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 II. rész JOGSZABÁLYOK

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
10/2006. (VII. 24.) MNB

rendelete

a jegybanki alapkamat mértékérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény (a továb biak ban: Mnbtv.) 60.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja alap ján fenn ál ló jog kö röm ben el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de lem el:

1.  §

A Ma gyar Nem ze ti Bank Mo ne tá ris Ta ná csá nak dön té -
se ér tel mé ben a jegy ban ki alap ka mat mér té ke 6,75%.

2.  §

(1) E ren de let 2006. jú li us 25-én lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jegy ban ki alap ka mat mér té ké rõl  szóló 8/2006.
(VI. 19.) MNB ren de let.

(3) E ren de le tet a Ma gyar Nem ze ti Bank az Mnbtv.
60.  § (5) be kez dé se alap ján hon lap ján és elekt ro ni kus hír -
ügy nök sé gi ol da lán 2006. jú li us 24-én hir de ti ki.

Já rai Zsig mond s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke

A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

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 ké mi ai biz ton ság ról  szóló 2000. évi XXV. tör vény
34.  §-a (4) be kez dé sé nek f) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás 
alap ján a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1.  §

Az egyes ve szé lyes anya gok kal, il let ve ve szé lyes ké -
szít mé nyek kel kap cso la tos egyes te vé keny sé gek kor lá to -
zá sá ról  szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együt tes ren -
de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés -
sel egé szül ki:

„(3) A ren de let nem érin ti a kör nye zet ben tar tó san meg -
ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok ról  szóló 850/2004/EK 
eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let ben egyes anya gok
gyár tá sa, for ga lom ba ho za ta la és hasz ná la ta be til tá sá ra,
mi e lõb bi fo ko za tos ki vo ná sá ra, il let ve kor lá to zá sá ra
 vonatkozóan meg ál la pí tott ren del ke zé se ket.”

2.  §

Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) E ren de let al kal ma zá sá ban gyer mek ápo lá si cikk -

nek mi nõ sül min den olyan ter mék, ame lyet arra szán tak,
hogy elõ se gít se a gyer me kek al vá sát, pi he né sét, testápo -
lását, ete té sét, vagy az a gyer me kek nek szo po ga tás ra
 szolgál.”

3.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú mel -
lék le te sze rin ti 48–49. pon tok kal egé szül ki.
 (2) Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 2. szá mú mel -
lék le te sze rin ti 50. pont tal egé szül ki.

(3) Az R. 1. szá mú mel lék le te e ren de let 3. szá mú mel -
lék le te sze rin ti 51–51a. pon tok kal egé szül ki.

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé -
te lek kel – 2007. ja nu ár 16-án lép ha tály ba.
 (2) E ren de let

a) 3.  §-ának (1) be kez dé se 2007. jú ni us 15-én,
b) 3.  §-ának (2) be kez dé se 2010. ja nu ár 1-jén

lép ha tály ba.
 (3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.

a) 4.  §-ának (6) be kez dé se a „2004/98/EK” szö veg részt 
köve tõen a „ , 2005/59/EK, 2005/69/EK, 2005/84/EK”
szö veg résszel egé szül ki;

b) 1. szá mú mel lék le té nek 29.1., 30.1. és 31.1. pont -
jában „az EU-ban osz tá lyo zott ve szé lyes anya gok jegy -
zékérõl  szóló EüM tá jé koz ta tó ban” szö veg rész he lyé be
„az Eu ró pai Uni ó ban osz tá lyo zott ve szé lyes anya gok
jegy zé ké rõl  szóló kü lön jog sza bály ban” szö veg rész lép;

c) 1. szá mú mel lék le té nek 30. és 31. pont já ban „az
EU-ban osz tá lyo zott ve szé lyes anya gok jegy zé ké rõl  szóló
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EüM tá jé koz ta tó” szö veg rész he lyé be „az Eu ró pai Uni ó -
ban osz tá lyo zott ve szé lyes anya gok jegy zé ké rõl  szóló
 külön jog sza bály” szö veg rész lép.
 (4) Ez a ren de let a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való 
meg fe le lést szol gál ja:

a) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/59/EK irány -
el ve (2005. ok tó ber 26.) az egyes ve szé lyes anya gok és
 készítmények for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá -
nak kor lá to zá sa i ra vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi, ren de le ti 
és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl  szóló
76/769/EGK ta ná csi irány elv 28. mó do sí tá sá ról (to lu ol
és tri klór-ben zol);

b) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/69/EK irány -
el ve (2005. no vem ber 16.) az egyes ve szé lyes anya gok és
ké szít mé nyek for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá -
nak kor lá to zá sa i ra vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi, ren de le ti 

és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl  szóló
76/769/EGK ta ná csi irány elv hu szon he te dik módosítá -
sáról (lá gyí tó ola jok ban és gu mi ab ron csok ban ta lál ha tó
egyes po li cik lu sos aro más szén hid ro gé nek);

c) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2005/84/EK irány -
el ve (2005. de cem ber 14.) az egyes ve szé lyes anya gok és
ké szít mé nyek for ga lom ba ho za ta lá nak és felhasználá -
sának kor lá to zá sa i ra vo nat ko zó tag ál la mi tör vényi, ren de -
le ti és köz igaz ga tá si ren del ke zé sek kö ze lí té sé rõl  szóló
76/769/EGK ta ná csi irány elv hu szon ket te dik al ka lom mal
tör té nõ mó do sí tá sá ról (fta lá to kat tar tal ma zó já ték sze rek és 
gyer mek ápo lá si cik kek).

Dr. Mol nár La jos s. k., Dr. Per sá nyi Mik lós s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter kör nye zet vé del mi és víz ügyi

mi nisz ter
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1. számú melléklet a 29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM együttes rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le te az aláb bi 48–49. pon tok kal egé szül ki:

[Ve gyi anyag, anyag cso port,
il let ve ké szít mény meg ne ve zé se

Kor lá to zás te rü le te, mód ja]

...

,,48. To lu ol
   CAS szám: 108–88–3

48.1. Nem hoz ha tó for ga lom ba, il let ve ké szít mé nyek
anya ga ként vagy össze te võ je ként nem hasz nál ha tó fel
0,1 tö meg szá za lé kos vagy an nál na gyobb kon cent rá ci ó ban 
a la kos ság szá má ra el adás ra szánt ra gasz tó anya gok ban és
szó ró fes té kek ben.

49. Tri klór-ben zol
  CAS szám: 120–82–1

Nem hoz ha tó for ga lom ba, il let ve ké szít mé nyek anya ga -
ként vagy össze te võ je ként nem hasz nál ha tó fel 0,1 tö meg -
szá za lé kos vagy an nál na gyobb kon cent rá ci ó ban,
ki zá ró lag csak
– szin té zi sek fél ter mé ke ként, vagy
– kló ro zá si re ak ci ók cél ját szol gá ló zárt ké mi ai rend sze -
rek ben fo lya mat-ol dó szer ként, vagy
– az 1,3,5-tri nit ro-2,4,6-tri a mi no ben zol (TATB) gyártá -
sához.”

2. számú melléklet a 29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM együttes rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le te az aláb bi 50. pont tal egé szül ki:

[Ve gyi anyag, anyag cso port,
il let ve ké szít mény meg ne ve zé se

Kor lá to zás te rü le te, mód ja]

...

,,50. Po li cik li kus aro más szén hid ro gé nek (PAH-k)
1. Ben zo(a)pi rén (BaP)
  CAS szám: 50–32–8
2. Ben zo(e)pi rén (BeP)
  CAS szám: 192–97–2
3. Ben zo(a)ant ra cén (BaA)
  CAS szám: 56–55–3

50.1. A lá gyí tó ola jok nem hoz ha tók for ga lom ba és nem
hasz nál ha tók fel gu mi ab ron csok vagy gu mi ab ron csok
 részeinek elõ ál lí tá sá hoz, amennyi ben
– több mint 1 mg/kg BaP-t, vagy
– az összes fel so rolt PAH-kból több mint 10 mg/kg-ot
 tartalmaznak.



4. Kri zén (CHR)
  CAS szám: 218–01–9
5. Ben zo(b)flu o ran tén (BbFA)
  CAS szám: 205–99–2
6. Ben zo(j)flu o ran tén (BjFA)
  CAS szám: 205–82–3
7. Ben zo(k)flu o ran tén (BkFA)
  CAS szám: 207–08–9
8. Di ben zo(a, h)ant ra cén (DBa hA)
  CAS szám: 53–70–3

E ha tár ér té kek be tar tott nak te kin ten dõk, ha a po li cik lu sos
aro más (PCA-) ki vo nat a 3 tö meg szá za lé kot nem ha lad ja
meg az Ás vány olaj-in té zet (Ins ti tu te of Pet ro le um)
IP346: 1998 szab vá nya sze rint mér ve (A PCA meg ha tá ro -
zá sa a fel nem hasz nált ke nõ alap ola jok ban és asz falt men -
tes pet ró le um frak ci ó ban – di me til-szulf oxid ext rak ci ós
ref rak tív in dex mód szer), amennyi ben a BaP és a fel so rolt
PAH-k ha tár ér té ke i nek be tar tá sát, va la mint a PCA-ki vo nat 
és a mért ér té kek kor re lá ci ó ját hat ha von ta vagy min den
 jelentõs mû kö dé si vál toz ta tás után (amennyi ben az ko ráb -
ban tör tént) el len õr zi a gyár tó vagy az im por tõr.

50.2. A gu mi ab ron csok és a 2010. ja nu ár 1. után vég re haj -
tan dó új ra fu tó zás hoz fel hasz nált fu tó fe lü let to váb bá nem
hoz ha tók for ga lom ba, amennyi ben az 50.1. pont ban fog lalt 
ha tár ér té ke ket meg ha la dó mennyi ség ben tar tal maz nak
 lágyítóolajat. E ha tár ér té kek be tar tott nak te kin ten dõk, ha
a vul ka ni zált gumi ve gyü le tek nem ha lad ják meg az
ISO 21461 (Vul ka ni zált gumi – olaj aro ma ti kus sá gá nak
meg ha tá ro zá sa a vul ka ni zált gumi ve gyü le tek ben) sze rint
mért és ki szá mí tott 0,35%-os Bay-pro ton-ha tárt.

50.3. Az 50.2. pont ban fog lal tak nem vo nat koz nak azok ra
az új ra fu tó zott gu mi ab ron csok ra, ame lyek fu tó fe lü le te
nem tar tal maz az 50.1. pont ban fog lalt ha tár ér té ke ket meg -
ha la dó mennyi sé gû lá gyí tó ola jat.”

3. számú melléklet a 29/2006. (VII. 24.) EüM–KvVM együttes rendelethez

Az R. 1. szá mú mel lék le te az aláb bi 51–51a. pon tok kal egé szül ki:

[Ve gyi anyag, anyag cso port,
il let ve ké szít mény meg ne ve zé se

Kor lá to zás te rü le te, mód ja]

...

,,51. A kö vet ke zõ fta lá tok (vagy más CAS
és EINECS szá mok kal jel zett ilyen anya gok):
1. di-(2-etil he xil)-fta lát (DEHP)
  CAS szám: 117–81–7
  EINECS szám: 204–211–0
2. di bu til-fta lát (DBP)
  CAS szám: 84–74–2
  EINECS szám: 201–557–4
3. ben zil-bu til-fta lát (BBP)
  CAS szám: 85–68–7
  EINECS szám: 201–622–7

51.1. Nem hasz nál ha tó anyag ként vagy ké szít mé nyek
össze te võ je ként a lá gyí tott anyag 0,1 tö meg szá za lé ká nál
na gyobb kon cent rá ci ó ban já té kok ban és gyer mek ápo lá si
cik kek ben.
Az elõ zõ ek ben em lí tett ha tár ér ték nél na gyobb koncent -
rációban ilyen fta lá to kat tar tal ma zó gyer mek já ték sze rek
vagy gyer mek ápo lá si cik kek nem hoz ha tók for ga lom ba.

51a. A kö vet ke zõ fta lá tok (vagy más CAS
és EINECS szá mok kal jel zett ilyen anya gok):
1. di i zo no nil-fta lát (DINP)
  CAS szám: 28553–12–0 és 68515–48–0
  EINECS szám: 249–079–5 és 271–090–9
2. di izo de cil-fta lát (DIDP)
  CAS szám: 26761–40–0 és 68515–49–1
  EINECS szám: 247–977–1 és 271–091–4
3.  di-n-ok til-fta lát (DNOP)
  CAS szám: 117–84–0
  EINECS szám: 204–214–7

Nem hasz nál ha tó anyag ként vagy ké szít mé nyek össze te -
võ je ként a lá gyí tott anyag 0,1 tö meg szá za lé ká nál na gyobb
kon cent rá ci ó ban az olyan já ték sze rek ben és gyer mek ápo -
lá si cik kek ben, ame lye ket a gyer me kek a száj ba ve he tik.
Az elõ zõ ek ben em lí tett ha tár ér ték nél na gyobb koncent -
rációban ilyen fta lá to kat tar tal ma zó gyer mek já ték sze rek
vagy gyer mek ápo lá si cik kek nem hoz ha tók for ga lom ba.”
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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

A me zõ gaz da sá gi és vi dék fej lesz té si tá mo ga tá sok hoz
és egyéb in téz ke dé sek hez kap cso ló dó el já rás egyes kér dé -
se i rõl és az ez zel össze füg gõ tör vénymódosításokról  szóló
2003. évi LXXIII. tör vény (a továb biak ban: Tv.) 45.  §-a
(2) be kez dé sé nek b)–d) pont ja i ban ka pott fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

I. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁS

1.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tás 2006. évi igény be vé te lé vel kap cso la tos 
egyes kér dé sek rõl  szóló 24/2006. (III. 31.) FVM ren de let
alap ján járó egy sé ges te rü let ala pú tá mo ga tás jog cí men
hek tá ron ként leg fel jebb 102,29 euró ve he tõ igény be.

II. EGYSÉGES TERÜLETALAPÚ
TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÕ

NEMZETI TÁMOGATÁS

Hízottbika-tartás támogatása

2.  §

Az Eu ró pai Me zõ gaz da sá gi Ori en tá ci ós és Ga ran cia
Alap Ga ran cia Rész le gé bõl fi nan szí ro zott egy sé ges te rü -
let ala pú tá mo ga tá sok hoz kap cso ló dó 2006. évi ki egé szí tõ
nem ze ti tá mo ga tás igény be vé te lé vel kap cso la tos egyes
kér dé sek rõl  szóló 25/2006. (III. 31.) FVM ren de let
(a továb biak ban: R.) 14–18.  §-a alap ján hím iva rú szar vas -
mar hák után egye den ként, éle tük so rán egy al ka lom mal
leg fel jebb 40 000 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be.

Tejtermelés támogatása

3.  §

Az R. 19–22.  §-a alap ján a tej ter me lõ egyé ni re fe ren cia -
mennyi sé ge sze rint leg fel jebb 8100 Ft/ton na tá mo ga tás ra
jo go sult.

Anyatehéntartás támogatása

4.  §

Az R. 23–27.  §-a alap ján anya te he nen ként leg fel jebb
35 000 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be.

Extenzifikációs szarvasmarha-tartási támogatás

5.  §

Az R. 28–29.  §-a alap ján a me zõ gaz da sá gi ter me lõk
a tá mo ga tott egye dek után leg fel jebb 13 000 Ft támoga -
tásra jo go sul tak.

Anyajuhtartás támogatása

6.  §

Az R. 30–34.  §-a alap ján anya ju hok után egye den ként
leg fel jebb 1500 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be. Amennyi -
ben a me zõ gaz da sá gi ter me lõ juh te jet vagy -tej ter mé ket
ér té ke sít, úgy a tá mo ga tás mér té ke anya juh egye den ként
leg fel jebb 1200 Ft.

Kedvezõtlen adottságú területeken történõ
anyajuhtartás támogatása

7.  §

Az R. 35–36.  §-a alap ján a tá mo ga tott egye den ként leg -
fel jebb 1180 Ft anya juh-ki egé szí tõ tá mo ga tás ve he tõ
igény be.

Egyes szántóföldi növények termesztésének támogatása

8.  §

Az R. 39–43.  §-a alap ján a szán tó föl di nö vény ter mesz -
té si tá mo ga tás jog cí men hek tá ron ként leg fel jebb 12 765 Ft 
ve he tõ igény be.

2006/89. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 6355



Dohány termesztésének támogatása

9.  §

(1) Az R. 44–47.  §-a alap ján a Bur ley do hány-ter mesz té si
tá mo ga tás ke re té ben hek tá ron ként leg fel jebb 779 000 Ft
 vehetõ igény be.

(2) Az R. 44–47.  §-a alap ján a Vir gi nia dohány-termesz -
tési tá mo ga tás ke re té ben hek tá ron ként leg fel jebb 985 000 Ft
ve he tõ igény be.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás tel jes össze -
ge csak ab ban az eset ben ve he tõ igény be, ha a do hány ter -
me lõ leg alább 1,45 ton na/hek tár át lag ter més figye lembe -
véte lével meg ál la pí tott do hányt ér té ke sí tett a dohány -
termelõi cso port ré szé re.

(4) Amennyi ben a do hány ter me lõ 1,25–1,44 ton na/hek -
tár át lag ter més figye lembe véte lével meg ál la pí tott do hányt 
ér té ke sí tett a do hány ter me lõi cso port ré szé re, úgy a tá mo -
ga tás mér té ke az (1)–(2) be kez dés ben meg ál la pí tott
összeg 85%-a.

(5) Amennyi ben a do hány ter me lõ 1–1,24 ton na/hek tár
át lag ter més figye lembe véte lével meg ál la pí tott do hányt
 értékesített a do hány ter me lõi cso port ré szé re, úgy a tá mo -
ga tás mér té ke az (1)–(2) be kez dés ben meg ál la pí tott
összeg 75%-a.

(6) A (4)–(5) be kez dés sze rin ti eset ben az érin tett te rü -
let re vo nat ko zó an to váb bi jog kö vet kez ményt nem kell
 alkalmazni.

(7) Amennyi ben a do hány ter me lõ 1 ton na/hek tár át lag -
ter més figye lembe véte lével meg ál la pí tott nál ke ve sebb
 dohányt ér té ke sí tett a do hány ter me lõi cso port ré szé re, úgy
az (1)–(2) be kez dés sze rin ti tá mo ga tás nem jár.

(8) A (3)–(7) be kez dé sek ben fog lalt ará nyo sí tást
 dohányfajtánként kü lön-kü lön kell figye lembe ven ni.

Héjas gyümölcsûek termesztésének támogatása

10.  §

Az R. 48.  §-a alap ján hé jas gyü möl csû ek termeszté -
sének tá mo ga tá sa jog cí men hek tá ron ként leg fel jebb
31 000 Ft tá mo ga tás ve he tõ igény be.

Energetikai célból termesztett egyes növényfajták
támogatása

11.  §

Az R. 49–51.  §-a alap ján
a) az R. 1.  §-a 26. pont já nak a)–d), va la mint g)–h) al -

pont jai sze rin ti nö vé nyek ese té ben leg fel jebb 7600 Ft,
b) az R. 1.  §-a 26. pont já nak e), va la mint i)–m) al pont -

jai sze rin ti nö vé nyek ese té ben leg fel jebb 20 000 Ft,

c) az R. 1.  §-a 26. pont já nak f) al pont ja sze rin ti nö vény
ese té ben leg fel jebb 46 900 Ft
hek tá ron kén ti tá mo ga tás ve he tõ igény be.

Rizs termesztésének támogatása

12.  §

Az R. 52.  §-a alap ján a rizs ter mesz té sé nek tá mo ga tá sa
jog cí men hek tá ron ként leg fel jebb 66 000 Ft ve he tõ igény be.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg:
a) az R. 1.  §-ának 26. pont ja az aláb bi m) al pont tal egé -

szül ki:
(E ren de let al kal ma zá sá ban)
„m) cu kor ré pa,”

b) az R. 20.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül ki:
„(3) Az MVH a 11.  § sze rin ti ha tá ro za tot leg ké sõbb

2007. feb ru ár 15-ig meg kül di a me zõ gaz da sá gi terme -
lõnek.”

c) az R. 24.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyát
vesz ti;

d) az R. 24.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „(3) be kez dés
d) és e) pont ja i ban” szö veg rész he lyé be a „(3) be kez dés
d) pont já ban és a (8) be kez dés ben” szö veg rész lép;

e) az R. 24.  §-a ki egé szül az aláb bi (8) be kez dés sel:
„(8) A tá mo ga tás alap já ul figye lembe ve he tõ ál lat lét -

szám ban az üszõk ará nya a bir to kon tar tás tel jes ide je alatt
leg fel jebb 40% le het.”

f) az R. 25.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A pót lás ab ban az eset ben fo gad ha tó el, ha)
„b) a me zõ gaz da sá gi ter me lõ a ki esés té nyét, va la mint

a pót lás ként be ál lí tott ál la tot az MVH ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon a pót lás be je len té sé vel egy idõ ben,
de leg ké sõbb a pót lás ra elõ írt ha tár idõt kö ve tõ 10 na pon
be lül, a kö te le zõ bir to kon tar tás utol só 60 nap já ban ki e sõ és 
nem pó tolt ál la to kat a ki esést kö ve tõ 10 na pon be lül
a  mezõgazdasági ter me lõ la kó he lye, il let ve szék he lye sze -
rint ille té kes me gyei MVH Ki ren delt ség hez a ki esés okát
iga zo ló ál lat or vo si iga zo lást mel lé kel ve be je len ti és”

g) az R. 37.  §-a az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki, és
az ere de ti (3)–(9) be kez dés szá mo zá sa (4)–(10) bekez -
désre vál to zik:

„(3) Az egyes szán tó föl di nö vé nyek, il let ve do hány
 termesztésének tá mo ga tá sa ese tén a ve té si idõ re az
1973/2004/EK ren de let 45. cik ké ben meg ha tá ro zott leg -
ké sõb bi idõ pon tot kell al kal maz ni.”

6356 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2006/89. szám



h) az R. 44.  §-ának (2)–(4) be kez dé se ha tá lyát vesz ti;

i) az R. 49.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban az
„i)–l) al pont” ki fe je zés he lyé be „i)–m) al pont” ki fe je zés
lép.

14.  §

E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg a do hány ter -
me lés hez kö tött nem ze ti tá mo ga tá si jo go sult ság ról  szóló
51/2006. (VII. 5.) FVM ren de let 3.  §-ának (2) és (3) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A do hány ter me lõi cso port a tag ja ré szé re az õt meg -
il le tõ do hány tá mo ga tá si jo go sult ság ról elsõ al ka lom mal
leg ké sõbb 2006. au gusz tus 15-éig iga zo lást ál lít ki, amely
tar tal maz za a ter me lõi cso port tag já nak:

a) ne vét,
b) re giszt rá ci ós szá mát,
c) a tá mo ga tá si jo go sult ság 2.  § b) pont ja sze rint meg -

állapított mér té két.
(3) A do hány ter me lõi cso port 2006. au gusz tus 15-e után 

a (2) be kez dés sze rin ti iga zo lást nem ál lít hat ki.”

15.  §

Az anya kecs ke tar tás tá mo ga tá sá ról  szóló 4/2006.
(I. 20.) FVM ren de let 2.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) A tá mo ga tás ra jo go sult nak járó tá mo ga tá si összeg
ki fi ze té sé re 2007. ja nu ár 1-jé tõl kez dõ dõ en 2007. jú -
nius 30-ig ke rül sor.”

Gráf Jó zsef s. k.,
föld mû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si

mi nisz ter

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 Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat -
ról (a továb biak ban: ÁNTSZ)  szóló 1991. évi XI. tör vény

15.  §-ának (6) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján
a Ma gyar Hon véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz egész -
ség ügyi-jár vány ügyi kö ve tel mé nyek rõl, azok el lá tá sá nak,
va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol -
gá lat tal való együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl  szóló 21/2003.
(VI. 24.) HM–ESZCSM együt tes ren de le tet (a továb biak -
ban: R.) a kö vet ke zõk sze rint mó do sít juk:

1.  §

(1) Az R. 2.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed:]
„b) az MH hi va tá sos, szer zõ dé ses ka to na ál lo má nyá ra,

ön kén tes tar ta lé kos ál lo má nyá ra, köz tiszt vi se lõ i re, köz al -
kal ma zot ta i ra és mun ka vál la ló i ra, va la mint a ka to nai ok ta -
tá si in téz mé nyek hall ga tó i ra (a továb biak ban együtt: sze -
mé lyi ál lo mány),”

(2) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) E ren de let sza bá lya it a kül föl dön tel je sí tett szol gá -

lat köz egész ség ügyi fel ügye le te so rán is al kal maz ni kell.”

2.  §

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

„(3) Az MH sze mé lyi ál lo má nya kö ré ben min den jár vá -
nyo san vagy szór vá nyo san (spo ra di ku san) fel lé põ, je len -
tés re kö te le zett fer tõ zõ meg be te ge dést vagy an nak gya nú -
ját is, a di ag nó zist fel ál lí tó or vos nak (csa pat és in té ze ti ta -
go zat ból) az ÁNTSZ meg be te ge dés he lye sze rin ti te rü le ti -
leg ille té kes vá ro si, fõ vá ro si ke rü le ti in té ze té nek, va la mint 
a Szol gá lat nak a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha -
tár idõ kön be lül be kell je len te ni a kö vet ke zõ mó don:

a) a be- és ki je len tõ la pot az ész le lõ or vos meg kül di a
vá ro si tisz ti fõ or vos nak cí mez ve úgy, hogy a meg jegy zés
ro vat ban a „HM” meg kü lön böz te tõ jel zést tün te ti fel,

b) a fer tõ zõ be te gek be je len té se az MH Egész ség ügyi
Pa rancs nok ság (a továb biak ban: MH EüP) pa rancs no ká -
nak alá ren delt egész ség ügyi szol gá la tok ál tal a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott be je len té si kö te le zett sé gen túl,
a kü lön in téz ke dés ben meg ha tá ro zot tak sze rint tör té nik.”

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

„(5) A hon véd sé gi szer ve ze tek nél fel lé põ jár vá nyok,
 illetve kü lö nö sen ve szé lyes jár vá nyos meg be te ge dé sek
 leküzdésével és más köz egész ség ügyi ese mé nyek oka i nak
meg szün te té sé vel kap cso lat ban fel me rü lõ pénzügyi-
 anyagi szük ség le tek biz to sí tá sa ér de ké ben a Szol gá lat az
MH EüP pa rancs no ka út ján ja vas la tot tesz a hon vé del mi
mi nisz ter nek.”
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3.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7. § (1) A Szol gá lat a köz egész ség ügy és jár vány ügy

fel ügye le té vel és az egész ség fej lesz tés sel kap cso la tos fel -
ada ta it az MH EüP alá ren delt sé gé be tar to zó, meg elõ zõ
egész ség ügyi szak mai fel ada to kat el lá tó in té zet szerve -
zeti-szakmai bá zi sán hajt ja vég re.

(2) A Szol gá lat szak mai irá nyí tá sát hon véd-tisz ti fõ or -
vos ként az MH EüP ki je lölt ve ze tõ je lát ja el.

(3) A Szol gá lat he lyet tes hon véd-tisz ti fõ or vo sa it, va la -
mint a hon véd-tisz ti or vo sa it a Szol gá lat hon véd-tisz ti fõ or -
vo sa je lö li ki – egyet ér tés ben az or szá gos tisz ti fõ or vos -
sal – az MH EüP alá ren delt sé gé be tar to zó, meg elõ zõ
egész ség ügyi szak mai fel ada to kat el lá tó in té zet sze mé lyi
ál lo má nyá ból az aláb bi meg osz lás sze rint:

a) he lyet tes hon véd-tisz ti fõ or vos: 2 fõ;
b) hon véd-tisz ti or vo sok:
ba) jár vány ügy szak te rü let rõl: 3 fõ,
bb) köz egész ség ügy, hi gi é nia, kör nye zet-egész ség ügy

szak te rü let rõl: 2 fõ,
bc) mun ka egész ség ügy, ké mi ai biz ton ság szak te rü let -

rõl: 1 fõ,
bd) ál lat egész ség ügy szak te rü let rõl: 1 fõ,
be) egész ség ne ve lés szak te rü let rõl: 1 fõ.
(4) A Szol gá lat köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye -

lõi az MH EüP alá ren delt sé gé be tar to zó, meg elõ zõ egész -
ség ügyi szak mai fel ada to kat el lá tó in té zet sze mé lyi ál lo -
má nyá ban köz egész ség ügyi fel ügye lõi be osz tást be töl tõ
tag jai.

(5) A Szol gá lat tag ja it – ere de ti be osz tá suk el lá tá sa mel -
lett – a hon vé del mi mi nisz ter bíz za meg. Ré szük re a Ma -
gyar Hon véd ség szer zõ dé ses és hi va tá sos ál lo má nyú ka to -
ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV. tör vény
53.  §-ának meg fele lõen dí ja zás jár.

(6) Az MH hon véd-tisz ti fõ or vos jog kö ré ben:
a) irá nyít ja a Szol gá lat mû kö dé sét és a jog sza bá lyok

ke re tei kö zött meg ha tá roz za a Szol gá lat fel ada ta it, va la -
mint a Szol gá lat az (1) be kez dés sze rin ti in téz mény ben
mû kö dõ tag ja i nak te rü le ti és szak mai ha tás kö rét,

b) elvi szak mai ál lás fog la lást ad ki,
c) gya ko rol ja az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel ügye -

le ti jog kö rö ket,
d) el lát ja mind azon fel ada to kat, ame lye ket jog sza bály,

il let ve egyéb ren del ke zés a ha tás kö ré be utal.
(7) A (2) és a (3) be kez dés sze rin ti or vo sok, va la mint az

ál lat or vos és a köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõi a
Szol gá lat tag ja i ként – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott te rü le ti, szak mai ha tás kö rük ben – ha tó sá gi jog kör rel
ren del kez nek.”

4.  §

Az R. 8.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A szak mai fel ügye le tet elsõ fo kon a hon véd-tisz ti -
or vo sok gya ko rol ják.

(2) Az el sõ fo kú ha tá ro zat el len be nyúj tott fel leb be zést
má sod fo kon a hon véd tisz ti fõ or vos bí rál ja el.

(3) A köz egész ség ügyi el len õr zés so rán a hon véd-tisz ti -
or vos és/vagy a köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõ a
köz egész ség ügyi vagy a jár vány ügyi te vé keny ség kö ré be
tar to zó, sú lyos ve szélyt je len tõ hi á nyos sá gok, sza bály sze -
gé sek ész le lé se ese tén, a ve szé lyes gya kor lat vagy hely zet
meg szün te té sé ig jo go sult és kö te les a te vé keny sé get azon -
nal kor lá toz ni vagy fel füg gesz te ni, to váb bá a szük sé ges
óv in téz ke dé se ket el ren del ni.”

5.  §

(1) Az R. 9.  §-ának (1)–(3) be kez dé sei he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A Szol gá lat tag ja az el len õr zé sek ered mé nyét a
hely szí nen jegy zõ könyv ben vagy hi va ta los fel jegy zés ben
rög zí ti, in téz ke dé sét a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL.
tör vény (a továb biak ban: Ket.) 71.  § (1) be kez dé se sze rint
ha tá ro zat for má já ban adja ki.

(2) A jegy zõ köny vet vagy a hi va ta los fel jegy zést 4 pél -
dány ban kell el ké szí te ni, amely nek 1. szá mú pél dá nyát az
el len õr zött szer ve zet pa rancs no ka, il let ve az õ meg bí zott ja 
kap ja. A jegy zõ könyv 2. pél dá nyát köz pon ti nyil ván tar tás
cél já ból a hon véd-tisz ti fõ or vos nak, a 3. szá mú pél dányt tá -
jé koz ta tá sul a ha de rõ ne mi egész ség ügyi fõ nök nek kell
meg kül de ni, a 4. szá mú pél dány irat tár ba he lye zen dõ. A
jegy zõ könyv 1., 2. és 3. szá mú pél dá nya 5 évig, a 4. szá mú
pél dá nya 30 évig – rák kel tõ anyag ex po zí ci ó já ban dol go zó 
sze mé lyi ál lo mány ese té ben 50 évig – meg õr zen dõ.

(3) Az el len õr zés rõl ké szült jegy zõ könyv – a Ket. 39.  §
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot ta kon túl – tar tal maz za az
el len õr zést vég zõk és az el len õr zött szer ve zet ré szé rõl
részt ve võk ne vét és be osz tá sát.”

(2) Az R. 9.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül ki:
„(6) Az el len õr zés rõl a hi va ta los fel jegy zést a Ket. 39.  §

(6) be kez dé sé nek figye lembe véte lével kell el ké szí te ni.”

6.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11. § A Szol gá lat és az ÁNTSZ kö zöt ti együtt mû kö -

dést az or szá gos tisz ti fõ or vos és a hon véd-tisz ti fõ or vos
kö zö sen ko or di nál ja.”
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7.  §

Az R. 12.  §-ának (3)–(4) be kez dé sei he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A Szol gá lat szak mai fel ügye le tét az or szá gos tisz ti -
fõ or vos lát ja el, aki fel ügye le ti jog kö ré ben el jár va:

a) tá jé koz ta tást, ada tot, egyéb in for má ci ót kér het a
hon véd-tisz ti fõ or vos tól min den olyan, a Szol gá lat fel adat -
kö ré be tar to zó köz egész ség ügyi, jár vány ügyi, egész ség -
fej lesz té si és ál lat egész ség ügyi kér dés ben, amely pol gá ri
sze mé lye ket érint vagy érint het,

b) a hon véd-tisz ti fõ or vos meg ke re sé sé re szak mai kér -
dé sek ben ál lást fog lal, vé le ményt nyil vá nít,

c) a hon véd-tisz ti fõ or vost fel hív hat ja köz egész ség -
ügyi-jár vány ügyi, va la mint egész ség fej lesz té si in téz ke dé -
sek meg té te lé re, amennyi ben azok a pol gá ri la kos ság ér de -
ké ben szük sé ge sek. Az in téz ke dés el ma ra dá sa ese tén az
egész ség ügyért fe le lõs mi nisz ter út ján in téz ke dés cél já ból
meg ke re si a hon vé del mi mi nisz tert,

d) ja vas la to kat te het a hon véd-tisz ti fõ or vos nak a hon -
véd ség köz egész ség ügyi, jár vány ügyi, egész ség fej lesz té si 
hely ze té nek ja ví tá sa ér de ké ben,

e) éven te egy szer – ál ta la meg ha tá ro zott idõ ben – be -
szá mol tat ja a hon véd-tisz ti fõ or vost a Szol gá lat te vé keny -
sé gé rõl,

f) a Szol gá lat éves mun ka ter vé rõl vé le ményt nyil vá nít,
il let ve te ma ti kus ja vas lat tal él het a mun ka terv ki ala kí tá sá -
ban.

(4) A Szol gá lat az MH ille té kességi te rü le tét érin tõ köz -
egész ség ügyi vagy jár vány ügyi rend kí vü li ese mény, ka -
taszt ró fa ese tén együtt mû kö dik az or szá gos tisz ti fõ or vos -
sal és az ÁNTSZ ille té kes ha tó sá ga i val. Amennyi ben az
ese mény a pol gá ri köz egész ség ügyet érint he ti, úgy ar ról

kö te les ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni az Or szá gos Tisz ti fõ -
or vo si Hi va tal ké szen lé ti ügye le tét.”

8.  §

Az R. 13.  §-ának (2)–(3) be kez dé sei he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A hon véd-tisz ti fõ or vos el ké szí ti a Szol gá lat Szer -
ve ze ti és Mû kö dé si Sza bály za tát, me lyet az or szá gos tisz -
ti fõ or vos egyet ér té sé vel az MH EüP ve ze tõ je jó vá hagy.

(3) A Szol gá lat hon véd-tisz ti fõ or vo si, he lyet tes hon -
véd-tisz ti fõ or vo si, hon véd-tisz ti or vo si, va la mint köz -
egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõi iga zol vá nyá nak
min tá ját és an gol nyel vû szö ve gét a ren de let 1. szá mú mel -
lék le te tar tal maz za.”

9.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let  mel lék le te 
lép.

10.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, ez zel egy ide jû leg az R. 2.  §-ának (2) és (3) be kez dé se,
va la mint a 2. szá mú mel lék le te a ha tá lyát vesz ti.

Dr. Sze ke res Imre s. k., Dr. Mol nár La jos s. k.,
hon vé del mi mi nisz ter egész ség ügyi mi nisz ter
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Melléklet a 19/2006. (VII. 24.) HM–EüM együttes rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együt tes ren de let hez]

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
HONVÉDELMI MINISZTERE

Sor szám:
................ szá mú pél dány

MA GYAR HON VÉD SÉG
HON VÉD-TISZ TI FÕ OR VO SI, HE LYET TES HON VÉD-TISZ TI FÕ OR VO SI,

HON VÉD-TISZ TI OR VO SI, KÖZ EGÉSZ SÉG ÜGYI-JÁR VÁNY ÜGYI FEL ÜGYE LÕI IGA ZOL VÁNY

................................................................................ (név) ................................... (rf.) ......................................... (szol -
gá la ti iga zol vány szá ma) a Ma gyar Hon véd ség hon véd-tisz ti fõ or vo sa, he lyet tes hon véd-tisz ti fõ or vo sa, hon véd-tisz ti or -
vo sa, köz egész ség ügyi-jár vány ügyi fel ügye lõ je.

Ne ve zett jo go sult a Ma gyar Hon véd ség fel ada tá val kap cso la tos köz egész ség ügyi-jár vány ügyi kö ve tel mé nyek rõl,
azok el lá tá sá nak, va la mint az Ál la mi Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat tal való együtt mû kö dé sé nek rend jé rõl
 szóló 21/2003. (VI. 24.) HM–ESZCSM együt tes ren de let 2.  §-a (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó hon véd sé gi és kül -
föl di ka to nai szer ve ze tek va la mennyi lé te sít mé nyé be be lép ni és ott köz egész ség ügyi-jár vány ügyi el len õr zést vé gez ni,
in téz ke dést ten ni, er rõl je len te ni.

A hi vat ko zott HM–ESZCSM együt tes ren de let 8.  §-ának (4) be kez dé se alap ján az el len õr zött szer ve zet pa rancs no ka,
ve ze tõ je az el len õr zés fel té te le it biz to sí ta ni kö te les.

A meg bí zás vissza vo ná sig ér vé nyes.
Ez az iga zol vány a szol gá la ti iga zol vány egy ide jû be mu ta tá sá val ér vé nyes.

Bu da pest, ......................................

..........................................
hon vé del mi mi nisz ter

REPUBLIC OF HUNGARY
MINISTER OF DEFENCE

Num ber ...............................

HUNGARIAN DEFENCE FORCES CERTIFICATE FOR CHIEF/DEPUTY CHIEF MEDICAL
OFFICER/MEDICAL OFFICER/INSPECTOR OF MILITARY PUBLIC HEALTH SERVICE

To whom it may con cern we dec la re that, Mr./Ms ........................................................................................ (name)
....................... (rank) ............................................................ (No. of mi li ta ry I. D. Card) is the Chi ef Me di cal Of fi cer,
De puty Chi ef Me di cal Of fi cer, Me di cal Of fi cer, Ins pec tor of Mi li ta ry Pub lic He alth Ser vi ce.

The abo ve ment io ned per son is AUTHORIZED to en ter and to take any fi eld in ves ti ga ti ons and/or rest ric ti ve
me a su res ac cor ding to the prin cip les of Pub lic He alth on the ba sis of the law 21/2003. (VI. 24.) of Mi nist ry of De fen ce-
So ci al-Fa mily & He alth-Ca re Mi nist ry 2.  § (1) pa rag raph abo ut Hun ga ri an and Fo re ign Mi li ta ry Or ga ni za ti ons.

On the ba sis of law 8 § (4) of Mi nist ry of De fen ce-So ci al-Fa mily & He alth-Ca re Mi nist ry the Com man der of
cont rol led or ga ni za ti on is ob li ga ted to gu a ran tee the all cir cums tan ces of cont rol un der the law. This aut ho rity is va lid till 
withd ra wal.

This cer ti fi ca te is va lid only with Mi li ta ry I. D. Card un til its withd ra wal.

Bu da pest, ........................................

................................................
Mi nis ter of De fen ce
Re pub lic of Hun ga ry
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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 ügy vé dek rõl szó ló 1998. évi XI. tör vény 131. §-ának 
(1) be kez dé sé ben és a bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi
XIX. tör vény 604. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján – a leg fõbb ügyésszel egyet -
ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

1. §

(1) A párt fo gó ügy véd és a ki ren delt védõ ré szé re meg -
ál la pít ha tó díj ról és költ sé gek rõl szó ló 7/2002. (III. 30.)
IM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 6. §-ának (7) be kez dé se
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A vé dõt erre irá nyu ló in dít vá nyá ra a bün te tõ ügy
ira ta i nak ta nul má nyo zá sá ért min den meg kez dett 100 ol dal 
irat után – füg get le nül at tól, hogy az ügy ben hány ter helt
vé del mét lát ja el, az ira to kat hány al ka lom mal ta nul má -
nyoz ta, és hogy az ira to kat he lyet tes út ján tanulmá -
nyozta-e – a ki ren delt ügy vé di óra díj össze ge, de ügyen -
ként össze sen leg fel jebb a ki ren delt ügy vé di óra díj har -
minc szo ro sá nak meg fe le lõ össze gû mun ka díj il le ti meg.
A mun ka díj meg ál la pí tá sá nál nem ve he tõ fi gye lem be ar ról 
az el já rá si cse lek mény rõl ké szí tett jegy zõ könyv, ame lyen
a vé dõ részt vett, to váb bá olyan irat, ame lyet a védõ ké szí -
tett, vagy ön ál ló an, il let ve csa tol mány ként nyúj tott be.”

(2) Az R. 6. §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) A védõ dí ját és költ sé ge it a bûn ügyi költ sé gek elõ -

le ge zé sé re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint an nak fel me rü lé -
se kor az ál lam elõ le ge zi; a védõ dí ját és költ sé ge it az a
 bíróság, az ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság elõ le ge zi,
amely nek el já rá sa so rán az költ ség ként fel me rült. Az irat -
ta nul má nyo zá sért járó mun ka díj irán ti igényt a bün te tõ ügy 
nyo mo zá si, vád eme lé si és bí ró sá gi sza ká ban leg fel jebb
egy íz ben, leg ko ráb ban az irat ta nul má nyo zást kö ve tõ el já -
rá si cse lek mény al kal má val an nál a nyo mo zó ha tó ság nál,
ügyész nél, bí ró ság nál kell elõ ter jesz te ni, amely elõtt
a bün te tõ ügy fo lya mat ban van; ez elõ le ge zi meg a mun ka -
dí jat.”

2. §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k., Dr. Ve res Já nos s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti pénz ügy mi nisz ter

mi nisz ter

Az igazságügyi és rendészeti miniszter
5/2006. (VII. 24.) IRM

rendelete

a bíróságon kezelt letétekrõl  szóló
27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosításáról

A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
(a továb biak ban: Be.) 604.  §-a (2) be kez dé sé nek i) pont -
jában ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A bí ró sá gon ke zelt le té tek rõl  szóló 27/2003. (VII. 2.)
IM ren de let (a továbbiak ban: R.) 14.  §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A be fi ze té si la pon (át uta lá si nyom tat vá nyon) fel kell
tün tet ni:]

„b) a le tét faj tá ját (tel je sí té si, õr zé si, el nö ki le tét;
 óvadék),”

2.  §

Az R. 46–48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„46.  § (1) A pénz óva dék ként tör té nõ át vé te le iránt
 kérelmet nem kell elõ ter jesz te ni, a bí ró ság a le tét be he lye -
zett óva dék el fo ga dá sá ról nem hoz kü lön ha tá ro za tot.

(2) Az óva dé kot a bí ró ság le tét ke ze lõ jé nél kész pénz ben
vagy a bí ró ság le té ti szám lá já ra bank i át uta lás sal kell meg -
fi zet ni. Ha an nak fel té te lei a bí ró sá gon biz to sí tot tak, az
óva dék be fi ze té sét kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze tõ esz köz zel
is tel je sí te ni le het.

(3) Az óva dék kész pénz ben tör té nõ meg fi ze té se ese tén
a há rom pél dány ban ki ál lí tott be fi ze té si la pon fel kell tün -
tet ni:

a) a le tét faj tá ját (óva dék),
b) az óva dék össze gét szám mal és be tû vel,
c) az óva dék nyil ván tar tá si té tel szá mát,
d) a be fi ze tés idõ pont ját,
e) az óva dé kot meg ál la pí tó bí ró ság meg ne ve zé sét, a

ha tá ro zat szá mát, jog erõ re emel ke dé sé nek idõ pont ját,
f) ter mé sze tes sze mély le te võ ese té ben ne vét, cí mét és

sze mély azo nos sá gá nak iga zo lá sá ra szol gá ló ok má nyá nak
szá mát,

g) jogi sze mély le te võ ese té ben el ne ve zé sét, cí mét,
bank szám la szá mát és a ne vé ben el já ró ter mé sze tes sze -
mély ne vét, sze mély azo nos sá gá nak iga zo lá sá ra szol gá ló
ok má nyá nak szá mát,

h) ha a le te võ és an nak a ter helt nek a sze mé lye, aki nek
az ér de ké ben az óva dé kot le tett ék, kü lön bö zik, ez utób bi
ne vét, cí mét és – ha az ren del ke zés re áll – bank szám la szá -
mát,
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i) azt, hogy az óva dé kot mi lyen mó don ké rik vissza
(pos tai meg kül dés, sze mé lye sen tör té nõ át vé tel a letét -
kezelõnél, bank i át uta lás),

j) az óva dék át vé te lé re jo go sult ter helt vagy más sze -
mély (a továbbiak ban együtt: az óva dék át vé te lé re jo go -
sult) ne vét, cí mét és – ha az óva dék bank i át uta lás sal tör -
ténõ ki uta lá sát ké rik – bank szám la szá mát, to váb bá ter mé -
sze tes sze mély jo go sult ese té ben sze mély azo nos sá gá nak
iga zo lá sá ra szol gá ló ok má nyá nak szá mát, jogi sze mély
 jogosult ese té ben nyil ván tar tá si szá mát.

(4) Az óva dék bank i át uta lás sal tör té nõ meg fi ze té se ese -
tén az át uta lá si nyom tat vá nyon a (3) be kez dés a), b), e),
g) és h) pont já ban fog lal tak mel lett fel kell tün tet ni:

a) az át uta lá si meg bí zás kel tét,
b) ter mé sze tes sze mély le te võ ese té ben ne vét, cí mét,

sze mély azo nos sá gá nak iga zo lá sá ra szol gá ló ok má nyá nak
szá mát és bank szám la szá mát,

c) az óva dék át vé te lé re jo go sult sze mély ne vét és bank -
szám la szá mát.

47.  § (1) Kész pénz ben tör té nõ meg fi ze tés ese tén a le tét -
ke ze lõ az óva dék össze gét ak kor ve he ti át, ha a le te võ az
óva dé kot meg ál la pí tó jog erõs ha tá ro za tot át ad ta, a sze -
mély azo nos sá gát iga zol ta és a be fi ze té si la pon sze rep lõ
ada to kat hi ány ta la nul meg ad ta, vagy azok egyéb ként a
 letétkezelõ ren del ke zé sé re áll nak.

(2) A le tét ke ze lõ az óva dék kész pénz ben tör té nõ meg -
fizetését a pénz át vé te lé vel egy ide jû leg a be fi ze té si lap egy 
pél dá nyá nak a le te võ ré szé re tör té nõ át adá sá val iga zol ja.
A le tét ke ze lõ a be fi ze té si la pot an nak át adá sa kor az alá írá -
sá val és a bí ró ság hi va ta los bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val
lát ja el.

(3) A le tét ke ze lõ az óva dék bank i át uta lás sal tör té nõ
meg fi ze té sé rõl iga zo lást ál lít ki, ha a le te võ az át uta lá si
nyom tat vá nyon sze rep lõ ada to kat hi ány ta la nul meg ad ta,
vagy azok egyéb ként a le tét ke ze lõ ren del ke zé sé re áll nak,
az óva dék össze gét a le té ti szám lán jó vá ír ták és a jó vá írást
tar tal ma zó szám la ki vo nat a le tét ke ze lõ höz meg ér ke zett.
A le tét ke ze lõ az iga zo lást az alá írá sá val és a bí ró ság hi va -
ta los bé lyeg zõ jé nek le nyo ma tá val lát ja el és azt a le te võ
ré szé re meg kül di.

(4) Az óva dék bank i át uta lás sal tör té nõ meg fi ze té sé rõl
 szóló iga zo lás ki ál lí tá sá val egy ide jû leg a le tét ke ze lõ az
óva dék nak nyil ván tar tá si té tel szá mot ad.

(5) A BGH a Ma gyar Ál lam kincs tár nak a bí rói le té ti
szám lát ve ze tõ te rü le ti fi ók já tól min den mun ka nap be szer -
zi a szám la ki vo na tot; ha a szám la ki vo nat óva dék jóvá -
írását tar tal maz za, azt még ugyan azon a mun ka na pon
 eljuttatja a le tét ke ze lõ nek.

(6) Ha az át utalt összeg az óva dék ként meg ál la pí tott
össze get meg ha lad ja, a le tét ke ze lõ a több let össze get
– a vissza uta lás sal kap cso la tos költ sé gek kel csök ken tett
összeg ben – a le te võ ré szé re vissza utal ja.

(7) A le tét az óva dék meg fi ze té se (2) vagy (3) be kez dés
sze rin ti iga zo lá sá nak idõ pont já ban jön lét re.

48.  § (1) A le tét ke ze lõ a be fi ze té si lap (a bank i át uta lás -
sal tör té nõ meg fi ze tés rõl ki ál lí tott iga zo lás) egy pél dá nyát

az óva dék meg fi ze té sé nek iga zo lá sá tól szá mí tott 1 órán
be lül át ad ja a ke ze lõ iro dá nak vagy köz vet le nül a bí ró nak.

(2) Ha a le tét ke ze lõ a be fi ze té si la pot (a bank i át uta lás -
sal tör té nõ meg fi ze tés rõl ki ál lí tott iga zo lást) a kezelõ -
irodának adta át, a ke ze lõ iro da azt a bün te tõ ügy ira ta i hoz
sze re li, és az ira to kat 1 órán be lül át ad ja a bí ró nak.”

3.  §

Az R. 50–53.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„50.  § (1) A kész pénz ben meg fi ze tett óva dék ki uta lá sa
pos tai meg kül dés sel, az óva dék át vé te lé re jo go sult ál ta li
sze mé lyes át vé tel lel vagy bank i át uta lás sal tör tén het.

(2) A bank i át uta lás sal meg fi ze tett óva dék ki uta lá sa
 átutalással tör té nik.

(3) El té rõ ren del ke zés hi á nyá ban a le tét ke ze lõ az óva -
dé kot a ter helt ré szé re utal ja ki. Ha a ter helt tel jes bizo -
nyító ere jû ma gán ok irat ba fog lalt nyi lat ko za tá ban az óva -
dék más sze mély ré szé re tör té nõ ki uta lá sát kéri, az óva dé -
kot a nyi lat ko zat ban meg je lölt sze mély nek kell ki utal ni,
ha a ki uta lá sig a ter helt nek a meg je lölt sze mély ne vét és
bank szám la szá mát tar tal ma zó nyi lat ko za tát a le tét ke ze lõ -
nek el jut tat ták. A nyi lat ko zat a ki uta lás alap já ul ak kor
 fogadható el, ha ab ban az óva dék át vé te lé re jo go sult
 személy hoz zá já rul ah hoz, hogy a ki uta lás tel je sí té sé hez
szük sé ges ada ta it a le te võ a bí ró ság nak meg ad ja.

51.  § (1) Az óva dék ki uta lá sá ról a bí ró ság nem hoz
 külön ha tá ro za tot, a le tét ke ze lõ az óva dé kot az an nak át -
vételére jo go sult (örö kö se, jog utód ja) ré szé re az óva dék
vissza adá sá ról ren del ke zõ jog erõs ha tá ro zat alap ján, a be -
fi ze té si la pon (át uta lá si nyom tat vá nyon) fel tün te tett
 módon utal ja ki.

(2) Az óva dék át vé te lé re jo go sult a száz ezer fo rin tot
meg ha la dó össze gû óva dé kot sze mé lye sen ak kor ve he ti át, 
ha a vissza vé tel irán ti igé nyét a vissza vé telt két nap pal
meg elõ zõ en a le tét ke ze lõ nél be je len tet te.

(3) Ha az óva dék ki uta lá sa bank i át uta lás sal tör té nik,
a ki uta lás ra az át uta lás sal kap cso la tos költ sé gek kel csök -
ken tett összeg ben ke rül sor.

52.  § Ha a ter helt a Be. 148.  §-ának (4) be kez dé se alap -
ján el vesz tet te a jo gát az óva dék össze gé re, az er rõl  szóló
jog erõs ha tá ro zat kéz hez vé te lét köve tõen a le tét ke ze lõ az
óva dék össze gét át utal ja a 39.  § (2) be kez dé sé ben meg -
határozott szám lá ra.

53.  § Ha a ter helt az óva dék vissza adá sa irán ti ké rel mét
köz vet le nül a le tét ke ze lõ nél ter jesz ti elõ, a le tét ke ze lõ
a ké rel met ha la dék ta la nul to váb bít ja a bí ró ság ré szé re.”

4.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép
 hatályba.
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(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a bí ró sá -
gon ke zelt le té tek rõl  szóló 27/2003. (VII. 2.) IM ren de let
és a bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa
 során a bí ró sá gok ra és egyéb szer vek re há ru ló fel ada tok ról 
 szóló 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
31/2003. (VII. 18.) IM ren de let 1.  §-ának (2)–(4) bekez -
dése és 3.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
a) 44.  §-ának má so dik mon da tá ban az „el fo ga dá sá ról”

szó he lyé be a „meg ál la pí tá sá ról” szó,
b) 45.  §-ában az „el fo ga dá sa” szó he lyé be a „meg ál la -

pí tá sa” szó,
c) 49.  §-ában a „le te võ” szó he lyé be a „ter helt” szó

lép.

Dr. Pet ré tei Jó zsef s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter

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 köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
(a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör vény) 94.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján – szak kép zés te kin te té ben a szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a kö vet ke zõ ket ren de -
lem el:

1.  §

A 2006/2007. tan év rend jé rõl  szóló 4/2006. (II. 24.) OM 
ren de let (a továb biak ban: R.) 8.  §-ának (2) be kez dé se a
követ kezõ má so dik és har ma dik mon dat tal egé szül ki:

„A mé rés nap ja ta ní tá si nap nak mi nõ sül, me lyet az érin -
tett ta nu lók a mé rés ben való rész vé tel lel tel je sí te nek.
Továb bi kö te le zõ tan órai fog lal ko zás szá muk ra nem szer -
vez he tõ.”

2.  §

Az R. 1. szá mú mel lék le té nek I. Érett sé gi vizs ga idõ sza -
kok, vizs ga na pok” fõ cí men be lül a „2. A 2007. évi má -
jus–jú ni u si érett sé gi vizs gák” címû ré sze he lyé be az e ren -
de let 1. szá mú mel lék le te lép.

3.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „II. Szak mai vizs ga -
idõ sza kok, vizs ga na pok” címû rész 1. pont já nak be ve ze tõ
ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1. A szak kö zép is ko lák ban, a szak is ko lák ban, a spe ci á -
lis szak is ko lák ban a szak mai vizs gák írás be li és szó be li
(gya kor la ti) vizs ga ré szét – a 2–5. és a 7. pont ban meg ha tá -
ro zot tak ki vé te lé vel – az aláb bi idõ ben kell megszer -
vezni:”

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le té nek „II. Szak mai vizs ga -
idõ sza kok, vizs ga na pok” címû ré sze a kö vet ke zõ 7. pont -
tal egé szül ki:

„7. A szak kö zép is ko lák ban a szak mai vizs gák írás be li
vizs ga ré sze má jus 28-án is meg szer vez he tõ (írás be li pót -
nap) ab ban az eset ben, ha a vizs gá zó szak mai vizs gát, va -
la mint érett sé gi vizs gát is tesz és az írás be li vizs gák azo -
nos nap ra esõ idõ pont jai nem te szik le he tõ vé a mind két
vizs gán való rész vé telt. A vizs ga idõ pon tok egy be esé sé rõl, 
az írás be li pót nap igény be vé te lé nek szük sé ges sé gé rõl a
szak kö zép is ko la a vizs ga be je len tés és té tel igény lés meg -
kül dé sé vel egy ide jû leg ér te sí ti a szak ké pe sí té sért fe le lõs
mi nisz tert és a szak mai vizs ga írás be li té te lét biz to sí tó
 intézményt.”

4.  §

Az R. 2. szá mú mel lék le té nek III. és IV. ré sze he lyé be
az e ren de let 2. szá mú mel lék le té vel ki adott III. és IV. rész
lép.

5.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 3. na pon lép ha tály ba.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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1. szá mú mel lék let a 3/2006. (VII. 24.) OKM rendelethez

[1. szá mú mel lék let a 4/2006. (II. 24.) OM ren de let hez]

[I. Érettségi vizsgaidõszakok, vizsganapok]

„2. A 2007. évi má jus–jú ni u si érett sé gi vizs gák

Emelt szin tû érett sé gi vizs ga Kö zép szin tû érett sé gi vizs ga Idõ pont

Írás be li érett sé gi
vizs gák

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

nem ze ti sé gi nyelv és iro da lom,
nem ze ti sé gi nyelv

má jus 4., 8.00

ma gyar nyelv és iro da lom,
ma gyar mint ide gen nyelv

ma gyar nyelv és iro da lom,
ma gyar mint ide gen nyelv

má jus 7., 8.00

ma te ma ti ka ma te ma ti ka má jus 8., 8.00

tör té ne lem tör té ne lem má jus 9., 8.00

an gol nyelv an gol nyelv má jus 10., 8.00

né met nyelv né met nyelv má jus 11., 8.00

fi zi ka fi zi ka má jus 14., 8.00

rajz és vi zu á lis kul tú ra rajz és vi zu á lis kul tú ra má jus 14., 14.00

ké mia ké mia má jus 15., 8.00

föld rajz, ének-ze ne föld rajz, ének-ze ne má jus 15., 14.00

in for ma ti ka má jus 16., 8.00

la tin nyelv, hé ber nyelv la tin nyelv, hé ber nyelv má jus 16., 14.00

bi o ló gia bi o ló gia má jus 17., 8.00

em ber is me ret és eti ka,
em ber és tár sa da lom is me ret-eti ka,

társadalom ismeret

má jus 17., 14.00

in for ma ti ka má jus 18., 8.00

mû vé sze ti tár gyak mû vé sze ti tár gyak má jus 18., 14.00

fran cia nyelv fran cia nyelv má jus 21., 8.00

fi lo zó fia, nem ze ti sé gi nép is me ret,
cél nyel vi ci vi li zá ció

nem ze ti sé gi nép is me ret má jus 21., 14.00

olasz nyelv olasz nyelv má jus 22., 8.00

moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret,
drá ma

moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret má jus 22., 14.00

spa nyol nyelv spa nyol nyelv má jus 23., 8.00

hit tan má jus 23., 14.00

orosz nyelv,
egyéb nyel vek

orosz nyelv,
egyéb nyel vek

má jus 24., 8.00

egyéb köz pon ti kö ve tel mé nyek re
épü lõ vagy egye di leg akk re di tált

vizs ga tár gyak

egyéb köz pon ti kö ve tel mé nyek re
épü lõ vagy egye di leg akk re di tált

vizs ga tár gyak

má jus 24., 14.00

szak mai elõ ké szí tõ tan tár gyak szak mai elõ ké szí tõ tan tár gyak má jus 25., 8.00

szó be li vizs gák jú ni us 7–13.

szó be li vizs gák jú ni us 18–29.

”
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2. számú melléklet
a 3/2006. (VII. 24.) OKM rendelethez

[2. szá mú mel lék let
a 4/2006. (II. 24.) OM ren de lethez]

„III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

A 7–8. évfolyam versenyei

„Nyel vünk ben élünk” ma gyar nyel vi kom mu ni ká ci ós
ver seny

„Szép Ma gyar Be széd” ver seny 5–8. év fo lya mos
 tanulók szá má ra

Si mo nyi Zsig mond Kár pát-me den cei he lyes írá si
 verseny

Or szá gos tör té ne lem ta nul má nyi ver seny
Or szá gos an gol nyel vi ver seny
Or szá gos né met nyel vi ver seny
Or szá gos orosz nyel vi ver seny
Var ga Ta más ma te ma ti ka ver seny
ABACUS ma te ma ti kai pont ver seny
Zrí nyi Ilo na ma te ma ti ka ver seny
Bo lyai ma te ma ti ka csa pat ver seny
Koz ma Lász ló V. or szá gos in for ma ti ka al kal ma zói

 tanulmányi ver seny
Her man Ottó or szá gos bi o ló gia ver seny
He ve sy György or szá gos ké mia ver seny
Öve ges Jó zsef fi zi ka ver seny
Le hocz ky Já nos VIII. or szá gos kom plex kör nye ze ti

 emlékverseny
Te le ki Pál or szá gos föld rajz-föld tan ver seny
Ba logh Já nos or szá gos kör nye zet- és egész ség vé del mi

csa pat ver seny
VIII. Or szá gos tech ni ka ver seny
A moz gó kép tit kai
Or szá gos tu do má nyos di ák kö ri kon fe ren cia (OTDK)

10–14 éves ta nu lók nak
„Együtt egy má sért” ma gyar nyel vû, ci gány tár gyú vers-  

és pró za mon dó ver seny
Hal lás sé rült ta nu lók XXI. or szá gos Hany vá ri Pál kom -

mu ni ká ci ós em lék ver se nye
Si ket ta nu lók XXV. Bor bély Sán dor or szá gos tanul -

mányi ver se nye
A ta nu lás ban aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát

el lá tó ál ta lá nos is ko lák ta nu ló i nak XXXII. or szá gos
 komplex ta nul má nyi ver se nye

XXIII. Koncz De zsõ or szá gos ta nul má nyi ver seny az
ér tel mi leg aka dá lyo zott ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá sát el lá tó
ál ta lá nos is ko lák di ák jai szá má ra

A 7–10. évfolyam versenyei

Ábel Jenõ or szá gos la tin ta nul má nyi ver seny
Bod Pé ter or szá gos könyv tár hasz ná la ti ver seny
Kö MaL ma te ma ti ka-fi zi ka-szá mí tás tech ni ka pont ver seny

Nem zet kö zi „Ken gu ru” ma te ma ti ka ver seny
Ne mes Ti ha mér szá mí tás tech ni kai ver seny
Logo or szá gos szá mí tás tech ni kai ta nul má nyi ver seny
Less Nán dor or szá gos föld rajz ver seny
Dr. Árok szál lá sy Zol tán bi o ló gia-kör nye zet vé del mi

ver seny
Cu rie kör nye zet vé del mi em lék ver seny
„Ti szán in nen – Du nán túl” or szá gos nép dal ének lé si

mi nõ sí tõ ver seny

A 9–10. évfolyam versenyei

„Szép Ma gyar Be széd” ver seny
„Édes anya nyel vünk” or szá gos nyelv hasz ná la ti ver seny
Imp lom Jó zsef kö zép is ko lai he lyes írá si ver seny
Sa va ria or szá gos tör té ne lem ta nul má nyi ver seny
Glo ria Vic tis kö zép is ko lás tör té nel mi ve tél ke dõ
Pol gár az eu ró pai de mok rá ci á ban or szá gos ta nul má nyi

ver seny
Ma gyar or szág az én ha zám
Örök sé günk ’48
Eu ró pa – ál lam pol gá ri ve tél ke dõ
„Mit ránk hagy tak a szá za dok...” – a ma gyar mû ve lõ -

dés tör té net kor sza kai
Arany Dá ni el ma te ma ti kai ta nu ló ver seny
Ma te ma ti ka ha tá rok nél kül
Gor di usz ma te ma ti kai teszt ver seny
Iri nyi Já nos kö zép is ko lai ké mia ver seny
Ki ta i bel Pál kö zép is ko lai bi o ló gi ai és kör nye zet vé del mi 

ta nul má nyi ver seny
Bu gát Pál XXIV. or szá gos kö zép is ko lai ter mé szet is me -

re ti mû velt sé gi ve tél ke dõ
Ló czy La jos or szá gos kö zép is ko lai föld raj zi ta nul má nyi 

ver seny
Mi ko la Sán dor or szá gos te het ség ku ta tó fi zi ka ver seny
Or szá gos Szi lárd Leó fi zi ka ver seny
Ver mes Mik lós nem zet kö zi fi zi ka ver seny
Tu do má nyos di ák kö rök VII. or szá gos kon fe ren ci á ja

IV. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
szakmailag támogatott tanulmányi versenyek

Ol vass ve lünk! – A Nagy Könyv 100 leg nép sze rûbb
 regényébõl

„A ki egye zés és kora” or szá gos kom plex mû velt sé gi
 vetélkedõ

„Je les na pok a mû vé sze tek tük ré ben”
„Em ber-Föld-Vi lág egye tem” Kár pát-me den cei komp -

lex ter mé szet tu do má nyi csa pat ver seny
„Élet vi tel és gya kor la ti is me re tek 2007.” or szá gos

 tanulmányi ver seny
Or szá gos lo gi ka ver seny
Az in for má ció ha ta lom..., ha tal mas aka rok len ni!
Or szá gos spa nyol nyel vû vers- és pró za mon dó ver seny
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Szak is ko lá sok di ák szín ját szó fesz ti vál ja
Szak is ko lá sok vers- és pró za mon dó ver se nye
„Ref lek tor fény ben” moz gó kép kul tú ra és mé dia is me ret

ver seny
Cu rie ké mia em lék ver seny
Bé ké si György fi zi ka em lék ver seny
Or szá gos kö zép is ko lai il lem ta ni csa pat ver seny
Kaán Ká roly or szá gos ter mé szet és kör nye zet is me re ti

ver seny
Or szá gos köz le ke dé si is me re tek ver seny”

Az oktatási és kulturális miniszter
4/2006. (VII. 24.) OKM

rendelete

egyes ingatlanok mûemléki védettségének
megszüntetésérõl, illetve mûemlékké nyilvánításáról

A kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl  szóló 2001. évi
LXIV. tör vény 32. és 35.  §-a alap ján a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

(1) Meg szün te tem a Bu da pest XII. ke rü let, Béla
 király út, 9529/3 hely raj zi szá mú in gat lan 15709 törzs -
számú mû em lé ki vé dett sé gét, mert az in gat lan te lek ala kí -
tá sa kö vet kez té ben há rom ön ál ló in gat lan jött lét re, ame -
lyek kö zül a 9529/5 és 9529/6 hely raj zi szá mú in gat lan
mû em lé ki ér té ket nem hor doz.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti te lek ala kí tás so rán lét re jött
9529/4 hely raj zi szá mú in gat lant mû em lék ké nyil vá ní tom.

(3) Mû em lé ki kör nye zet nek a 9529/5, 9529/6, 9533,
9549/26, 9549/27, 9549/36, 9549/37, 9550/2 hely raj zi
szá mú in gat la no kat, a 9532 hely raj zi szá mú köz te rü le tet,
va la mint a 9508 és 9548/1 hely raj zi szá mú köz te rü let fen ti
in gat la nok ál tal ha tá rolt sza ka szát je lö löm ki.

(4) Az örök ség vé del mi bír ság meg ál la pí tá sá nak alap -
jául szol gá ló ér ték szem pont já ból a mû em lé ket II. kate -
góriába so ro lom.

(5) A vé det té nyil vá ní tás cél ja a 19. szá za di for rás ház és
a 15. szá zad ban épült víz gyûj tõ fo lyo só épí té sze ti ér té ke i -
nek meg õr zé se.

2.  §

Az e ren de let ben mû em lé ki vé dett ség alá he lye zett épít -
mé nyek fenn tar tá sá ról, jó kar ban tar tá sá ról a mû em lék

 tulajdonosa, va gyon ke ze lõ je, il let ve a tu laj do no si jo gok
gya kor ló ja, to váb bá jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek -
ben in gye nes hasz ná ló ja a kul tu rá lis örök ség vé del mé rõl
 szóló 2001. évi LXIV. tör vény sze rint kö te les gondos -
kodni.

3.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

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 köz ok ta tás ról  szóló – több ször mó do sí tott – 1993. évi
LXXIX. tör vény (a továb biak ban: köz ok ta tás ról  szóló tör -
vény) 94.  §-a (1) be kez dé sé nek a) és f) pont já ban ka pott
fel ha tal ma zás alap ján, to váb bá a köz ok ta tás ról  szóló tör -
vény 8/A.  §-ának, 45.  §-ának (2) be kez dé sé ben, va la mint
131.  §-ának (6) be kez dé sé ben fog lal tak vég re haj tá sá ra
a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ke ret tan ter vek ki adá sá nak és jó vá ha gyá sá nak rend jé -
rõl, va la mint egyes ok ta tá si jog sza bá lyok mó do sí tá sá ról
 szóló 17/2004. (V. 20.) OM ren de let 1. szá mú mel lék le te
e ren de let mel lék le té vel egé szül ki.

2.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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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 hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 
1996. évi CXII. tör vény 235.  §-a (2) be kez dé sé nek
o) pont já ban, va la mint a tõ ke pi ac ról  szóló 2001. évi
CXX. tör vény 451.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont já ban
 kapott fel ha tal ma zás alap ján az aláb bi a kat ren de lem el:

1.  §

Az or szág koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló
16/2001. (III. 9.) PM ren de let mel lék le te, va la mint a be -
fek te té si vál lal ko zá sok or szág koc ká za tá nak tõ ke kö ve tel -
mé nyé rõl  szóló 8/2002. (II. 20.) PM ren de let mel lék le te
he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

2.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba.

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

a) az or szág koc ká zat tõ ke kö ve tel mé nyé rõl  szóló
16/2001. (III. 9.) PM ren de let, va la mint a be fek te té si
 vállalkozások or szág koc ká za tá nak tõ ke kö ve tel mé nyé rõl
 szóló 8/2002. (II. 20.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
7/2006. (III. 7.) PM ren de let, va la mint

b) a könyv vizs gá lók ál tal az Ál la mi Pénz és Tõ ke pi a ci
Fel ügye let nek éven te ké szí ten dõ kü lön ki egé szí ten dõ
 jelentés szer ke ze té rõl és tar tal má ról  szóló 38/1997.
(XII. 18.) PM ren de let.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

Melléklet
a 17/2006. (VII. 24.) PM rendelethez

Országok és más önálló pénzügyi igazgatású területek 
besorolási listája

1. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

Ame ri kai Egye sült Ál la mok
An dor ra

Aru ba
Auszt rá lia
Auszt ria
Ba ha ma-szi ge tek
Bah re in
Bar ba dos
Bel gi um
Ber mu da
Bots wa na
Bul gá ria
Chi le
Cip rus
Csa tor na-szi ge tek (Al der ney, Jer sey, Gu ern sey, Sark)
Cseh or szág
Dá nia
Dél-af ri kai Köz tár sa ság
Dél-Ko rea
Egye sült Arab Emír sé gek
Egye sült Ki rály ság
Észt or szág
Finn or szág
Fran cia or szág
Gö rög or szág
Hol lan dia
Hong kong
Hor vát or szág
Ír or szág
Iz land
Iz ra el
Ja pán
Kaj mán-szi ge tek
Ka na da
Ka tar
Ka zahsz tán
Kína
Ku va it
Len gyel or szág
Lett or szág
Li ech tens te in
Lit vá nia
Lu xem burg
Ma cau
Ma laj zia
Mál ta
Man-szi get
Ma u ri ti us
Me xi kó
Mo na co
Na mí bia
Né met or szág
Nor vé gia
Olasz or szág
Omán
Orosz or szág
Por tu gá lia
San Ma ri no
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Spa nyol or szág
Svájc
Svéd or szág
Sza úd-Ará bia
Szin ga púr
Szlo vá kia
Szlo vé nia
Taj van
Tha i föld
Tri ni dad és To ba go
Tu né zia
Új-Zé land

2. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

Azer baj dzsán
Co ok-szi ge tek
Cos ta Rica
Egyip tom
El Sal va dor
Fi dzsi-szi ge tek
Gu a te ma la
In dia
Irán
Jor dá nia
Le sot ho
Ma ce dó nia
Ma rok kó
Mon te neg ró
Pa na ma
Peru
Ro má nia
Szer bia
Tö rök or szág
Vi et nam

3. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

Be nin
Bosz nia Her ceg ovi na
Bra zí lia
Bur ki na Faso
Do mi ni kai Köz tár sa ság
Fü löp-szi ge tek
Ghá na
Gre na da
Grú zia
In do né zia
Ja ma i ca
Ko lum bia
Li ba non
Ma da gasz kár
Mali
Mon gó lia
Mo zam bik
Pa kisz tán
Pá pua Új-Gu i nea

Sri Lan ka
Su ri na me
Türk me nisz tán
Uk raj na
Ve ne zu e la
Zöld-fo ki Köz tár sa ság

4. ka te gó ri á ba tar to zó or szá gok:

A fel nem so rolt or szá gok.

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 fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi LXIII. tör vény
342.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont já ban ka pott felhatal -
mazás alap ján és a köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXXIII. tör vény 2.  §-ának (1) be kez dé sé ben
fog lal tak ra fi gye lem mel – a hi va tá sos ál lo má nyú ak és a
köz al kal ma zot tak lak ha tá sá nak elõ se gí té sé re – a 11/2001.
(III. 1.) PM ren de let (a továb biak ban: R.) mó do sí tá sá ra
az ér dek kép vi se le ti szerv vel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket 
ren de lem el:

1.  §

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

„(1) Lak ha tá si tá mo ga tá sok:
a) a vám- és pénz ügy õr ség ke ze lé sé ben, il let ve ren del -

ke zé sé ben lévõ bér la kás bér be adá sa,
b) la kás cé lú ka mat men tes köl csön,
c) egy sze ri vissza nem té rí ten dõ la kás cé lú jut ta tás,
d) la kás nak nem mi nõ sü lõ szol gá la ti szál ló fé rõ hely,

la kó egy ség,
e) al bér le ti hoz zá já ru lás,
f) lak ha tá si költ ség té rí tés és/vagy lak bér tá mo gat ás.”

(2) Az R. 2.  § (2) be kez dés e) pont ja he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„e) a vám- és pénz ügy õr ség bér lõ ki je lö lé si, bérlõki -
választási jo gá val érin tett la ká sok el ide ge ní té sé bõl szár -
mazó, vám- és pénz ügy õr sé get meg il le tõ vé tel ár rész,”
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2.  §

Az R. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) E ren de let alap ján a tes tü let tag ja – a la kás cé lú

szám la ve ze té sé vel meg bí zott pénz in té zet út ján – az aláb bi 
fel té te lek együt tes fenn ál lá sa ese tén ré sze sül het ka mat -
men tes la kás cé lú tá mo ga tás ban:

a) ha a tu laj do ná ban lévõ vagy ke rü lõ épí te ni, vásá -
rolni, bõ ví te ni, kor sze rû sí te ni kí vánt la kás nagy sá ga nem
ha lad ja meg a la kás cé lú ál la mi tá mo ga tá sok ról  szóló kü lön 
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mél tá nyol ha tó la kás igény
mér té ket, il le tõ leg a vé tel árat vagy épí té si költ sé get, és
 lakásvásárlás ese tén az el adó nem le het az igény lõ nek a
Ptk. 685.  § b) pont ja sze rin ti kö ze li hoz zá tar to zó ja, il let ve
élet tár sa,

b) ha hoz zá já rul ah hoz, hogy az in gat lan ra a munkál -
tatói köl csön ere jé ig a vám- és pénz ügy õr ség ja vá ra az
 ingatlan-nyilvántartásba jel zá log jog, va la mint el ide ge ní -
té si és ter he lé si ti la lom ke rül jön be jegy zés re,

c) ha a köl csön nel szol gá la ti, il let ve mun ka he lye sze -
rin ti te le pü lé sen vagy an nak von zás kör ze té ben sa ját la kás -
hely ze tét old ja meg,

d) ha a köl csön re jo go sult igény lõ ké rel mé nek tel je sí té -
sét a La kás ügyi Bi zott ság ja va sol ja,

e) ha ren del ke zik az épí té si költ ség nek, vé tel ár nak,
 illetõleg a kor sze rû sí té si, bõ ví té si költ ség nek leg alább
20%-a mér té ké ben sa ját meg ta ka rí tá sú anya gi fe de zet tel,

f) ha a tes tü let tag já nak, há zas tár sá nak, élet tár sá nak,
kis ko rú gyer me ké nek és együtt köl tö zõ csa lád tag ja i nak
 lakástulajdona, ál lan dó hasz ná la ti joga vagy ön kor mány -
za ti tu laj don ban lévõ, il le tõ leg szol gá la ti jog vi szony hoz
vagy mun ka kör höz kö tött la kás ra bér le ti jog vi szo nya
nincs, il le tõ leg a meg lé võ la ká sát az újabb la kás meg szer -
zé se ér de ké ben el ide ge ní ti, vagy bér le ti jog vi szo nyá ról
 érvényesen írás ban le mon dott. Er rõl a tény rõl a tá mo ga tást 
igény lõ nyi lat koz ni, il let ve el ide ge ní tés, bér le ti jog vi -
szony meg szün te tés ese tén azt ok má nyok kal iga zol ni
 köteles,

g) ha vál lal ja, hogy amennyi ben a köl csön tel jes vissza -
fi ze té se elõtt – e ren de let 13.  §-ában meg ha tá ro zott okok -
ból – a köl csön szer zõ dés fel mon dás ra ke rül, úgy a köl -
csön hát ra lé kot, a már ko ráb ban jó vá írt ked vez ménnyel és
a hi tel in té zet ál tal szá mí tott ke ze lé si költ ség össze gé vel
nö vel ve, 30 na pon be lül, egy összeg ben vissza fi ze ti,
 továbbá a tar to zás ké se del mes tel je sí té se ese tén a tör -
vényes – a Ptk. 301.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti – ké se -
del mi ka ma tot is meg fi ze ti,

h) ha vál lal ja, hogy a ren del ke zés re álló sa ját erõt, il le -
tõ leg az e cél ra más szerv tõl (pl. pénz in té zet, há zas társ
mun kál ta tó ja stb.) igény be vett anya gi esz kö zö ket és
a mun kál ta tói köl csön össze gét a vé tel ár, az épí té si, kor -
sze rû sí té si költ ség ki egyen lí té sé re hasz nál ja fel és en nek
meg tör tén tét a mun kál ta tó felé ok má nyok kal iga zol ja,

i) ha vál lal ja, hogy épít ke zés ese tén a köl csön fo lyó sí -
tá sá tól szá mí tott két éven be lül be fe je zi az épít ke zést és
a la kás ügyi szerv ré szé re be mu tat ja a hasz ná lat ba vé te li

(lak ha tá si) en ge délyt, míg kor sze rû sí tés ese tén 6 hó na pon
be lül be fe je zi a kor sze rû sí té si mun ká la to kat. In do kolt
eset ben – ké re lem re – egy al ka lom mal leg fel jebb egy
 évvel meg hosszab bít ha tó a lak ha tá si en ge dély benyújtá -
sának idõ pont ja,

j) ha vál lal ja, hogy az el ide ge ní té si és ter he lé si ti la lom -
mal, va la mint jel zá log jog gal le kö tött in gat lan ra olyan épü -
let biz to sí tá si szer zõ dést köt, ame lyen a ka pott hi tel össze -
gé nek ere jé ig és a hi te le zõ jo go sult sá gát (ked vez mé nye -
zet ti mi nõ sé gét) be je gyez te ti, an nak meg tör tén tét iga zol ja
és azt a köl csön fenn ál lá sá nak egész idõ tar ta ma alatt fenn -
tart ja,

k) ha vál lal ja, hogy a mun kál ta tói köl csön igény be vé te -
lé vel vá sá rolt, épí tett in gat la ná ba ál lan dó lak hely ként
 bejelentkezik és en nek meg tör tén tét iga zol ja, va la mint a
mun ká ba já rás hoz való költ ség té rí tést az új lak hely sze rin -
ti köz igaz ga tá si vi szony lat ban ve szi igény be.

(2) Tá mo ga tást ve het igény be az is, aki nek ma gá nak,
há zas tár sá nak, élet tár sá nak, kis ko rú gyer me ké nek vagy
más együtt köl tö zõ csa lád tag já nak együt te sen leg fel jebb
olyan la kás fele tu laj do ni há nya da van, ame lyet tu laj don -
kö zös ség megszün te té se vagy örök lés út ján szer zett, vagy
a tu laj do ná ban lévõ la kás le bon tá sát a te le pü lé si ön kor -
mány zat jegy zõ je el ren del te vagy en ge dé lyez te, vagy a
 lakás több mint két éve ha szon él ve zet tel ter hel ten ke rült
tu laj do ná ba vagy ha szon él ve zet tel ter hel ten örök li, és a
 haszonélvezõ a la kás ban élet vi tel sze rû en la kik.

(3) Az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott felté -
teltõl a vám- és pénz ügy õr ség or szá gos pa rancs no ka
(a továb biak ban: or szá gos pa ran csok) el te kint het, ha a tes -
tü let tag ja öt éven be lül a nyug díj kor ha tárt el éri és a mun -
kál ta tói tá mo ga tás sal a vég le ges le te le pe dé sét kí ván ja
meg ol da ni.

(4) A tes tü let tag ja a köl csön szer zõ dés ben, va la mint a
köl csön en ge dé lye zés re jo go sult tal meg kö tött meg ál la po -
dás ban meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sí té sét vál lal ja.”

3.  §

Az R. 7.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(2) A mun kál ta tói köl csön igé nyek el bí rá lá sá ra a
VPOP Be ru há zá si és Köz be szer zé si Fõ osz tá lya jo go sult
a VPOP-n és a re gi o ná lis pa rancs nok sá go kon mû kö dõ
 Lakásügyi Bi zott sá gok ja vas la tá nak figye lembe véte -
lével.”

4.  §

Az R. 9.  § (2) be kez dése he lyé be a kö vet ke zõ rendel -
kezés lép:

„(2) Az (1) be kez dés g), i) és k) pont já ban meg ha tá ro -
zott fel té te lek ér vé nye sí té sé tõl – szol gá la ti ér dek bõl – az
or szá gos pa rancs nok el te kint het.”
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5.  §

Az R. 10.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A mun kál ta tói köl csön ben ré sze sült dol go zót a
vám- és pénz ügy õr ség nél fo lya ma to san el töl tött szolgá -
lati, köz al kal ma zot ti, köz tiszt vi se lõi vi szo nya alap ján
– a hi va tá sos ál lo má nyú dol go zó szol gá la ti vi szo nyá ban a
Hszt. alap ján a más fegy ve res szerv nél el töl tött idõt is be -
szá mít va – a fenn ál ló tar to zá sá ra

 5 év után  30 000 Ft,
10 év után  to váb bi  50 000 Ft,
15 év után to váb bi  70 000 Ft,
20 év után  to váb bi 100 000 Ft,
25 év után to váb bi 150 000 Ft,

össze sen leg fel jebb 400 000 Ft ked vez mény il le ti meg. A
ked vez mény jó vá írá sá ra ak kor ke rül het sor, ha az a min -
den kor ha tá lyos sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló jog sza -
bály ban fog lal tak sze rint a mun kál ta tó nak adó fi ze té si kö -
te le zett sé get nem ke let kez tet.”

6.  §

Az R. 16.  § (2) be kez dés d) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„d) a tes tü let tag ja meg ál la po dás ban vál lal ja, hogy a
fenn ál ló tar to zá sát az új on nan meg ál la pí tott fu tam idõ alatt
– a pénz in té zet ál tal fel szá mí tott ke ze lé si költ ség gel –
vissza fi ze ti. A tör lesz tõ rész let össze ge 5000 Ft-nál ke ve -
sebb nem le het.”

7.  §

Az R. 17.  § (1) be kez dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A mun kál ta tói köl csön irán ti ké rel met a szol gá la ti
út meg tar tá sa mel lett – az erre a cél ra rend sze re sí tett
nyom tat vá nyon – a köz vet len állományille té kes szerv
 vezetõjének ja vas la tá val el lát va kell az ille té kes la kás ügyi
szerv hez be nyúj ta ni.”

8.  §

Az R. 22.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„22. § (1) A vám- és pénz ügy õr ség a szol gá la ti fel ada -

tok  zavartalan, ha té kony el lá tá sa ér de ké ben la kás nak nem
mi nõ sü lõ tiszt he lyet te si szol gá la ti fé rõ he lyet, tisz ti szo bát, 
la kó egy sé get (a továb biak ban: szol gá la ti fé rõ hely) lé te sít -
het, tart hat fenn, bé rel het.

(2) A szol gá la ti fé rõ he lyek lé te sí té sé nek, megszünte -
tésének, bér be vé te lé nek en ge dé lye zé se és sza bály sze rû
 mûködésének, hasz ná la tá nak fel ügye le te az or szá gos pa -
rancs nok ság ha tás kö ré be tar to zik. A ke ze lé se, fenn tar tá sa, 

ren del te tés sze rû mû köd te té se és el len õr zé se a la kás ügyi
szerv fel ada ta.

(3) A szol gá la ti fé rõ hely a tes tü le ti tag ide ig le nes jel le -
gû, meg ha tá ro zott idõ re – leg fel jebb 10 évre –  szóló el he -
lye zé sé re szol gál. A la kás ügyi szerv kö te les az igény jo go -
sult sá got éven ként fe lül vizs gál ni.”

9.  §

Az R. 23.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„23.  § (1) A szol gá la ti fé rõ he lyek igény be vé te lé re jo go -

sul tak azok a tes tü le ti ta gok, akik szol gá la ti he lyü kön vagy 
an nak von zás kör ze té ben la kás sal, szál lás sal nem ren del -
kez nek és a fel vé te lük vagy át he lye zé sük idõ pont já ban
 elszállásolásukat sa ját erõ bõl meg ol da ni nem tud ják.

(2) Az igény lést az e cél ra rend sze re sí tett nyom tat vá -
nyon, a szol gá la ti út meg tar tá sa mel lett kell be nyúj ta ni
a la kás ügyi szerv nek.

(3) A tes tü let tag ja a la kás ügyi szerv vel kö tött meg ál la -
po dás alap ján ve he ti igény be a ré szé re biz to sí tott szolgá -
lati fé rõ he lyet.”

10.  §

Az R. 24.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„a) a meg ál la po dás ban elõ írt meg ha tá ro zott idõ le jár.”

11.  §

Az R. 25.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„25.  § (1) A szol gá la ti fé rõ hely igény be vé te le térítés -

köteles. Ve zé nyel tek el he lye zé se – a ve zény lés idõ tar ta -
má ig –, va la mint szol gá la ti ér dek bõl tör tént át he lye zés
ese tén leg fel jebb egy évig té rí tés men tes.

(2) A té rí té si díj mér té két az üze mel te té si, fenn tar tá si,
kü lön szol gál ta tá si költ sé gek, va la mint a kö zös költ ség
figye lembe véte lével éven ként az or szá gos pa rancs nok ság
ha tá roz za meg. A té rí té si díj nak fe dez nie kell a szol gá la ti
fé rõ hely fenn tar tá sá nak, üze mel te té sé nek tény le ges
 önköltségi árát.

(3) A té rí té si dí jat az el he lye zet tek pos tai utal vá nyon
vagy kü lön „Kö te lez vény” alap ján il let mény bõl való le vo -
nás út ján fi ze tik meg, il let ve kül sõ szol gál ta tók ese tén a
köz mû dí ja kat a szol gál ta tók ál tal kül dött szám lák alap ján
egyen lí tik ki.”

12.  §

Az R. 26.  § (1)–(3) be kez désében „szol gá la ti férõ -
helyek, tisz ti szo bák” ki fe je zés he lyé be „szol gá la ti férõ -
helyek”  kifejezés lép.
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13.  §

Az R. 27.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„27. § (1) Az a tes tü le ti tag, aki az R. 23.  §-ának

(1) bekezdé sében meg ha tá ro zott szol gá la ti fé rõ hely igény -
be vé te lé re jo go sult, azon ban fé rõ hely hi á nyá ban ma gán tu -
laj do nú vagy szál lo dai jel le gû la kást vagy szo bát bé rel,
bér le ti/al bér le ti hoz zá já ru lást igé nyel het.

(2) Nem jo go sult hoz zá já ru lás ra az a tes tü le ti tag, aki
a) szol gá la ti he lyén vagy an nak von zás kör ze té ben la -

kás bér le ti jog vi szonnyal vagy la kás tu laj don nal ren del ke -
zik, be le ért ve a há zas tár sa (élet tár sa), to váb bá a sa ját ház -
tar tá sá ban ne velt kis ko rú gyer mek e (örök be fo ga dott, mos -
to ha- és ne velt gyer mek e) kö zös tu laj don szer zé sét,  illetve
ál la mi vagy ön kor mány za ti tu laj do nú la kás ra vo nat ko zó
bér le ti jog vi szo nyát is,

b) szü le i nél, nagy szü le i nél, há zas tár sá nál, élet tár sá val,
an nak szü le i nél vagy test vé ré nél élet vi tel sze rû en la kik,
még ab ban az eset ben sem, ha azo kat anya gi lag tá mo gat ja,

c) a vám- és pénz ügy õr ség ál tal fel aján lott szol gá la ti
fé rõ he lyet vagy a mél tá nyol ha tó la kás igény mér té ké nek
meg fe le lõ szol gá la ti la kást leg alább két eset ben nem
 fogadta el,

d) a ké rel mé ben bi zo nyít ha tó an va lót lan ada to kat
 közölt, vagy az el bí rá lást be fo lyá so ló tényt, kö rül ményt el -
hall ga tott,

e) a mél tá nyol ha tó la kás igény mér té két meg ha la dó és a 
jö ve de lem ará nyá ban az együtt köl tö zõ vagy lakó csa lád -
ta gok szá má nak meg él he té sét ve szé lyez te tõ bér le ti díj
 fizetési kö te le zett sé get vál lal.

(3) A hoz zá já ru lás jog sza bá lyi és ok má nyi fel té te le i nek
meg lé tét és a ki fi ze tés jo gos sá gát az állományille té kes
 parancsnok kö te les vizs gál ni és iga zol ni.”

14.  §

Az R. 28.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül ki:
„(8) Meg kell ta gad ni, il let ve szüntet ni a hoz zá já ru lás

fo lyó sí tá sát, ha
a) a tes tü le ti tag szol gá la ti, il le tõ leg mun ka vi szo nya a

vám- és pénz ügy õr ség nél megsz ûnik,
b) az al bér le tet nem élet vi tel sze rû en lak ja,
c) a bér le mény ko ráb ban (az al bér le ti szer zõ dés kö tést

meg elõ zõ en) az igény lõ tu laj do ná ban volt,
d) a vám- és pénz ügy õr ség az igény lõ el he lye zé sé nek

meg ol dá sá ra la kás cé lú ka mat men tes köl csönt, szol gá la ti
la kást, il let ve szol gá la ti fé rõ he lyet biz to sí tott.”

15.  §

Az R. 29.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„29.  § (1) A la kás sal ren del ke zõ ré szé re (in gat lan-nyil -

ván tar tás ba be jegy zett tu laj don jog gal, tu laj do ni há nyad -
dal, ha szon él ve ze ti jog gal ren del ke zik), il let ve az ön kor -

mány zat vagy más szerv, ma gán sze mély tu laj do ná ban
lévõ la kás bér le ti jog vi szony alap ján, élet vi tel sze rû en
hasz nált la kás fenn tar tá si, üze mel te té si költ ség ter he i nek
mér sék lé se ér de ké ben a tes tü le ti tag nak a ca fe té ria rend -
sze ren be lül lak ha tá si költ ség té rí tés és/vagy lak bér tá mo -
gat ás nyújt ha tó.

(2) A költ ség té rí tés és/vagy lak bér tá mo gat ás igény be -
vé te lé nek fel té te le it az or szá gos pa rancs nok kü lön uta sí -
tás ban sza bá lyoz za.

(3) A költ ség té rí tés és/vagy lak bér tá mo gat ás a tes tü let
tag já nak vagy vele kö zös ház tar tás ban együtt la kó kö ze li
hoz zá tar to zó já nak ne vé re  szóló szám la vagy szám lát
 helyettesítõ ok mány alap ján utó lag ke rül ki uta lás ra a
tárgy ha vi il let ménnyel együtt.”

16.  §

Az R. 31.  § b) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép és a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:

„b) la kás kor sze rû sí tés: a la kás kom fort fo ko za tát nö ve -
lõ épí té si és sze re lé si mun kák, kü lö nö sen

ba) víz, csa tor na, elekt ro mos-, gáz köz mû be ve ze té se,
il let ve bel sõ há ló za tá nak ki épí té se,

bb) für dõ szo ba ki ala kí tá sa olyan la kás ban, ahol még
ilyen funk ci ó jú he lyi ség nincs,

bc) épü let gé pé sze ti rend sze rek, fû tés-, me leg víz el lá tás
kor sze rû sí té se,

bd) köz pon to sí tott fû tés ki ala kí tá sa, ener gia ta ka ré kos
be ren de zé sek re tör té nõ cse ré je,

be) köz pon ti szenny víz el ve ze tés hez való csat la ko zás,
bf) épü let te tõ-, hom lok zat-, pin ce szi ge te lé se, bele -

értve a hõ-, hang, il let ve víz szi ge te lé si mun ká kat, kül sõ
nyí lás zá rók ener gia ta ka ré kos cse ré jét, tetõ cse ré jét, szi ge -
te lé sét.

E mun kák hoz ki zá ró lag ér vé nyes mû sza ki kö ve tel mé -
nyek nek, szab vá nyok nak meg fe le lõ ter mé ke ket le het fel -
hasz nál ni,”

„e) la kás ügyi szerv:
ea) a Be ru há zá si és Köz be szer zé si Fõ osz tály az or szá -

gos pa rancs nok ság, va la mint a ha tó sá gi jog kör rel ren del -
ke zõ bu da pes ti kö zép fo kú szer vek ál lo má nya tekinte -
tében,

eb) a re gi o ná lis pa rancs nok sá gok (ille té kességi te rü le -
tü kön) sa ját ál lo má nyuk, il let ve bu da pes ti vi szony lat ban
a VP Kö zép-Ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Pa rancs nok ság
 saját ál lo má nya és a ha tó sá gi jog kör rel nem ren del ke zõ
kö zép fo kú szer vek te kin te té ben.”

17.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép
 hatályba, ren del ke zé se it – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott el té ré sek kel – a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal -
maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az
R. 30.  §-a ha tá lyát vesz ti.
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(3) Az R. 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze gû 
ked vez mény a je len ren de let hatályba lépését köve tõen
 kötött köl csön szer zõ dé sek ese tén il le ti meg a tes tü le ti
 tagokat, míg az ezt meg elõ zõ idõ pont ban lét re jött szer zõ -
dé sek ese tén a ked vez mény mér té két a köl csön szer zõ dés
meg kö té se kor ha tá lyos jog sza bá lyok ren del ke zé sei sze rint 
kell jó vá ír ni.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

 III. rész HATÁROZATOK

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1072/2006. (VII. 24.) Korm.

határozata

a fejlesztéspolitikáért felelõs kormánybiztos
kinevezésérõl és feladatairól szóló

1062/2006. (VI. 15.) Korm. határozat
módosításáról

A Kor mány a fej lesz tés po li ti ká ért fe le lõs kormány -
biztos ki ne ve zé sé rõl és fel ada ta i ról szó ló 1062/2006.
(VI. 15.) Korm. ha tá ro za tot (a to váb bi ak ban: Ha tá ro zat)
az aláb bi ak sze rint mó do sít ja:

1. A Ha tá ro zat 2. pont já nak h) al pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A kor mány biz tos]
„h) kü lön jog sza bály sze rint irá nyít ja a Nem ze ti Fej -

lesz té si Ügy nök ség el nö ké nek te vé keny sé gét;”

2. Ez a ha tá ro zat 2006. au gusz tus 1-jén lép ha tály ba.

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

A Mi nisz ter el nök ha tá ro za tai

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 nem zet kö zi szer zõ dé sek kel kap cso la tos el já rás ról
 szóló 2005. évi L. tör vény 5.  §-ának (1) be kez dé se sze rin ti

ha tás kö röm ben el jár va, a pénz ügy mi nisz ter és a kül ügy -
mi nisz ter elõ ter jesz tése alap ján

1. egyet ér tek a Ma gyar Köz tár sa ság és San Ma ri no
Köz tár sa ság kö zött a ket tõs adóz ta tás el ke rü lé sé rõl és az
adóz ta tás ki ját szá sá nak meg aka dá lyo zá sá ról a jö ve de lem -
adók te rü le tén tár gyú Egyez mény (a továb biak ban: Egyez -
mény) lét re ho zá sá val;

2. fel ha tal ma zom a pénz ügy mi nisz tert, hogy – az érin -
tett mi nisz te rek kel egyet ér tés ben – a tár gya lá so kon részt
vevõ sze mé lye ket ki je löl je;

3. fel ha tal ma zom a pénz ügy mi nisz tert vagy az ál ta la
ki je lölt sze mélyt, hogy a tár gya lá sok ered mé nye ként
 elõálló szö veg ter ve ze tet kéz je gyé vel lás sa el;

4. fel hí vom a kül ügy mi nisz tert, hogy az Egyez mény lét -
re ho zá sá hoz szük sé ges meg ha tal ma zá si ok ira tot adja ki;

5. fel hí vom a pénz ügy mi nisz tert és a kül ügy mi nisz tert,
hogy az Egyez mény lét re ho zá sát köve tõen az Egyez mény
vég le ges szö ve gé nek meg ál la pí tá sá ra való fel ha tal ma zás -
ról  szóló ha tá ro zat ter ve ze tét ha la dék ta la nul ter jesszék
a Kor mány elé.

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

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A Magyar Köztársaság Külügyminisztériumának

p á l y á z a t i  f e l h í v á s a

civil szervezetek nemzetközi fejlesztési
együttmûködési projektjeinek támogatására

iraki szakemberek képzésének tárgyában

Pá lyá zat kód szá ma: KÜM-2006-IRAK NGO pá lyá zat

Preambulum

A Ma gyar Köz tár sa ság Kül ügy mi nisz té ri u ma (KÜM) a
2006. évi Nem zet kö zi Fej lesz té si Együtt mû kö dé si
(NEFE) prog ram ke re té ben pá lyá za ti fel hí vást tesz köz zé
ci vil szer ve ze tek prog ram ja i nak tá mo ga tá sá ra ira ki szak -
em be rek kép zé sé nek tár gyá ban.

Re lá ció: Irak
Kép zé si te rü let:
a) Bank és pénz ügyek, pénz ügyi pi a cok,
b) Ál lam ház tar tás-irá nyí tá si rend szer,
c) Sta tisz ti kai rend szer,
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d) Élel mi szer biz ton ság,
e) He lyi ön kor mány za ti rend szer – te le pü lés- és te rü let -

fej lesz tés – la kos sá gi rész vé tel és tár sa dal mi part ner ség
a he lyi dön té sek ben.

1. A pá lyá zók köre

1.1. Pá lyá za tot nyújt hat be min den, Ma gyar or szá gon
nyil ván tar tás ba vett olyan

a) ala pít vány, vagy
b) az egye sü lé si jog ról  szóló 1989. évi II. tör vény alap -

ján be jegy zett tár sa dal mi szer ve zet vagy tár sa dal mi szer -
ve ze tek szö vet sé ge,
ame lyet a bí ró ság a pá lyá zat ki írá sa* elõtt leg alább két
 évvel nyil ván tar tás ba vett.

1.2. Nem nyújt hat be pá lyá za tot a Kül ügy mi nisz té ri um
fe je zet nél az egyes fe je ze ti ke ze lé sû elõ irány za tok fel -
hasz ná lá sá nak, el len õr zé sé nek sza bá lya i ról  szóló 3/2006.
(IV. 3.) KüM ren de let 2.  § (5) be kez dé se sze rint:

a) párt,
b) köz hasz nú tár sa ság,
c) egy ház,
d) or szá gos sport ági szak szö vet ség,
e) ka ma ra,
f) köz tes tü let,
g) egye sü lés,
h) köz ala pít vány,
i) biz to sí tó egye sü let,
j) mun ka vál la lói ér dek kép vi se le ti szerv,
k) mun kál ta tói ér dek kép vi se le ti szerv.

2. A pá lyá zat hoz csa tol ni kell az aláb bi dokumentu -
mokat:

a) rö vid, leg fel jebb 3000 ka rak ter ter je del mû ve ze tõi
össze fog la lót a meg va ló sí ta ni kí vánt prog ram ról, amely
tar tal maz za:

– a prog ram cél ját, cél cso port ját,
– a prog ram il lesz ke dé sét a re lá ció fej lesz té si pri o ri tá -

sa i hoz és a ma gyar NEFE pri o ri tá sok hoz, a ter ve zett pro -
jek tek meg va ló sí tá sá hoz kö tõ dõ tan fo lya mok, sze mi ná ri u -
mok, kép zé sek tar tal mát és váz la tát is is mer tet ni kell,

– a cél el éré sé hez szük sé ges te vé keny sé gek bemuta -
tását, a prog ram át fo gó cél ja it és konk rét cél ki tû zé se it,

– a prog ram ered mé nye it és ha tá sa it a meg va ló sí tás
utá ni fenn tart ha tó sá gá ra,

– a pá lyá zó és a prog ram ban eset le ge sen részt vevõ
part ner szer ve zet szak mai fel ké szült sé gé nek be mu ta tá sát;

b) a prog ram költ ség ve té si ter ve ze tét a pá lyá za ti fel hí -
vás 6. szá mú mel lék le tét ké pe zõ ûr la pon;

c) a 4. szá mú mel lék let cég sze rû en alá írt ere de ti pél -
dányát;

d) a pá lyá za ti adat la pot (1. és 2. vagy 3. szá mú mel -
léklet);

* Ki írá son a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ meg je le nés dá tu mát kell ér te ni.

e) a pá lyá zó prog ram ve ze tõ jé nek szak mai ön élet raj zát;
f) az 5. szá mú mel lék let ben fog lal ta kat.

3. A tá mo ga tás ra ren del ke zés re álló ke ret: 13 mil lió
 forint.

4. A tá mo ga tás for má ja: vissza nem té rí ten dõ támo -
gatás.

Egy pá lyá zó leg fel jebb 1 pá lyá za tot nyújt hat be a pre am -
bu lum ban fel so rolt kép zé si te rü le tek egyi ké re vo nat ko zó an.

A nyer tes pá lyá zó a 3. pont ban rög zí tett tel jes rendel -
kezésre álló ke re tet hasz nál hat ja fel a pá lyá zat megvaló -
sítására.

5. A tá mo ga tás fel hasz ná lá sa

A nyer tes pá lyá zó tá mo ga tást leg ko ráb ban 2006.
 augusztus 1-jé tõl el kez dett és leg ké sõbb 2006. de cem -
ber 31-ig meg va ló su ló prog ram hoz kap hat. 2006. au gusz -
tus 1-je elõtt meg kez dett vagy meg va ló sult prog ram ra nem 
nyújt ha tó tá mo ga tás.

6. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak mód ja

A pá lyá za to kat a Kül ügy mi nisz té ri um Nem zet kö zi Fej -
lesz té si Együtt mû kö dé si Fõ osz tá lya ré szé re (1027 Bu da -
pest, Nagy Imre tér 4.) kell el jut tat ni pos tai úton vagy
 futárral.

A pá lyá za tok be ér ke zé si ha tár ide je:
A Ma gyar Köz löny ben való meg je le nés tõl szá mí tott

30. nap 12 óra (ha ez a nap nem mun ka nap, ak kor az azt
kö ve tõ elsõ mun ka nap).

A pá lyá za tot egy ere de ti és egy má so la ti pél dány ban,
min den ol da lon szig nál tan vagy alá ír tan, ol dal szá mo zás -
sal, és egy pél dány ban elekt ro ni kus (CD vagy flop py) for -
má ban, zárt bo rí ték ban, kód szám mal el lát va kell benyúj -
tani.

6.1. A pá lyá zat for má ja
A) A pá lyá zat könnyebb ke zel he tõ sé ge és át te kint he tõ -

sé ge ér de ké ben az 5. szá mú mel lék let ben fel so rolt do ku -
men tu mo kat az ott meg ha tá ro zott sor rend ben kell be nyúj -
ta ni.

Az aján lat elsõ lap ja a fe dõ lap, ame lyen a kö vet ke zõ
 információkat kell fel tün tet ni:

1. pá lyá zó neve és cí me,
2. kap cso lat tar tó sze mély neve, te le fon- és te le fax szá ma,
3. pá lyá zat kód szá ma (KÜM-2006-IRAK NGO pá lyá-

   zat),
4. kép zé si te rü let meg ne ve zé se,
5. ,,ere de ti” vagy „má so lat” fel irat.
Az aján lat má so dik lap ja a tar ta lom jegy zék, amely

 oldalszámokkal tün te ti fel a be csa tolt do ku men tu mok
 helyét az anyag ban.

Ezt kö ve ti az összes töb bi do ku men tum.
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Pá lyá zó nak a pá lyá za tot és an nak min den mel lék le tét
2 be kö tött pél dány ban kell el ké szí te nie. Amennyi ben
a pél dá nyok kö zött el té rés van, az ere de ti pél dány az irány -
adó.

B) A pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá nya it gé pel ve,
nyom tat va, vagy el tá vo lít ha tat lan tin tá val írva kell be ad ni
az aján lat te võ vagy más alá írás ra jo go sult kép vi se lõ alá írá -
sá val. Utób bi eset ben a meg ha tal ma zás ere de ti pél dá nyát
az aján lat hoz csa tol ni kell.

C) A pá lyá zat és ki töl tött mel lék le te i nek min den lap ját
– ki vé ve a nem mó do sít ha tó nyom dai szak iro dal mat –
a pá lyá za tot alá író sze mély nek vagy sze mé lyek nek a kéz -
je gyük kel kell el lát ni uk. Amennyi ben az aján lat ron cso -
lás men te sen nem bont ha tó mó don ke rült kö tés re és az
összes lap szá mo zott, ak kor elég sé ges csak az elsõ és utol -
só lap szig ná lá sa.

D) A pá lyá zat ban nem le het nek köz be ik ta tá sok, tör lé -
sek vagy át írá sok, ki vé ve a pá lyá zó ál tal tett hibakiigazí -
tásokat, mely eset ben az ilyen ki iga zí tá so kat a pá lyá za tot
alá író sze mély nek/sze mé lyek nek vagy meg ha tal ma zott -
juk nak a kéz je gyük kel kell el lát ni uk.

6.2. A pá lyá zat le zá rá sa, je lö lé se és be nyúj tá sa
– A pá lyá zó nak a pá lyá zat ere de ti és má so la ti pél dá -

nyát egy kö zös bo rí ték ban kell le zár nia.
– A bo rí té kon fel kell tün tet ni:

1. a kö vet ke zõ cí met: Kül ügy mi nisz té ri um –
NEFEFO 1027 Bu da pest, Bem rkp. 47.;

2. a pá lyá zat kód szá mát, a pá lyá zó cég be jegy zé si
 okmányokban sze rep lõ ne vét és szék he lyét;

3. a bo rí té kon (cso ma gon) fel kell tün tet ni to váb bá,
hogy „Bon tá si ha tár idõ elõtt nem bont ha tó fel”.

– Amennyi ben a bo rí ték nincs le zár va és meg fe le lõ
 jelöléssel el lát va, az aján lat ké rõ nem vál lal fe le lõs sé get a
pá lyá zat el irá nyí tá sá ért vagy idõ elõt ti fel bon tá sá ért.

7. A pá lyá za tok el bí rá lá sa

A pá lyá za tok el bí rá lá sa egy lép csõ ben tör té nik.
A be ér ke zett pá lyá za to kat a Kül ügy mi nisz té ri um az

aláb bi szem pon tok sze rint bí rál ja el:
a) Pro jekt szak mai meg va ló sít ha tó sá ga
b) Pro jekt pénz ügyi és gaz da sá gi meg ala po zott sá ga
c) Pro jekt vár ha tó ered mé nye
A pá lyá zat ér vény te len ség  miatti el uta sí tá sá ról, il let ve

ér vé nyes pá lyá zat tá mo ga tá sá ról vagy el uta sí tá sá ról a
 Külügyminisztérium ér te sí ti a pá lyá zó kat. A pá lyá zat
 elutasítása, il let ve a pá lyá zat ered mé nye  miatt jog or vos lat -
nak he lye nincs.

8. Ér vény te len az a pá lyá zat:

a) ame lyet fel hí vás ban meg ha tá ro zott be adá si ha tár idõ
le jár ta után nyúj tot tak be,

b) ame lyet nem az arra jo go sult nyúj tott be,
c) ame lyet nem a meg adott cím re nyúj tot tak be,
d) amely hez nem csa tol ták az elõ írt do ku men tu mo kat

(hi á nyos pá lyá zat).

9. Nem ré sze sül het tá mo ga tás ban az a pá lyá zó:

a) amely a pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy va lót lan
ada tot szol gál ta tott,

b) amely ko ráb bi pá lyá za tá ban meg té vesz tõ vagy
 valótlan ada tot szol gál ta tott,

c) amely ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um tól ka pott
 támogatást a vo nat ko zó tá mo ga tá si szer zõ dés ben meg je -
lölt cél tól rész ben vagy egé szé ben el té rõ en hasz nál ta fel,

d) amely ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um mal kö tött
szer zõ dés ben fog lalt fel té te le ket meg szeg te, vagy a Kül -
ügy mi nisz té ri um mal szem ben fenn ál ló szer zõ dé ses kö te -
le zett sé gét nem tel je sí tet te,

e) amely nek le járt ese dé kes sé gû köz tar to zá sa áll fenn,
f) amely nem fe le l meg a pá lyá za ti fel hí vás ban meg -

határozott kö ve tel mé nyek nek.
Je len pá lyá za ti fel hí vás el vá laszt ha tat lan ré szét ké pe zik

a pá lyá za ti fel hí vás mel lék le tei (a továb biak ban együt -
tesen: pá lyá za ti fel hí vás).

A pá lyá zó nak min den eset ben ren del kez nie kell a prog -
ram tel jes be ke rü lé si költ sé ge 50%-ának meg fe le lõ mér -
tékû sa ját for rás sal.

A Kül ügy mi nisz té ri um leg fel jebb 25% elõ le get biz to -
sít, amely nek igé nyét az 1. szá mú mel lék let erre vo nat ko zó 
pont já ban kell fel tün tet ni. A tá mo ga tá si összeg fo lyó sí tá sa 
utó la gos el szá mo lás sal (a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott
 támogatási idõ szak alatt fel me rült szám lák kal iga zol tan,
szak mai és pénz ügyi be szá mo ló alap ján), a prog ram meg -
va ló sí tá si és fi nan szí ro zá si ütem ter vé nek meg fele lõen, az
ütem terv sze rin ti min den ko ri sza kasz le zá rá sát kö ve tõ
30 na pon be lül tör té nik.

A Kül ügy mi nisz té ri um a meg ítélt tá mo ga tá si össze gen
fe lül to váb bi összeg ki fi ze té sét sem mi lyen jog cí men nem
vál lal ja.

A nyer tes pá lyá zó a tá mo ga tá si összeg bõl fi nan szí ro zott 
be szer zé se ket ér ték ha tár tól füg gõ en a köz be szer zé sek rõl
 szóló 2003. évi CXXIX. tör vény sze rint kö te les meg va ló -
sí ta ni.

A Kül ügy mi nisz té ri um – te kin tet tel arra, hogy az adott
re lá ci ó ban a po li ti kai és biz ton sá gi hely zet bi zony ta lan
vagy bi zony ta lan ná vál hat – nem vál lal fe le lõs sé get a pro -
jekt meg va ló sí tá sa so rán, va la mint a tá mo ga tá si szer zõ -
dés sel össze füg gés ben be kö vet ke zõ ká ro kért.

A nyer tes pá lyá zó kö te les a je len pá lyá zat alap ján tá mo -
ga tott pro jek tet nép sze rû sí te ni, to váb bá a Külügyminisz -
tériumot mint tá mo ga tót mind írás ban, mind szó ban meg -
ne vez ni.

A nyer tes pá lyá zó val a Kül ügy mi nisz té ri um tá mo ga tá si
szer zõ dést köt a tá mo ga tás fo lyó sí tá sá ról, va la mint az
 elszámolás rész le tes tar tal mi és pénz ügyi fel té te le i rõl.

A pá lyá zó a pá lyá zat be nyúj tá sá val el is me ri, hogy
amennyi ben je len pá lyá za ti fel hí vás ke re té ben tá mo ga tás ban
ré sze sül, el te kint egyéb szer zõ dé ses fel té te lek ki kö té sé tõl.

Ab ban az eset ben, ha a nyer tes pá lyá zó nak fel ró ha tó ok ból 
a tá mo ga tá si szer zõ dés meg kö té sé re a Kül ügy mi nisz té ri um
ál tal meg ha tá ro zott meg fe le lõ ha tár idõt kö ve tõ 10 na pon be -
lül nem ke rül sor, a tá mo ga tá si dön tés ér vé nyét vesz ti.

A Kül ügy mi nisz té ri um a nyer tes pá lyá zó ne vét, a nyer -
tes pro jekt meg ne ve zé sét és a prog ram meg ne ve zé sét és az 
el nyert tá mo ga tás össze gét köz zé te szi.
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1. számú melléklet

PÁLYÁZATI ADATLAP

(minden pályázó által kitöltendõ)

A pá lyá zó el ne ve zé se:

A prog ram címe:

Re lá ció (prog ram hely szí ne):

     Irak
     Ma gyar or szág

Kép zé si te rü let:

     Bank és pénz ügyek, pénz ügyi pi a cok,
     Ál lam ház tar tás-irá nyí tá si rend szer,
     Sta tisz ti kai rend szer,
     Élel mi szer biz ton ság,
     He lyi ön kor mány za ti rend szer – te le pü lés- és te rü let fej lesz tés – la kos sá gi rész vé tel és tár sa dal mi part-
      ner ség a he lyi dön té sek ben.

Be csült kez dé si dá tum: (leg ko ráb ban: 2006. au gusz tus 1.)

hó/év
Be csült be fe je zé si dá tum: (leg ké sõbb: 2006. de cem ber 31.)

hó/év

Az igé nyelt tá mo ga tás (HUF) Sa ját for rás (HUF):

Társ fi nan szí ro zás (HUF):

Elõ le get igé nyel:

 Igen  Nem
      össze ge:      HUF      

A mû kö dés for má ja:
ala pít vány tár sa dal mi szer ve zet

tár sa dal mi szer ve ze tek szö vet sé ge

Szük sé ges-e ha tó sá gi en ge dély a prog ram meg va ló sí tá sá hoz?
Igen Nem

Prog ram ve ze tõ:
Neve és be osz tá sa:
Te le fon szám:
Fax szám:
E-ma il cím:

Part ner szer ve zet a re lá ci ó ban:
A part ner szer ve zet neve:
A fe le lõs ve ze tõ neve és be osz tá sa:
Te le fon szám:
Fax szám:
E-ma il cím:

Alá írá sok:
Prog ram ve ze tõ: A pá lyá zó kép vi se lõ je:

Hely és dá tum: Hely és dá tum:
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2. számú melléklet

ADATLAP
társadalmi szervezet és társadalmi szervezetek szövetsége részére

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség neve:

Nyil ván tar tá si szá ma:

A nyil ván tar tás ba vé tel rõl ren del ke zõ jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat szá ma, kel te:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség szék he lye:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség adó szá ma:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá ma:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve, címe:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség bank szám la szá ma:

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség kép vi se lõ jé nek neve:

A kép vi se let mód ja (együt tes/ön ál ló):

A tár sa dal mi szer ve zet/szö vet ség cél ja:

Az alap sza bály kel te:

Köz hasz nú jog ál lás meg szer zé se ese tén:

a) köz hasz nú sá gi fo ko zat:
b) meg szer zé sé nek idõ pont ja:

Amennyi ben a pá lyá zó tár sa dal mi szer ve ze tek szö vet sé ge, a tár sa dal mi szer ve ze tek szö vet sé gét lét re ho zó tár sa dal mi
szer ve ze tek neve, szék he lye és nyil ván tar tá si szá ma.

Név Szék hely Nyil ván tar tá si szám

1.

2.

3.

Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal nyúj tott tá mo ga tás ban?

Igen Nem
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Ha igen, ak kor a Kül ügy mi nisz té ri um me lyik szer ve ze ti egy sé gé tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra, mek ko ra összeg re
 pályázott, mek ko ra össze get nyert?

KÜM szer ve ze ti egy ség
(elõ irány zat meg ne ve zé se)

Év Prog ram meg ne ve zé se

Pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

A meg pá lyá zott prog ram vo nat ko zá sá ban nyúj tott-e be más pá lyá za tot?

Igen Nem

Ha igen, ak kor hova, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se
Pá lyá zott összeg (HUF)

net tó brut tó

A meg pá lyá zott prog ram vo nat ko zá sá ban ré sze sült-e egyéb tá mo ga tás ban?

Igen Nem

Ha igen, ak kor mi lyen szer ve zet tõl, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se

Pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

3. számú melléklet

ADATLAP
alapítvány részére

Az ala pít vány neve:

Nyil ván tar tá si szá ma:

A nyil ván tar tás ba vé tel rõl ren del ke zõ jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat szá ma, kel te:

Az ala pít vány szék he lye:

Az ala pít vány adó szá ma:

Az ala pít vány tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá ma:
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Az ala pít vány szám la ve ze tõ pénz in té ze té nek neve, címe:

Az ala pít vány bank szám la szá ma:

Az ala pít vány kép vi se lõ jé nek neve:

A kép vi se let mód ja (együt tes/ön ál ló):

Az ala pít vány cél ja:

Az ala pít vány tí pu sa (ala pít vány vagy köz ala pít vány):

Az ala pít vány va gyon fel hasz ná lá si mód ja:

Nyílt vagy zárt ala pít vány:

A ke ze lõ szerv, il le tõ leg a ke ze lõ szer ve zet tag ja i nak neve:

Az ala pí tó ok irat kel te:

Köz hasz nú jog ál lás meg szer zé se ese tén:

a) köz hasz nú sá gi fo ko zat:
b) meg szer zé sé nek idõ pont ja:

Ré sze sült-e ko ráb ban a Kül ügy mi nisz té ri um ál tal nyúj tott tá mo ga tás ban?

Igen Nem

Ha igen, ak kor a Kül ügy mi nisz té ri um me lyik szer ve ze ti egy sé gé tõl, mi kor, mi lyen prog ram ra, mek ko ra összeg re
 pályázott, mek ko ra össze get nyert?

KÜM szer ve ze ti egy ség
(elõ irány zat meg ne ve zé se)

Év Prog ram meg ne ve zé se

Pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

A meg pá lyá zott prog ram vo nat ko zá sá ban nyúj tott-e be más pá lyá za tot?

Igen Nem

Ha igen, ak kor hova, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se
Pá lyá zott összeg (HUF)

net tó brut tó
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A meg pá lyá zott prog ram vo nat ko zá sá ban ré sze sült-e egyéb tá mo ga tás ban?

Igen Nem

Ha igen, ak kor mi lyen szer ve zet tõl, mi kor és mek ko ra összeg ben?

Szer ve zet Év Prog ram meg ne ve zé se

Pá lyá zott összeg
(HUF)

El nyert tá mo ga tá si összeg
(HUF)

net tó brut tó net tó brut tó

4. számú melléklet

NYILATKOZAT

Alul írott (név) a (pá lyá zó neve) kép vi se lõ je

a) nyi lat ko zom, hogy a pá lyá zat ban fog lalt ada tok, in for má ci ók és do ku men tu mok tel jes kö rû ek, va ló di ak és hi te le sek,
b) tu do má sul ve szem, hogy 60 na pon túli köz tar to zás ese tén a köz tar to zás meg fi ze té sé ig a tá mo ga tás az ál ta lam kép -

viselt, pá lyá za tot be nyúj tó szer ve ze tet nem il le ti meg, az ese dé kes tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sa fel füg gesz tés re ke rül,
 illetve az ese dé kes tá mo ga tás a köz tar to zá sok meg fi ze té se ér de ké ben – a tá mo ga tás el le né ben vál lalt kö te le zett sé ge -
ket nem érin tõ mó don – vissza tar tás ra ke rül het,

c) hoz zá já ru lok, hogy a köz tar to zá sok fi gye lem mel kí sé ré se az ál ta lam kép vi selt, pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet adó -
számát, tár sa da lom biz to sí tá si fo lyó szám la szá mát a Kül ügy mi nisz té ri um és a Kincs tár fel hasz nál ja a le járt köz tar to -
zá sok tel je sí té se, il le tõ leg az adós ság be kö vet ke zé se té nyé nek és össze gé nek meg is me ré se céljából,

d) tu do má sul ve szem, hogy a tá mo ga tás ked vez mé nye zett jé nek meg ne ve zé se, a prog ram meg ne ve zé se, a tá mo ga tás
össze ge, a tá mo ga tott prog ram meg va ló sí tá si he lye az ál lam ház tar tás mû kö dé si rend jé rõl  szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. ren de let ben sza bá lyo zott mó don nyil vá nos ság ra hoz ha tók,

e) nyi lat ko zom, hogy az ál ta lam kép vi selt, pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet nek az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl fo lyó sí -
tott tá mo ga tás ból ere dõ le járt és ki nem egyen lí tett tar to zá sa nincs,

f) hoz zá já ru lok a pá lyá zat sza bály sze rû sé gé nek és a tá mo ga tás ren del te tés sze rû fel hasz ná lá sá nak jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott szer vek ál tal tör té nõ el len õr zé sé hez,

g) ki je len tem, hogy a pá lyá zat el bí rá lá sá ig, il let ve a tá mo ga tá si szer zõ dés le jár tá ig be je len tem, ha az ál ta lam kép vi selt,
pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet meg szû nik, vagy mû kö dé se fel füg gesz tés re ke rül,

h) ki je len tem, hogy az ál ta lam kép vi selt, pá lyá za tot be nyúj tó szer ve zet nek 60 nap nál ré geb bi köz tar to zá sa nem áll fenn,
i) hoz zá já ru lok, hogy a Kincs tár ke re té ben mû kö dõ OTMR rend szer a jog sza bály ban meg ha tá ro zott jo go sul tak (dön tés -

ho zók, elõ irány zat-ke ze lõk, Mo ni tor ing Bi zott sá gok) szá má ra hoz zá fé ré si le he tõ sé get biz to sít has son a pénz ügyi
adat bá zis hoz,

j) nyi lat ko zom, hogy az Or szág gyû lés, a Kor mány, a mi nisz ter, il let ve költ ség ve té si szerv ál tal ala pí tott és tá mo ga tott
ala pít vány tól, köz ala pít vány tól, köz tes tü let tõl, köz hasz nú tár sa ság tól a pá lyá zat ban sze rep lõ prog ram hoz, pro jekt hez 
az ál ta lam kép vi selt szer ve zet hoz zá já ru lást:

igé nyelt nem igé nyelt

ka pott nem ka pott

Igé nyelt vagy ka pott hoz zá já ru lás té te le sen:

Szer ve zet Össze ge (HUF) For má ja
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k) nyi lat ko zom, hogy a pá lyá zat ban meg je lölt, a (szám la ve ze tõ vagy hi tel in té zet neve) ál tal iga zolt sa ját for rást
( számmal írva) HUF-ot, azaz (be tû vel írva) fo rin tot a pá lyá zat ban fog lalt te vé keny ség meg va ló sí tá sá ra kí vá nom
 felhasználni.

Kelt:

........................................
(cég sze rû alá írás)

5. számú melléklet

Csa to lan dó do ku men tu mok:

1. Ere de ti ben vagy köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett má so lat ban:

a) 30 nap nál nem ré geb bi bí ró sá gi iga zo lás a bí ró sá gi nyil ván tar tás ba vé tel rõl és ar ról, hogy a pá lyá zó be jegy zett, mû -
ködõ szer ve zet,

b) a pá lyá zó szám la ve ze tõ pénz in té ze te 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sa – pon tos szám la szám meg je lö lé sé vel
– a pá lyá zó bank szám lá já nak ve ze té sé rõl, és
– a pá lyá zó fi ze tõ ké pes sé gé rõl,

c) a pá lyá zó szám la ve ze tõ pénz in té ze te vagy hi tel in té ze te 30 nap nál nem ré geb bi iga zo lá sa
– a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá ról, és
– a sa ját for rás ren del ke zés re ál lá sá nak mód já ról,

d) a prog ram meg va ló sí tá sa pénz ügyi fe de ze té nek meg ala po zá sát cél zó, egyes for rá sok ren del ke zés re bo csá tá sát iga -
zoló ígér vé nyek,

e) az APEH iga zo lá sa ar ról, hogy a pá lyá zó nem ren del ke zik 60 na pot meg ha la dó le járt ese dé kes sé gû adó- vagy adók
mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás sal, il let ve az eset le ges köz tar to zás meg fi ze té sé re vo nat ko zó fi ze té si ha lasz tás vagy
rész let fi ze tés en ge dé lye zé sé rõl,

f) a he lyi ön kor mány zat iga zo lá sa ar ról, hogy a pá lyá zó nem ren del ke zik 60 na pot meg ha la dó le járt ese dé kes sé gû adó-
vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás sal, il let ve az eset le ges köz tar to zás meg fi ze té sé re vo nat ko zó fi ze té si
 halasztás vagy rész let fi ze tés en ge dé lye zé sé rõl,

g) a me gyei ön kor mány zat iga zo lá sa ar ról, hogy a pá lyá zó nem ren del ke zik 60 na pot meg ha la dó le járt ese dé kes sé gû
adó- vagy adók mód já ra be hajt ha tó köz tar to zás sal, il let ve az eset le ges köz tar to zás meg fi ze té sé re vo nat ko zó fi ze té si
ha lasz tás vagy rész let fi ze tés en ge dé lye zé sé rõl,

h) a prog ram le bo nyo lí tá sá hoz eset le ge sen szük sé ges ha tó sá gi en ge dé lyek,

i) re fe ren ci ák be mu ta tá sa a pá lyá zat ban meg je lölt kép zé si te rü let re vo nat ko zó an,

j) a pá lyá zó a re lá ci ó ban mû kö dõ part ner szer ve ze té nek nyi lat ko za ta vagy a re lá ció ille té kes szer vé nek nyi lat ko za ta
a prog ram ban való rész vé tel szán dé ká ról,

k) a társ fi nan szí ro zás do ku men tu mai,

l) meg va ló sí tá si ütem terv.

2. Köz jegy zõ ál tal hi te le sít ve

A pá lyá zó kép vi se le té re jo go sult sze mély alá írá si cím pél dá nya.

3. Egy sze rû má so lat ban:

a) a pá lyá zó ha tá lyos lé te sí tõ ok ira ta,

b) a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét meg elõ zõ egy év be szá mo ló ját a ki egé szí tõ mel lék le tek kel.
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6. számú melléklet

Sor szám

Az el lá tan dó fel ada tok
ütem ter vi egy sé gen kén ti

rész le te zé se
Ezen be lül: a fel adat el vég zé sé hez szük sé ges köz vet len költ sé gek rész le te zé se

9. sor ból
az igé nyelt

KÜM
tá mo ga tás
össze ge

9. sor ból
a sa ját

hoz zá já ru lás
össze ge

9. sor ból
part ner

hoz zá já ru lá saIdõ tar ta ma
(tól-ig)

Prog ram-
sza kasz

meg je lö lé se

Konk rét
te en dõk
rész le tes

fel so ro lá sa

Mun ka kör/
szol gál ta tás

meg ne ve zé se

Fel ada tok hoz
ren del he tõ

idõ szük ség let,
(egyéb

mér he tõ)
mennyi sé gi
egy ség gel

Fel me rü lõ
ki adá sok
költ ség-

ne men kén ti
meg ne ve zé se

Fel me rü lõ
ki adá sok

költ ség ne men
be lü li

rész le te zé se

Mennyi sé gi
egy ség re jutó

ter ve zett
díja/ára

Összes
költ sé ge

(5×8)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
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