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2006/89. szám
1. §

II. rész JOGSZABÁLYOK
A Magyar Nemzeti Bank
Elnökének rendeletei
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
10/2006. (VII. 24.) MNB
rendelete
a jegybanki alapkamat mértékérõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Mnbtv.) 60. §-a (1) bekezdésének
a) pontja alapján fennálló jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának döntése értelmében a jegybanki alapkamat mértéke 6,75%.

Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A rendelet nem érinti a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyezõ anyagokról szóló 850/2004/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletben egyes anyagok
gyártása, forgalomba hozatala és használata betiltására,
mielõbbi fokozatos kivonására, illetve korlátozására
vonatkozóan megállapított rendelkezéseket.”

2. §
Az R. 2. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet alkalmazásában gyermekápolási cikknek minõsül minden olyan termék, amelyet arra szántak,
hogy elõsegítse a gyermekek alvását, pihenését, testápolását, etetését, vagy az a gyermekeknek szopogatásra
szolgál.”

2. §
3. §
(1) E rendelet 2006. július 25-én lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a jegybanki alapkamat mértékérõl szóló 8/2006.
(VI. 19.) MNB rendelet.
(3) E rendeletet a Magyar Nemzeti Bank az Mnbtv.
60. § (5) bekezdése alapján honlapján és elektronikus hírügynökségi oldalán 2006. július 24-én hirdeti ki.

(1) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerinti 48–49. pontokkal egészül ki.
(2) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerinti 50. ponttal egészül ki.
(3) Az R. 1. számú melléklete e rendelet 3. számú melléklete szerinti 51–51a. pontokkal egészül ki.

Járai Zsigmond s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank elnöke

4. §

A Kormány tagjainak
rendeletei
Az egészségügyi miniszter, valamint
a környezetvédelmi és vízügyi miniszter
29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM
együttes rendelete
az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes
készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek
korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM
együttes rendelet módosításáról
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
34. §-a (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendeljük el:

(1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2007. január 16-án lép hatályba.
(2) E rendelet
a) 3. §-ának (1) bekezdése 2007. június 15-én,
b) 3. §-ának (2) bekezdése 2010. január 1-jén
lép hatályba.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 4. §-ának (6) bekezdése a „2004/98/EK” szövegrészt
követõen a „ , 2005/59/EK, 2005/69/EK, 2005/84/EK”
szövegrésszel egészül ki;
b) 1. számú mellékletének 29.1., 30.1. és 31.1. pontjában „az EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló EüM tájékoztatóban” szövegrész helyébe
„az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok
jegyzékérõl szóló külön jogszabályban” szövegrész lép;
c) 1. számú mellékletének 30. és 31. pontjában „az
EU-ban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló
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EüM tájékoztató” szövegrész helyébe „az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékérõl szóló
külön jogszabály” szövegrész lép.
(4) Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2005/59/EK irányelve (2005. október 26.) az egyes veszélyes anyagok és
készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti
és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl szóló
76/769/EGK tanácsi irányelv 28. módosításáról (toluol
és triklór-benzol);
b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/69/EK irányelve (2005. november 16.) az egyes veszélyes anyagok és
készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti
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és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl szóló
76/769/EGK tanácsi irányelv huszonhetedik módosításáról (lágyítóolajokban és gumiabroncsokban található
egyes policiklusos aromás szénhidrogének);
c) az Európai Parlament és a Tanács 2005/84/EK irányelve (2005. december 14.) az egyes veszélyes anyagok és
készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítésérõl szóló
76/769/EGK tanácsi irányelv huszonkettedik alkalommal
történõ módosításáról (ftalátokat tartalmazó játékszerek és
gyermekápolási cikkek).
Dr. Molnár Lajos s. k.,

Dr. Persányi Miklós s. k.,

egészségügyi miniszter

környezetvédelmi és vízügyi
miniszter

1. számú melléklet a 29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM együttes rendelethez
Az R. 1. számú melléklete az alábbi 48–49. pontokkal egészül ki:
[Vegyi anyag, anyagcsoport,
illetve készítmény megnevezése

Korlátozás területe, módja]

...
,,48. Toluol
CAS szám: 108–88–3

49. Triklór-benzol
CAS szám: 120–82–1

48.1. Nem hozható forgalomba, illetve készítmények
anyagaként vagy összetevõjeként nem használható fel
0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban
a lakosság számára eladásra szánt ragasztóanyagokban és
szórófestékekben.
Nem hozható forgalomba, illetve készítmények anyagaként vagy összetevõjeként nem használható fel 0,1 tömegszázalékos vagy annál nagyobb koncentrációban,
kizárólag csak
– szintézisek féltermékeként, vagy
– klórozási reakciók célját szolgáló zárt kémiai rendszerekben folyamat-oldószerként, vagy
– az 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzol (TATB) gyártásához.”

2. számú melléklet a 29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM együttes rendelethez
Az R. 1. számú melléklete az alábbi 50. ponttal egészül ki:
[Vegyi anyag, anyagcsoport,
illetve készítmény megnevezése

Korlátozás területe, módja]

...
,,50. Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k)
1. Benzo(a)pirén (BaP)
CAS szám: 50–32–8
2. Benzo(e)pirén (BeP)
CAS szám: 192–97–2
3. Benzo(a)antracén (BaA)
CAS szám: 56–55–3

50.1. A lágyítóolajok nem hozhatók forgalomba és nem
használhatók fel gumiabroncsok vagy gumiabroncsok
részeinek elõállításához, amennyiben
– több mint 1 mg/kg BaP-t, vagy
– az összes felsorolt PAH-kból több mint 10 mg/kg-ot
tartalmaznak.

6354

MAGYAR KÖZLÖNY

4. Krizén (CHR)
CAS szám: 218–01–9
5. Benzo(b)fluorantén (BbFA)
CAS szám: 205–99–2
6. Benzo(j)fluorantén (BjFA)
CAS szám: 205–82–3
7. Benzo(k)fluorantén (BkFA)
CAS szám: 207–08–9
8. Dibenzo(a, h)antracén (DBahA)
CAS szám: 53–70–3

2006/89. szám

E határértékek betartottnak tekintendõk, ha a policiklusos
aromás (PCA-) kivonat a 3 tömegszázalékot nem haladja
meg az Ásványolaj-intézet (Institute of Petroleum)
IP346: 1998 szabványa szerint mérve (A PCA meghatározása a fel nem használt kenõalapolajokban és aszfaltmentes petróleumfrakcióban – dimetil-szulfoxid extrakciós
refraktív index módszer), amennyiben a BaP és a felsorolt
PAH-k határértékeinek betartását, valamint a PCA-kivonat
és a mért értékek korrelációját hathavonta vagy minden
jelentõs mûködési változtatás után (amennyiben az korábban történt) ellenõrzi a gyártó vagy az importõr.
50.2. A gumiabroncsok és a 2010. január 1. után végrehajtandó újrafutózáshoz felhasznált futófelület továbbá nem
hozhatók forgalomba, amennyiben az 50.1. pontban foglalt
határértékeket meghaladó mennyiségben tartalmaznak
lágyítóolajat. E határértékek betartottnak tekintendõk, ha
a vulkanizált gumi vegyületek nem haladják meg az
ISO 21461 (Vulkanizált gumi – olaj aromatikusságának
meghatározása a vulkanizált gumi vegyületekben) szerint
mért és kiszámított 0,35%-os Bay-proton-határt.
50.3. Az 50.2. pontban foglaltak nem vonatkoznak azokra
az újrafutózott gumiabroncsokra, amelyek futófelülete
nem tartalmaz az 50.1. pontban foglalt határértékeket meghaladó mennyiségû lágyítóolajat.”

3. számú melléklet a 29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM együttes rendelethez
Az R. 1. számú melléklete az alábbi 51–51a. pontokkal egészül ki:
[Vegyi anyag, anyagcsoport,
illetve készítmény megnevezése

Korlátozás területe, módja]

...
,,51. A következõ ftalátok (vagy más CAS
és EINECS számokkal jelzett ilyen anyagok):
1. di-(2-etilhexil)-ftalát (DEHP)
CAS szám: 117–81–7
EINECS szám: 204–211–0
2. dibutil-ftalát (DBP)
CAS szám: 84–74–2
EINECS szám: 201–557–4
3. benzil-butil-ftalát (BBP)
CAS szám: 85–68–7
EINECS szám: 201–622–7

51.1. Nem használható anyagként vagy készítmények
összetevõjeként a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál
nagyobb koncentrációban játékokban és gyermekápolási
cikkekben.
Az elõzõekben említett határértéknél nagyobb koncentrációban ilyen ftalátokat tartalmazó gyermekjátékszerek
vagy gyermekápolási cikkek nem hozhatók forgalomba.

51a. A következõ ftalátok (vagy más CAS
és EINECS számokkal jelzett ilyen anyagok):
1. diizononil-ftalát (DINP)
CAS szám: 28553–12–0 és 68515–48–0
EINECS szám: 249–079–5 és 271–090–9
2. diizodecil-ftalát (DIDP)
CAS szám: 26761–40–0 és 68515–49–1
EINECS szám: 247–977–1 és 271–091–4
3. di-n-oktil-ftalát (DNOP)
CAS szám: 117–84–0
EINECS szám: 204–214–7

Nem használható anyagként vagy készítmények összetevõjeként a lágyított anyag 0,1 tömegszázalékánál nagyobb
koncentrációban az olyan játékszerekben és gyermekápolási cikkekben, amelyeket a gyermekek a szájba vehetik.
Az elõzõekben említett határértéknél nagyobb koncentrációban ilyen ftalátokat tartalmazó gyermekjátékszerek
vagy gyermekápolási cikkek nem hozhatók forgalomba.”
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A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
53/2006. (VII. 24.) FVM
rendelete
az Európai Mezõgazdasági Orientációs
és Garancia Alap Garancia Részlegébõl
finanszírozott egységes területalapú támogatás
2006. évi igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 24/2006. (III. 31.) FVM
rendelet, illetve az Európai Mezõgazdasági
Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegébõl
finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz
kapcsolódó 2006. évi kiegészítõ nemzeti támogatás
igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekrõl szóló
25/2006. (III. 31.) FVM rendelet egyes jogcímeihez
kapcsolódó támogatási összegekrõl
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Tejtermelés támogatása
3. §

Az R. 19–22. §-a alapján a tejtermelõ egyéni referenciamennyisége szerint legfeljebb 8100 Ft/tonna támogatásra
jogosult.

Anyatehéntartás támogatása
4. §
Az R. 23–27. §-a alapján anyatehenenként legfeljebb
35 000 Ft támogatás vehetõ igénybe.

Extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás
A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz
és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl és az ezzel összefüggõ törvénymódosításokról szóló
2003. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. §-a
(2) bekezdésének b)–d) pontjaiban kapott felhatalmazás
alapján a következõket rendelem el:

Az R. 28–29. §-a alapján a mezõgazdasági termelõk
a támogatott egyedek után legfeljebb 13 000 Ft támogatásra jogosultak.

I. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

Anyajuhtartás támogatása

1. §

6. §

Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatás 2006. évi igénybevételével kapcsolatos
egyes kérdésekrõl szóló 24/2006. (III. 31.) FVM rendelet
alapján járó egységes területalapú támogatás jogcímen
hektáronként legfeljebb 102,29 euró vehetõ igénybe.

Az R. 30–34. §-a alapján anyajuhok után egyedenként
legfeljebb 1500 Ft támogatás vehetõ igénybe. Amennyiben a mezõgazdasági termelõ juhtejet vagy -tejterméket
értékesít, úgy a támogatás mértéke anyajuh egyedenként
legfeljebb 1200 Ft.

II. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÕ
NEMZETI TÁMOGATÁS
Hízottbika-tartás támogatása
2. §
Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia
Alap Garancia Részlegébõl finanszírozott egységes területalapú támogatásokhoz kapcsolódó 2006. évi kiegészítõ
nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekrõl szóló 25/2006. (III. 31.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 14–18. §-a alapján hímivarú szarvasmarhák után egyedenként, életük során egy alkalommal
legfeljebb 40 000 Ft támogatás vehetõ igénybe.

5. §

Kedvezõtlen adottságú területeken történõ
anyajuhtartás támogatása
7. §
Az R. 35–36. §-a alapján a támogatott egyedenként legfeljebb 1180 Ft anyajuh-kiegészítõ támogatás vehetõ
igénybe.

Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatása
8. §
Az R. 39–43. §-a alapján a szántóföldi növénytermesztési támogatás jogcímen hektáronként legfeljebb 12 765 Ft
vehetõ igénybe.
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Dohány termesztésének támogatása
9. §

(1) Az R. 44–47. §-a alapján a Burley dohány-termesztési
támogatás keretében hektáronként legfeljebb 779 000 Ft
vehetõ igénybe.
(2) Az R. 44–47. §-a alapján a Virginia dohány-termesztési támogatás keretében hektáronként legfeljebb 985 000 Ft
vehetõ igénybe.
(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti támogatás teljes összege csak abban az esetben vehetõ igénybe, ha a dohánytermelõ legalább 1,45 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított dohányt értékesített a dohánytermelõi csoport részére.
(4) Amennyiben a dohánytermelõ 1,25–1,44 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapított dohányt
értékesített a dohánytermelõi csoport részére, úgy a támogatás mértéke az (1)–(2) bekezdésben megállapított
összeg 85%-a.
(5) Amennyiben a dohánytermelõ 1–1,24 tonna/hektár
átlagtermés figyelembevételével megállapított dohányt
értékesített a dohánytermelõi csoport részére, úgy a támogatás mértéke az (1)–(2) bekezdésben megállapított
összeg 75%-a.
(6) A (4)–(5) bekezdés szerinti esetben az érintett területre vonatkozóan további jogkövetkezményt nem kell
alkalmazni.
(7) Amennyiben a dohánytermelõ 1 tonna/hektár átlagtermés figyelembevételével megállapítottnál kevesebb
dohányt értékesített a dohánytermelõi csoport részére, úgy
az (1)–(2) bekezdés szerinti támogatás nem jár.
(8) A (3)–(7) bekezdésekben foglalt arányosítást
dohányfajtánként külön-külön kell figyelembe venni.

Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása
10. §
Az R. 48. §-a alapján héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása jogcímen hektáronként legfeljebb
31 000 Ft támogatás vehetõ igénybe.

Energetikai célból termesztett egyes növényfajták
támogatása
11. §
Az R. 49–51. §-a alapján
a) az R. 1. §-a 26. pontjának a)–d), valamint g)–h) alpontjai szerinti növények esetében legfeljebb 7600 Ft,
b) az R. 1. §-a 26. pontjának e), valamint i)–m) alpontjai szerinti növények esetében legfeljebb 20 000 Ft,
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c) az R. 1. §-a 26. pontjának f) alpontja szerinti növény
esetében legfeljebb 46 900 Ft
hektáronkénti támogatás vehetõ igénybe.
Rizs termesztésének támogatása
12. §
Az R. 52. §-a alapján a rizs termesztésének támogatása
jogcímen hektáronként legfeljebb 66 000 Ft vehetõ igénybe.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
13. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg:
a) az R. 1. §-ának 26. pontja az alábbi m) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„m) cukorrépa,”
b) az R. 20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az MVH a 11. § szerinti határozatot legkésõbb
2007. február 15-ig megküldi a mezõgazdasági termelõnek.”
c) az R. 24. §-a (3) bekezdésének e) pontja hatályát
veszti;
d) az R. 24. §-ának (7) bekezdésében a „(3) bekezdés
d) és e) pontjaiban” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés
d) pontjában és a (8) bekezdésben” szövegrész lép;
e) az R. 24. §-a kiegészül az alábbi (8) bekezdéssel:
„(8) A támogatás alapjául figyelembe vehetõ állatlétszámban az üszõk aránya a birtokontartás teljes ideje alatt
legfeljebb 40% lehet.”
f) az R. 25. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A pótlás abban az esetben fogadható el, ha)
„b) a mezõgazdasági termelõ a kiesés tényét, valamint
a pótlásként beállított állatot az MVH által rendszeresített
formanyomtatványon a pótlás bejelentésével egy idõben,
de legkésõbb a pótlásra elõírt határidõt követõ 10 napon
belül, a kötelezõ birtokontartás utolsó 60 napjában kiesõ és
nem pótolt állatokat a kiesést követõ 10 napon belül
a mezõgazdasági termelõ lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes megyei MVH Kirendeltséghez a kiesés okát
igazoló állatorvosi igazolást mellékelve bejelenti és”
g) az R. 37. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki, és
az eredeti (3)–(9) bekezdés számozása (4)–(10) bekezdésre változik:
„(3) Az egyes szántóföldi növények, illetve dohány
termesztésének támogatása esetén a vetési idõre az
1973/2004/EK rendelet 45. cikkében meghatározott legkésõbbi idõpontot kell alkalmazni.”
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h) az R. 44. §-ának (2)–(4) bekezdése hatályát veszti;
i) az R. 49. §-a (2) bekezdésének b) pontjában az
„i)–l) alpont” kifejezés helyébe „i)–m) alpont” kifejezés
lép.

14. §
E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a dohánytermeléshez kötött nemzeti támogatási jogosultságról szóló
51/2006. (VII. 5.) FVM rendelet 3. §-ának (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A dohánytermelõi csoport a tagja részére az õt megilletõ dohánytámogatási jogosultságról elsõ alkalommal
legkésõbb 2006. augusztus 15-éig igazolást állít ki, amely
tartalmazza a termelõi csoport tagjának:
a) nevét,
b) regisztrációs számát,
c) a támogatási jogosultság 2. § b) pontja szerint megállapított mértékét.
(3) A dohánytermelõi csoport 2006. augusztus 15-e után
a (2) bekezdés szerinti igazolást nem állíthat ki.”
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15. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl, azok ellátásának,
valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttmûködésének rendjérõl szóló 21/2003.
(VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendeletet (a továbbiakban: R.) a következõk szerint módosítjuk:
1. §
(1) Az R. 2. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) A rendelet hatálya kiterjed:]
„b) az MH hivatásos, szerzõdéses katonaállományára,
önkéntes tartalékos állományára, köztisztviselõire, közalkalmazottaira és munkavállalóira, valamint a katonai oktatási intézmények hallgatóira (a továbbiakban együtt: személyi állomány),”
(2) Az R. 2. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet szabályait a külföldön teljesített szolgálat közegészségügyi felügyelete során is alkalmazni kell.”

15. §
2. §
Az anyakecsketartás támogatásáról szóló 4/2006.
(I. 20.) FVM rendelet 2. §-a a következõ (8) bekezdéssel
egészül ki:
„(8) A támogatásra jogosultnak járó támogatási összeg
kifizetésére 2007. január 1-jétõl kezdõdõen 2007. június 30-ig kerül sor.”
Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter

A honvédelmi miniszter
és az egészségügyi miniszter
19/2006. (VII. 24.) HM–EüM
együttes rendelete
a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos
közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl,
azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálattal való
együttmûködésének rendjérõl szóló
21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet
módosításáról
Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról (a továbbiakban: ÁNTSZ) szóló 1991. évi XI. törvény

(1) Az R. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(3) Az MH személyi állománya körében minden járványosan vagy szórványosan (sporadikusan) fellépõ, jelentésre kötelezett fertõzõ megbetegedést vagy annak gyanúját is, a diagnózist felállító orvosnak (csapat és intézeti tagozatból) az ÁNTSZ megbetegedés helye szerinti területileg illetékes városi, fõvárosi kerületi intézetének, valamint
a Szolgálatnak a külön jogszabályban meghatározott határidõkön belül be kell jelenteni a következõ módon:
a) a be- és kijelentõlapot az észlelõ orvos megküldi a
városi tisztifõorvosnak címezve úgy, hogy a megjegyzés
rovatban a „HM” megkülönböztetõ jelzést tünteti fel,
b) a fertõzõ betegek bejelentése az MH Egészségügyi
Parancsnokság (a továbbiakban: MH EüP) parancsnokának alárendelt egészségügyi szolgálatok által a külön jogszabályban meghatározott bejelentési kötelezettségen túl,
a külön intézkedésben meghatározottak szerint történik.”
(2) Az R. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(5) A honvédségi szervezeteknél fellépõ járványok,
illetve különösen veszélyes járványos megbetegedések
leküzdésével és más közegészségügyi események okainak
megszüntetésével kapcsolatban felmerülõ pénzügyianyagi szükségletek biztosítása érdekében a Szolgálat az
MH EüP parancsnoka útján javaslatot tesz a honvédelmi
miniszternek.”
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3. §

4. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A Szolgálat a közegészségügy és járványügy
felügyeletével és az egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait az MH EüP alárendeltségébe tartozó, megelõzõ
egészségügyi szakmai feladatokat ellátó intézet szervezeti-szakmai bázisán hajtja végre.
(2) A Szolgálat szakmai irányítását honvéd-tisztifõorvosként az MH EüP kijelölt vezetõje látja el.
(3) A Szolgálat helyettes honvéd-tisztifõorvosait, valamint a honvéd-tisztiorvosait a Szolgálat honvéd-tisztifõorvosa jelöli ki – egyetértésben az országos tisztifõorvossal – az MH EüP alárendeltségébe tartozó, megelõzõ
egészségügyi szakmai feladatokat ellátó intézet személyi
állományából az alábbi megoszlás szerint:
a) helyettes honvéd-tisztifõorvos: 2 fõ;
b) honvéd-tisztiorvosok:
ba) járványügy szakterületrõl: 3 fõ,
bb) közegészségügy, higiénia, környezet-egészségügy
szakterületrõl: 2 fõ,
bc) munkaegészségügy, kémiai biztonság szakterületrõl: 1 fõ,
bd) állategészségügy szakterületrõl: 1 fõ,
be) egészségnevelés szakterületrõl: 1 fõ.
(4) A Szolgálat közegészségügyi-járványügyi felügyelõi az MH EüP alárendeltségébe tartozó, megelõzõ egészségügyi szakmai feladatokat ellátó intézet személyi állományában közegészségügyi felügyelõi beosztást betöltõ
tagjai.
(5) A Szolgálat tagjait – eredeti beosztásuk ellátása mellett – a honvédelmi miniszter bízza meg. Részükre a Magyar Honvédség szerzõdéses és hivatásos állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
53. §-ának megfelelõen díjazás jár.
(6) Az MH honvéd-tisztifõorvos jogkörében:
a) irányítja a Szolgálat mûködését és a jogszabályok
keretei között meghatározza a Szolgálat feladatait, valamint a Szolgálat az (1) bekezdés szerinti intézményben
mûködõ tagjainak területi és szakmai hatáskörét,
b) elvi szakmai állásfoglalást ad ki,
c) gyakorolja az e rendeletben meghatározott felügyeleti jogköröket,
d) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket jogszabály,
illetve egyéb rendelkezés a hatáskörébe utal.
(7) A (2) és a (3) bekezdés szerinti orvosok, valamint az
állatorvos és a közegészségügyi-járványügyi felügyelõi a
Szolgálat tagjaiként – a külön jogszabályban meghatározott területi, szakmai hatáskörükben – hatósági jogkörrel
rendelkeznek.”

Az R. 8. §-ának (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) A szakmai felügyeletet elsõ fokon a honvéd-tisztiorvosok gyakorolják.
(2) Az elsõfokú határozat ellen benyújtott fellebbezést
másodfokon a honvéd tisztifõorvos bírálja el.
(3) A közegészségügyi ellenõrzés során a honvéd-tisztiorvos és/vagy a közegészségügyi-járványügyi felügyelõ a
közegészségügyi vagy a járványügyi tevékenység körébe
tartozó, súlyos veszélyt jelentõ hiányosságok, szabályszegések észlelése esetén, a veszélyes gyakorlat vagy helyzet
megszüntetéséig jogosult és köteles a tevékenységet azonnal korlátozni vagy felfüggeszteni, továbbá a szükséges
óvintézkedéseket elrendelni.”

5. §
(1) Az R. 9. §-ának (1)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A Szolgálat tagja az ellenõrzések eredményét a
helyszínen jegyzõkönyvben vagy hivatalos feljegyzésben
rögzíti, intézkedését a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. § (1) bekezdése szerint
határozat formájában adja ki.
(2) A jegyzõkönyvet vagy a hivatalos feljegyzést 4 példányban kell elkészíteni, amelynek 1. számú példányát az
ellenõrzött szervezet parancsnoka, illetve az õ megbízottja
kapja. A jegyzõkönyv 2. példányát központi nyilvántartás
céljából a honvéd-tisztifõorvosnak, a 3. számú példányt tájékoztatásul a haderõnemi egészségügyi fõnöknek kell
megküldeni, a 4. számú példány irattárba helyezendõ. A
jegyzõkönyv 1., 2. és 3. számú példánya 5 évig, a 4. számú
példánya 30 évig – rákkeltõ anyag expozíciójában dolgozó
személyi állomány esetében 50 évig – megõrzendõ.
(3) Az ellenõrzésrõl készült jegyzõkönyv – a Ket. 39. §
(2) bekezdésében meghatározottakon túl – tartalmazza az
ellenõrzést végzõk és az ellenõrzött szervezet részérõl
részt vevõk nevét és beosztását.”
(2) Az R. 9. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ellenõrzésrõl a hivatalos feljegyzést a Ket. 39. §
(6) bekezdésének figyelembevételével kell elkészíteni.”

6. §
Az R. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § A Szolgálat és az ÁNTSZ közötti együttmûködést az országos tisztifõorvos és a honvéd-tisztifõorvos
közösen koordinálja.”
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7. §

Az R. 12. §-ának (3)–(4) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A Szolgálat szakmai felügyeletét az országos tisztifõorvos látja el, aki felügyeleti jogkörében eljárva:
a) tájékoztatást, adatot, egyéb információt kérhet a
honvéd-tisztifõorvostól minden olyan, a Szolgálat feladatkörébe tartozó közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési és állategészségügyi kérdésben, amely polgári
személyeket érint vagy érinthet,
b) a honvéd-tisztifõorvos megkeresésére szakmai kérdésekben állást foglal, véleményt nyilvánít,
c) a honvéd-tisztifõorvost felhívhatja közegészségügyi-járványügyi, valamint egészségfejlesztési intézkedések megtételére, amennyiben azok a polgári lakosság érdekében szükségesek. Az intézkedés elmaradása esetén az
egészségügyért felelõs miniszter útján intézkedés céljából
megkeresi a honvédelmi minisztert,
d) javaslatokat tehet a honvéd-tisztifõorvosnak a honvédség közegészségügyi, járványügyi, egészségfejlesztési
helyzetének javítása érdekében,
e) évente egyszer – általa meghatározott idõben – beszámoltatja a honvéd-tisztifõorvost a Szolgálat tevékenységérõl,
f) a Szolgálat éves munkatervérõl véleményt nyilvánít,
illetve tematikus javaslattal élhet a munkaterv kialakításában.
(4) A Szolgálat az MH illetékességi területét érintõ közegészségügyi vagy járványügyi rendkívüli esemény, katasztrófa esetén együttmûködik az országos tisztifõorvossal és az ÁNTSZ illetékes hatóságaival. Amennyiben az
esemény a polgári közegészségügyet érintheti, úgy arról
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köteles haladéktalanul tájékoztatni az Országos Tisztifõorvosi Hivatal készenléti ügyeletét.”

8. §
Az R. 13. §-ának (2)–(3) bekezdései helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A honvéd-tisztifõorvos elkészíti a Szolgálat Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, melyet az országos tisztifõorvos egyetértésével az MH EüP vezetõje jóváhagy.
(3) A Szolgálat honvéd-tisztifõorvosi, helyettes honvéd-tisztifõorvosi, honvéd-tisztiorvosi, valamint közegészségügyi-járványügyi felügyelõi igazolványának
mintáját és angol nyelvû szövegét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.”

9. §
Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

10. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba, ezzel egyidejûleg az R. 2. §-ának (2) és (3) bekezdése,
valamint a 2. számú melléklete a hatályát veszti.
Dr. Szekeres Imre s. k.,

Dr. Molnár Lajos s. k.,

honvédelmi miniszter

egészségügyi miniszter
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Melléklet a 19/2006. (VII. 24.) HM–EüM együttes rendelethez
[1. számú melléklet a 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelethez]
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE
Sorszám:
................ számú példány

MAGYAR HONVÉDSÉG
HONVÉD-TISZTIFÕORVOSI, HELYETTES HONVÉD-TISZTIFÕORVOSI,
HONVÉD-TISZTIORVOSI, KÖZEGÉSZSÉGÜGYI-JÁRVÁNYÜGYI FELÜGYELÕI IGAZOLVÁNY
................................................................................ (név) ................................... (rf.) ......................................... (szolgálati igazolvány száma) a Magyar Honvédség honvéd-tisztifõorvosa, helyettes honvéd-tisztifõorvosa, honvéd-tisztiorvosa, közegészségügyi-járványügyi felügyelõje.
Nevezett jogosult a Magyar Honvédség feladatával kapcsolatos közegészségügyi-járványügyi követelményekrõl,
azok ellátásának, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal való együttmûködésének rendjérõl
szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együttes rendelet 2. §-a (1) bekezdésének hatálya alá tartozó honvédségi és külföldi katonai szervezetek valamennyi létesítményébe belépni és ott közegészségügyi-járványügyi ellenõrzést végezni,
intézkedést tenni, errõl jelenteni.
A hivatkozott HM–ESZCSM együttes rendelet 8. §-ának (4) bekezdése alapján az ellenõrzött szervezet parancsnoka,
vezetõje az ellenõrzés feltételeit biztosítani köteles.
A megbízás visszavonásig érvényes.
Ez az igazolvány a szolgálati igazolvány egyidejû bemutatásával érvényes.
Budapest, ......................................
..........................................
honvédelmi miniszter

REPUBLIC OF HUNGARY
MINISTER OF DEFENCE
Number ...............................
HUNGARIAN DEFENCE FORCES CERTIFICATE FOR CHIEF/DEPUTY CHIEF MEDICAL
OFFICER/MEDICAL OFFICER/INSPECTOR OF MILITARY PUBLIC HEALTH SERVICE
To whom it may concern we declare that, Mr./Ms ........................................................................................ (name)
....................... (rank) ............................................................ (No. of military I. D. Card) is the Chief Medical Officer,
Deputy Chief Medical Officer, Medical Officer, Inspector of Military Public Health Service.
The above mentioned person is AUTHORIZED to enter and to take any field investigations and/or restrictive
measures according to the principles of Public Health on the basis of the law 21/2003. (VI. 24.) of Ministry of DefenceSocial-Family & Health-Care Ministry 2. § (1) paragraph about Hungarian and Foreign Military Organizations.
On the basis of law 8 § (4) of Ministry of Defence-Social-Family & Health-Care Ministry the Commander of
controlled organization is obligated to guarantee the all circumstances of control under the law. This authority is valid till
withdrawal.
This certificate is valid only with Military I. D. Card until its withdrawal.
Budapest, ........................................
................................................
Minister of Defence
Republic of Hungary
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter,
valamint a pénzügyminiszter
4/2006. (VII. 24.) IRM–PM
együttes rendelete
a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére
megállapítható díjról és költségekrõl szóló
7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosításáról
Az ügyvédekrõl szóló 1998. évi XI. törvény 131. §-ának
(1) bekezdésében és a büntetõeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény 604. §-a (2) bekezdésének b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a legfõbb ügyésszel egyetértésben – a következõket rendeljük el:
1. §
(1) A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védõ részére megállapítható díjról és költségekrõl szóló 7/2002. (III. 30.)
IM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (7) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A védõt erre irányuló indítványára a büntetõügy
iratainak tanulmányozásáért minden megkezdett 100 oldal
irat után – függetlenül attól, hogy az ügyben hány terhelt
védelmét látja el, az iratokat hány alkalommal tanulmányozta, és hogy az iratokat helyettes útján tanulmányozta-e – a kirendelt ügyvédi óradíj összege, de ügyenként összesen legfeljebb a kirendelt ügyvédi óradíj harmincszorosának megfelelõ összegû munkadíj illeti meg.
A munkadíj megállapításánál nem vehetõ figyelembe arról
az eljárási cselekményrõl készített jegyzõkönyv, amelyen
a védõ részt vett, továbbá olyan irat, amelyet a védõ készített, vagy önállóan, illetve csatolmányként nyújtott be.”
(2) Az R. 6. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A védõ díját és költségeit a bûnügyi költségek elõlegezésére vonatkozó szabályok szerint annak felmerülésekor az állam elõlegezi; a védõ díját és költségeit az a
bíróság, az ügyész, illetõleg nyomozó hatóság elõlegezi,
amelynek eljárása során az költségként felmerült. Az irattanulmányozásért járó munkadíj iránti igényt a büntetõügy
nyomozási, vádemelési és bírósági szakában legfeljebb
egy ízben, legkorábban az irattanulmányozást követõ eljárási cselekmény alkalmával annál a nyomozó hatóságnál,
ügyésznél, bíróságnál kell elõterjeszteni, amely elõtt
a büntetõügy folyamatban van; ez elõlegezi meg a munkadíjat.”

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Petrétei József s. k.,

Dr. Veres János s. k.,

igazságügyi és rendészeti
miniszter

pénzügyminiszter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
5/2006. (VII. 24.) IRM
rendelete
a bíróságon kezelt letétekrõl szóló
27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról
A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény
(a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:
1. §
A bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.)
IM rendelet (a továbbiakban: R.) 14. §-a (3) bekezdésének
b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A befizetési lapon (átutalási nyomtatványon) fel kell
tüntetni:]
„b) a letét fajtáját (teljesítési, õrzési, elnöki letét;
óvadék),”

2. §
Az R. 46–48. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„46. § (1) A pénz óvadékként történõ átvétele iránt
kérelmet nem kell elõterjeszteni, a bíróság a letétbe helyezett óvadék elfogadásáról nem hoz külön határozatot.
(2) Az óvadékot a bíróság letétkezelõjénél készpénzben
vagy a bíróság letéti számlájára banki átutalással kell megfizetni. Ha annak feltételei a bíróságon biztosítottak, az
óvadék befizetését készpénz-helyettesítõ fizetõeszközzel
is teljesíteni lehet.
(3) Az óvadék készpénzben történõ megfizetése esetén
a három példányban kiállított befizetési lapon fel kell tüntetni:
a) a letét fajtáját (óvadék),
b) az óvadék összegét számmal és betûvel,
c) az óvadék nyilvántartási tételszámát,
d) a befizetés idõpontját,
e) az óvadékot megállapító bíróság megnevezését, a
határozat számát, jogerõre emelkedésének idõpontját,
f) természetes személy letevõ esetében nevét, címét és
személyazonosságának igazolására szolgáló okmányának
számát,
g) jogi személy letevõ esetében elnevezését, címét,
bankszámlaszámát és a nevében eljáró természetes személy nevét, személyazonosságának igazolására szolgáló
okmányának számát,
h) ha a letevõ és annak a terheltnek a személye, akinek
az érdekében az óvadékot letették, különbözik, ez utóbbi
nevét, címét és – ha az rendelkezésre áll – bankszámlaszámát,
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i) azt, hogy az óvadékot milyen módon kérik vissza
(postai megküldés, személyesen történõ átvétel a letétkezelõnél, banki átutalás),
j) az óvadék átvételére jogosult terhelt vagy más személy (a továbbiakban együtt: az óvadék átvételére jogosult) nevét, címét és – ha az óvadék banki átutalással történõ kiutalását kérik – bankszámlaszámát, továbbá természetes személy jogosult esetében személyazonosságának
igazolására szolgáló okmányának számát, jogi személy
jogosult esetében nyilvántartási számát.
(4) Az óvadék banki átutalással történõ megfizetése esetén az átutalási nyomtatványon a (3) bekezdés a), b), e),
g) és h) pontjában foglaltak mellett fel kell tüntetni:
a) az átutalási megbízás keltét,
b) természetes személy letevõ esetében nevét, címét,
személyazonosságának igazolására szolgáló okmányának
számát és bankszámlaszámát,
c) az óvadék átvételére jogosult személy nevét és bankszámlaszámát.
47. § (1) Készpénzben történõ megfizetés esetén a letétkezelõ az óvadék összegét akkor veheti át, ha a letevõ az
óvadékot megállapító jogerõs határozatot átadta, a személyazonosságát igazolta és a befizetési lapon szereplõ
adatokat hiánytalanul megadta, vagy azok egyébként a
letétkezelõ rendelkezésére állnak.
(2) A letétkezelõ az óvadék készpénzben történõ megfizetését a pénz átvételével egyidejûleg a befizetési lap egy
példányának a letevõ részére történõ átadásával igazolja.
A letétkezelõ a befizetési lapot annak átadásakor az aláírásával és a bíróság hivatalos bélyegzõjének lenyomatával
látja el.
(3) A letétkezelõ az óvadék banki átutalással történõ
megfizetésérõl igazolást állít ki, ha a letevõ az átutalási
nyomtatványon szereplõ adatokat hiánytalanul megadta,
vagy azok egyébként a letétkezelõ rendelkezésére állnak,
az óvadék összegét a letéti számlán jóváírták és a jóváírást
tartalmazó számlakivonat a letétkezelõhöz megérkezett.
A letétkezelõ az igazolást az aláírásával és a bíróság hivatalos bélyegzõjének lenyomatával látja el és azt a letevõ
részére megküldi.
(4) Az óvadék banki átutalással történõ megfizetésérõl
szóló igazolás kiállításával egyidejûleg a letétkezelõ az
óvadéknak nyilvántartási tételszámot ad.
(5) A BGH a Magyar Államkincstárnak a bírói letéti
számlát vezetõ területi fiókjától minden munkanap beszerzi a számlakivonatot; ha a számlakivonat óvadék jóváírását tartalmazza, azt még ugyanazon a munkanapon
eljuttatja a letétkezelõnek.
(6) Ha az átutalt összeg az óvadékként megállapított
összeget meghaladja, a letétkezelõ a többletösszeget
– a visszautalással kapcsolatos költségekkel csökkentett
összegben – a letevõ részére visszautalja.
(7) A letét az óvadék megfizetése (2) vagy (3) bekezdés
szerinti igazolásának idõpontjában jön létre.
48. § (1) A letétkezelõ a befizetési lap (a banki átutalással történõ megfizetésrõl kiállított igazolás) egy példányát
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az óvadék megfizetésének igazolásától számított 1 órán
belül átadja a kezelõirodának vagy közvetlenül a bírónak.
(2) Ha a letétkezelõ a befizetési lapot (a banki átutalással történõ megfizetésrõl kiállított igazolást) a kezelõirodának adta át, a kezelõiroda azt a büntetõügy irataihoz
szereli, és az iratokat 1 órán belül átadja a bírónak.”

3. §
Az R. 50–53. §-a helyébe a következõ rendelkezések
lépnek:
„50. § (1) A készpénzben megfizetett óvadék kiutalása
postai megküldéssel, az óvadék átvételére jogosult általi
személyes átvétellel vagy banki átutalással történhet.
(2) A banki átutalással megfizetett óvadék kiutalása
átutalással történik.
(3) Eltérõ rendelkezés hiányában a letétkezelõ az óvadékot a terhelt részére utalja ki. Ha a terhelt teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatában az óvadék más személy részére történõ kiutalását kéri, az óvadékot a nyilatkozatban megjelölt személynek kell kiutalni,
ha a kiutalásig a terheltnek a megjelölt személy nevét és
bankszámlaszámát tartalmazó nyilatkozatát a letétkezelõnek eljuttatták. A nyilatkozat a kiutalás alapjául akkor
fogadható el, ha abban az óvadék átvételére jogosult
személy hozzájárul ahhoz, hogy a kiutalás teljesítéséhez
szükséges adatait a letevõ a bíróságnak megadja.
51. § (1) Az óvadék kiutalásáról a bíróság nem hoz
külön határozatot, a letétkezelõ az óvadékot az annak átvételére jogosult (örököse, jogutódja) részére az óvadék
visszaadásáról rendelkezõ jogerõs határozat alapján, a befizetési lapon (átutalási nyomtatványon) feltüntetett
módon utalja ki.
(2) Az óvadék átvételére jogosult a százezer forintot
meghaladó összegû óvadékot személyesen akkor veheti át,
ha a visszavétel iránti igényét a visszavételt két nappal
megelõzõen a letétkezelõnél bejelentette.
(3) Ha az óvadék kiutalása banki átutalással történik,
a kiutalásra az átutalással kapcsolatos költségekkel csökkentett összegben kerül sor.
52. § Ha a terhelt a Be. 148. §-ának (4) bekezdése alapján elvesztette a jogát az óvadék összegére, az errõl szóló
jogerõs határozat kézhezvételét követõen a letétkezelõ az
óvadék összegét átutalja a 39. § (2) bekezdésében meghatározott számlára.
53. § Ha a terhelt az óvadék visszaadása iránti kérelmét
közvetlenül a letétkezelõnél terjeszti elõ, a letétkezelõ
a kérelmet haladéktalanul továbbítja a bíróság részére.”

4. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

2006/89. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg a bíróságon kezelt letétekrõl szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet
és a büntetõügyekben hozott határozatok végrehajtása
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról
szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosításáról szóló
31/2003. (VII. 18.) IM rendelet 1. §-ának (2)–(4) bekezdése és 3. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti.
(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R.
a) 44. §-ának második mondatában az „elfogadásáról”
szó helyébe a „megállapításáról” szó,
b) 45. §-ában az „elfogadása” szó helyébe a „megállapítása” szó,
c) 49. §-ában a „letevõ” szó helyébe a „terhelt” szó
lép.
Dr. Petrétei József s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter
3/2006. (VII. 24.) OKM
rendelete
a 2006/2007. tanév rendjérõl szóló
4/2006. (II. 24.) OM rendelet módosításáról
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
(a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a
(1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelõs
miniszterekkel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §
A 2006/2007. tanév rendjérõl szóló 4/2006. (II. 24.) OM
rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-ának (2) bekezdése a
következõ második és harmadik mondattal egészül ki:
„A mérés napja tanítási napnak minõsül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek.
További kötelezõ tanórai foglalkozás számukra nem szervezhetõ.”
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2. §

Az R. 1. számú mellékletének I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok” fõcímen belül a „2. A 2007. évi május–júniusi érettségi vizsgák” címû része helyébe az e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. §
(1) Az R. 1. számú mellékletének „II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok” címû rész 1. pontjának bevezetõ
rendelkezése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli és szóbeli
(gyakorlati) vizsgarészét – a 2–5. és a 7. pontban meghatározottak kivételével – az alábbi idõben kell megszervezni:”
(2) Az R. 1. számú mellékletének „II. Szakmai vizsgaidõszakok, vizsganapok” címû része a következõ 7. ponttal egészül ki:
„7. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli
vizsgarésze május 28-án is megszervezhetõ (írásbeli pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz és az írásbeli vizsgák azonos napra esõ idõpontjai nem teszik lehetõvé a mindkét
vizsgán való részvételt. A vizsgaidõpontok egybeesésérõl,
az írásbeli pótnap igénybevételének szükségességérõl a
szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejûleg értesíti a szakképesítésért felelõs
minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító
intézményt.”

4. §
Az R. 2. számú mellékletének III. és IV. része helyébe
az e rendelet 2. számú mellékletével kiadott III. és IV. rész
lép.

5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter
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1. számú melléklet a 3/2006. (VII. 24.) OKM rendelethez
[1. számú melléklet a 4/2006. (II. 24.) OM rendelethez]
[I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok]
„2. A 2007. évi május–júniusi érettségi vizsgák

Írásbeli érettségi
vizsgák

Emelt szintû érettségi vizsga

Középszintû érettségi vizsga

Idõpont

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

nemzetiségi nyelv és irodalom,
nemzetiségi nyelv

május 4., 8.00

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

magyar nyelv és irodalom,
magyar mint idegen nyelv

május 7., 8.00

matematika

matematika

május 8., 8.00

történelem

történelem

május 9., 8.00

angol nyelv

angol nyelv

május 10., 8.00

német nyelv

német nyelv

május 11., 8.00

fizika

fizika

május 14., 8.00

rajz és vizuális kultúra

rajz és vizuális kultúra

május 14., 14.00

kémia

kémia

május 15., 8.00

földrajz, ének-zene

földrajz, ének-zene

május 15., 14.00

informatika

május 16., 8.00

latin nyelv, héber nyelv

latin nyelv, héber nyelv

május 16., 14.00

biológia

biológia

május 17., 8.00
május 17., 14.00

emberismeret és etika,
ember és társadalomismeret-etika,
társadalomismeret
informatika

május 18., 8.00

mûvészeti tárgyak

mûvészeti tárgyak

május 18., 14.00

francia nyelv

francia nyelv

május 21., 8.00

filozófia, nemzetiségi népismeret,
célnyelvi civilizáció

nemzetiségi népismeret

május 21., 14.00

olasz nyelv

olasz nyelv

május 22., 8.00

mozgóképkultúra és médiaismeret,
dráma

mozgóképkultúra és médiaismeret

május 22., 14.00

spanyol nyelv

spanyol nyelv

május 23., 8.00

hittan

május 23., 14.00

orosz nyelv,
egyéb nyelvek

orosz nyelv,
egyéb nyelvek

május 24., 8.00

egyéb központi követelményekre
épülõ vagy egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

egyéb központi követelményekre
épülõ vagy egyedileg akkreditált
vizsgatárgyak

május 24., 14.00

szakmai elõkészítõ tantárgyak

szakmai elõkészítõ tantárgyak

május 25., 8.00

szóbeli vizsgák

június 7–13.
szóbeli vizsgák

június 18–29.

”
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2. számú melléklet
a 3/2006. (VII. 24.) OKM rendelethez
[2. számú melléklet
a 4/2006. (II. 24.) OM rendelethez]
„III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
anyagilag támogatott tanulmányi versenyek
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Nemzetközi „Kenguru” matematikaverseny
Nemes Tihamér számítástechnikai verseny
Logo országos számítástechnikai tanulmányi verseny
Less Nándor országos földrajzverseny
Dr. Árokszállásy Zoltán biológia-környezetvédelmi
verseny
Curie környezetvédelmi emlékverseny
„Tiszán innen – Dunán túl” országos népdaléneklési
minõsítõverseny

A 7–8. évfolyam versenyei
„Nyelvünkben élünk” magyar nyelvi kommunikációs
verseny
„Szép Magyar Beszéd” verseny 5–8. évfolyamos
tanulók számára
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási
verseny
Országos történelem tanulmányi verseny
Országos angol nyelvi verseny
Országos német nyelvi verseny
Országos orosz nyelvi verseny
Varga Tamás matematikaverseny
ABACUS matematikai pontverseny
Zrínyi Ilona matematikaverseny
Bolyai matematika csapatverseny
Kozma László V. országos informatika alkalmazói
tanulmányi verseny
Herman Ottó országos biológiaverseny
Hevesy György országos kémiaverseny
Öveges József fizikaverseny
Lehoczky János VIII. országos komplex környezeti
emlékverseny
Teleki Pál országos földrajz-földtan verseny
Balogh János országos környezet- és egészségvédelmi
csapatverseny
VIII. Országos technikaverseny
A mozgókép titkai
Országos tudományos diákköri konferencia (OTDK)
10–14 éves tanulóknak
„Együtt egymásért” magyar nyelvû, cigány tárgyú versés prózamondó verseny
Hallássérült tanulók XXI. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
Siket tanulók XXV. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását
ellátó általános iskolák tanulóinak XXXII. országos
komplex tanulmányi versenye
XXIII. Koncz Dezsõ országos tanulmányi verseny az
értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó
általános iskolák diákjai számára
A 7–10. évfolyam versenyei
Ábel Jenõ országos latin tanulmányi verseny
Bod Péter országos könyvtárhasználati verseny
KöMaL matematika-fizika-számítástechnika pontverseny

A 9–10. évfolyam versenyei
„Szép Magyar Beszéd” verseny
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
Implom József középiskolai helyesírási verseny
Savaria országos történelem tanulmányi verseny
Gloria Victis középiskolás történelmi vetélkedõ
Polgár az európai demokráciában országos tanulmányi
verseny
Magyarország az én hazám
Örökségünk ’48
Európa – állampolgári vetélkedõ
„Mit ránk hagytak a századok...” – a magyar mûvelõdéstörténet korszakai
Arany Dániel matematikai tanulóverseny
Matematika határok nélkül
Gordiusz matematikai tesztverseny
Irinyi János középiskolai kémiaverseny
Kitaibel Pál középiskolai biológiai és környezetvédelmi
tanulmányi verseny
Bugát Pál XXIV. országos középiskolai természetismereti mûveltségi vetélkedõ
Lóczy Lajos országos középiskolai földrajzi tanulmányi
verseny
Mikola Sándor országos tehetségkutató fizikaverseny
Országos Szilárd Leó fizikaverseny
Vermes Miklós nemzetközi fizikaverseny
Tudományos diákkörök VII. országos konferenciája

IV. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
szakmailag támogatott tanulmányi versenyek
Olvass velünk! – A Nagy Könyv 100 legnépszerûbb
regényébõl
„A kiegyezés és kora” országos komplex mûveltségi
vetélkedõ
„Jeles napok a mûvészetek tükrében”
„Ember-Föld-Világegyetem” Kárpát-medencei komplex természettudományi csapatverseny
„Életvitel és gyakorlati ismeretek 2007.” országos
tanulmányi verseny
Országos logikaverseny
Az információ hatalom..., hatalmas akarok lenni!
Országos spanyol nyelvû vers- és prózamondó verseny
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Szakiskolások diákszínjátszó fesztiválja
Szakiskolások vers- és prózamondó versenye
„Reflektorfényben” mozgóképkultúra és médiaismeret
verseny
Curie kémia emlékverseny
Békési György fizika emlékverseny
Országos középiskolai illemtani csapatverseny
Kaán Károly országos természet és környezetismereti
verseny
Országos közlekedési ismeretek verseny”
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tulajdonosa, vagyonkezelõje, illetve a tulajdonosi jogok
gyakorlója, továbbá jogszabályban meghatározott esetekben ingyenes használója a kulturális örökség védelmérõl
szóló 2001. évi LXIV. törvény szerint köteles gondoskodni.

3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.

Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter
4/2006. (VII. 24.) OKM
rendelete
egyes ingatlanok mûemléki védettségének
megszüntetésérõl, illetve mûemlékké nyilvánításáról
A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi
LXIV. törvény 32. és 35. §-a alapján a következõket rendelem el:
1. §
(1) Megszüntetem a Budapest XII. kerület, Béla
király út, 9529/3 helyrajzi számú ingatlan 15709 törzsszámú mûemléki védettségét, mert az ingatlan telekalakítása következtében három önálló ingatlan jött létre, amelyek közül a 9529/5 és 9529/6 helyrajzi számú ingatlan
mûemléki értéket nem hordoz.

Az oktatási és kulturális miniszter
5/2006. (VII. 24.) OKM
rendelete
a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának
rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok
módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet
kiegészítésérõl*
A közoktatásról szóló – többször módosított – 1993. évi
LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. §-a (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, továbbá a közoktatásról szóló törvény 8/A. §-ának, 45. §-ának (2) bekezdésében, valamint
131. §-ának (6) bekezdésében foglaltak végrehajtására
a következõket rendelem el:

(2) Az (1) bekezdés szerinti telekalakítás során létrejött
9529/4 helyrajzi számú ingatlant mûemlékké nyilvánítom.
(3) Mûemléki környezetnek a 9529/5, 9529/6, 9533,
9549/26, 9549/27, 9549/36, 9549/37, 9550/2 helyrajzi
számú ingatlanokat, a 9532 helyrajzi számú közterületet,
valamint a 9508 és 9548/1 helyrajzi számú közterület fenti
ingatlanok által határolt szakaszát jelölöm ki.
(4) Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a mûemléket II. kategóriába sorolom.
(5) A védetté nyilvánítás célja a 19. századi forrásház és
a 15. században épült vízgyûjtõ folyosó építészeti értékeinek megõrzése.

1. §
A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról
szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet 1. számú melléklete
e rendelet mellékletével egészül ki.

2. §
Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
Dr. Hiller István s. k.,
oktatási és kulturális miniszter

2. §
Az e rendeletben mûemléki védettség alá helyezett építmények fenntartásáról, jó karban tartásáról a mûemlék

* A rendelet melléklettel teljes szövegét a Magyar Közlöny 2006. évi
89. számának II. kötete tartalmazza, melyet az elõfizetõk kérésre megkapnak
(telefon : 266-9290/237 és 238 mel lék; fax: 338-4746; pos ta cím:
1394 Budapest 62, Pf. 357).
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A pénzügyminiszter
17/2006. (VII. 24.) PM
rendelete
az országkockázat tõkekövetelményérõl szóló
16/2001. (III. 9.) PM rendelet, valamint
a befektetési vállalkozások országkockázatának
tõkekövetelményérõl szóló 8/2002. (II. 20.) PM
rendelet módosításáról, valamint a könyvvizsgálók
által az Állami Pénz és Tõkepiaci Felügyeletnek
évente készítendõ külön kiegészítendõ jelentés
szerkezetérõl és tartalmáról szóló
38/1997. (XII. 18.) PM rendelet
hatályon kívül helyezésérõl
A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény 235. §-a (2) bekezdésének
o) pontjában, valamint a tõkepiacról szóló 2001. évi
CXX. törvény 451. §-a (2) bekezdésének h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:
1. §
Az országkockázat tõkekövetelményérõl szóló
16/2001. (III. 9.) PM rendelet melléklete, valamint a befektetési vállalkozások országkockázatának tõkekövetelményérõl szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendelet melléklete
helyébe e rendelet melléklete lép.
2. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az országkockázat tõkekövetelményérõl szóló
16/2001. (III. 9.) PM rendelet, valamint a befektetési
vállalkozások országkockázatának tõkekövetelményérõl
szóló 8/2002. (II. 20.) PM rendelet módosításáról szóló
7/2006. (III. 7.) PM rendelet, valamint
b) a könyvvizsgálók által az Állami Pénz és Tõkepiaci
Felügyeletnek évente készítendõ külön kiegészítendõ
jelentés szerkezetérõl és tartalmáról szóló 38/1997.
(XII. 18.) PM rendelet.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

Melléklet
a 17/2006. (VII. 24.) PM rendelethez
Országok és más önálló pénzügyi igazgatású területek
besorolási listája
1. kategóriába tartozó országok:
Amerikai Egyesült Államok
Andorra
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Aruba
Ausztrália
Ausztria
Bahama-szigetek
Bahrein
Barbados
Belgium
Bermuda
Botswana
Bulgária
Chile
Ciprus
Csatorna-szigetek (Alderney, Jersey, Guernsey, Sark)
Csehország
Dánia
Dél-afrikai Köztársaság
Dél-Korea
Egyesült Arab Emírségek
Egyesült Királyság
Észtország
Finnország
Franciaország
Görögország
Hollandia
Hongkong
Horvátország
Írország
Izland
Izrael
Japán
Kajmán-szigetek
Kanada
Katar
Kazahsztán
Kína
Kuvait
Lengyelország
Lettország
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Macau
Malajzia
Málta
Man-sziget
Mauritius
Mexikó
Monaco
Namíbia
Németország
Norvégia
Olaszország
Omán
Oroszország
Portugália
San Marino
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Spanyolország
Svájc
Svédország
Szaúd-Arábia
Szingapúr
Szlovákia
Szlovénia
Tajvan
Thaiföld
Trinidad és Tobago
Tunézia
Új-Zéland
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Sri Lanka
Suriname
Türkmenisztán
Ukrajna
Venezuela
Zöld-foki Köztársaság
4. kategóriába tartozó országok:
A fel nem sorolt országok.

2. kategóriába tartozó országok:
Azerbajdzsán
Cook-szigetek
Costa Rica
Egyiptom
El Salvador
Fidzsi-szigetek
Guatemala
India
Irán
Jordánia
Lesotho
Macedónia
Marokkó
Montenegró
Panama
Peru
Románia
Szerbia
Törökország
Vietnam
3. kategóriába tartozó országok:
Benin
Bosznia Hercegovina
Brazília
Burkina Faso
Dominikai Köztársaság
Fülöp-szigetek
Ghána
Grenada
Grúzia
Indonézia
Jamaica
Kolumbia
Libanon
Madagaszkár
Mali
Mongólia
Mozambik
Pakisztán
Pápua Új-Guinea

A pénzügyminiszter
18/2006. (VII. 24.) PM
rendelete
a vám- és pénzügyõrség dolgozóinak
lakáscélú munkáltatói, valamint
a lakhatási támogatásáról szóló
11/2001. (III. 1.) PM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi LXIII. törvény
342. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 2. §-ának (1) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel – a hivatásos állományúak és a
közalkalmazottak lakhatásának elõsegítésére – a 11/2001.
(III. 1.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) módosítására
az érdekképviseleti szervvel egyetértésben a következõket
rendelem el:
1. §
(1) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Lakhatási támogatások:
a) a vám- és pénzügyõrség kezelésében, illetve rendelkezésében lévõ bérlakás bérbeadása,
b) lakáscélú kamatmentes kölcsön,
c) egyszeri vissza nem térítendõ lakáscélú juttatás,
d) lakásnak nem minõsülõ szolgálati szálló férõhely,
lakóegység,
e) albérleti hozzájárulás,
f) lakhatási költségtérítés és/vagy lakbértámogatás.”
(2) Az R. 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„e) a vám- és pénzügyõrség bérlõkijelölési, bérlõkiválasztási jogával érintett lakások elidegenítésébõl származó, vám- és pénzügyõrséget megilletõ vételárrész,”
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2. §

Az R. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § (1) E rendelet alapján a testület tagja – a lakáscélú
számla vezetésével megbízott pénzintézet útján – az alábbi
feltételek együttes fennállása esetén részesülhet kamatmentes lakáscélú támogatásban:
a) ha a tulajdonában lévõ vagy kerülõ építeni, vásárolni, bõvíteni, korszerûsíteni kívánt lakás nagysága nem
haladja meg a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön
jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény
mértéket, illetõleg a vételárat vagy építési költséget, és
lakásvásárlás esetén az eladó nem lehet az igénylõnek a
Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, illetve
élettársa,
b) ha hozzájárul ahhoz, hogy az ingatlanra a munkáltatói kölcsön erejéig a vám- és pénzügyõrség javára az
ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre,
c) ha a kölcsönnel szolgálati, illetve munkahelye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében saját lakáshelyzetét oldja meg,
d) ha a kölcsönre jogosult igénylõ kérelmének teljesítését a Lakásügyi Bizottság javasolja,
e) ha rendelkezik az építési költségnek, vételárnak,
illetõleg a korszerûsítési, bõvítési költségnek legalább
20%-a mértékében saját megtakarítású anyagi fedezettel,
f) ha a testület tagjának, házastársának, élettársának,
kiskorú gyermekének és együttköltözõ családtagjainak
lakástulajdona, állandó használati joga vagy önkormányzati tulajdonban lévõ, illetõleg szolgálati jogviszonyhoz
vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya
nincs, illetõleg a meglévõ lakását az újabb lakás megszerzése érdekében elidegeníti, vagy bérleti jogviszonyáról
érvényesen írásban lemondott. Errõl a tényrõl a támogatást
igénylõ nyilatkozni, illetve elidegenítés, bérleti jogviszony megszüntetés esetén azt okmányokkal igazolni
köteles,
g) ha vállalja, hogy amennyiben a kölcsön teljes visszafizetése elõtt – e rendelet 13. §-ában meghatározott okokból – a kölcsönszerzõdés felmondásra kerül, úgy a kölcsönhátralékot, a már korábban jóváírt kedvezménnyel és
a hitelintézet által számított kezelési költség összegével
növelve, 30 napon belül, egy összegben visszafizeti,
továbbá a tartozás késedelmes teljesítése esetén a törvényes – a Ptk. 301. §-ának (1) bekezdése szerinti – késedelmi kamatot is megfizeti,
h) ha vállalja, hogy a rendelkezésre álló saját erõt, illetõleg az e célra más szervtõl (pl. pénzintézet, házastárs
munkáltatója stb.) igénybe vett anyagi eszközöket és
a munkáltatói kölcsön összegét a vételár, az építési, korszerûsítési költség kiegyenlítésére használja fel és ennek
megtörténtét a munkáltató felé okmányokkal igazolja,
i) ha vállalja, hogy építkezés esetén a kölcsön folyósításától számított két éven belül befejezi az építkezést és
a lakásügyi szerv részére bemutatja a használatbavételi
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(lakhatási) engedélyt, míg korszerûsítés esetén 6 hónapon
belül befejezi a korszerûsítési munkálatokat. Indokolt
esetben – kérelemre – egy alkalommal legfeljebb egy
évvel meghosszabbítható a lakhatási engedély benyújtásának idõpontja,
j) ha vállalja, hogy az elidegenítési és terhelési tilalommal, valamint jelzálogjoggal lekötött ingatlanra olyan épületbiztosítási szerzõdést köt, amelyen a kapott hitel összegének erejéig és a hitelezõ jogosultságát (kedvezményezetti minõségét) bejegyezteti, annak megtörténtét igazolja
és azt a kölcsön fennállásának egész idõtartama alatt fenntartja,
k) ha vállalja, hogy a munkáltatói kölcsön igénybevételével vásárolt, épített ingatlanába állandó lakhelyként
bejelentkezik és ennek megtörténtét igazolja, valamint a
munkába járáshoz való költségtérítést az új lakhely szerinti közigazgatási viszonylatban veszi igénybe.
(2) Támogatást vehet igénybe az is, akinek magának,
házastársának, élettársának, kiskorú gyermekének vagy
más együttköltözõ családtagjának együttesen legfeljebb
olyan lakás fele tulajdoni hányada van, amelyet tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján szerzett, vagy
a tulajdonában lévõ lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzõje elrendelte vagy engedélyezte, vagy a
lakás több mint két éve haszonélvezettel terhelten került
tulajdonába vagy haszonélvezettel terhelten örökli, és a
haszonélvezõ a lakásban életvitelszerûen lakik.
(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételtõl a vám- és pénzügyõrség országos parancsnoka
(a továbbiakban: országos parancsok) eltekinthet, ha a testület tagja öt éven belül a nyugdíjkorhatárt eléri és a munkáltatói támogatással a végleges letelepedését kívánja
megoldani.
(4) A testület tagja a kölcsönszerzõdésben, valamint a
kölcsönengedélyezésre jogosulttal megkötött megállapodásban meghatározott feltételek teljesítését vállalja.”

3. §
Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkáltatói kölcsön igények elbírálására a
VPOP Beruházási és Közbeszerzési Fõosztálya jogosult
a VPOP-n és a regionális parancsnokságokon mûködõ
Lakásügyi Bizottságok javaslatának figyelembevételével.”

4. §
Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés g), i) és k) pontjában meghatározott feltételek érvényesítésétõl – szolgálati érdekbõl – az
országos parancsnok eltekinthet.”
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5. §

Az R. 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkáltatói kölcsönben részesült dolgozót a
vám- és pénzügyõrségnél folyamatosan eltöltött szolgálati, közalkalmazotti, köztisztviselõi viszonya alapján
– a hivatásos állományú dolgozó szolgálati viszonyában a
Hszt. alapján a más fegyveres szervnél eltöltött idõt is beszámítva – a fennálló tartozására
5 év után
30 000 Ft,
10 év után
további 50 000 Ft,
15 év után
további 70 000 Ft,
20 év után
további 100 000 Ft,
25 év után
további 150 000 Ft,
összesen legfeljebb 400 000 Ft kedvezmény illeti meg. A
kedvezmény jóváírására akkor kerülhet sor, ha az a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló jogszabályban foglaltak szerint a munkáltatónak adófizetési kötelezettséget nem keletkeztet.”
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rendeltetésszerû mûködtetése és ellenõrzése a lakásügyi
szerv feladata.
(3) A szolgálati férõhely a testületi tag ideiglenes jellegû, meghatározott idõre – legfeljebb 10 évre – szóló elhelyezésére szolgál. A lakásügyi szerv köteles az igényjogosultságot évenként felülvizsgálni.”

9. §
Az R. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § (1) A szolgálati férõhelyek igénybevételére jogosultak azok a testületi tagok, akik szolgálati helyükön vagy
annak vonzáskörzetében lakással, szállással nem rendelkeznek és a felvételük vagy áthelyezésük idõpontjában
elszállásolásukat saját erõbõl megoldani nem tudják.
(2) Az igénylést az e célra rendszeresített nyomtatványon, a szolgálati út megtartása mellett kell benyújtani
a lakásügyi szervnek.
(3) A testület tagja a lakásügyi szervvel kötött megállapodás alapján veheti igénybe a részére biztosított szolgálati férõhelyet.”

6. §
Az R. 16. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„d) a testület tagja megállapodásban vállalja, hogy a
fennálló tartozását az újonnan megállapított futamidõ alatt
– a pénzintézet által felszámított kezelési költséggel –
visszafizeti. A törlesztõ részlet összege 5000 Ft-nál kevesebb nem lehet.”

10. §
Az R. 24. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„a) a megállapodásban elõírt meghatározott idõ lejár.”

11. §
7. §
Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkáltatói kölcsön iránti kérelmet a szolgálati
út megtartása mellett – az erre a célra rendszeresített
nyomtatványon – a közvetlen állományilletékes szerv
vezetõjének javaslatával ellátva kell az illetékes lakásügyi
szervhez benyújtani.”

8. §
Az R. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) A vám- és pénzügyõrség a szolgálati feladatok zavartalan, hatékony ellátása érdekében lakásnak nem
minõsülõ tiszthelyettesi szolgálati férõhelyet, tiszti szobát,
lakóegységet (a továbbiakban: szolgálati férõhely) létesíthet, tarthat fenn, bérelhet.
(2) A szolgálati férõhelyek létesítésének, megszüntetésének, bérbevételének engedélyezése és szabályszerû
mûködésének, használatának felügyelete az országos parancsnokság hatáskörébe tartozik. A kezelése, fenntartása,

Az R. 25. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„25. § (1) A szolgálati férõhely igénybevétele térítésköteles. Vezényeltek elhelyezése – a vezénylés idõtartamáig –, valamint szolgálati érdekbõl történt áthelyezés
esetén legfeljebb egy évig térítésmentes.
(2) A térítési díj mértékét az üzemeltetési, fenntartási,
külön szolgáltatási költségek, valamint a közös költség
figyelembevételével évenként az országos parancsnokság
határozza meg. A térítési díjnak fedeznie kell a szolgálati
férõhely fenntartásának, üzemeltetésének tényleges
önköltségi árát.
(3) A térítési díjat az elhelyezettek postai utalványon
vagy külön „Kötelezvény” alapján illetménybõl való levonás útján fizetik meg, illetve külsõ szolgáltatók esetén a
közmûdíjakat a szolgáltatók által küldött számlák alapján
egyenlítik ki.”

12. §
Az R. 26. § (1)–(3) bekezdésében „szolgálati férõhelyek, tiszti szobák” kifejezés helyébe „szolgálati férõhelyek” kifejezés lép.
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13. §

Az R. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § (1) Az a testületi tag, aki az R. 23. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott szolgálati férõhely igénybevételére jogosult, azonban férõhely hiányában magántulajdonú vagy szállodai jellegû lakást vagy szobát bérel,
bérleti/albérleti hozzájárulást igényelhet.
(2) Nem jogosult hozzájárulásra az a testületi tag, aki
a) szolgálati helyén vagy annak vonzáskörzetében lakásbérleti jogviszonnyal vagy lakástulajdonnal rendelkezik, beleértve a házastársa (élettársa), továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke (örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermeke) közös tulajdonszerzését, illetve
állami vagy önkormányzati tulajdonú lakásra vonatkozó
bérleti jogviszonyát is,
b) szüleinél, nagyszüleinél, házastársánál, élettársával,
annak szüleinél vagy testvérénél életvitelszerûen lakik,
még abban az esetben sem, ha azokat anyagilag támogatja,
c) a vám- és pénzügyõrség által felajánlott szolgálati
férõhelyet vagy a méltányolható lakásigény mértékének
megfelelõ szolgálati lakást legalább két esetben nem
fogadta el,
d) a kérelmében bizonyíthatóan valótlan adatokat
közölt, vagy az elbírálást befolyásoló tényt, körülményt elhallgatott,
e) a méltányolható lakásigény mértékét meghaladó és a
jövedelem arányában az együtt költözõ vagy lakó családtagok számának megélhetését veszélyeztetõ bérleti díj
fizetési kötelezettséget vállal.
(3) A hozzájárulás jogszabályi és okmányi feltételeinek
meglétét és a kifizetés jogosságát az állományilletékes
parancsnok köteles vizsgálni és igazolni.”

14. §
Az R. 28. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Meg kell tagadni, illetve szüntetni a hozzájárulás
folyósítását, ha
a) a testületi tag szolgálati, illetõleg munkaviszonya a
vám- és pénzügyõrségnél megszûnik,
b) az albérletet nem életvitelszerûen lakja,
c) a bérlemény korábban (az albérleti szerzõdéskötést
megelõzõen) az igénylõ tulajdonában volt,
d) a vám- és pénzügyõrség az igénylõ elhelyezésének
megoldására lakáscélú kamatmentes kölcsönt, szolgálati
lakást, illetve szolgálati férõhelyet biztosított.”
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mányzat vagy más szerv, magánszemély tulajdonában
lévõ lakásbérleti jogviszony alapján, életvitelszerûen
használt lakásfenntartási, üzemeltetési költség terheinek
mérséklése érdekében a testületi tagnak a cafetéria rendszeren belül lakhatási költségtérítés és/vagy lakbértámogatás nyújtható.
(2) A költségtérítés és/vagy lakbértámogatás igénybevételének feltételeit az országos parancsnok külön utasításban szabályozza.
(3) A költségtérítés és/vagy lakbértámogatás a testület
tagjának vagy vele közös háztartásban együtt lakó közeli
hozzátartozójának nevére szóló számla vagy számlát
helyettesítõ okmány alapján utólag kerül kiutalásra a
tárgyhavi illetménnyel együtt.”

16. §
Az R. 31. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép és a következõ e) ponttal egészül ki:
„b) lakáskorszerûsítés: a lakás komfortfokozatát növelõ építési és szerelési munkák, különösen
ba) víz, csatorna, elektromos-, gázközmû bevezetése,
illetve belsõ hálózatának kiépítése,
bb) fürdõszoba kialakítása olyan lakásban, ahol még
ilyen funkciójú helyiség nincs,
bc) épületgépészeti rendszerek, fûtés-, melegvízellátás
korszerûsítése,
bd) központosított fûtés kialakítása, energiatakarékos
berendezésekre történõ cseréje,
be) központi szennyvízelvezetéshez való csatlakozás,
bf) épület tetõ-, homlokzat-, pince szigetelése, beleértve a hõ-, hang, illetve vízszigetelési munkákat, külsõ
nyílászárók energiatakarékos cseréjét, tetõ cseréjét, szigetelését.
E munkákhoz kizárólag érvényes mûszaki követelményeknek, szabványoknak megfelelõ termékeket lehet felhasználni,”
„e) lakásügyi szerv:
ea) a Beruházási és Közbeszerzési Fõosztály az országos parancsnokság, valamint a hatósági jogkörrel rendelkezõ budapesti középfokú szervek állománya tekintetében,
eb) a regionális parancsnokságok (illetékességi területükön) saját állományuk, illetve budapesti viszonylatban
a VP Közép-Magyarországi Regionális Parancsnokság
saját állománya és a hatósági jogkörrel nem rendelkezõ
középfokú szervek tekintetében.”

17. §
15. §
Az R. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A lakással rendelkezõ részére (ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjoggal, tulajdoni hányaddal, haszonélvezeti joggal rendelkezik), illetve az önkor-

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép
hatályba, rendelkezéseit – a (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – a folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az
R. 30. §-a hatályát veszti.
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(3) Az R. 10. § (1) bekezdésében meghatározott összegû
kedvezmény a jelen rendelet hatálybalépését követõen
kötött kölcsönszerzõdések esetén illeti meg a testületi
tagokat, míg az ezt megelõzõ idõpontban létrejött szerzõdések esetén a kedvezmény mértékét a kölcsönszerzõdés
megkötésekor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint
kell jóváírni.
Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

III. rész HATÁROZATOK
A Kormány határozatai
A Kormány
1072/2006. (VII. 24.) Korm.
határozata
a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól szóló
1062/2006. (VI. 15.) Korm. határozat
módosításáról
A Kormány a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos kinevezésérõl és feladatairól szóló 1062/2006.
(VI. 15.) Korm. határozatot (a továbbiakban: Határozat)
az alábbiak szerint módosítja:
1. A Határozat 2. pontjának h) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A kormánybiztos]
„h) külön jogszabály szerint irányítja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnökének tevékenységét;”
2. Ez a határozat 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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hatáskörömben eljárva, a pénzügyminiszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyar Köztársaság és San Marino
Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az
adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelemadók területén tárgyú Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom a pénzügyminisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a pénzügyminisztert vagy az általa
kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a pénzügyminisztert és a külügyminisztert,
hogy az Egyezmény létrehozását követõen az Egyezmény
végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék
a Kormány elé.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának
pályázati felhívása
civil szervezetek nemzetközi fejlesztési
együttmûködési projektjeinek támogatására
iraki szakemberek képzésének tárgyában
Pályázat kódszáma: KÜM-2006-IRAK NGO pályázat

A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
46/2006. (VII. 24.) ME
határozata
a Magyar Köztársaság és San Marino
Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl
és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról
a jövedelemadók területén tárgyú
Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról
szóló 2005. évi L. törvény 5. §-ának (1) bekezdése szerinti

Preambulum
A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma (KÜM) a
2006. évi Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködési
(NEFE) program keretében pályázati felhívást tesz közzé
civil szervezetek programjainak támogatására iraki szakemberek képzésének tárgyában.
Reláció: Irak
Képzési terület:
a) Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok,
b) Államháztartás-irányítási rendszer,
c) Statisztikai rendszer,
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d) Élelmiszerbiztonság,
e) Helyi önkormányzati rendszer – település- és területfejlesztés – lakossági részvétel és társadalmi partnerség
a helyi döntésekben.
1. A pályázók köre
1.1. Pályázatot nyújthat be minden, Magyarországon
nyilvántartásba vett olyan
a) alapítvány, vagy
b) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján bejegyzett társadalmi szervezet vagy társadalmi szervezetek szövetsége,
amelyet a bíróság a pályázat kiírása* elõtt legalább két
évvel nyilvántartásba vett.
1.2. Nem nyújthat be pályázatot a Külügyminisztérium
fejezetnél az egyes fejezeti kezelésû elõirányzatok felhasználásának, ellenõrzésének szabályairól szóló 3/2006.
(IV. 3.) KüM rendelet 2. § (5) bekezdése szerint:
a) párt,
b) közhasznú társaság,
c) egyház,
d) országos sportági szakszövetség,
e) kamara,
f) köztestület,
g) egyesülés,
h) közalapítvány,
i) biztosító egyesület,
j) munkavállalói érdekképviseleti szerv,
k) munkáltatói érdekképviseleti szerv.
2. A pályázathoz csatolni kell az alábbi dokumentumokat:
a) rövid, legfeljebb 3000 karakter terjedelmû vezetõi
összefoglalót a megvalósítani kívánt programról, amely
tartalmazza:
– a program célját, célcsoportját,
– a program illeszkedését a reláció fejlesztési prioritásaihoz és a magyar NEFE prioritásokhoz, a tervezett projektek megvalósításához kötõdõ tanfolyamok, szemináriumok, képzések tartalmát és vázlatát is ismertetni kell,
– a cél eléréséhez szükséges tevékenységek bemutatását, a program átfogó céljait és konkrét célkitûzéseit,
– a program eredményeit és hatásait a megvalósítás
utáni fenntarthatóságára,
– a pályázó és a programban esetlegesen részt vevõ
partnerszervezet szakmai felkészültségének bemutatását;
b) a program költségvetési tervezetét a pályázati felhívás 6. számú mellékletét képezõ ûrlapon;
c) a 4. számú melléklet cégszerûen aláírt eredeti példányát;
d) a pályázati adatlapot (1. és 2. vagy 3. számú melléklet);
*

Kiíráson a Magyar Közlönyben történõ megjelenés dátumát kell érteni.
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e) a pályázó programvezetõjének szakmai önéletrajzát;
f) az 5. számú mellékletben foglaltakat.
3. A támogatásra rendelkezésre álló keret: 13 millió
forint.
4. A támogatás formája: vissza nem térítendõ támogatás.
Egy pályázó legfeljebb 1 pályázatot nyújthat be a preambulumban felsorolt képzési területek egyikére vonatkozóan.
A nyertes pályázó a 3. pontban rögzített teljes rendelkezésre álló keretet használhatja fel a pályázat megvalósítására.
5. A támogatás felhasználása
A nyertes pályázó támogatást legkorábban 2006.
augusztus 1-jétõl elkezdett és legkésõbb 2006. december 31-ig megvalósuló programhoz kaphat. 2006. augusztus 1-je elõtt megkezdett vagy megvalósult programra nem
nyújtható támogatás.
6. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatokat a Külügyminisztérium Nemzetközi Fejlesztési Együttmûködési Fõosztálya részére (1027 Budapest, Nagy Imre tér 4.) kell eljuttatni postai úton vagy
futárral.
A pályázatok beérkezési határideje:
A Magyar Közlönyben való megjelenéstõl számított
30. nap 12 óra (ha ez a nap nem munkanap, akkor az azt
követõ elsõ munkanap).
A pályázatot egy eredeti és egy másolati példányban,
minden oldalon szignáltan vagy aláírtan, oldalszámozással, és egy példányban elektronikus (CD vagy floppy) formában, zárt borítékban, kódszámmal ellátva kell benyújtani.
6.1. A pályázat formája
A) A pályázat könnyebb kezelhetõsége és áttekinthetõsége érdekében az 5. számú mellékletben felsorolt dokumentumokat az ott meghatározott sorrendben kell benyújtani.
Az ajánlat elsõ lapja a fedõlap, amelyen a következõ
információkat kell feltüntetni:
1. pályázó neve és címe,
2. kapcsolattartó személy neve, telefon- és telefaxszáma,
3. pályázat kódszáma (KÜM-2006-IRAK NGO pályázat),
4. képzési terület megnevezése,
5. ,,eredeti” vagy „másolat” felirat.
Az ajánlat második lapja a tartalomjegyzék, amely
oldalszámokkal tünteti fel a becsatolt dokumentumok
helyét az anyagban.
Ezt követi az összes többi dokumentum.
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Pályázónak a pályázatot és annak minden mellékletét
2 bekötött példányban kell elkészítenie. Amennyiben
a példányok között eltérés van, az eredeti példány az irányadó.
B) A pályázat eredeti és másolati példányait gépelve,
nyomtatva, vagy eltávolíthatatlan tintával írva kell beadni
az ajánlattevõ vagy más aláírásra jogosult képviselõ aláírásával. Utóbbi esetben a meghatalmazás eredeti példányát
az ajánlathoz csatolni kell.
C) A pályázat és kitöltött mellékleteinek minden lapját
– kivéve a nem módosítható nyomdai szakirodalmat –
a pályázatot aláíró személynek vagy személyeknek a kézjegyükkel kell ellátniuk. Amennyiben az ajánlat roncsolásmentesen nem bontható módon került kötésre és az
összes lap számozott, akkor elégséges csak az elsõ és utolsó lap szignálása.
D) A pályázatban nem lehetnek közbeiktatások, törlések vagy átírások, kivéve a pályázó által tett hibakiigazításokat, mely esetben az ilyen kiigazításokat a pályázatot
aláíró személynek/személyeknek vagy meghatalmazottjuknak a kézjegyükkel kell ellátniuk.
6.2. A pályázat lezárása, jelölése és benyújtása
– A pályázónak a pályázat eredeti és másolati példányát egy közös borítékban kell lezárnia.
– A borítékon fel kell tüntetni:
1. a következõ címet: Külügyminisztérium –
NEFEFO 1027 Budapest, Bem rkp. 47.;
2. a pályázat kódszámát, a pályázó cégbejegyzési
okmányokban szereplõ nevét és székhelyét;
3. a borítékon (csomagon) fel kell tüntetni továbbá,
hogy „Bontási határidõ elõtt nem bontható fel”.
– Amennyiben a boríték nincs lezárva és megfelelõ
jelöléssel ellátva, az ajánlatkérõ nem vállal felelõsséget a
pályázat elirányításáért vagy idõ elõtti felbontásáért.
7. A pályázatok elbírálása
A pályázatok elbírálása egy lépcsõben történik.
A beérkezett pályázatokat a Külügyminisztérium az
alábbi szempontok szerint bírálja el:
a) Projekt szakmai megvalósíthatósága
b) Projekt pénzügyi és gazdasági megalapozottsága
c) Projekt várható eredménye
A pályázat érvénytelenség miatti elutasításáról, illetve
érvényes pályázat támogatásáról vagy elutasításáról a
Külügyminisztérium értesíti a pályázókat. A pályázat
elutasítása, illetve a pályázat eredménye miatt jogorvoslatnak helye nincs.
8. Érvénytelen az a pályázat:
a) amelyet felhívásban meghatározott beadási határidõ
lejárta után nyújtottak be,
b) amelyet nem az arra jogosult nyújtott be,
c) amelyet nem a megadott címre nyújtottak be,
d) amelyhez nem csatolták az elõírt dokumentumokat
(hiányos pályázat).
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9. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó:
a) amely a pályázatában megtévesztõ vagy valótlan
adatot szolgáltatott,
b) amely korábbi pályázatában megtévesztõ vagy
valótlan adatot szolgáltatott,
c) amely korábban a Külügyminisztériumtól kapott
támogatást a vonatkozó támogatási szerzõdésben megjelölt céltól részben vagy egészében eltérõen használta fel,
d) amely korábban a Külügyminisztériummal kötött
szerzõdésben foglalt feltételeket megszegte, vagy a Külügyminisztériummal szemben fennálló szerzõdéses kötelezettségét nem teljesítette,
e) amelynek lejárt esedékességû köztartozása áll fenn,
f) amely nem felel meg a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek.
Jelen pályázati felhívás elválaszthatatlan részét képezik
a pályázati felhívás mellékletei (a továbbiakban együttesen: pályázati felhívás).
A pályázónak minden esetben rendelkeznie kell a program teljes bekerülési költsége 50%-ának megfelelõ mértékû saját forrással.
A Külügyminisztérium legfeljebb 25% elõleget biztosít, amelynek igényét az 1. számú melléklet erre vonatkozó
pontjában kell feltüntetni. A támogatási összeg folyósítása
utólagos elszámolással (a szerzõdésben meghatározott
támogatási idõszak alatt felmerült számlákkal igazoltan,
szakmai és pénzügyi beszámoló alapján), a program megvalósítási és finanszírozási ütemtervének megfelelõen, az
ütemterv szerinti mindenkori szakasz lezárását követõ
30 napon belül történik.
A Külügyminisztérium a megítélt támogatási összegen
felül további összeg kifizetését semmilyen jogcímen nem
vállalja.
A nyertes pályázó a támogatási összegbõl finanszírozott
beszerzéseket értékhatártól függõen a közbeszerzésekrõl
szóló 2003. évi CXXIX. törvény szerint köteles megvalósítani.
A Külügyminisztérium – tekintettel arra, hogy az adott
relációban a politikai és biztonsági helyzet bizonytalan
vagy bizonytalanná válhat – nem vállal felelõsséget a projekt megvalósítása során, valamint a támogatási szerzõdéssel összefüggésben bekövetkezõ károkért.
A nyertes pályázó köteles a jelen pályázat alapján támogatott projektet népszerûsíteni, továbbá a Külügyminisztériumot mint támogatót mind írásban, mind szóban megnevezni.
A nyertes pályázóval a Külügyminisztérium támogatási
szerzõdést köt a támogatás folyósításáról, valamint az
elszámolás részletes tartalmi és pénzügyi feltételeirõl.
A pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy
amennyiben jelen pályázati felhívás keretében támogatásban
részesül, eltekint egyéb szerzõdéses feltételek kikötésétõl.
Abban az esetben, ha a nyertes pályázónak felróható okból
a támogatási szerzõdés megkötésére a Külügyminisztérium
által meghatározott megfelelõ határidõt követõ 10 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés érvényét veszti.
A Külügyminisztérium a nyertes pályázó nevét, a nyertes projekt megnevezését és a program megnevezését és az
elnyert támogatás összegét közzéteszi.
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1. számú melléklet
PÁLYÁZATI ADATLAP
(minden pályázó által kitöltendõ)
A pályázó elnevezése:
A program címe:
Reláció (program helyszíne):
Irak
Magyarország
Képzési terület:
Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok,
Államháztartás-irányítási rendszer,
Statisztikai rendszer,
Élelmiszerbiztonság,
Helyi önkormányzati rendszer – település- és területfejlesztés – lakossági részvétel és társadalmi partnerség a helyi döntésekben.
Becsült kezdési dátum: (legkorábban: 2006. augusztus 1.)
Becsült befejezési dátum: (legkésõbb: 2006. december 31.)
hó/év
hó/év
Az igényelt támogatás (HUF)
Saját forrás (HUF):
Társfinanszírozás (HUF):
Elõleget igényel:
Igen

Nem

összege:
A mûködés formája:

HUF
alapítvány

társadalmi szervezet
társadalmi szervezetek szövetsége

Szükséges-e hatósági engedély a program megvalósításához?
Igen
Programvezetõ:
Neve és beosztása:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:
Partnerszervezet a relációban:
A partnerszervezet neve:
A felelõs vezetõ neve és beosztása:
Telefonszám:
Faxszám:
E-mail cím:
Aláírások:
Programvezetõ:

A pályázó képviselõje:

Hely és dátum:

Hely és dátum:

Nem
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2. számú melléklet
ADATLAP
társadalmi szervezet és társadalmi szervezetek szövetsége részére
A társadalmi szervezet/szövetség neve:
Nyilvántartási száma:
A nyilvántartásba vételrõl rendelkezõ jogerõs bírósági határozat száma, kelte:
A társadalmi szervezet/szövetség székhelye:
A társadalmi szervezet/szövetség adószáma:
A társadalmi szervezet/szövetség társadalombiztosítási folyószámlaszáma:
A társadalmi szervezet/szövetség számlavezetõ pénzintézetének neve, címe:
A társadalmi szervezet/szövetség bankszámlaszáma:
A társadalmi szervezet/szövetség képviselõjének neve:
A képviselet módja (együttes/önálló):
A társadalmi szervezet/szövetség célja:
Az alapszabály kelte:
Közhasznú jogállás megszerzése esetén:
a) közhasznúsági fokozat:
b) megszerzésének idõpontja:

Amennyiben a pályázó társadalmi szervezetek szövetsége, a társadalmi szervezetek szövetségét létrehozó társadalmi
szervezetek neve, székhelye és nyilvántartási száma.
Név

Székhely

Nyilvántartási szám

1.
2.
3.

Részesült-e korábban a Külügyminisztérium által nyújtott támogatásban?
Igen

Nem
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Ha igen, akkor a Külügyminisztérium melyik szervezeti egységétõl, mikor, milyen programra, mekkora összegre
pályázott, mekkora összeget nyert?
KÜM szervezeti egység
(elõirányzat megnevezése)

Év

Pályázott összeg
(HUF)

Program megnevezése

nettó

bruttó

Elnyert támogatási összeg
(HUF)
nettó

bruttó

A megpályázott program vonatkozásában nyújtott-e be más pályázatot?
Igen

Nem

Ha igen, akkor hova, mikor és mekkora összegben?
Pályázott összeg (HUF)
Szervezet

Év

Program megnevezése
nettó

bruttó

A megpályázott program vonatkozásában részesült-e egyéb támogatásban?
Igen

Nem

Ha igen, akkor milyen szervezettõl, mikor és mekkora összegben?
Szervezet

Év

Program megnevezése

Pályázott összeg
(HUF)
nettó

3. számú melléklet
ADATLAP
alapítvány részére
Az alapítvány neve:
Nyilvántartási száma:
A nyilvántartásba vételrõl rendelkezõ jogerõs bírósági határozat száma, kelte:
Az alapítvány székhelye:
Az alapítvány adószáma:
Az alapítvány társadalombiztosítási folyószámlaszáma:

bruttó

Elnyert támogatási összeg
(HUF)
nettó

bruttó
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Az alapítvány számlavezetõ pénzintézetének neve, címe:
Az alapítvány bankszámlaszáma:
Az alapítvány képviselõjének neve:
A képviselet módja (együttes/önálló):
Az alapítvány célja:
Az alapítvány típusa (alapítvány vagy közalapítvány):
Az alapítvány vagyonfelhasználási módja:
Nyílt vagy zárt alapítvány:
A kezelõ szerv, illetõleg a kezelõ szervezet tagjainak neve:
Az alapító okirat kelte:
Közhasznú jogállás megszerzése esetén:
a) közhasznúsági fokozat:
b) megszerzésének idõpontja:

Részesült-e korábban a Külügyminisztérium által nyújtott támogatásban?
Igen

Nem

Ha igen, akkor a Külügyminisztérium melyik szervezeti egységétõl, mikor, milyen programra, mekkora összegre
pályázott, mekkora összeget nyert?
KÜM szervezeti egység
(elõirányzat megnevezése)

Év

Pályázott összeg
(HUF)

Program megnevezése

nettó

bruttó

Elnyert támogatási összeg
(HUF)
nettó

bruttó

A megpályázott program vonatkozásában nyújtott-e be más pályázatot?
Igen

Nem

Ha igen, akkor hova, mikor és mekkora összegben?
Pályázott összeg (HUF)
Szervezet

Év

Program megnevezése
nettó

bruttó
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A megpályázott program vonatkozásában részesült-e egyéb támogatásban?
Igen

Nem

Ha igen, akkor milyen szervezettõl, mikor és mekkora összegben?
Szervezet

Év

Program megnevezése

Pályázott összeg
(HUF)
nettó

bruttó

Elnyert támogatási összeg
(HUF)
nettó

bruttó

4. számú melléklet
NYILATKOZAT
Alulírott (név) a (pályázó neve) képviselõje
a) nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körûek, valódiak és hitelesek,
b) tudomásul veszem, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás megfizetéséig a támogatás az általam képviselt, pályázatot benyújtó szervezetet nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül,
illetve az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintõ módon – visszatartásra kerülhet,
c) hozzájárulok, hogy a köztartozások figyelemmel kísérése az általam képviselt, pályázatot benyújtó szervezet adószámát, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a Külügyminisztérium és a Kincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetõleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismerése céljából,
d) tudomásul veszem, hogy a támogatás kedvezményezettjének megnevezése, a program megnevezése, a támogatás
összege, a támogatott program megvalósítási helye az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendeletben szabályozott módon nyilvánosságra hozhatók,
e) nyilatkozom, hogy az általam képviselt, pályázatot benyújtó szervezetnek az államháztartás alrendszereibõl folyósított támogatásból eredõ lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs,
f) hozzájárulok a pályázat szabályszerûségének és a támogatás rendeltetésszerû felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történõ ellenõrzéséhez,
g) kijelentem, hogy a pályázat elbírálásáig, illetve a támogatási szerzõdés lejártáig bejelentem, ha az általam képviselt,
pályázatot benyújtó szervezet megszûnik, vagy mûködése felfüggesztésre kerül,
h) kijelentem, hogy az általam képviselt, pályázatot benyújtó szervezetnek 60 napnál régebbi köztartozása nem áll fenn,
i) hozzájárulok, hogy a Kincstár keretében mûködõ OTMR rendszer a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, elõirányzat-kezelõk, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetõséget biztosíthasson a pénzügyi
adatbázishoz,
j) nyilatkozom, hogy az Országgyûlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított és támogatott
alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettõl, közhasznú társaságtól a pályázatban szereplõ programhoz, projekthez
az általam képviselt szervezet hozzájárulást:
igényelt
kapott

nem igényelt
nem kapott

Igényelt vagy kapott hozzájárulás tételesen:
Szervezet

Összege (HUF)

Formája
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k) nyilatkozom, hogy a pályázatban megjelölt, a (számlavezetõ vagy hitelintézet neve) által igazolt saját forrást
(számmal írva) HUF-ot, azaz (betûvel írva) forintot a pályázatban foglalt tevékenység megvalósítására kívánom
felhasználni.
Kelt:

........................................
(cégszerû aláírás)

5. számú melléklet
Csatolandó dokumentumok:
1. Eredetiben vagy közjegyzõ által hitelesített másolatban:
a) 30 napnál nem régebbi bírósági igazolás a bírósági nyilvántartásba vételrõl és arról, hogy a pályázó bejegyzett, mûködõ szervezet,
b) a pályázó számlavezetõ pénzintézete 30 napnál nem régebbi igazolása – pontos számlaszám megjelölésével
– a pályázó bankszámlájának vezetésérõl, és
– a pályázó fizetõképességérõl,
c) a pályázó számlavezetõ pénzintézete vagy hitelintézete 30 napnál nem régebbi igazolása
– a saját forrás rendelkezésre állásáról, és
– a saját forrás rendelkezésre állásának módjáról,
d) a program megvalósítása pénzügyi fedezetének megalapozását célzó, egyes források rendelkezésre bocsátását igazoló ígérvények,
e) az APEH igazolása arról, hogy a pályázó nem rendelkezik 60 napot meghaladó lejárt esedékességû adó- vagy adók
módjára behajtható köztartozással, illetve az esetleges köztartozás megfizetésére vonatkozó fizetési halasztás vagy
részletfizetés engedélyezésérõl,
f) a helyi önkormányzat igazolása arról, hogy a pályázó nem rendelkezik 60 napot meghaladó lejárt esedékességû adóvagy adók módjára behajtható köztartozással, illetve az esetleges köztartozás megfizetésére vonatkozó fizetési
halasztás vagy részletfizetés engedélyezésérõl,
g) a megyei önkormányzat igazolása arról, hogy a pályázó nem rendelkezik 60 napot meghaladó lejárt esedékességû
adó- vagy adók módjára behajtható köztartozással, illetve az esetleges köztartozás megfizetésére vonatkozó fizetési
halasztás vagy részletfizetés engedélyezésérõl,
h) a program lebonyolításához esetlegesen szükséges hatósági engedélyek,
i) referenciák bemutatása a pályázatban megjelölt képzési területre vonatkozóan,
j) a pályázó a relációban mûködõ partnerszervezetének nyilatkozata vagy a reláció illetékes szervének nyilatkozata
a programban való részvétel szándékáról,
k) a társfinanszírozás dokumentumai,
l) megvalósítási ütemterv.
2. Közjegyzõ által hitelesítve
A pályázó képviseletére jogosult személy aláírási címpéldánya.
3. Egyszerû másolatban:
a) a pályázó hatályos létesítõ okirata,
b) a pályázat benyújtási határidejét megelõzõ egy év beszámolóját a kiegészítõ mellékletekkel.
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6. számú melléklet
Az ellátandó feladatok
ütemtervi egységenkénti
részletezése

Sorszám

Ezen belül: a feladat elvégzéséhez szükséges közvetlen költségek részletezése

Idõtartama
(tól-ig)

Programszakasz
megjelölése

Konkrét
teendõk
részletes
felsorolása

1.

2.

3.

Feladatokhoz
rendelhetõ
Felmerülõ
Munkakör/ idõszükséglet,
kiadások
szolgáltatás
(egyéb
költségmegnevezése
mérhetõ)
nemenkénti
mennyiségi
megnevezése
egységgel
4.

5.

6.

Felmerülõ
kiadások
költségnemen
belüli
részletezése

Mennyiségi
egységre jutó
tervezett
díja/ára

Összes
költsége
(5×8)

7.

8.

9.

9. sorból
az igényelt
KÜM
támogatás
összege

9. sorból
a saját
hozzájárulás
összege

9. sorból
partner
hozzájárulása

10.

11.

12.
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