
felügyelõsége

Földmûvelésügy
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2. Vízjogi engedély
Elsõfokú szakhatóság

Építésügy

Másodfokú szakhatóság

illetékes megyei közigazgatási hivatal önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

Közlekedés
– közút

illetékes megyei (fõvárosi) közlekedési felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– vasút, hajózás

Központi Közlekedési Felügyelet

Közlekedési Fõfelügyelet

– légi közlekedés

Polgári Légiközlekedési Hatóság

Közlekedési Fõfelügyelet

Földtan

Magyar Geológiai Szolgálat illetékes Magyar Geológiai Szolgálat Központi
területi hivatala
Hivatala

Bányászat

területileg illetékes bányakapitányság Magyar Bányászati Hivatal

Rendészet
– rendõrség

Országos Rendõr-fõkapitányság

igazságügyi és rendészeti miniszter

– határõrség

illetékes határõr igazgatóság

Határõrség Országos Parancsnoksága

Tûzvédelem

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fõvárosban a Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság

Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság

Honvédelem

Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

Honvédelmi Minisztérium

– ingatlan-nyilvántartás

illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– termõföldvédelem

Illetékes megyei (fõvárosi) földhivatal

földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

– talajvédelem

illetékes megyei növény- és talajvédelmi szolgálat

Növény- és Talajvédelmi Központi
Szolgálat

– erdõvédelem

Állami Erdészeti Szolgálat illetékes
területi igazgatósága

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Kulturális örökségvédelem

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
elnöke

Egészségügy

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat megyei, fõvárosi
intézete

Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Hírközlés

Nemzeti Hírközlési Hatóság

Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke

Mûszaki biztonság

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatal területi mûszaki biztonsági
Hivatal fõigazgatója
felügyelõsége

Földmûvelésügy
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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 Kormány a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-a (1) bekezdésének
c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket
rendeli el:
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a) a felülvizsgálati indítvány elõterjesztõjének és a jogosultnak észrevételezésre megküldeni a felülvizsgálati
indítványt, valamint az ügyész nyilatkozatát a Be. 422. §-a
(4) bekezdése alapján,
b) a terhelt és védõje részére észrevételezésre megküldeni a más által benyújtott felülvizsgálati indítványt és az
arra tett ügyészi nyilatkozatot a Be. 422. §-ának (4) bekezdése alapján,
c) a magánvádas eljárásban vagy pótmagánvád alapján
folytatott eljárásban hozott határozat ellen benyújtott felülvizsgálati indítványt a magánvádlónak, illetõleg a pótmagánvádlónak észrevételezésre megküldeni a Be.
422. §-ának (2) és (4) bekezdése alapján.”

1. §
A bírósági ügyintézõ által a büntetõügyekben ellátható
feladatokról szóló 34/2003. (III. 27.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Bür.) 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A bírósági ügyintézõ a Be. 70/B. §-a alapján az eljárás során keletkezett iratról másolatot készíthet és adhat ki.”

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép
hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

2. §
A Bür. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § A bírósági ügyintézõ harmadfokú bírósági eljárásban jogosult
a) a Be. 390. §-a (1) bekezdésének c) pontja alapján az
iratokat visszaküldeni a másodfokú bíróságnak, ha a fellebbezéseket visszavonták,
b) a vádlottnak és a védõnek kézbesíteni a más által bejelentett fellebbezést, valamint a harmadfokú bíróság mellett mûködõ ügyész indítványát a Be. 390. §-a (1) bekezdésének d) pontja alapján,
c) a vádlott vagy a védõ fellebbezésének indokolását
– ha azt a harmadfokú bíróság elõtt terjesztették elõ – megküldeni a harmadfokú bíróság mellett mûködõ ügyésznek
a Be. 390. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján.”

3. §
A Bür. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A bírósági ügyintézõ a perújítási eljárásban jogosult az alapügy iratainak beszerzése iránt intézkedni a Be.
412. §-ának (1) bekezdése alapján.”

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 Kormány a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.)
50. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján
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 (a továbbiakban: R.) módosítása érdekében a következõket rendeli el:

1. §
4. §
A Bür. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A bírósági ügyintézõ a felülvizsgálati eljárásban
jogosult

Az R. 5. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jegyzõ a kérelmet a beérkezéstõl számított 30 napon belül bírálja el. A határozatot megküldi a kérelmezõ-
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nek, az illetékes katonai oktatási intézménynek, valamint a
segély folyósítása céljából az Országos Nyugdíjbiztosítási
Fõigazgatóság
Nyugdíjfolyósító
Igazgatóságának
(a továbbiakban: Nyugdíjfolyósító Igazgatóság).”

2. §
Az R. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszûnésérõl a katonai oktatási intézmény megfelelõ adatok közlésével köteles a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot és a jegyzõt 8 napon belül értesíteni.
(2) Az (1) bekezdésben elõírt értesítés elmulasztásából
származó kárt a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint meg
kell téríteni.
(3) Az ösztöndíjas hallgatói jogviszony megszûnése
esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a katonai oktatási
intézmény értesítése alapján a családi segély folyósítását
saját hatáskörben szünteti meg.”

3. §
Az R. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § A családi segélynek a Hft. 41/D. §-ának (6) bekezdése szerinti továbbfolyósítása a betegség miatt megszûnt jogviszonyú ösztöndíjas hallgató kérelmére a katonai oktatási intézmény által erre a célra kiállított igazolás
alapján történik. Az igazolást a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz és a jegyzõhöz kell megküldeni.”

4. §
Az R. 11. §-ának b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A Hft. 41/G. §-ának (1) bekezdése szerinti gyógyító ellátás térítésmentes, az erre való jogosultságot az alábbiak
szerint kell igazolni:]
„b) a baleset vagy betegség miatt leszerelt ösztöndíjas
hallgató a Magyar Honvédség Központi Egészségügyi
Felülvizsgáló Bizottsága által kiállított igazolással.”
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Az R. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § (1) A Hft.-n alapuló baleseti ellátásokat és egyéb
nyugellátásokat az ösztöndíjas hallgató bejelentett lakóhelye szerint illetékes egészségbiztosítási, illetve nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a katonai oktatási intézmény
által tett igénybejelentés alapján állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igényt az ösztöndíjas hallgató vagy a vele egy háztartásban élõ hozzátartozó is elõterjesztheti. Az elõterjesztés alapján az igényt a katonai
oktatási intézmény köteles bejelenteni.”

6. §
Az R. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A megszûnt jogviszonyú ösztöndíjas hallgató esetében, ha a jogviszony megszûnése haláleset, baleset vagy
betegség következménye, a katonai oktatási intézmény a
rendelkezésre álló adatok alapján nyolc napon belül határozatban állapítja meg, hogy az érintett mikortól meddig
állt hallgatói jogviszonyban, a jogviszony megszûnésének
okát és azt, hogy a haláleset, a baleset vagy a betegség
összefügg-e a szolgálati kötelezettséggel.”

7. §
Az R. 16. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A 13. § (1) bekezdése szerinti ellátásra az illetékes
egészségbiztosítási, illetve nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv által hozott határozat elleni jogorvoslat elbírálása során a katonai oktatási intézmény véleményét a döntés elõtt
ki kell kérni.”

8. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, egyidejûleg az R. 5. §-ának (5) bekezdése a hatályát
veszti.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány tagjainak
rendeletei
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 államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
24. §-ának (9) és (10) bekezdésében és 49. §-ának o) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. §
Az ITD-H Befektetésösztönzési és kereskedelemfejlesztési tanácsadás célelõirányzat felhasználásának és kezelésének szabályozásáról szóló 29/2005. (V. 5.) GKM
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a (2) bekezdésének felvezetõ szövege helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Célelõirányzat bevételeit képezik továbbá:”

2. §
Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az ITD-H közhasznú tevékenységének ellátására
és a 11. § (2) bekezdésében meghatározott pályázatok mûködtetése érdekében központi szervezetet, iroda- és tanácsadó hálózatot, pályázatkezelõ szervezetet és információs adatbázist mûködtet.”

3. §
(1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Célelõirányzat kiadási elõirányzata az ITD-H
közhasznú tevékenységéhez az alábbi jogcímeken biztosít
támogatást:
a) az ITD-H közhasznú tevékenységének ellátása mûködési költségeihez és felhalmozási kiadásaihoz,
b) befektetésösztönzési programok, projektek finanszírozásához,
c) kereskedelemfejlesztési programok, projektek finanszírozásához,
d) központi kezdeményezésû programok, projektek finanszírozásához,
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e) a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyásával, az ITD-H által meghirdetett kereskedelemfejlesztési célokat szolgáló, a 11. §
(2) bekezdésében leírt nyilvános pályázati rendszerhez.”
(2) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése a következõ k)–l) pontokkal egészül ki:
[(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiemelt tevékenységek:]
„k) kiutazó üzletember-delegációk programjának elõkészítése, szervezése, lebonyolítása, egyéb költségek részbeni támogatása,
l) az ITD-H információs standjának és rendezvényeken
való részvételének támogatása.”
(3) Az R. 4. §-ának (3) bekezdése a következõ
h)–j) pontokkal egészül ki:
[(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt tevékenységek:]
„h) a tõkekihelyezéshez, a fogadó országban vegyesvállalat alapításához szükséges információk beszerzése, feldolgozása, szolgáltatása, piaci tanulmányok elkészítése,
konferenciák szervezése,
i) kiutazó üzletember-delegációk programjának elõkészítése, szervezése, lebonyolítása, egyéb költségek részbeni támogatása,
j) az ITD-H információs standjának és rendezvényeken
való részvételének támogatása.”
(4) Az R. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az elõirányzat-maradvány megállapítása, elszámolása és felhasználása során az Ámr. 66. §-ában foglaltak az
irányadók.”

4. §
Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 4. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcímre minimálisan a Célelõirányzat kiadási elõirányzatának
15%-át kell fordítani.”

5. §
Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az ITD-H és a minisztérium a 4. § (1) bekezdés
a)–e) pontja szerinti feladatok végrehajtására szerzõdést
köt, amely rögzíti az ellátandó feladatokat, a támogatás
igénybevételének folyósítási ütemét, a támogatással való
elszámolás módját, az elszámolható költségek körét, az elszámolás rendjét, az ITD-H által vállalt kötelezettségek
nem teljesítése, illetve a támogatás nem rendeltetésszerû
felhasználása esetén alkalmazandó szankciókat.
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(2) A támogatást nem rendeltetésszerû felhasználása
esetén, a szerzõdésben foglaltak szerinti kamattal növelt
összeggel kell visszafizetni. A kamat nagysága a támogatás visszavonása idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszerese.”
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ac) a piaci szervezet – értékesítési tevékenységet nem
folytató, marketing célból létrehozott iroda vagy bemutatóterem – bérleti díjának támogatása,
ad) nemzetközi szervezeti tagdíjhoz hozzájárulás,
ae) az importáló ország által kötelezõen elõírt, ott elvégzendõ megfelelõség tanúsíttatási eljárás költségének
támogatása;”

6. §
Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A támogatás folyósítása a 4. § (1) bekezdése
a) pontjának céljára, a 6. § (1) bekezdés szerinti közhasznú
szerzõdésben meghatározott összegben és ütemezés szerint, féléves és éves elszámolási kötelezettség mellett történik.
(2) A 4. § (1) bekezdése b)–d) pontjaiban meghatározott
célokra az 5. § (1) bekezdése szerint jóváhagyott összegû
támogatás folyósítása az 5. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint jóváhagyott ütemezés alapján történik.
(3) A 4. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt pályázati
rendszer mûködtetéséhez a minisztérium a támogatás
összegét a 21. §-ban foglaltak figyelembevételével, az utalandó tételek összesítõjének a minisztérium részére történõ benyújtását és ellenõrzését követõen folyósítja az
ITD-H részére. A támogatási összegek kedvezményezettek részére történõ átutalásáról az ITD-H gondoskodik.”

9. §
Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § A Célelõirányzatból a 11. § (2) bekezdésben szereplõ célokra támogatás kizárólag pályázat útján, a pályázati felhívásban meghatározottak szerint nyújtható.”

10. §
Az R. 13. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A közremûködõ szervezet díjazása a miniszter által
a pályázatokra jóváhagyott kiadási elõirányzatot terheli.
Maximális mértéke a pályázati úton kihelyezett támogatás
összegének 5%-a lehet.”

11. §
7. §
Az R. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A támogatás folyósításánál biztosítani kell az
5. §-ban foglaltak teljesítését, valamint az elõirányzat-felhasználási tervvel való összhangot.”

8. §
Az R. 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(2) A pályázati úton – a miniszter által e célra jóváhagyott keretbõl – az ITD-H által nyújtott támogatások fõ
céljai:]
„a) a Magyarországon termelõ, illetve szolgáltató tevékenységet folytató és belföldi székhellyel, vagy az Európai
Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállamaiban
székhellyel rendelkezõ bejegyzett vállalkozások termékeinek nemzetközi elfogadtatása és külpiaci megjelenésének
elõsegítése:
aa) külföldi kiállításokon való részvétel Magyarországon elõállított termékkel, illetve Magyarországról származó szolgáltatással,
ab) egyes marketingeszközök készíttetése, hirdetések
megjelentetése,

(1) Az R. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A Célelõirányzatból támogatás a Magyarországon
termelõ, illetve szolgáltató tevékenységet folytató és belföldi székhellyel, vagy az EGT tagállamában székhellyel
rendelkezõ bejegyzett vállalkozások, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, szakmai alapon szervezõdõ egyesületek, szövetségek, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
(a továbbiakban: MKIK), illetve területi szervezetei és
költségvetési szerv részére nyújtható.”
(2) Az R. 15. §-ának (4) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[(4) Nem nyújtható támogatás]
„f) azon szervezetek részére, amelyek nem felelnek meg
a rendezett munkaügyi kapcsolatok – államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában meghatározott – általános és különös feltételeinek, illetõleg ezen feltételek fennállását nem, vagy nem a külön jogszabályban
meghatározott módon igazolják.”

12. §
(1) Az R. 17. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
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„(2) Forráshiány esetén a pályázatok befogadása – elõzetes hirdetmény közzétételével – felfüggeszthetõ. A pályázatok befogadásának felfüggesztésérõl szóló közleményt a felfüggesztés idõpontja elõtt legalább 10 nappal
kell megjelentetni a minisztérium hivatalos lapjában és
legalább egy országos terjesztésû napilapban, valamint a
minisztérium és az ITD-H hivatalos honlapján.”
(2) Az R. 17. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A pályázat benyújtásakor jogcímenként és alkalmanként eljárási díjat kell fizetni, amelynek összege 5000 forint.”

13. §
(1) Az R. 18. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A pályázatok értékelését az ITD-H készíti elõ a bíráló bizottság részére. Ennek keretében ellenõrzi a jogszabályban és a pályázati felhívásban meghatározott formai
és tartalmi feltételek meglétét.”
(2) Az R. 18. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) A pályázatok hiányos benyújtása esetén az ITD-H a
pályázót egy alkalommal 15 napos határidõ kitûzésével
hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra biztosított határidõ elmulasztása a pályázat elbírálásból való kizárását
eredményezi.”

14. §
(1) Az R. 19. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A pályázatokra vonatkozóan a miniszteri döntést
követõen – külön megbízás alapján – az MFB Rt., az
ITD-H képviseletében szerzõdésben állapodik meg a pályázóval, amelynek tartalmaznia kell a támogatás felhasználására vonatkozó elszámolás módját és határidejét.”
(2) Az R. 19. §-ának (4) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
[(4) Támogatási szerzõdés akkor köthetõ, ha legalább a
következõket tartalmazza:]
„j) a nem teljesítésre, illetve a támogatás nem rendeltetésszerû felhasználására vonatkozó rendelkezéseket, amelyek szerint a Támogató a szerzõdéstõl eláll, és a támogatást egyidejûleg visszavonja. A kedvezményezett a már folyósított támogatást az elállás idõpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelõ, a folyósítás(ok)
idõpontjától a támogatás összegének tényleges visszafizetése idejéig felszámított kamattal növelve az elállás idõpontjától számított 5 napon belül köteles visszafizetni.”
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(1) Az R. 20. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A támogatás folyósításához szükséges – a támogatási szerzõdésben meghatározott – számlákat és kifizetéseket igazoló bizonylatokat a kedvezményezettnek a támogatási szerzõdésben meghatározott szervezethez kell benyújtani.”
(2) Az R. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A támogatás folyósítása utólagosan, a kedvezményezett által benyújtott számlák és a kifizetést igazoló dokumentumokon alapuló elszámolás szerint történik.”

16. §
Az R. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) Az ITD-H a támogatási célkitûzés megvalósulását, ennek pénzügyi és szakmai ellenõrzését követõen
gondoskodik a 11. § (2) bekezdésében leírt támogatási célok alapján megkötött szerzõdések szerinti támogatási
összegek kifizetésérõl.
(2) A támogatás folyósítása a támogatási szerzõdésben
meghatározott pénzügyi és idõbeni ütemezés szerint történik.
(3) A támogatási szerzõdés teljesülésének szakmai ellenõrzését az ITD-H végzi.
(4) A támogatási szerzõdéssel kapcsolatos adminisztratív teendõket és a pénzügyi ellenõrzést az MFB Rt. mint
közremûködõ szervezet végzi.
(5) A 11. § (2) bekezdése szerinti cél esetében az ITD-H
a szakmai teljesítés igazolása után az MFB Rt.-hez mint
közremûködõ szervezethez nyújtja be a támogatás folyósításához szükséges bizonylatokat pénzügyi ellenõrzés és a
kifizetés jogosságának igazolására. Az MFB Rt. az általa
ellenõrzött dokumentumok alapján a jogos kifizetés összegét igazoló utalványokat és rendelkezõ leveleket az utalandó tételek összeállítására az ITD-H-nak juttatja vissza.”

17. §
Az R. 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Egy tevékenység/program akkor tekinthetõ befejezettnek, illetve megvalósultnak, ha a szerzõdésben megjelölt és támogatott feladat, cél a szerzõdésben meghatározottak szerint teljesült, és errõl szöveges beszámolókkal,
értékelésekkel, bizonylatokkal alátámasztva számolt be a
kedvezményezett, és annak a támogató általi jóváhagyása
megtörtént.”
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18. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba. Egyidejûleg hatályát veszti az R. 2. §-a (2) bekezdésének c) pontja, 4. §-a (2) bekezdésének h) pontja,
8. §-ának (1)–(3) bekezdése és 19. §-a (4) bekezdésének
f) pontja.
(2) Az e rendelet hatálybalépését megelõzõen benyújtott pályázatokat a pályázati kiírás közzététele napján hatályos rendelet rendelkezései és a közzétett pályázati felhívás feltételei szerint kell kezelni.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter
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ezen díjak alkalmazásánál figyelembe veendõ fogyasztási
mennyiséget – az R. 3. §-a (10) bekezdésének figyelembevételével – a hatálybalépés napját alapul vevõ idõarányos
fogyasztásmegosztással kell meghatározni.
(4) A hatálybalépést követõen a szolgáltató (vagy megbízottja) a szerzõdésben foglaltaktól eltérõ idõpontban is
jogosult egyszeri külön mérõleolvasást végezni.
(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 7/2005. (I. 21.) GKM rendelet 3. §-a és melléklete.
Dr. Kóka János s. k.,
gazdasági és közlekedési miniszter

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 villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
5. §-ának e) pontjában és 96. §-ában foglaltak végrehajtása
érdekében, a 113. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az árak megállapításáról szóló 1990.
évi LXXXVII. törvény mellékletében foglaltak figyelembevételével – a pénzügyminiszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:

1. §

Melléklet
a 48/2006. (VII. 21.) GKM rendelethez
[1. számú melléklet
az 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]
A lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató
által szolgáltatott villamos energia legmagasabb díjai
általános forgalmi adó nélkül

Díjszabások

„A” (lakossági általános)
I. tömb: A fogyasztás 1320 kWh/évet
meg nem haladó része
II. tömb: A fogyasztásnak az I. tömböt
meghaladó, 1320 kWh/év feletti része
„B” (lakossági vezérelt, külön mért)
„C” (villamosenergia-ipari)

Áramdíjak
Ft/kWh

30,20
31,40
17,70
11,50

A lakossági fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató
által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 58/2002. (XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

2. §
(1) Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Havi elszámolás esetén az e rendelet mellékletében
meghatározott díjakat a hatálybalépés idõpontját követõ
elsõ leolvasás utáni fogyasztás elszámolásánál lehet alkalmazni.
(3) Egy hónapnál hosszabb elszámolási idõszak esetén
az e rendelet mellékletében meghatározott díjakat a hatálybalépés napjától lehet alkalmazni olyan módon, hogy az

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 villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
5. §-ának e) pontjában és 96. §-ában foglaltak végrehajtása
érdekében, a 113. §-ának b) pontjában kapott felhatalma-
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zás alapján, valamint az árak megállapításáról szóló
1990. évi LXXXVII. törvény mellékletében foglaltak
figyelembevételével – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
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delet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

2. §
1. §

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

A nem lakossági közüzemi fogyasztók részére a közüzemi szolgáltató által szolgáltatott villamos energia árának megállapításáról szóló 59/2002. (XII. 29.) GKM ren-

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

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. melléklete (a továbbiakban: M.) „A) Teljesítménydíjas árszabás” fejezetében az „1. Árak (díjtételek)” cím
„a) Díjtételek” pontja helyébe a következõ alpont lép:
„a) Díjtételek
Sorszám

Díjszabások

Teljesítménydíjak,
Ft/kW/év

Áramdíjak,
Ft/kWh

Csúcsidei

Csúcsidõn kívüli

Csúcsidei

Csúcsidõn kívüli

Nagyfeszültség
1.

Teljesítménydíjas I.

25 896

17 616

17,00

10,60

2.

Teljesítménydíjas II.

19 656

12 420

18,60

12,10

Középfeszültség
3.

Teljesítménydíjas I.

23 772

15 720

17,80

12,00

4.

Teljesítménydíjas II.

17 196

10 320

18,70

13,60

Kisfeszültség
5.

Teljesítménydíjas I.

22 800

14 760

20,20

13,70

6.

Teljesítménydíjas II.

16 776

10 164

21,10

14,90
”

2. Az M. „A) Teljesítménydíjas árszabás” fejezetében az „1. Árak (díjtételek)” cím, „b) Egyéb árak” pontja, bg) alpont bevezetõ szövege helyébe a következõ szöveg lép:
„bg) Operatív teljesítményt vagy eseti többletteljesítményt havonta egyszer, a megállapodás kezdõ napjától számított
30 vagy 4 napos egybefüggõ idõszakra lehet igényelni. Ebbõl a szempontból a következõ naptári hónapra is átnyúló idõszak alatti igénybevétel a megállapodás kezdõ napját követõ naptári hónapban nem számít (új) igénylésnek. Az operatív
teljesítményért vagy eseti többletteljesítményért minden többlet kW-ra”
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3. Az M. „B) Alapdíjas árszabás” fejezetében az „1. Árak (díjtételek)” cím, a) és b) pontjai, valamint a hozzájuk tartozó táblázatok helyébe a következõ pontok és a hozzájuk tartozó táblázatok lépnek:
„a) Nagyfeszültség és középfeszültség
Díjszabások

Nagyfeszültség
Alapdíjas kéttarifás
Középfeszültség
Alapdíjas kéttarifás

Áramdíj,
Ft/kWh

Alapdíj,
Ft/kVA/év
Csúcsidei

Csúcsidõn kívüli

15 252

18,10

12,40

13 236

21,50

15,20

b) Kisfeszültség
Díjszabások

Kisfeszültség
Alapdíjas kéttarifás
Kisfeszültség
Alapdíjas egytarifás
Kisfeszültség
Alapdíjas vezérelt, külön mért

Áramdíj,
Ft/kWh

Alapdíj,
Ft/Amper/év

2 748

Csúcsidei

Csúcsidõn kívüli

26,20

19,10

1 728

22,70

432

17,70
”

4. Az M. „C) Az ideiglenes vételezés árszabása” fejezetében az „1. Árak (díjtételek)” cím és a hozzá tartozó táblázat
helyébe a következõ cím és a hozzá tartozó táblázat lép:
„1. Árak (díjtételek)
Alapdíj

Sorszám

1.
2.
3.

Feszültségszint
Ft/Amper/nap

Nagyfeszültség
Középfeszültség
Kisfeszültség

Ft/kVA/nap

43,30
47,20
7,00

Áramdíj
(egész napos),
Ft/kWh

12,30
19,10
23,60
”

5. Az M. „D) Közvilágítási árszabás” fejezetében az
„1. Árak” cím és a hozzá tartozó táblázat helyébe a következõ cím és a hozzá tartozó táblázat lép:
„1. Árak
Teljesítménydíj:
63 336 Ft/kW/év
Áramdíj:
22,90 Ft/kWh”
6. Az M. „E) A meddõ villamos energia elszámolása”
fejezetében a „3. A meddõ villamos energia
díja, Ft/kVArh” cím helyébe a következõ cím és a hozzá
tartozó táblázat helyébe a következõ cím és a hozzá tartozó
táblázat lép:
„3. A meddõ villamos energia díja, Ft/kVArh:
– nagyfeszültségen:
2,40
– középfeszültségen:
2,80
– kisfeszültségen:
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 választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek 2006. október 1. napjára kitûzött választása, valamint a települési kisebbségi önkor-
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mányzati képviselõk választása eljárási határidõinek és
határnapjainak naptár szerinti megállapításáról a következõket rendelem el:

(2) Kampányt folytatni 2006. szeptember 30-án
0.00 órától október 1-jén 19.00 óráig tilos [Ve. 40. §
(2) bekezdés].

I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK
ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

(3) A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi hivatala a névjegyzékben szereplõ választópolgárok családi
és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek, jelölõ szervezeteknek kérésükre 2006. szeptember 12-tõl adja át
[Ve. 45. § (1) bekezdés].

A választójogosultság nyilvántartása
1. §
(1) A névjegyzéket 2006. augusztus 2-tõl augusztus 9-ig
közszemlére kell tenni [Ve. 14. § (1) bekezdés].
(2) A névjegyzékbõl való kihagyás, illetõleg törlés vagy
a névjegyzékbe való felvétel miatt 2006. augusztus 2-tõl
augusztus 9-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani
[Ve. 20/E. § (1) bekezdés].
(3) A névjegyzékbe történõ felvételrõl szóló értesítõt az
ajánlószelvénnyel együtt 2006. július 31. és augusztus 4. között kell megküldeni a választópolgároknak
[Ve. 14. § (1) bekezdés és 46. § (1) bekezdés].
(4) Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján
2006. szeptember 29-én 16.00 óráig, ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az 2006. szeptember 26-ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához. Igazolást
legkésõbb 2006. szeptember 29-én lehet kiadni [Ve. 104. §
(4) bekezdés].
(5) A módosított névjegyzék 2006. szeptember 29-én
16.00 óráig tekinthetõ meg a polgármesteri hivatalban
[Ve. 15. § (3) bekezdés].

(4) A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda vezetõje a jelölt, jelölõ szervezet kérésére
2006. szeptember 12-tõl adja át [Ve. 45. § (2) bekezdés].
(5) A helyi közszolgálati mûsorszolgáltatók 2006. szeptember 16-tól szeptember 28-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölõ
szervezetek, továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését [Ve. 106. § (1) bekezdés].
(6) A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás
eredményét 2006. szeptember 23-tól október 1-jén
19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni [Ve. 8. §
(1) bekezdés].
(7) Az országos közszolgálati mûsorszolgáltatók 2006.
szeptember 29-én közreadják annak a nyolc jelölõ szervezetnek a választási összefoglalóját, amelyek országos
összesítésben a legtöbb képviselõ- és polgármesterjelöltet
állították [Ve. 106. § (2) bekezdés].
(8) A (3)–(4) bekezdés szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésõbb 2006. október 1-jén kell megsemmisíteni. Az errõl készült jegyzõkönyvet 2006. október 4-ig
át kell adni az adatszolgáltatónak [Ve. 45. § (3) bekezdés].
(9) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték 2006. október 31-ig köteles eltávolítani
[Ve. 42. § (6) bekezdés].

A választási szervek létrehozása
2. §

A jelölés

(1) A helyi választási bizottság választott tagjait és
szükséges számban a póttagokat 2006. augusztus 11-ig
kell megválasztani [Ve. 23. § (2) bekezdés].

4. §

(2) A választási bizottságok megbízott tagjait a választókerületben jelöltet, illetõleg listát állító jelölõ szervezet,
illetõleg a független jelölt legkésõbb 2006. szeptember
22-én 16.00 óráig jelentheti be [Ve. 25. § (2) bekezdés].

A választási kampány
3. §
(1) A választási kampány 2006. szeptember 29-én
24.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].

(1) A választási irodák 2006. augusztus 4-tõl mûködtetik a jelöltajánlás számítógépes ellenõrzõ rendszerét
[Ve. 38. § (1) bekezdésének f) pontja].
(2) Jelöltet, illetõleg megyei listát ajánlani 2006. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet [Ve. 46. § (3) bekezdés és
107. § (1) bekezdés].
(3) A jelöltet legkésõbb 2006. szeptember 8-án
16.00 óráig lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés].
(4) A megyei listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2006. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a
területi választási bizottságnál [Ve. 52. § (1) bekezdés,
107. § (1) bekezdés].
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(5) A kompenzációs listát és az azon szereplõ jelölteket
legkésõbb 2006. szeptember 11-én 16.00 óráig, a fõvárosi
listát és az azon szereplõ jelölteket legkésõbb 2006. szeptember 12-én 16.00 óráig lehet bejelenteni [Ve. 107. §
(2) bekezdés].
(6) Ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több
helyen is jelöltnek ajánlották, legkésõbb 2006. szeptember
12-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el [Ve. 57. §].
(7) A jelöltnek, illetõleg jelölõ szervezetnek a be nem
nyújtott ajánlószelvényeket 2006. szeptember 11-én
16.00 óráig meg kell semmisíteni. Az errõl készült jegyzõkönyvet 2006. szeptember 14-én 16.00 óráig kell átadni a
választási bizottságnak [Ve. 60. §].
(8) Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az illetékes választási iroda 2006. október 1-jén
megsemmisíti [59. § (3) bekezdés].
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A választási kampány
8. §

(1) A választási kampány 2006. szeptember 29-én
24.00 óráig tart [Ve. 40. § (1) bekezdés].
(2) Kampányt folytatni 2006. szeptember 30-án
0.00 órától október 1-jén 19.00 óráig tilos [Ve. 40. §
(2) bekezdés].
(3) A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás
eredményét 2006. szeptember 23-tól október 1-jén
19.00 óráig nem szabad nyilvánosságra hozni [Ve. 8. §
(1) bekezdés].
(4) A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2006. október 31-ig köteles eltávolítani
[Ve. 42. § (6) bekezdés].
A jelölés

A szavazatok összesítése
9. §
5. §
(1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló
bizottságok jegyzõkönyvei alapján 2006. október 2-ig
összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].
(2) A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2006. október 4-én 16.00 óráig
megtekinthetõ [Ve. 75. § (2) bekezdés].
(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2006.
december 30-ig kell megõrizni. 2006. december 30. után a
választási iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – meg
kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
(4) A jegyzõkönyveket 2006. december 30. után kell átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].

A jelöltet legkésõbb 2006. szeptember 8-án 16.00 óráig
lehet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál
[Ve. 52. § (1) bekezdés].

A szavazatok összesítése
10. §

6. §

(1) Az illetékes választási bizottság a szavazatszámláló
bizottságok jegyzõkönyvei alapján legkésõbb 2006. október 2-ig összesíti a szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt [Ve. 73. § (3) bekezdés].
(2) A szavazóköri jegyzõkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2006. október 4-én 16.00 óráig
megtekinthetõ [Ve. 75. § (2) bekezdés].
(3) A szavazólapokat a polgármesteri hivatalban 2006.
december 30-ig kell megõrizni. 2006. december 30. után a
választási iratokat – a jegyzõkönyvek kivételével – meg
kell semmisíteni [Ve. 75. § (3) bekezdés].
(4) A jegyzõkönyveket 2006. december 30. után kell
átadni az illetékes levéltárnak [Ve. 75. § (4) bekezdés].

A települési kisebbségi önkormányzati képviselõk választását 2006. július 28-ig kell kitûzni [Ve. 115/C. §].

11. §

II. A TELEPÜLÉSI KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA
A választás kitûzése

A választási szervek létrehozása
7. §
A helyi választási bizottság megbízott tagjait a kisebbségi jelölõ szervezetek legkésõbb 2006. szeptember 22-én
16.00 óráig jelenthetik be [Ve. 25. § (2) bekezdés].

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a fõvárosi és az országos kisebbségi önkormányzatok megválasztásának eljárási rendjérõl szóló 46/1998.
(X. 21.) BM rendelet.
Dr. Lamperth Mónika s. k.,
önkormányzati és területfejlesztési miniszter
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III. rész HATÁROZATOK

VI. rész
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KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Kormány határozatai
A Kormány
1070/2006. (VII. 21.) Korm.
határozata
a köztisztviselõk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervek
jegyzékérõl szóló 1085/2004. (VIII. 27.) Korm.
határozat módosításáról
A Kormány a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992.
évi XXIII. törvény 73. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következõ határozatot hozza:
1. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékérõl szóló
1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat mellékletének
„II. Kormányzati szervek, minisztériumok, nem minisztériumi formában mûködõ központi közigazgatási szervek és területi, helyi közigazgatási szervek” részében a „Magyar
Turisztikai Hivatal”, a „Nemzeti Sporthivatal”, az „Országos
Lakás- és Építésügyi Hivatal”, valamint az „Országos Területfejlesztési Hivatal” szövegrész hatályát veszti.
2. Ez a határozat 2006. július 31-én lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

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 Kormány elfogadja a 2006. évi kormányzati létszámcsökkentések végrehajtásáról a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanácsban, 2006. július 5-én kötött megállapodást, és felhívja a minisztereket, hogy az irányításuk alá
tartozó területeken az abban foglaltak végrehajtásáról gondoskodjanak.
Felelõs: miniszterek
Határidõ: folyamatos
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

A Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ Tanács
közleménye
a Kormányzati és a Munkavállalói Oldal közötti
megállapodásról
Megállapodás, amely a Köztisztviselõi Érdekegyeztetõ
Tanácsban a Kormányzati Oldal és a Munkavállalói Oldal
(a továbbiakban: Megállapodó Felek) között jött létre a
központi közigazgatási szerveknél, valamint területi és helyi szerveiknél alkalmazásban álló köztisztviselõk, ügykezelõk és munkaviszonyban állók, továbbá a Ktv. 2. §
b) pontjában meghatározott szerveknél alkalmazásban álló
köztisztviselõk (a továbbiakban együtt: köztisztviselõk)
2006. évi létszámcsökkentésének végrehajtásáról:
1. A létszámcsökkentésben érintett közigazgatási
szerv, továbbá a Ktv. 2. § b) pontjában meghatározott
szerv (a továbbiakban: munkáltató) köteles tájékoztatni a
köztisztviselõket, valamint a szakszervezet munkáltatónál
képviselettel rendelkezõ szervét a tervezett intézkedésekrõl, valamint a jelen megállapodás tartalmáról.
2. A munkáltató köteles tájékoztatni a szakszervezetek
munkahelyi szervezeteit a létszámcsökkentésben érintettek adatairól a köztisztviselõk elõzetes, írásos hozzájárulásával (munkakör, szervezeti egység, esetleges tartós távollét oka).
3. A munkáltatói jogokat gyakorlók egyéni beszélgetést folytatnak minden érintett köztisztviselõvel, amelyen
a szakszervezet képviselõje részt vesz, illetve a köztisztviselõ kifejezett kérésére attól távol marad. Az egyéni beszélgetés során az érintett köztisztviselõt tájékoztatják a
személyére vonatkozó, tervezett intézkedésrõl és arról,
hogy milyen lehetõségeket tudnak kínálni a számára. Ilyen
lehetõség például a részidõs foglalkoztatás, az ún. prémium évek vagy a különleges foglalkoztatási állomány
igénybevétele, szervezett segítség átképzéshez, a versenyszférában történõ elhelyezkedéshez. Az egyéni beszélgetésrõl a munkáltató emlékeztetõt készít, amelyet a beszélgetésen való részvétele esetén a szakszervezet képviselõje
is aláír.
4. A Megállapodó Felek felkérik a munkáltatókat,
hogy az 50 évnél idõsebbek – akik nyugellátásra nem jogosultak, vagy nem lesznek jogosultak a jogviszony megszüntetését követõen a végkielégítés alapjául szolgáló
idõn belül – és a gyermeküket egyedül nevelõk, valamint a
3 vagy több gyermeket nevelõk munkaviszonyát,
amennyiben szociális helyzetük indokolja, csak rendkívül
indokolt esetben szüntessék meg.
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5. A Megállapodó Felek egyetértenek abban, hogy az
álláskeresés elõsegítése, az elbocsátottak számára méltányos élethelyzet kialakítása érdekében speciális munkaerõ-piaci szolgáltatások és támogatások nyújtása szükséges.
a) A Kormány törvénymódosítási javaslatot nyújt be a
prémium évek programba, valamint a különleges foglalkoztatási állományba történõ belépésre vonatkozó határidõ 2006. december 31-rõl 2008. december 31-ig történõ
meghosszabbításáról.
b) A Kormány kezdeményezi, hogy a létszámcsökkentésben érintett köztisztviselõk számára 2008. július 1-jétõl
külön munkaerõpiaci program induljon. A program részleteirõl a Munkaerõpiaci Alapot Irányító Testület (MAT)
2007. december 31-ig döntsön.
c) A Kormány vállalja egy pályamódosító hitelkonstrukció kidolgozását, amely a távozó köztisztviselõk számára kedvezõ hitelfelvételi lehetõséggel segíti a vállalkozóvá válást.
6. A Megállapodó Felek egyetértenek abban, hogy
azon köztisztviselõk esetében, akiknek a közszolgálati
jogviszonya megszûnik:
a) A hatályos munkajogi szabályok alapján (törvények,
rendeletek, kollektív szerzõdés, belsõ szabályzatok) megállapítható járandóságaikat a munkáltató biztosítja, ideértve az ún. kafetéria rendszerben nyújtott juttatásokat is a
felmentési idõ végéig terjedõen.
b) A köztisztviselõ kérése esetén a munkáltató a Ktv.
szerint kötelezõ 3 hónapos munkavégzés alóli felmentés
idejét a felmentés teljes idõtartamára hosszabbítsa meg,
figyelembe véve a munka átadásához szükséges idõtartamot, illetve a ki nem adott szabadság idõtartamát.
c) Az étkezési költségtérítés, ruházati költségtérítés folyósítására vonatkozóan a munkáltatónál e tárgyban hatályos munkajogi szabályok (törvények, rendeletek, kollektív szerzõdés, belsõ szabályzatok) az irányadóak.
d) A munkáltató a MÁV menetkedvezmény igazolására szolgáló igazolványt, illetve a helyi és/vagy helyközi
bérletet a bérlet lejártáig biztosítja.
e) A munkáltató a köztisztviselõ részére nyújtott munkáltatói, valamint az állami kezességvállalással biztosított
köztisztviselõi kölcsönöket, támogatásokat ne mondja fel,
visszafizetésük futamidejét, összegét ne változtassa meg.
f) A szolgálati lakás bérleti jogviszonyát a köztisztviselõ aszerint tarthatja meg, hogy a jogszabály vagy a bérleti
szerzõdés miként rendelkezik.
7. A Kormányzati Oldal vállalja, hogy a gyakorlati
munka egységes végrehajtása érdekében módszertani
anyagot állít össze, amelyet a munkáltatók és a Munkavállalói Oldal rendelkezésére bocsát 2006. július 15-ig,
valamint megjelenteti a minisztériumok internetes honlapján.

6349

8. A Megállapodó Felek kijelentik, hogy a jelen Megállapodás nem pótolja a más munkajogi jogszabályokban
elõírt egyeztetési eljárásokat, és nem érinti más, hasonló
tartalmú megállapodások hatályát.
9. A Munkavállalói Oldal kijelenti: fontosnak tartja,
hogy a kormányzati létszámcsökkentés nyugodt légkörben
kerüljön végrehajtásra. Vállalja, hogy a Megállapodás
szellemében az érdekképviseleti szervezetek információs
csatornáin keresztül segíti a köztisztviselõk tárgyszerû tájékoztatását, a tudomására jutó foglalkoztatási és átképzési lehetõségeket megismerteti a munkáltatókkal és az érintett köztisztviselõkkel.
10. A Kormány vállalja, hogy az ezen Megállapodásban foglaltakat magára nézve kötelezõnek tartja, megvalósításáról minden létszámcsökkentésben érintett munkahelyen gondoskodik.
11. A Megállapodás végrehajtásával összefüggõ tapasztalatok összegzésére, az esetleges panaszok kivizsgálására a Megállapodó Felek 3-3 tagból álló paritásos bizottságot hoznak létre. A bizottság mûködésérõl, feladatairól külön megállapodás rendelkezik.
12. A Kormány a jelen Megállapodást aláírása után a
Magyar Közlönyben közzéteszi.
Budapest, 2006. július 5.

..................................
a Kormány nevében

............................................
a KÉT Munkavállalói Oldal
nevében*

* A KÉT Munkavállalói Oldal tárgyalócsoportjának szakszervezetei:
Társadalombiztosítási Dolgozók Szakszervezete
Oktatási Minisztérium Szakszervezete
Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
Magyar Köztisztviselõk és Közalkalmazottak Szakszervezete
Közszolgálati Szakszervezetek Szövetsége
Állategészségügyi és Élelmiszerellenõrzési Dolgozók Szakszervezete

ZÁRADÉK
A létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók újbóli
munkába állásának gyors és hatékony elõsegítésére is
figyelemmel a Munkavállalói Oldal felkéri a Kormányt,
hogy a fõvárosi, megyei munkaügyi központokra és azok
kirendeltségeire a létszámcsökkentés 2007. január 1-jéig ne
terjedjen ki.
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