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II. rész JOGSZABÁLYOK
A Magyar Nemzeti Bank
Elnökének rendeletei
A Magyar Nemzeti Bank elnökének
11/2006. (VIII. 1.) MNB
rendelete
a hitelintézeti elszámolóházak üzletszabályzatára
és szabályzataira vonatkozó követelményekrõl
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének he) pontja alapján fennálló
jogkörömben eljárva a következõket rendelem el:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §
(1) A rendelet hatálya a hitelintézetekrõl és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 3. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti
elszámolásforgalmi ügyletet a Magyar Köztársaság területén végzõ szervezetre (a továbbiakban e rendelet alkalmazásában: hitelintézeti elszámolóház) terjed ki.
(2) E rendeletnek a hitelintézeti elszámolóházra vonatkozó szabályait a Magyar Nemzeti Bankra (a továbbiakban: MNB) mint országos fizetési és elszámolási rendszert
mûködtetõ szervezetre is megfelelõen alkalmazni kell.
(3) A rendeletben foglalt követelmények teljesítése az
elszámolásforgalmi tevékenység végzésének a feltétele. A
rendeletben foglalt követelmények teljesítését az MNB
felvigyázási és jegybanki ellenõrzési tevékenysége keretében ellenõrzi.
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b) együttmûködõ felek: a hitelintézeti elszámolóház, a
résztvevõk, – ha vannak ilyenek – a közvetlen benyújtók
és – ha az nem azonos a hitelintézeti elszámolóházzal – a
teljesítõ fél;
c) közvetlen benyújtó: a hitelintézeti elszámolóháznak
az a résztvevõnek nem minõsülõ ügyfele, amely egy közvetlen résztvevõ felhatalmazása alapján, kizárólag saját
gazdálkodásával összefüggõ fizetési mûveletekre adott
megbízásokat a hitelintézeti elszámolóháznak közvetlenül
nyújt be, és amellyel a közvetlen résztvevõ számol el;
d) mûködési kockázat: annak a kockázata, hogy nem
várt veszteség keletkezik a belsõ folyamatok, a használt
informatikai rendszerek hibás vagy elégtelen volta, emberi
magatartás, vagy az igazgatóság vagy a felügyelõ bizottság vezetõi és tagjai, vagy a vezetõ állású személyek által
elkövetett hiba miatt;
e) pénzügyi kockázat: az együttmûködõ felek által az
elszámolási rendszer mûködésével összefüggésben viselt
hitel- és likviditási kockázat;
f) rendkívüli helyzet: olyan különleges eljárást igénylõ
helyzet, melynek során az elszámolásforgalom lebonyolításának folyamata az üzletszabályzatban foglaltaktól eltérõ;
g) résztvevõ: a hitelintézeti elszámolóház által mûködtetett elszámolási rendszer tagja, amely a saját és ügyfelei
fizetési mûveleteit továbbítja, illetõleg fogadja,
ga) közvetlen résztvevõ: az a rendszertag, amely a saját
és ügyfelei fizetési mûveleteibõl származó követelését,
illetõleg tartozását a teljesítõ fél által vezetett bankszámláján a többi közvetlen résztvevõ bankszámlájával vagy egy
központi technikai számlával szemben rendezi,
gb) közvetett résztvevõ: az a rendszertag, amely a saját
és ügyfelei fizetési mûveleteibõl származó követelését,
illetõleg tartozását egy közvetlen résztvevõnél mint levelezõ hitelintézetnél vezetett számláján rendezi, a hitelintézeti elszámolóház a közvetett résztvevõ fizetési forgalmát
e közvetlen résztvevõ bankszámlájának terhére, illetõleg
javára számolja el;
h) teljesítés: az elszámolási rendszer résztvevõi közötti
tartozások és követelések kiegyenlítése a teljesítõ félnél
vezetett bankszámlákon;
i) teljesítõ fél: az a szervezet, amely a résztvevõk bankszámlájának számlavezetõjeként biztosítja a fizetési mûveletek teljesítését, illetve – szükség esetén – a résztvevõk
részére hitelt nyújt a teljesítés megkönnyítése érdekében.

II. Fejezet
2. §
E rendelet alkalmazásában
a) elszámolási rendszer: a hitelintézeti elszámolóház,
– ha az nem azonos a hitelintézeti elszámolóházzal – a teljesítõ fél, valamint a résztvevõk és – ha vannak ilyenek –
a közvetlen benyújtók közötti megállapodáson alapuló, az
egymás közötti fizetési mûveletek elszámolása céljából
létrejött együttmûködési forma;

AZ ÜZLETSZABÁLYZAT KÖTELEZÕ TARTALMI
ELEMEI
3. §
A hitelintézeti elszámolóház az elszámolásforgalom lebonyolítását szabályozó üzletszabályzatában (a továbbiakban: üzletszabályzat) meghatározza a következõket:
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a) az elszámolási rendszer célját, alapelveit, az elszámolási rendszer mûködését szabályozó egyéb dokumentumokat,
b) az együttmûködõ feleket,
c) az elszámolási rendszerben az együttmûködõ felek
által viselt kockázatokat,
d) a csatlakozás és a részvétel módját és feltételeit,
e) az együttmûködõ felek által nyújtandó információk
körét és az információnyújtás feltételeit,
f) a részvétel megszüntetésének, szüneteltetésének
módját és feltételeit,
g) az elszámolási rendszerben feldolgozott fizetési mûveletek és egyéb üzenetek küldésének módját, és az elszámolási rendszerbe való befogadásának követelményeit,
h) a teljesítés rendjét,
i) ha van ilyen, a biztosítékok kezelésének és felhasználásának, az esetleges veszteség viselésének szabályait,
j) a reklamációs ügyintézés módját és határidejét,
k) a felelõsségi szabályokat, a felelõsség korlátozásának eseteit és a kártérítésre vonatkozó szabályokat,
l) az elszámolási rendszer mûködési idejét,
m) az üzletszabályzat módosításának rendjét,
n) az üzletszabályzat közzétételére vonatkozó szabályokat.

Célok, alapelvek,
az elszámolási rendszer mûködését szabályozó
dokumentumok
4. §
(1) Az üzletszabályzatban a hitelintézeti elszámolóház
meghatározza az elszámolási rendszer célját, az elszámolásra kerülõ fizetési mûveletek körét.
(2) Az üzletszabályzatban a hitelintézeti elszámolóház
hivatkozik az elszámolási rendszer mûködése szempontjából lényeges jogszabályokra, megállapodásokra és arra,
hogy az elszámolási rendszer a magyar jog alapján mûködik.

7833

Az együttmûködõ felek által viselt kockázatok
6. §
A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza az elszámolási rendszerben az együttmûködõ felek által viselt pénzügyi és mûködési kockázatokat, és
azok kezelésének eljárási rendjét.

A csatlakozás és a részvétel módja és feltételei
7. §
(1) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza az elszámolási rendszerhez résztvevõként
történõ csatlakozás és a résztvevõként való részvétel feltételeit.
(2) Az üzletszabályzatban meg kell határozni a résztvevõként való részvétel szintjeit, és különbséget kell tenni a
közvetlen résztvevõ és a közvetett résztvevõ között, továbbá – ha van ilyen – meg kell határozni a közvetlen benyújtó
jogait és kötelezettségeit.
(3) A részvétel egyes szintjeihez kapcsolódóan az azonos szinthez tartozó résztvevõkkel szemben azonos minimálisan szükséges követelményeket kell támasztani.
(4) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza
a) a résztvevõként való részvétel feltételeinek teljesülésére vonatkozó idõszakonkénti ellenõrzés szabályait,
b) a követendõ eljárást abban az esetben, ha az elszámolási rendszer valamely résztvevõje az elszámolási rendszerben való részvétel feltételeinek már nem felel meg,
c) az üzletszabályzatban foglaltak résztvevõk általi
megszegése esetén alkalmazandó eljárást.

(3) Az üzletszabályzatban a hitelintézeti elszámolóház
összefoglalja az elszámolásforgalom lebonyolításának folyamatát.

(5) A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történõ teljesítés véglegességérõl szóló 2003. évi
XXIII. törvény szerinti kijelölt rendszer esetében az üzletszabályzat meghatározza a külföldi székhellyel rendelkezõ intézmény távoli hozzáféréssel közvetlenül vagy magyarországi fióktelepe útján a rendszerhez történõ csatlakozásának feltételeit.

Az együttmûködõ felek jogai és kötelezettségei

Az együttmûködõ felek által nyújtandó információk

5. §

8. §

Az üzletszabályzatban a hitelintézeti elszámolóház
meghatározza az együttmûködõ felek jogait és kötelezettségeit. A hitelintézeti elszámolóháznak és – ha az nem
azonos a hitelintézeti elszámolóházzal – a teljesítõ félnek a
cégnevét is fel kell tüntetni az üzletszabályzatban.

A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza:
a) azon információk körét, amelyeket a résztvevõk és a
közvetlen benyújtók a hitelintézeti elszámolóháznak nyújtani kötelesek,
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b) azon információk körét, amelyeket a hitelintézeti elszámolóház a résztvevõknek és a közvetlen benyújtóknak
nyújt,
c) az a)–b) pont szerinti információnyújtás módját, valamint
d) azokat a határidõket, amelyeken belül az elszámolási rendszer mûködését érintõ információt a résztvevõ és a
közvetlen benyújtó a hitelintézeti elszámolóháznak bejelenteni köteles, valamint
e) azokat a határidõket, amelyeken belül az elszámolási
rendszer mûködését érintõ információt a hitelintézeti elszámolóház a résztvevõknek és a közvetlen benyújtóknak
nyújt.
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A teljesítés rendje
11. §

(1) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza a teljesítés módját, gyakoriságát, a határidõket és a teljesítés véglegességének idõpontját.
(2) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza az együttmûködõ felek teljesítéssel kapcsolatos feladatait.
(3) Ha teljesítõ félként nem a hitelintézeti elszámolóház
jár el, és a hitelintézeti elszámolóház és a teljesítõ fél egymással e tárgyban szerzõdést kötött, az üzletszabályzat tartalmazza a hitelintézeti elszámolóháznak és a teljesítõ félnek
a közöttük létrejött szerzõdésben meghatározott feladatait.

A részvétel megszüntetése, szüneteltetése
9. §

Biztosítékok kezelése és felhasználása, veszteségviselés
12. §

(1) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
ismerteti a hitelintézeti elszámolóház tájékoztatási kötelezettségét az MNB felé, amennyiben valamely résztvevõ elszámolási rendszerben való részvétele megszüntetésének,
szüneteltetésének feltételei fennállnak, valamint meghatározza a résztvevõk elszámolási rendszerben való részvétele megszüntetésének, szüneteltetésének rendjét, feltételeit,
idõpontját, jogkövetkezményeit, valamint a jogorvoslati
lehetõségeket.
(2) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
rendelkezik a szükséges intézkedésekrõl arra az esetre, ha
bíróság vagy más intézkedésre jogosult hatóság valamely
résztvevõ ellen fizetést korlátozó eljárást indít.
(3) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban rendelkezik a részvétel résztvevõk általi felfüggesztésének, felmondásának, valamint a résztvevõk részvételi szintjének megváltoztatása esetén követendõ eljárásról.

Az üzenetek küldésének módja és befogadásának
követelményei
10. §
A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza
a) a fizetési mûveletek és egyéb üzenetek tartalmát és
formáját, és azok használatának fõbb szabályait,
b) az adatátviteli eszközök és az adatátviteli módszerek
fõbb elemeit, és
c) a hibás fizetési mûveletek és egyéb hibás üzenetek
esetében követendõ eljárásokat.

(1) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza
a) a biztosítékképzés szabályait,
b) a biztosítékok értékelésének szabályait,
c) az elfogadható biztosítékok körét és mértékét,
d) a biztosítékok felhasználásának szabályait és visszapótlásuk módját,
e) a biztosítékokkal nem fedezett veszteségek viselésének szabályait.
(2) Ha a teljesítés biztosítékait nem a hitelintézeti elszámolóház kezeli, az üzletszabályzat tartalmazza a hitelintézeti elszámolóháznak és a biztosítékokat kezelõ félnek a
közöttük létrejött szerzõdésben meghatározott feladatait.

A reklamációs ügyintézés módja és határideje
13. §
A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza a résztvevõk és a közvetlen benyújtók által
tehetõ panaszok kezelésére, elbírálásának rendjére vonatkozó szabályokat és a panaszok elbírálásának határidejét,
ami alkalmanként nem lehet hosszabb, mint 15 munkanap.

Felelõsségi viszonyok, a felelõsség korlátozása,
kárenyhítés és kártérítés
14. §
(1) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
rendelkezik az együttmûködõ felek felelõsségére vonatkozó szabályokról.
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(2) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza az együttmûködõ felek kártérítési és kárenyhítési kötelezettségének feltételeit és módját.

Az elszámolási rendszer mûködési ideje
15. §
(1) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
ismerteti az éves elszámolásforgalmi naptár meghatározásának és közzétételének módját.
(2) A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzat részeként közzéteszi az elszámolási rendszer részletes üzemidõ-beosztásának leírását.

Az üzletszabályzat módosításának rendje
16. §
A hitelintézeti elszámolóház az üzletszabályzatban
meghatározza az üzletszabályzat módosítására vonatkozó
javaslat közvetlen résztvevõkkel történõ megismertetésének módját, melynek során ésszerû idõt kell biztosítania
észrevételeik megtételére. A véleményezési határidõ legalább 5, átfogó vagy nagy terjedelmû módosítás esetén 10,
de legfeljebb 15 munkanap.

Az üzletszabályzat közzététele
17. §
Az üzletszabályzatot és annak módosítását a hitelintézeti elszámolóház a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001.
évi LVIII. törvény 27. §-ának (1) bekezdése, illetve a Hpt.
203. §-ának (2) bekezdése értelmében köteles közzétenni.
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(2) A rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatában a hitelintézeti elszámolóház rögzíti a rendkívüli helyzetek esetén
a) alkalmazandó eljárási rendet,
b) alkalmazandó döntési jogosultságokat,
c) az üzletszabályzatban lefektetett szabályoktól való
eltérés lehetõségét,
d) a kapcsolattartás módját,
e) a kapcsolattartásra szolgáló központi telefonszámokat, illetve elérhetõségeket.
(3) A rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatára és a szabályzat módosítására irányuló javaslatát
a hitelintézeti elszámolóháznak a közvetlen résztvevõkkel
meg kell ismertetnie, és ésszerû idõt kell biztosítania észrevételeik megtételére. A véleményezési határidõ legalább 5, átfogó vagy nagy terjedelmû módosítás esetén 10,
de legfeljebb 15 munkanap.
(4) A hitelintézeti elszámolóház rendkívüli helyzetek
kezelésére vonatkozó szabályzatának, illetõleg e szabályzat módosításának hatálybalépéséhez az MNB felvigyázási tevékenysége körében megadott jóváhagyása szükséges.

A díjszabályzat
19. §
(1) A hitelintézeti elszámolóház díjszabályzatában
meghatározza a csatlakozásért, a résztvevõként való részvételért, a közvetlen benyújtásért és a hitelintézeti elszámolóház szolgáltatásaiért felszámított díjakat, jutalékokat,
költségeket.
(2) Az elszámolási rendszer díjaiban, jutalékaiban, költségeiben csak a forgalom nagysága, a nyújtott szolgáltatás
tartalma, a választott távközlési út alapján lehet különbséget tenni a résztvevõk között.
(3) A hitelintézeti elszámolóház díjszabályzatának, illetõleg a díjszabályzat módosításának hatálybalépéséhez az
MNB felvigyázási tevékenysége körében megadott jóváhagyása szükséges.

III. Fejezet
A HITELINTÉZETI ELSZÁMOLÓHÁZAK
SZABÁLYZATAIRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

A szabályzatok érintettek részére való rendelkezésre
bocsátása

A rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó
szabályzat

20. §

18. §
(1) A hitelintézeti elszámolóház a rendkívüli helyzetek
kezelésére vonatkozó szabályzatában meghatározza a
rendkívüli helyzetek fajtáit, kritériumait és a rendkívüli
helyzet megállapításának és kihirdetésének szabályait.

(1) A rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó szabályzatát és a díjszabályzatát a hitelintézeti elszámolóháznak az elszámolási rendszerhez csatlakozott közvetlen
résztvevõk, a közvetlen benyújtók és a teljesítõ fél rendelkezésére kell bocsátania.
(2) A hitelintézeti elszámolóháznak kérésre rendelkezésre kell bocsátania a díjszabályzatát az üzletszabályzat
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szerint az elszámolási rendszerhez közvetlen résztvevõként vagy közvetlen benyújtóként csatlakozni jogosultak
részére.

2006/96. szám

2454/93/EGK rendelet 848. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott tértiárura vonatkozó feltételeknek.”

2. §
IV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
21. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép hatályba.
(2) Az e rendelet hatálybalépésekor már a Magyar Köztársaság területén elszámolásforgalmi tevékenységet végzõ hitelintézeti elszámolóház legkésõbb a rendelet
hatálybalépését követõ 7 hónapon belül köteles a rendeletben meghatározott követelményeknek eleget tenni.

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

A Kormány tagjainak
rendeletei
A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési
miniszter
56/2006. (VIII. 1.) FVM
rendelete
a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló
7/2001. (I. 17.) FVM rendelet módosításáról
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV. törvény
65. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. §
A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ 45. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában:]
„45. Tértiáru: a Közösség vámterületérõl kiszállított és
oda visszaszállított áru, amennyiben az importõr igazolja,
hogy az általa visszaszállított áru megfelel a Közösségi
Vámkódex 185., illetve 186. cikkében, valamint a

Az R. 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[36. § (1) A nyilvántartásra kötelezett köteles]
„a) naprakész nyilvántartást vezetni – és ahol ez értelmezhetõ, naprakész helyszínrajzot készíteni – azokról a
helyekrõl, ahol a vizsgálatköteles árut termeszti, elõállítja,
tárolja, tartja vagy felhasználja,”

3. §
Az R. 51/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(4) A Szolgálat a vámhivatal értesítése, továbbá növényegészségügyi ellenõrzésköteles szállítmányok esetén
a megfelelõ jelzés meglétét ellenõrzi, egyéb esetekben ellenõrizheti. A Szolgálat a megfelelõ jelzés hiánya esetén
az 53/A. § (2) bekezdésének f) pontjában, illetve az importõr kérésére és költségére az 53/A. § (2) bekezdésének a),
d) vagy e) pontjában meghatározott intézkedést foganatosítja. Az 53/A. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti intézkedés foganatosítása esetén a vámhatóság a szállítmány
beléptetését megtagadja.”

4. §
Az R. 53/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„53/A. § (1) Ha a behozatali forgalomban a növényegészségügyi ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a
vizsgálatköteles áru megfelel e rendelet elõírásainak, akkor a 6. számú melléklet B. részében felsorolt vizsgálatköteles árukra is vonatkoznak a 36/A. § (3) és (4) bekezdésében és a 36/E. § (4) bekezdésében meghatározott elõírások, amennyiben a vizsgálatköteles áru megtalálható a
6. számú melléklet A. részében.
(2) Ha a behozatali forgalomban a növényegészségügyi
ellenõrzés során megállapítást nyert, hogy a vizsgálatköteles áru nem felelt meg e rendelet elõírásainak – a vámelõírások figyelembevételével – az alábbi hatósági intézkedések egyikét vagy közülük többet kell foganatosítani:
a) kivételesen, és kizárólag különleges körülmények
között megfelelõ kezelés, amennyiben a kezelés eredményeként az elõírt feltételek teljesülni fognak és a károsítók
elterjedésének veszélye elkerülhetõ,
b) a fertõzött vizsgálatköteles áru eltávolítása a szállítmányból,
c) korlátozás elrendelése, amíg a növényegészségügyi
vizsgálatok eredményei rendelkezésre nem állnak,
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d) vámhatósági felügyelet mellett Közösségen belüli
szállítás egy Közösségen kívüli rendeltetési helyre,
e) megsemmisítés,
f) a szállítmány egészére vagy egy részére vonatkozóan
a beléptetés megtagadása.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés az
1., illetve a 2. számú mellékletben fel nem sorolt károsító
szervezetek tekintetében is alkalmazható.
(4) A fertõzött vizsgálatköteles áru eltávolítása után a
behozatalra alkalmas tétel az 54. § rendelkezései alapján
léptethetõ be Magyarországra.
(5) A (2) bekezdés b) pontja szerinti eltávolítás, valamint a d) és f) pontja szerinti intézkedés esetén a külföldi
növényegészségügyi vagy re-export növényegészségügyi
bizonyítványt érvényteleníteni kell. Érvénytelenítéskor a
bizonyítvány elsõ oldalán, jól látható helyen a növényvédelmi felügyelõnek egy háromszögletû, piros színû bélyegzõlenyomatot kell elhelyeznie „érvénytelen bizonyítvány” felirattal. A bélyegzõn nagybetûkkel szerepelnie
kell a növényvédelmi hatóság nevének és a visszautasítás
dátumának.”

5. §
(1) Az R. 69. §-a o) pontjának 1. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
„o) a Tanács 2000/29/EK irányelve (2000. május 22.) a
növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen
belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl, valamint az azt módosító,]
„1. a Bizottság 2001/33/EK, 2002/28/EK, 2002/36/EK,
2003/22/EK, 2003/47/EK, 2003/116/EK, 2004/31/EK,
2004/70/EK, 2004/102/EK, 2004/103/EK, 2004/105/EK,
2006/35/EK irányelve és a Tanács 2002/89/EK,
2005/15/EK és 2005/16/EK, 2005/77/EK, 2006/14/EK
irányelve,”
(2) Az R. 69. §-ának p) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:]
„p) a Bizottság 2001/32/EK irányelve (2001. május 8.)
a Közösségen belül található, különleges növényegészségügyi kockázatnak kitett zónák elismerésérõl és a
92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, valamint
az azt módosító, a Bizottság 2002/29/EK, 2003/21/EK,
2003/46/EK, 2004/32/EK, 2005/18/EK és 2006/36/EK
irányelve,”
(3) Az R. 69. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a § eredeti szövegének megjelölése (1) bekezdésre változik:
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„(2) Ez a rendelet a következõ közösségi határozatoknak való megfelelést szolgálja:
1. a Bizottság 98/109/EK határozata (1998. február 2.)
Thaiföld tekintetében a Thrips palmi Karny károsító elterjedése elleni átmeneti, szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történõ meghozatalának engedélyezésérõl,
2. a Bizottság 2002/499/EK határozata (2002. június
26.) a Koreai Köztársaságból származó, természetesen
vagy mesterségesen törpenövésû Chamaecyparis Spach,
Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó
2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitõl való
eltérések engedélyezésérõl,
3. a Bizottság 2002/757/EK határozata (2002. szeptember 19.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man
in ‘t Veld sp. nov. Közösségbe történõ behurcolásának és a
Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növényegészségügyi szükségintézkedésekrõl és az azt módosító
2004/426/EK bizottsági határozat,
4. a Bizottság 2002/887/EK határozata (2002. november 8.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges
módon törpenövésû Chamaecyparis Spach, Juniperus L.
és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi
irányelv bizonyos elõírásaitól való eltérés engedélyezésérõl, valamint az azt módosító 2004/826/EK bizottsági határozat,
5. a Bizottság 2003/63/EK határozata (2003. január
28.) a tagállamok számára a 2000/29/EK tanácsi irányelvtõl a Kuba egyes tartományaiból származó, nem vetõburgonyának szánt burgonya tekintetében való átmeneti eltérések megállapításának engedélyezésérõl, valamint az azt
módosító 2005/649/EK bizottsági határozat,
6. a Bizottság 2004/4/EK határozata (2003. december
22.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történõ meghozatalának ideiglenes engedélyezésérõl, valamint az azt módosító
2004/836/EK és 2005/840/EK bizottsági határozat,
7. a Bizottság 2004/200/EK határozata (2004. február
27.) a Pepino mosaic virus (PepMV) Közösségbe való behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni intézkedésekrõl,
8. a Bizottság 2004/416/EK határozata (2004. április
29.) az Argentínából vagy Brazíliából származó egyes citrusfélékre vonatkozó ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekrõl,
9. a Bizottság 2005/359/EK határozata (2005. április
29.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreggel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkre vonatkozóan a
2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitõl való
eltérésrõl,
10. a Bizottság 2005/477/EK határozata (2005. június
29.) a Horvátországból származó Vitis L. növényekre a
termés kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi
irányelv egyes rendelkezéseitõl való eltérésrõl,
11. a Bizottság 2005/775/EK határozata (2005. november 4.) a Koreai Köztársaságból származó, természetes
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vagy mesterséges módon törpenövésû Chamaecyparis
Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények tekintetében a
2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos elõírásaitól való eltérés engedélyezésérõl szóló 2002/499/EK határozat módosításáról,
12. a Bizottság 2006/133/EK határozata (2006. február
13.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más
területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagállamok számára történõ elõírásáról.”

6. §
(1) Az R. 1., 2., 4., 5., 6. és 7. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
(2) Az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet
2. számú melléklete lép.
(3) Az R. 24. számú melléklete helyébe e rendelet
3. számú melléklete lép.

7. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 63/2004. (IV. 27.) FVM rendelet melléklete III. részének 1. pontja,
b) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 119/2004. (VII. 12.) FVM rendelet
melléklete I. részének 1. pontja, II. részének 2., 3. és
4. pontja, III. részének 1. és 3. pontja, valamint V. részének
1. pontja,
c) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 62/2005. (VII. 8.) FVM rendelet
3. számú melléklete,
d) a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet
módosításáról szóló 81/2005. (IX. 13.) FVM rendelet
4. §-ának (2) bekezdése, 1. számú melléklete I. része,
II. részének 2. pontja, III. része, IV. részének 2., 4. és
5. pontja, valamint 2. számú melléklete.

8. §
Ez a rendelet a következõ közösségi jogi aktusoknak
való megfelelést szolgálja:
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1. a Bizottság 2006/35/EK irányelve (2006. március
24.) a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történõ behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekrõl
szóló 2000/29/EK tanácsi irányelv I–IV. mellékletének
módosításáról,
2. a Bizottság 2006/36/EK irányelve (2006. március
24.) a Közösségen belül található, különleges növényegészségügyi kockázatnak kitett zónák elismerésérõl és a
92/76/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló
2001/32/EK irányelv módosításáról,
3. a Bizottság 98/109/EK határozata (1998. február 2.)
Thaiföld tekintetében a Thrips palmi Karny károsító elterjedése elleni átmeneti, szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történõ meghozatalának engedélyezésérõl,
4. a Bizottság 2002/499/EK határozata (2002. június
26.) a Koreai Köztársaságból származó, természetesen
vagy mesterségesen törpenövésû Chamaecyparis Spach,
Juniperus L. és Pinus L. növényekre vonatkozó
2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitõl való
eltérések engedélyezésérõl,
5. a Bizottság 2002/757/EK határozata (2002. szeptember 19.) a Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man
in ‘t Veld sp. nov. Közösségbe történõ behurcolásának és a
Közösségen belüli elterjedése elleni ideiglenes növényegészségügyi szükségintézkedésekrõl és az azt módosító
2004/426/EK bizottsági határozat,
6. a Bizottság 2002/887/EK határozata (2002. november 8.) a Japánból származó, természetes vagy mesterséges
módon törpenövésû Chamaecyparis Spach, Juniperus L.
és Pinus L. növény tekintetében a 2000/29/EK tanácsi
irányelv bizonyos elõírásaitól való eltérés engedélyezésérõl, valamint az azt módosító 2004/826/EK bizottsági határozat,
7. a Bizottság 2003/63/EK határozata (2003. január
28.) a tagállamok számára a 2000/29/EK tanácsi irányelvtõl a Kuba egyes tartományaiból származó, nem vetõburgonyának szánt burgonya tekintetében való átmeneti eltérések megállapításának engedélyezésérõl, valamint az azt
módosító 2005/649/EK bizottsági határozat,
8. a Bizottság 2004/4/EK határozata (2003. december
22.) a Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith elterjedése elleni Egyiptomra vonatkozó szükséghelyzeti intézkedések tagállamok által történõ meghozatalának ideiglenes engedélyezésérõl, valamint az azt módosító
2004/836/EK és 2005/840/EK bizottsági határozat,
9. a Bizottság 2004/200/EK határozata (2004. február
27.) a Pepino mosaic virus (PepMV) Közösségbe való behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni intézkedésekrõl,
10. a Bizottság 2004/416/EK határozata (2004. április
29.) az Argentínából vagy Brazíliából származó egyes citrusfélékre vonatkozó ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekrõl,
11. a Bizottság 2005/359/EK határozata (2005. április
29.) az Amerikai Egyesült Államokból származó, fakéreg-
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gel borított tölgyfa (Quercus L.) rönkre vonatkozóan a
2000/29/EK tanácsi irányelv egyes rendelkezéseitõl való
eltérésrõl,
12. a Bizottság 2005/477/EK határozata (2005. június
29.) a Horvátországból származó Vitis L. növényekre a
termés kivételével vonatkozóan a 2000/29/EK tanácsi
irányelv egyes rendelkezéseitõl való eltérésrõl,
13. a Bizottság 2005/775/EK határozata (2005. november 4.) a Koreai Köztársaságból származó, természetes
vagy mesterséges módon törpenövésû Chamaecyparis
Spach, Juniperus L. és Pinus L. növények tekintetében a
2000/29/EK tanácsi irányelv bizonyos elõírásaitól való el-
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térés engedélyezésérõl szóló 2002/499/EK határozat módosításáról,
14. a Bizottság 2006/133/EK határozata (2006. február
13.) a Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer)
Nickle et al. (a fenyõfa fonalférge) elterjedése elleni, Portugáliának az attól ismerten mentes területein kívüli más
területeire vonatkozó ideiglenes kiegészítõ intézkedéseknek a tagállamok számára történõ elõírásáról.
Gõgös Zoltán s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi
államtitkár

1. számú melléklet az 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelethez

I.
1. Az R. 1. számú melléklete B. része a) címének 1. és 1.1. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Károsító

Védett zóna (zónák)]

„1. Bemisia tabaci Genn. (európai populációk)

1.1. Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

Írország, Portugália (Azori-szigetek, belsõ Beira, tengerparti
Beira, Douro és Minho köze, Madeira, Ribatejo és Oeste
(Albobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha,
Lourinhn, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras
települések) és Trás-os-Montes), Egyesült Királyság,
Svédország, Finnország
Ciprus (2008. március 31-ig)”

2. Az R. 1. számú melléklete B. része a) címének 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Károsító

„3. Leptinotarsa decemlineata Say

Védett zóna (zónák)]

Spanyolország (Menorca, Ibiza), Írország, Ciprus (2008.
március 31-ig), Málta, Portugália (Azori-szigetek és Madeira),
Egyesült Királyság, Svédország (Blekinge, Gotland, Halland,
Kalmar és SkDne), Finnország (Cland területei, Turku,
Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta)”

3. Az R. 1. számú melléklete B. része b) címének 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Károsító

„1. Beet necrotic yellow vein virus

Védett zóna (zónák)]

Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek),
Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)”

II.
1. Az R. 2. számú melléklete B. része a) címe 6. pontjának d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Károsító

„d) Ips sexdentatus Börner

A fertõzés tárgya

Védett zóna (zónák)]

Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. és Ciprus (2008. március 31-ig), Írország,
Pinus L. növényfajok több mint 3 m
Egyesült Királyság (Észak-Írország,
magasságú növényei, a termés és a
Man-sziget)”
vetõmag kivételével, tûlevelûek
(Coniferales) kérges faanyaga és hántolt
kérge
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2. Az R. 2. számú melléklete B. része b) címének 2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Károsító

„2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl.
et al.

A fertõzés tárgya

Védett zóna (zónák)]

a) Spanyolország, Észtország,
Az alábbi nemzetségekhez tartozó
Franciaország (Korzika), Olaszország
növények részei, a termés, vetõmag és
(Abruzzi; Basilicata; Calabria;
ültetésre szánt növények kivételével, de
Campania; Friuli-Venezia Giulia;
beleértve a beporzásra szolgáló élõ
Lazio; Liguria Marche; Molise;
pollent: Amelanchier Med., Chaenomeles
Piedmont; Szardínia; Szicília;
Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L.,
Toscana; Umbria; Valle d’Aosta) és
Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus
Lettország, Portugália, Finnország, az
Mill., Mespilus L., Photinia davidiana
Egyesült Királyság (Észak-Írország,
(Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus
Man-sziget és a Csatorna-szigetek)
L. és Sorbus L.
esetében.
2008. március 31-ig:
b) Írország, Olaszország (Apulia;
Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a
9. számú országos fõúttól – a Via
Emiliától – északra fekvõ megyei
terület kivételével), Parma, Piacenza
és Rimini tartomány (a 9. számú
országos fõúttól – a Via Emiliától –
északra fekvõ megyei terület
kivételével); Lombardia; Veneto:
kivéve Rovigo tartományban Rovigo,
Polesella, Villamarzana, Fratta
Polesine, San Bellino, Badia Polesine,
Trecenta, Ceneselli, Pontecchio
Polesine, Arquá Polesine, Costa di
Rovigo, Occhiobello, Lendinara,
Canda, Ficarolo, Guarda Veneta,
Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo, Fiesso Umbertiano,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta,
Gaiba, Salara közigazgatási terület,
valamint Padova tartományban
Castelbaldo, Barbona, Piacenza
d’Adige, Vescovana, S. Urbano,
Boara Pisani, Masi közigazgatási
terület, és Verona tartományban Palu,
Roverchiara, Legnago, Castagnaro,
Ronco all’ Adige, Villa Bartolomea,
Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza,
Angiari közigazgatási terület);
Litvánia, Ausztria [Burgenland,
Karintia, Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi
közigazgatási terület), Stájerország,
Bécs], Szlovénia (Gorenjska és
Maribor régiókat kivéve), Szlovákia
(Blahó, Felsõvámos és Ekecs
(Dunaszerdahely megye),
Garamdamásd és Garamkelecsény
(Lõcse megye), Nagyrépény
(Topolcsány megye), Málnapatak
(Poltár megye), Tornagörgõ (Rozsnyó
megye), Nagykázmér, Legenye,
Kisgéres, Szenteske és Zétény
(Tõketerebes megye) települések
kivételével), esetében”
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3. Az R. 2. számú melléklet B. részének d) címe helyébe a következõ szövegrész lép:
„d) Vírusok és vírusszerû szervezetek
Károsító

1. Citrus tristeza virus (európai
izolátumok)

A fertõzés tárgya

Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus
Raf. fajok és hibridjeik termése,
levelekkel és kocsányokkal

Védett zóna (zónák)

Görögország, Franciaország (Korzika),
Málta (2008. március 31-ig)

,,
III.
1. Az R. 4. számú melléklete A. részének 1. pontja az 1. pont szövegét követõen a következõ a) alponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„a) Természetes vagy mesterséges módon törpenövésû
Chamaecyparis Spach, Juniperus, Pinus L. növények, a termés
és a vetõmag kivételével

Származási ország]

Európán kívüli országok, kivéve Japán, amennyiben a növény
az 5. számú melléklet A. része I. szakaszának 43. pontjában
meghatározott követelményeken felül megfelel a 2002/887/EK
bizottsági határozatban foglalt feltételeknek, illetve Korea,
amennyiben a növény az 5. számú melléklet A. része
I. szakaszának 43. pontjában meghatározott követelményeken
felül megfelel a 2002/499/EK bizottsági határozatban foglalt
feltételeknek.”

2. Az R. 4. számú melléklete A. részének 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„12. Solanum L. fajok és hibridjeiknek gumója a 10. és a
11. pontban meghatározottak kivételével

Származási ország]

A burgonyagumóra vonatkozó, és az 5. számú melléklet A. rész
I. szakaszában felsorolt különleges elõírások sérelme nélkül az
Algérián, Izraelen, Líbián, Marokkón, Szírián, Svájcon,
Tunézián és Törökországon kívüli harmadik országok, valamint
azok az európai harmadik országok, amelyeket mentesnek
ismertek el a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al.-tól, vagy amelyekben
az Európai Unió Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus
(Spieckermann és Kotthoff) Davis et al. elleni védekezéssel
kapcsolatos rendelkezéseivel egyenértékûnek elismert
rendelkezéseket tartanak be, valamint – a 2004/4/EK bizottsági
határozatban elõírt feltételek sérelme nélkül – Egyiptom
kivételével és – a 2003/63/EK bizottsági határozatban elõírtak
sérelme nélkül – Kuba kivételével.”

3. Az R. 4. számú melléklete A. részének 15. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„15. Vitis L. növény, a termés kivételével

Származási ország]

Harmadik országok Svájc és Horvátország kivételével a
2005/477/EK bizottsági határozatban elõírtak sérelme
nélkül”
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4. Az R. 4. számú mellékletének B. része helyébe a következõ rendelkezés lép:
„B. RÉSZ
Növények, növényi termékek és egyéb anyagok, amelyeknek meghatározott védett zónákba történõ bevitele tilos
Leírás

Védett zóna (zónák)

1. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre
vonatkozó rendelkezések egyidejû fenntartásával – megfelelõ
esetben – az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az
azok megporzására szolgáló élõ virágpor: Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya
Lindl., Malus Mill, Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L.
és Sorbus L., a termés és a vetõmag kivételével, amelyek az
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert
harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak
(Svájc kivételével), vagy amelyekben a vonatkozó
Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványának
megfelelõen károsítómentes területeket létesítettek az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban
és azokat annak ismerik el.

Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Írország,
Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania;
Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú országos fõúttól
– a Via Emiliától – északra fekvõ megyei terület kivételével),
Parma, Piacenza és Rimini tartomány (a 9. számú országos
fõúttól – a Via Emiliától – északra fekvõ megyei terület
kivételével); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia;
Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana;
Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: kivéve Rovigo tartományban
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino,
Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqur
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara,
Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, valamint Padova
tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület
és Verona tartományban Palu, Roverchiara, Legnago,
Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület),
Lettország, Litvánia, Ausztria [Burgenland, Karintia,
Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület), Stájerország,
Bécs], Portugália, Szlovénia (Gorenjska és Maribor régiókat
kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és Ekecs
(Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény
(Lõcse megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Málnapatak
(Poltár megye), Tornagörgõ (Rozsnyó megye), Nagykázmér,
Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tõketerebes megye)
települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).
2. Az A. rész 9., 9.1. és 18. pontjában felsorolt növényekre
Spanyolország, Észtország, Franciaország (Korzika), Írország,
vonatkozó rendelkezések egyidejû fenntartásával – megfelelõ
Olaszország (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania;
esetben – az alábbi nemzetségekhez tartozó növények és az
Emilia-Romagna: Forlí-Cesena (a 9. számú országos fõúttól
azok megporzására szolgáló élõ virágpor: Cotoneaster Ehrh.
– a Via Emiliától – északra fekvõ megyei terület kivételével),
és Photinia davidiana (Dcne.) Cardot. a termés és a vetõmag
Parma, Piacenza és Rimini tartomány (a 9. számú országos
kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.)
fõúttól – a Via Emiliától – északra fekvõ megyei terület
Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokon kívüli kivételével); Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia;
harmadik országokból származnak, vagy amelyekben a
Marche; Molise; Piedmont; Szardínia; Szicília; Toscana;
vonatkozó Növényegészségügyi Intézkedések Nemzetközi
Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: kivéve Rovigo tartományban
Szabványának megfelelõen károsítómentes területeket
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino,
létesítettek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.
Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqur
károsítóval kapcsolatban és azokat annak ismerik el.
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda,
Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del
Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara,
Stienta, Gaiba, Salara közigazgatási terület, valamint Padova
tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige,
Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi közigazgatási terület
és Verona tartományban Palu, Roverchiara, Legnago,
Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari közigazgatási terület),
Lettország, Litvánia, Ausztria [Burgenland, Karintia,
Alsó-Ausztria, Tirol (lienzi közigazgatási terület), Stájerország,
Bécs], Portugália, Szlovénia (Gorenjska és Maribor régiókat
kivéve), Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és Ekecs
(Dunaszerdahely megye), Garamdamásd és Garamkelecsény
(Lõcse megye), Nagyrépény (Topolcsány megye), Málnapatak
(Poltár megye), Tornagörgõ (Rozsnyó megye) Nagykázmér,
Legenye, Kisgéres, Szenteske és Zétény (Tõketerebes megye),
települések kivételével], Finnország, az Egyesült Királyság
(Észak-Írország, Man-sziget és a Csatorna-szigetek).
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IV.
1. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakasza 3. pontjának jobboldali oszlopa a szöveg végén a következõ mondattal egészül ki:
„Kéreggel borított tölgyfarönk esetében a szállítmánynak meg kell felelnie a 2005/359/EK bizottsági határozatban
foglaltaknak.”
2. Az R. 5. számú melléklete A. részének I. szakasza a következõ 4. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„4. a) Az Amerikai Egyesült Államokból származó alábbi
fajokhoz tartozó növények a termés és a magvak kivételével:
Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Arbutus
menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp.
Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L.,
Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M.
Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel)
Sleumer, Lithocarpus densiflorus (H & A), Lonicera hispidula
(Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco,
Quercus spp. L., Rhamnus californica (Esch), Rhododendron
spp. L. – a Rhododendron simsii Planch. kivételével –, Sequoia
sempervirens (D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp.,
Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.),
Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn)
Nutt. és Viburnum spp. L. egyedei.
b) Az Amerikai Egyesült Államokból származó Acer
macrophyllum Pursh., Aesculus californica Nutt., Lithocarpus
densiflorus (H & A) és Quercus L. faanyaga

Különleges elõírások]

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a
2002/757/EK bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek.

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a
2002/757/EK bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek.”

3. Az R. 5. számú melléklete A. részének I. szakasza a következõ 16.6. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„16.6. A Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.
nemzetségekbe tartozó növényfajok és hibridjeik Argentínából
és Brazíliából származó termése

Különleges elõírások]

A 4. számú melléklet 16.1., 16.3. és 16.5. pontokban
meghatározott termésre alkalmazandó elõírások egyidejû
fenntartásával, a 2004/416/EK bizottsági határozatban elõírtak
sérelme nélkül.”

4. Az R. 5. számú melléklete A. részének I. szakasza a következõ 36.3. ponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„36.3. Thaiföldrõl származó, Orchidaceae családba tartozó
vágott virág

Különleges elõírások]

A 36.2. pontban meghatározottak egyidejû fenntartásával, a
98/109/EK bizottsági határozatban foglaltak alapján, hatósági
nyilatkozat kell arról, hogy a vágott virág:
a) olyan termõhelyrõl származik, amelyet mentesnek találták
Thrips palmi Karny károsítótól az export feladást megelõzõ
három hónap során legalább havonta elvégzett hatósági ellenõrzések alapján,
vagy
b) azt közvetlenül az exportot megelõzõen megfelelõ gázos kezelésben részesítették a tripszektõl való mentesítés érdekében. A kezelés adatait fel kell tüntetni a 42. § szerinti
bizonyítványokon.”
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5. Az R. 5. számú melléklete A. része I. szakaszának 48. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„48. Lycopersicon lycopersicum L. Karsten ex Farw. vetõmag

Különleges elõírások]

A 2004/200/EK bizottsági határozatban elõírtaknak
megfelelõen hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetõmagot
megfelelõ savextrakciós módszer alapján kezelték, és
a) a vetõmag olyan területekrõl származik, ahol a Clavibacter
michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al.,
a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye,
a Potato spindle tuber viroid és Pepino mosaic virus nem
fordul elõ,
vagy
b) az a) pontban felsorolt károsítók okozta betegségek tüneteit
nem észlelték a termõhely növényein a teljes vegetációs
idõszak alatt,
vagy
c) a vetõmagtételbõl vett reprezentatív mintát hatóságilag
megvizsgálták legalább az a) pontban felsorolt károsítókra,
megfelelõ módszert alkalmazva, és a vizsgálatok során
ezektõl a károsítóktól a vetõmagot mentesnek találták.”

6. Az R. 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 2. pontja a következõ a)–e) alponttal egészül ki:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Különleges elõírások]

„a) A Portugália olyan területeirõl származó „fogékony növények” úgymint az Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill.,
Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr.
(a termések és a magok kivételével), ahol a Bursaphelenchus xylophilus-tól ismerten nem fordul elõ (a továbbiakban: körülhatárolt terület)

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
– a növényeket hatóságilag ellenõrizték és a Bursaphelenchus
xylophilus károsítótól és az azáltal okozott tünetektõl mentesnek találták,
és
– a termõhelyen vagy annak közvetlen környezetében az utolsó teljes vegetációs ciklus kezdete óta nem észleltek Bursaphelenchus xylophilus-ra utaló tüneteket.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag és a hántolt
kéreg olyan megfelelõ hõkezelésen esett át, amely során annak
belseje az élõ Bursaphelenchus xylophilus-tól való mentesítés
céljából 30 percen át elérte a legalább 56 °C-os hõmérsékletet.

b) A Portugália körülhatárolt területeirõl származó tûlevelûek
(Coniferales, kivéve Thuja) faanyaga és hántolt fakérge a
következõ formájú faanyagok kivételével:
– faforgács, fûrészpor, fahulladék vagy más törmelék,
amely egészében vagy részben e tûlevelûekbõl származik,
– csomagolóládák, rekeszek vagy hordók,
– raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok,
– alomfa, térköztartók és állványok,
beleértve azokat, amelyek nem tartották meg természetes
hengeres felszínüket
c) A Portugália körülhatárolt területeirõl származó egészében
vagy részben e tûlevelûekbõl (Coniferales, kivéve Thuja)
származó faforgács, fûrészpor, fahulladék vagy más törmelék faanyaga
d) A Portugália körülhatárolt területeirõl származó egészében
vagy részben tûlevelûekbõl (Coniferales, kivéve Thuja)
származó fogékony faanyaga az alábbi formában:
– alátétfa, térköztartók és állványok,
beleértve azokat is, amelyek nem tartották meg természetes
hengeres felszínüket.

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag átesett a
megfelelõ gázosító kezelésen.

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag
– kéregmentes,
– mentes a rovarlárvák által rágott 3 milliméternél nagyobb átmérõjû járataitól,
– a fa feldolgozáskor elért nedvességtartalma annak szárazanyag százalékában kifejezett értéke 20%-nál kevesebb.
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[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Különleges elõírások]

e) A Portugália körülhatárolt területeirõl származó egészében
vagy részben tûlevelûekbõl (Coniferales, kivéve Thuja)
származó csomagolóládák, rekeszek, dobok és hasonló csomagolóanyagok, raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb
raklapok, illetve raklapkeretek, függetlenül attól, hogy ténylegesen használják bármilyen tárgy csomagolására vagy
sem.

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a faanyag átesett
– a megfelelõ hõkezelésen, amelynek során a fa belsejének hõmérséklete 30 percen át elérte az 56 °C-ot,
vagy
– magas nyomású kezelésen (impregnálás),
vagy
– gázosításon,
és
el kell látni a kezelést igazoló, hivatalosan jóváhagyott
jelzéssel, amely lehetõvé teszi annak azonosítását, hogy a
kezelést hol és ki végezte,
vagy
a faanyagot növényútlevél kíséri.”

7. Az R. 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 9. pontja a következõ b) alponttal egészül ki, egyidejûleg a pont
eredeti szövegének megjelölése a) alpontra változik:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

„b) Az alábbi nemzetségbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei a vetõmag kivételével: Viburnum spp., Camellia spp.,
Rhododendron spp. a Rhododendron simsii Planch kivételével

Különleges elõírások]

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a növény megfelel a
2002/757/EK bizottsági határozatban foglalt
követelményeknek.
Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy
a) a növények olyan területrõl származnak, ahol a károsító
szervezet elõfordulása nem ismert;
vagy
b) a növények aktív növekedési idõszakának megfelelõ idõpontjában legalább egyszer elvégzett hivatalos vizsgálatok
során – beleértve a gyanús tünetek laboratóriumi vizsgálatát – a termesztés helyén a fenti növényeken a károsító szervezet jeleit a legutóbbi teljes vegetációs idõszak kezdete óta
nem észlelték;
vagy
c) az olyan esetekben, amikor a fenti növényeken a termesztés
helyén a károsító szervezet jeleit észlelték, a megfelelõ eljárásokat végrehajtották a károsító szervezet felszámolása céljából, amely legalább a fertõzött növények és a fertõzött
növények 2 méteres körzetében található összes fogékony
növény megsemmisítését magában foglalja,
valamint
ca) a fertõzött növények 10 méteres körzetében minden fogékony növény és az érintett tétel fennmaradó növényei esetében:
– a növényeket a termesztés helyén tartották, és
– a felszámolási intézkedések megtételét követõ három hónapon belül a növényeken legalább kétszer további hivatalos vizsgálatokat végeztek el, amikor azok aktív
növekedési szakaszban voltak, és
– az említett három hónapos idõszak alatt nem végeztek
semmilyen kezelést, amely a károsító szervezet által okozott tüneteket elfedhetné, és
– a növényeket a hivatalos vizsgálatok során a károsító
szervezettõl mentesnek találták,
cb) a termesztés helyén az összes többi fogékony növényt ismételt intenzív hivatalos vizsgálatnak vetették alá az észlelést követõen, és azokat e vizsgálatok során a károsító
szervezettõl mentesnek találták.”
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8. Az R. 5. számú melléklete A. része II. szakaszának 27. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[Növények, növényi termékek és egyéb anyagok

Különleges elõírások]

„27. A Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
vetõmagjai

Hatósági nyilatkozat kell arról, hogy a vetõmagokat egy
megfelelõ savas extrakciós módszer alapján kezelték, és
a) a vetõmagok vagy olyan területekrõl származnak, ahol a
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al., vagy a Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
(Doidge) Dye és a – 2004/200/EK bizottsági határozatban
elõírtak alapján – Pepino mosaic virus elõfordulása nem ismert,
vagy
b) a termõhelyen a növények legutóbbi teljes vegetációs idõszaka során nem észlelték azokon e károsítók okozta betegségek tüneteit,
vagy
c) a vetõmagokat hatósági vizsgálatnak vetették alá legalább a
fenti károsítókra, reprezentatív minta és megfelelõ módszerek alkalmazásával, és azokat e vizsgálatokban a fenti károsítóktól mentesnek találták.”

9. Az R. 5. számú melléklete B. részének 20.1., 20.2., 22., 23., 25., 26., 27.1., 27.2. és 30. pontjában a jobb oldali oszlopban található szövegrész helyébe a következõ szövegrész lép:
[Védett zóna (zónák)]
„Franciaország (Bretagne), Írország, Portugália (Azori-szigetek), Finnország, Egyesült Királyság (Észak-Írország)”
10. Az R. 5. számú melléklete B. részének 21. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[Növények, növényi termékek és más anyagok

Különleges elõírások

Védett zóna (zónák)]

„21. Az alábbi nemzetségekhez tartozó
növények és az azok megporzására
szolgáló élõ virágpora:
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl.,
Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia
Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill.,
Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.)
Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és
Sorbus L., a termés és a vetõmag
kivételével

A 4. számú melléklet A. részének 9., 9.1.
és 18. pontjában, a 4. számú melléklet
B. részének 1. pontjában felsorolt
növényekre vonatkozó tiltó rendelkezések
egyidejû fenntartásával, hatósági
nyilatkozat arról, hogy:
a) a növények olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az Erwinia
amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól
mentesnek ismertek el;
vagy
b) a növények harmadik országbeli károsítótól mentes területekrõl származnak, amelyeket a vonatkozó
Növényegészségügyi Intézkedések
Nemzetközi Szabványának megfelelõen az Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. károsítóval kapcsolatban
létesítettek és annak ismerik el;
vagy
c) a növények az alábbi svájci kantonok
egyikébõl származnak: Berne (Signau
és Trachselwald kerületek kivételével), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais;
vagy
d) növények a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákból származnak;
vagy

Spanyolország, Észtország, Franciaország
(Korzika), Írország, Olaszország
(Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria;
Campania; Emilia-Romagna:
Forlí-Cesena (a 9. számú országos fõúttól
– a Via Emiliától – északra fekvõ megyei
terület kivételével), Parma, Piacenza és
Rimini tartomány (a 9. számú országos
fõúttól – a Via Emiliától – északra fekvõ
megyei terület kivételével);
Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria;
Lombardia; Marche; Molise; Piedmont;
Szardínia; Szicília; Toscana; Umbria;
Valle d’Aosta; Veneto: kivéve Rovigo
tartományban Rovigo, Polesella,
Villamarzana, Fratta Polesine, San
Bellino, Badia Polesine, Trecenta,
Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà
Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda
Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova
del Ghebbo, Fiesso Umbertiano,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba,
Salara közigazgatási terület, valamint
Padova tartományban Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana,
S. Urbano, Boara Pisani, Masi
közigazgatási terület és Verona
tartományban Palu, Roverchiara,
Legnago,
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Különleges elõírások

Védett zóna (zónák)]

e) a növényeket olyan táblán termesztették, illetve ha azokat a legutolsó vegetációs idõszak április 1-jétõl október
31-ig terjedõ idõszakát magába foglaló legalább 7 hónapon át fenntartott
„pufferzónába” szállították,
ea) amely egy hatóságilag kijelölt, legalább 50 km területû „pufferzóna”
határán belül legalább 1 km-re található, ahol legkésõbb a legutolsó teljes vegetációs idõszakot megelõzõ
teljes vegetációs idõszak kezdete
elõtt a gazdanövényekre egy hatóságilag engedélyezett és felügyelt ellenõrzési programot alkalmaznak,
amelynek célja, hogy minimálisra
csökkentse az Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. ott termesztett
növényekrõl való terjedésének kockázatát; a „pufferzóna” létesítését
követõen a legutolsó teljes vegetációs idõszak kezdetétõl számítva legalább egyszer, a legmegfelelõbb idõben, hatósági vizsgálatokat végeznek
a zónában, amely nem terjed ki a
táblára és az azt körülvevõ 500 m-es
sávra, és az Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al. tünetet mutató
valamennyi gazdanövényt azonnal el
kell távolítani; a vizsgálatok eredményeit minden év május 1-jéig megküldik a Bizottságnak és a többi
tagállamnak; továbbá
eb) amelyet, valamint a „pufferzónát” a
legutolsó teljes vegetációs idõszakot
megelõzõ teljes vegetációs idõszak
kezdete elõtt hatóságilag engedélyeztek növénytermesztés céljára az e
pontban meghatározott követelményeknek megfelelõen;
és
ec) amely és az azt körülvevõ 500 m-es
sáv az Erwinia amylovora (Burr.)
Winsl. et al. károsítótól mentes volt a
legutolsó teljes vegetációs idõszak
kezdete óta a hatósági vizsgálat során, amelyet legalább – kétszer végeznek a táblán a legmegfelelõbb
idõben, egyszer június-augusztus,
egyszer pedig augusztus-november
között, és – egyszer végeznek az említett körülötte lévõ sávban a legmegfelelõbb idõben, az augusztustól
novemberig terjedõ idõszakban;
és
ed) ahonnan származó növényekrõl a
legmegfelelõbb idõben hatóságilag
vett mintákat megfelelõ laboratóriumi módszerekkel hatóságilag tesztelték látens fertõzésekre. 2004. április
1. és 2005. április 1. között ezek a
rendelkezések nem érintik a hatóságilag kijelölt „pufferzónákon” található táblákon termesztett és nevelt és
a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákba és azon belül szállított
növényeket.

Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa
Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola
Rizza, Angiari közigazgatási terület),
Lettország, Litvánia, Ausztria
[Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria,
Tirol (lienzi közigazgatási terület),
Stájerország, Bécs], Portugália, Szlovénia
(Gorenjska és Maribor régiókat kivéve),
Szlovákia [Blahó, Felsõvámos és Ekecs
(Dunaszerdahely megye), Garamdamásd
és Garamkelecsény (Lõcse megye),
Nagyrépény (Topolcsány megye),
Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ
(Rozsnyó megye), Nagykázmér, Legenye,
Kisgéres, Szenteske és Zétény
(Tõketerebes megye) települések
kivételével], Finnország, az Egyesült
Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és
a Csatorna-szigetek).”
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11. Az R. 5. számú melléklete B. részének 21.3. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[Növények, növényi termékek és más anyagok

„21.3. Március 15. és június 30. között,
méhkaptárak

Különleges elõírások

Védett zóna (zónák)]

Dokumentumokkal kell igazolni, hogy a
méhkaptárak
a) olyan harmadik országokból származnak, amelyeket az Erwinia amylovora
(Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek ismertek el;
vagy
b) a növények az alábbi svájci kantonok
egyikébõl származnak: Berne (Signau
és Trachselwald kerületek kivételével), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais;
vagy
c) a jobb oldali oszlopban felsorolt védett zónákból származnak;
vagy
d) a szállítás elõtt megfelelõ zárlati intézkedést foganatosítottak.

Spanyolország, Észtország, Franciaország
(Korzika), Írország, Olaszország
(Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria;
Campania; Emilia-Romagna:
Forlí-Cesena (a 9. számú országos fõúttól
– a Via Emiliától – északra fekvõ megyei
terület kivételével), Parma, Piacenza és
Rimini tartomány (a 9. számú országos
fõúttól – a Via Emiliától – északra fekvõ
megyei terület kivételével);
Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria;
Lombardia; Marche; Molise; Piedmont;
Szardínia; Szicília; Toscana;
Trentino-Alto Adige: Trento autonóm
tartomány; Umbria; Valle d’Aosta;
Veneto: kivéve Rovigo tartományban
Rovigo, Polesella, Villamarzana, Fratta
Polesine, San Bellino, Badia Polesine,
Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine,
Arquà Polesine, Costa di Rovigo,
Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo,
Guarda Veneta, Frassinelle Polesine,
Villanova del Ghebbo, Fiesso
Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di
Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro,
Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba,
Salara közigazgatási terület, valamint
Padova tartományban Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana,
S. Urbano, Boara Pisani, Masi
közigazgatási terület és Verona
tartományban Palu, Roverchiara,
Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige,
Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo,
Isola Rizza, Angiari közigazgatási
terület), Lettország, Litvánia, Ausztria
[Burgenland, Karintia, Alsó-Ausztria,
Tirol (lienzi közigazgatási terület),
Stájerország, Bécs], Portugália, Szlovénia
(Gorenjska és Maribor régiókat kivéve),
Szlovákia (Blahó, Felsõvámos és Ekecs
(Dunaszerdahely megye), Garamdamásd
és Garamkelecsény (Lõcse megye),
Nagyrépény (Topolcsány megye),
Málnapatak (Poltár megye), Tornagörgõ
(Rozsnyó megye), Nagykázmér, Legenye,
Kisgéres, Szenteske és Zétény
(Tõketerebes megye), települések
kivételével), Finnország, az Egyesült
Királyság (Észak-Írország, Man-sziget és
a Csatorna-szigetek).”

12. Az R. 5. számú melléklete B. részének 24.1., 24.2. és 24.3. pontjában a jobb oldali oszlopban található szövegrész
helyébe a következõ szövegrész lép:
[Védett zóna (zónák)]
„Írország, Portugália (Azori-szigetek, belsõ Beira, tengerparti Beira, Douro és Minho köz, Madeira, Ribatejo és Oeste
(Albobaça, Alenquer, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, Lourinhn, Nazaré, Obidos, Peniche és Torres Vedras települések) és Trás-os-Montes), Finnország, Svédország, Egyesült Királyság”
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V.
1. Az R. 6. számú melléklete A. része I. szakasza 1. pontjának 1.1. alpontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[1. Növények és növényi termékek]
„1.1. Az alábbi nemzetségekbe tartozó fajok ültetésre szánt növényei, a vetõmag kivételével: Amelanchier Med.,
Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L.,
Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L., Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica kivételével, Pyracantha
Roem., Pyrus L., Sorbus L., valamint Viburnum spp., Camellia spp., Rhododendron spp. a Rhododendron simsii Planch
kivételével.”

2. Az R. 6. számú melléklete A. része I. szakasza 1. pontjának 1.8. alpontja helyébe a következõ szövegrész lép:
[Növények és növényi termékek]
„1.8. A Portugália körülhatárolt területeirõl származó
– Abies Mill., Cedrus Trew., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. és Tsuga Carr. növények (a termések és a magok kivételével),
– tûlevelûek (Coniferales) faanyaga és hántolt fakérge a Thuja L. kivételével;
– egészében vagy részben tûlevelûekbõl (Coniferales) származó (kivéve Thuja) csomagolóládák, rekeszek, dobok és
hasonló csomagolóanyagok, raklapok, keretezett rakodólapok és egyéb raklapok, illetve raklapkeretek, függetlenül
attól, hogy ténylegesen használják-e bármilyen tárgy csomagolására vagy sem, kivéve, ha ellátták a kezelést igazoló,
hivatalosan jóváhagyott jelzéssel, amely lehetõvé teszi annak azonosítását, hogy a kezelést hol és ki végezte.”

3. Az R. 6. számú melléklete B. részének I. szakasza a következõ 9. ponttal egészül ki:
„9. Az Amerikai Egyesült Államokból származó alábbi fajokhoz tartozó növények a termés és a magvak kivételével
– az Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica Nutt., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Camellia spp., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Leucothoe fontanesiana (Steudel) Sleumer, Lithocarpus densiflorus
(H & A), Lonicera hispidula (Dougl.), Pieris spp., Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhamnus
californica (Esch), Rhododendron spp. L. – a Rhododendron simsii Planch. kivételével –, Sequoia sempervirens
(D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Pursch.), Vaccinium vitis-idaea Britt., Vaccinium ovatum (Hook & Arn) Nutt. és Viburnum spp. L. egyedei.”

VI.
Az R. 7. számú mellékletének 1.2.3.4. pontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„1.2.3.4. A kórokozóra fogékony árutermelõ, valamint szaporító- és ültetvényanyag elõállító területek öt kilométeres
körzetében a Szolgálat a virágzás idõszakában a méhészetek vándoroltatási tilalmát, illetve a területen jelen levõ méhészetek eltávolítását rendelheti el.”
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2. számú melléklet az 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelethez
[10. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]
MAGYAR
KÖZTÁRSASÁG
NÖVÉNYÉS
TALAJVÉDELMI
SZOLGÁLATA
BEJELENTÉSI
ŰRLAP
NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI
VIZSGÁLATHOZ,
ELLENŐRZÉSHEZ
A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és a növényegészségügyi feladatok végrehajtásának
részletes szabályairól szóló 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet alapján
Jelenlegi növényegészségügyi nyilvántartási szám:
Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat
..........................................................................................................
Gazdálkodó szervezet/termelő
Kapcsolattartó
neve: ………………………………………..... neve: ………………………………………………………………………
címe: ………………………………………..... címe: ………………………………………………………………………
telefon: ………………… fax: …………….. telefon: ………………………………
fax: …………………………..
e-mail: ………………………………………... e-mail: …………………………………………………………………….
adóazonosító: ………….. adószám: ……….. végzettsége: ……………………………………………………………….
Az 1., 2., 3., 4., 5. pontban a megfelelő adatot X-szel kell megjelölni
Termelő
Gyűjtőraktározó,
Importőr
1. A termelés/raktározás jellege:
forgalmazó
Szaporító- és ültetvényanyag (folytatás a
4. pontban)
Vetőburgonya
Vetőmag
Áruburgonya
Citrusféle gyümölcs
{} fa csomagolóanyagot gyártó, kezelő
összeállító
{} malom
{} takarmánykeverő
{} terményraktár
{} egyéb nyilvántartásra kötelezett
{} egyéb vizsgálatra kötelezett
2. Értékesítés módja:
{} termelőüzem
{} viszonteladó
{} saját cél (fásszárú szaporítóanyag,
vetőburgonya)
3. Eladási célpiac:
{} EU tagállam

{} faiskolai áruda/lerakat

{} EU védett zóna (8. pont kitöltendő)

4. Szaporító- és ültetvényanyag előállítás:
4.1. Faiskola, lágyszárú szaporítóanyag, vetőmag:
{} átmeneti (szűrő) faiskola
{} erdészeti csemetekert
{} bázis faiskola
{} lágyszárú szaporítóanyag
{} gyümölcsfaiskola
{} zöldség palánta
{} szőlőiskola
{} dísznövény
{} bogyósiskola
{} díszfaiskola
4.2. Törzsültetvények, törzstelepek:
{} kiinduló anyag, törzsültetvény jelölt {} bázis
{} prebázis
{} certifikált (üzemi) törzsültetvény
4.3. Szaporításra ideiglenesen engedélyezett szaporító- és ültetvényanyag:
{} szaporításra ideiglenesen
engedélyezett ültetvény
{} továbbszaporításra kijelölt fa

{} nem EU tagállam

{} vetőmag
{} egyéb

{} egyéb törzstelep (anyanövény)
{} törzsgyümölcsös
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5. Növényfajok:
5.1. Vetőmagok:
{} Allium ascalonicum
(mogyoróhagyma)
{} Allium cepa (vöröshagyma)
{} Allium schoenoprasum
(metélőhagyma)
{} Beta vulgaris (cukorrépa) mag
{} Helianthus annuus (napraforgó)
{} Lycopersicon esculentum
(paradicsom)
5.2. Gumók, hagymák, rhizómák:
{} Allium ascalonicum
(mogyoróhagyma)
{} Allium cepa (vöröshagyma)
{} Allium schoenoprasum
(metélőhagyma)
{} Camassia (prérigyertya)
{} Chionodoxa (hófény)
{} Crocus flavus „Golden yellow”
(krókusz)
{} Galanthus (hóvirág)
{} Galtonia candicans (fehér óriás
jácint)
{} Gladiolus (kardvirág)
{} Hyacinthus (jácint)
5.3. Lágyszárú növények:
{} Allium porrum (póréhagyma)
{} Apium garveolens (zeller)
{} Araceae (kontyvirágfélék)
{} Argyranthemum spp. (margirvirág)
{} Aster spp. (őszirózsa)
{} Beta vulgaris (cukorrépa)
{} Begonia (begónia)
{} Brassica spp. (káposztafélék)
{} Capsicum annuum (paprika)
{} Cucumis spp. (kabakosok)
{} Dendranthema (krizantémfélék)
{} Dianthus és hibridjei (szegfű)
{} Euphorbia pulcherrima
(mikulásvirág)
{} Exacum spp. (keserűlevélke)
{} Ficus L. (füge)
{} Fragaria (szamóca)
{} Gerbera (gerbera)
{} Gypsophila (fátyolvirág)
{} Humulus lupulus (komló)
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{} Medicago sativa (lucerna)
{} Phaseolus (bab)
{} Harmadik országból származó
vizsgálatköteles vetőmag
{} Harmadik országba szállítandó
vizsgálatköteles vetőmag

{} Iris (nőszirom)
{} Ismene (pókliliom)
{} Muscari (gyöngyike)
{} Narcissus (nárcisz)
{} Ornithogallum (madártej)
{} Puschkinia (Puskin-csillagvirág)
{} Scilla (csillagvirág)
{} Tigridia (tigrisvirág)
{} Tulipa (tulipán)
{} Impatiens „New Guinea hibrid”
(nebáncsvirág)
{} Lactuca spp. (salátafélék)
{} Leucanthemum (margaréta)
{} Lycopersicon esculentum
(paradicsom)
{} Lupinus (csillagfürt)
{} Marantaceae (nyílgyökérfélék)
{} Musaceae (banánfélék)
{} Nicotiana (dohány)
{} Pelargonium (muskátli)
{} Persca spp. (avokádó)
{} Solanum tuberosum (áruburgonya)
{} Solanum tuberosum (vetőburgonya)
{} Solanum melongena
(tojásgyümölcs)
{} Spinacea spp. (spenót)
{} Strelitziaceae (papagájvirág)
{} Tanacetum (margitvirág)
{} Verbena (vasfű)
{} Egyéb lágyszárú növény
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5.4. Fásszárú növények:
{} Abies (jegenyefenyő)
{} Amelanchier (fanyarka)
{} Camelia (kamélia)
{} Castanea (szelídgesztenye)
{} Chaenomeles (japánbirs)
{} Citrus (citromfélék)
{} Cotoneaster (madárbirs)
{} Crataegus (galagonya)
{} Cydonia (birsalma)
{} Eryobotria (gyapjasnaspolya)
{} Eucalyptus (mézgafa)
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{} Picea (lucfenyő)
{} Pinus (fenyő)
{} Pistacia vera (pisztácia)
{} Platanus (platán)
{} Populus (nyárfa)
{} Prunus (cseresznye, meggy, mandula, kajszi,
szilva és egyéb e nemzetségbe tartozó faj),
{} Pseudotsuga (Douglász-fenyő)
{} Pyracantha (tűztövis)
{} Pyrus (körte)
{} Quercus (tölgy)
{} Rubus (málna, szeder és egyéb e nemzetségbe
tartozó fa)
{} Sorbus (berkenye)
{} Photinia davidiana /Stranvaesia/ (korallberkenye)
{} Tsuga (homlokfenyő)
{} Vitis (szőlő)
{} Viburnum (bangita)

{} Rhododendron (havasszépe)
{} Hibiscus (mályvacserje)
{} Larix (vörösfenyő)
{} Malus (alma)
{} Mespilus (naspolya)
5.5. Egyéb vizsgálatra kötelezett növények:
{} Corylus avellana (mogyoró)
{} Juglans (dió)
{} Olea europea (olívabogyó)
{} Ribes (ribiszke, köszméte)
{} Vaccinium (áfonya)
{} Sambucus nigra (bodza)
{} egyéb
6. A termelés részletes adatai:
Termelés
Termelő neve
Település
jellege

Növényfaj

Hrsz

Magyar név

Mennyiség
(ha, db)

Latin név

7. Raktározott termény, valamint a terményraktár, a malom és a takarmánykeverő részletes adatai:
Település
Raktár neve
Tárolási kapacitás (t)

8. Védett zónába történő szállítás:
Termelés/Forgalmazás
Növény,
helye
növényi termék
(település, utca, hrsz.)
és más anyag

Mennyiség
(t, kg, db, ha)

Védett zóna
Kód

Megnevezés

Dátum:
P. H.
…………………………………………..
Gazdálkodó szervezet/termelő

………………..………………
Kapcsolattartó”
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3. számú melléklet az 56/2006. (VIII. 1.) FVM rendelethez
[24. számú melléklet a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelethez]
A növényútlevélen feltüntetendő védett zóna kódok
Védett zónák
Kód
A1

Károsító
Anthonomus grandis

A2

Bemisia tabaci (európai
populációk)

Ország
Spanyolország
Görögország
Finnország
Egyesült Királyság
Írország
Portugália

Svédország
Egyesült Királyság

A3

Cephalcia lariciphila

A3.1

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)
(Viteus vitifolii)
Dendroctonus micans

Egyesült Királyság

Gilphinia hercyniae

Görögország
Írország
Egyesült Királyság

A4

A5

A6

Globodera paliida

A7

Gonipterus scutellatus

A8

Ips amitinus

A9

Ips cembrae

A10

Ips duplicatus

A11

Ips sexdentatus

Országrész leírás
Andalúzia, Katalónia,
Extremadura, Murcia, Valencia

Azori-szigetek, belső Beira,
tengerparti Beira, Douro e Minho
köze, Madeira, Ribatejo e Oeste
(Albobaça, Alenquer, Bombarral,
Cadaval, Caldas da Rainha,
Lourinhã, Nazaré, Obidos,
Peniche és Torres Vedras
települések) és Trás-os-Montes
Észak-Írország, Man-sziget és
Jersey

Írország
Ciprus

Görögország
Írország
Finnország
Lettország
Szlovénia
Szlovákia
Görögország
Portugália
Franciaország
Egyesült Királyság
Görögország
Írország
Egyesült Királyság
Görögország
Írország
Egyesült Királyság
Görögország
Írország
Ciprus
Egyesült Királyság
Írország

Észak-Írország, Man-sziget,
Jersey-sziget
Észak-Írország, Man-sziget és
Jersey

Azori-szigetek
Korzika

Észak-Írország, Man-sziget

Észak-Írország, Man-sziget
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Kód
A12

Károsító
Ips typographus

A13

Leptinotarsa decemlineata

Ország
Egyesült Királyság
Írország
Spanyolország
Ciprus
Málta
Finnország
Egyesült Királyság
Írország
Portugália
Svédország

A14

Liriomyza bryoniae

A15

Sternochetus (Cryptorhynchus)
mangiferae
Thaumetopoea pityocampa
Curtobacterium flaccumfaciens
pv. flac.

A16
B1
B2

Erwinia amylovora

Egyesült Királyság
Írország
Spanyolország
Portugália
Spanyolország
Spanyolország
Görögország
Portugália
Ausztria

Spanyolország
Észtország
Franciaország
Finnország
Egyesült Királyság
Írország
Lettország
Litvánia
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Országrész leírás
Menorca, Ibiza
Åland területei, Häme, Kymi,
Pirkanmaa, Satakunta, Turku és
Uusimaa
Azori-szigetek és Madeira
Blekinge, Gotland, Halland,
Kalmar és Skåne megyék
Észak-Írország
Granada és Malaga
Alentejo, Algarve és Madeira
Ibiza

Burgenland, Karintia, AlsóAusztria, Tirol (lienzi
közigazgatási terület),
Stájerország, Bécs
Korzika
Észak-Írország, Man-sziget és a
Csatorna-szigetek
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Kód
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Károsító

Ország
Olaszország

Portugália
Szlovénia
Szlovákia
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Országrész leírás
Abruzzi; Apulia; Basilicata;
Calabria; Campania; EmiliaRomagna: Forlí-Cesena
(a 9. számú országos főúttól – a
Via Emiliától – északra fekvő
megyei terület kivételével),
Parma, Piacenza és Rimini
tartomány (a 9. számú országos
főúttól – a Via Emiliától –
északra fekvő megyei terület
kivételével); Friuli-Venezia
Giulia; Lazio; Liguria;
Lombardia; Marche; Molise;
Piemonte; Szardínia; Szicília;
Toszkána; Umbria; Valle d'Aosta;
Veneto: kivéve Rovigo
tartományban Rovigo, Polesella,
Villamarzana, Fratta Polesine,
San Bellino, Badia Polesine,
Trecenta, Ceneselli, Pontecchio
Polesine, Arqùr Polesine, Costa
di Rovigo, Occhiobello,
Lendinara, Canda, Ficarolo,
Guarda Veneta, Frassinelle
Polesine, Villanova del Ghebbo,
Fiesso Umbertiano,
Castelguglielmo, Bagnolo di Po,
Giacciano con Baruchella,
Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara,
Stienta, Gaiba, Salara
közigazgatási terület, Padova
tartományban Castelbaldo,
Barbona, Piacenza d’Adige,
Vescovana, S. Urbano, Boara
Pisani, Masi közigazgatási
terület, és Verona tartományban
Palu, Roverchiara, Legnago,
Castagnaro, Ronco all’Adige,
Villa Bartolomea, Oppeano,
Terrazzo, Isola Rizza, Angiari
közigazgatási terület
(Gorenjska és Maribor régiókat
kivéve)
(Blahó, Felsővámos és Ekecs
(Dunaszerdahely megye),
Garamdamásd és
Garamkelecsény (Lőcse megye),
Nagyrépény (Topolcsány megye),
Málnapatak (Poltár megye),
Tornagörgő (Rozsnyó megye),
Nagykázmér, Legenye, Kisgéres,
Szenteske és Zétény (Tőketerebes
megye) telep
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Károsító
Cryphonectria parasitica

C1
C2

Glomerella gossypii
Gremmeniella abietina

C3

Hypoxylon mammatum

D1

Beet necrotic yellow vein
furovirus

D2

Tomato spotted wilt tospovirus

D3

Citrus tristeza virus (európai
izolátumok)

Ország
Csehország
Dánia
Görögország
Írország
Svédország
Egyesült Királyság
Görögország
Egyesült Királyság
Írország
Egyesült Királyság
Írország
Finnország
Franciaorszag
Egyesült Királyság
Írország
Portugália
Finnország
Svédország
Franciaország
Málta
Görögország
Portugália
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Országrész leírás
Kréta, Leszbosz
kivéve Man-sziget
Észak-Írország
Észak-Írország
Bretagne
Észak-Írország
Azori-szigetek
Korzika
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A gazdasági és közlekedési miniszter
54/2006. (VIII. 1.) GKM
rendelete
a villamosenergia-ellátásban alkalmazott
általános rendszerhasználati díjak megállapításáról
szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
módosításáról
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1. számú melléklet II. B) fejezetének 1.1.1. és 1.2.1. pontja
szerinti díjtételek különbsége, és a 2. számú melléklet
B) fejezetének 2.1.1. pontja szerinti villamos energia
mennyiségek szorzataként realizál, a 4. számú melléklet
szerint köteles megosztani az elosztói engedélyesek között.”

4. §
A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény
(a továbbiakban: VET) 5. §-ának e) pontjában, 96. §-ában,
valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (1)–(2) bekezdésében és mellékletének „(B) Szolgáltatások” pontjában foglaltak végrehajtása érdekében, a VET 113. §-ának b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

(1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete
lép.
(2) Az R. 3. melléklete e rendelet 2. melléklete szerint
módosul.
(3) Az R. e rendelet 3. mellékletével megállapított
4. melléklettel egészül ki.

1. §
A villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-a (5) bekezdése b) pontjának be) alpontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott átviteli díjat köteles
fizetni:
b) az átviteli hálózati engedélyes részére az átviteli hálózatra csatlakozó]
„be) elosztó hálózati engedélyes;”

5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

3. §

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti
a) az R. 5. §-ának (4) bekezdése, 6. §-ának (6) bekezdése és az R. 2. számú mellékletében az „A) Általános szabályok” címû fejezet 4. pontja,
b) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló
57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló
106/2003. (XII. 29.) GKM rendelet 2. számú mellékletének 1. pontjában az R. 2. számú melléklete „A) Általános szabályok” címû fejezetének 4. pontját megállapító
rendelkezése,
c) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 94/2004.
(VII. 9.) GKM rendelet 1. §-ának az R. 7. §-a (2) bekezdését megállapító része, valamint
d) a villamosenergia-ellátásban alkalmazott általános
rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló 57/2002.
(XII. 29.) GKM rendelet módosításáról szóló 113/2005.
(XII. 23.) GKM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése és 1. melléklete.

Az R. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § Az átviteli engedélyes az elosztók által fizetett
átviteli díjból származó bevételének azon részét, melyet az

gazdasági és közlekedési minisztériumi
államtitkár

2. §
Az R. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a)–d) és f) pontjai szerinti díjak
– figyelembe véve a 7/A. §-ban leírtakat is – hivatottak fedezetet nyújtani az elosztó (elosztó hálózat) indokolt mûködési és tõkeköltségeire, kivéve az elosztó hálózati veszteséget.”

Dr. Garamhegyi Ábel s. k.,
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1. melléklet az 54/2006. (VIII. 1.) GKM rendelethez
[1. melléklet az 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]
A villamos energia általános rendszerhasználat legmagasabb hatósági díjai (áfa nélkül)
I. RENDSZERIRÁNYÍTÁSI DÍJ ÉS RENDSZERSZINTÛ
SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA
A) Az elosztó részére fizetendõ
1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot vételezésre használó [5. § (3) bekezdés aa)–ac) pontjai] az 1.1.
és az 1.2. pontokban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:
1.1. Rendszerirányítási díj:
A rendszerirányítási díj részeként
(i) átállási díjként:
(ii) szénipari szerkezetátalakítási díjelemként:
(iii) az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra:
került meghatározásra.

3,748 Ft/kWh

1.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:

0,631 Ft/kWh

1,238 Ft/kWh
0,291 Ft/kWh
2,070 Ft/kWh

2. Az elosztó hálózatra csatlakozó erõmû [5. § (3) bekezdés ad) pontja] a 2.1. és 2.2. pontokban meghatározott mértékû
díjakat köteles megfizetni:
2.1. Rendszerirányítási díj:
2.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:

0 Ft/kWh
0 Ft/kWh

B) A rendszerirányító részére fizetendõ
1. Az átviteli hálózatra csatlakozó, az átviteli hálózatot vételezésre használó [5. § (3) bekezdés ba)–bc) és be) pontjai] az
1.1. és 1.2. pontokban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:
1.1. Rendszerirányítási díj:
A rendszerirányítási díj részeként
(i) átállási díjként:
(ii) szénipari szerkezetátalakítási díjelemként:
(iii) az 5. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott célra:
került meghatározásra.

3,410 Ft/kWh

1.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:

0,574 Ft/kWh

1,126 Ft/kWh
0,265 Ft/kWh
1,884 Ft/kWh

2. Határkeresztezésen keresztül történõ villamos energia kiszállítás [5. § (3) bekezdés ca) pontja] esetén a VET 64. §-a
szerinti tevékenységi engedélyes a rendszerirányító részére a következõ díjakat köteles megfizetni:
2.1. Rendszerirányítási díj:
2.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:

0 Ft/kWh
0 Ft/kWh
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3. Az átviteli hálózatra csatlakozó erõmû, amikor az átviteli hálózatot betáplálásra használja [5. § (3) bekezdés
bd) pontja] a 3.1. és 3.2. pontokban meghatározott mértékû díjakat köteles megfizetni:
3.1. Rendszerirányítási díj:
0 Ft/kWh
3.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh
4. Határkeresztezésen keresztül történõ villamos energia beszállítás [5. § (3) bekezdés cb) pontja] esetén a VET 64. §-a
szerinti tevékenységi engedélyes a rendszerirányító részére a 4.1. és 4.2. pontokban meghatározott mértékû díjakat
köteles megfizetni:
4.1. Az Európai Parlament és a Tanács 1228/2003/EK rendelet 3. cikkének végrehajtására a rendszerirányító által kötött szerzõdés(ek)ben részt vevõ országból történõ beszállítás esetén:
4.1.1. Rendszerirányítási díj:
0 Ft/kWh
4.1.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh
4.2. Egyéb országból történõ beszállítás esetén:
4.2.1. Rendszerirányítási díj:
0,25 Ft/kWh
4.2.2. Rendszerszintû szolgáltatások díja:
0 Ft/kWh

II. ÁTVITELI DÍJ
A) Az elosztó részére fizetendõ
1. Az elosztó hálózatra csatlakozó, az elosztó hálózatot vételezésre használó [6. § (5) bekezdés aa)–ac) pontjai] a
következõ mértékû díjat köteles megfizetni:
Általános átviteli díj:
0,968 Ft/kWh
2. Az elosztó hálózatra csatlakozó erõmû [6. § (5) bekezdés ad) pontja] a következõ mértékû díjat köteles megfizetni:
Általános átviteli díj:
0 Ft/kWh

B) Az átviteli engedélyes részére fizetendõ
1. Az átviteli hálózatra csatlakozó, az átviteli hálózatot vételezésre használók az alábbi díjakat kötelesek megfizetni:
1.1. Elosztói hálózati engedélyes [6. § (5) bekezdés be) pontja]:
1.1.1. Általános átviteli díj:
1,753 Ft/kWh
1.1.2. Átviteli meddõ energia díj:
0 Ft/kWh
1.2. Egyéb rendszerhasználó [6. § (5) bekezdés ba)–bc) pontjai]:
1.2.1. Általános átviteli díj:
0,881 Ft/kWh
1.2.2. Átviteli meddõ energia díj:
0 Ft/kWh
2. Határkeresztezésen keresztül történõ villamos energia kiszállítása esetén a VET 64. §-a szerinti tevékenységi
engedélyes [6. § (5) bekezdés ca) pontja] a következõ díjakat köteles megfizetni:
Általános átviteli díj:
0 Ft/kWh
3. Az átviteli hálózatra csatlakozó erõmû, amikor az átviteli hálózatot betáplálásra használja [6. § (5) bekezdés
bd) pontja], és a határkeresztezésen keresztül történõ villamos energia beszállítás esetén a VET 64. §-a szerinti
tevékenységi engedélyes [6. § (5) bekezdés cb) pontja] a következõ díjat köteles megfizetni:
Általános átviteli díj:
0 Ft/kWh

7860

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/96. szám

III. ELOSZTÁSI DÍJ
1. A 7. § (4) bekezdésében meghatározott rendszerhasználók a következõ díjakat kötelesek fizetni:
Elosztói alapdíj

Elosztói
teljesítménydíj

Elosztói
forgalmi díj

Elosztói
meddõ energia díj

Elosztói
veszteség díj

Ft/csatlakozási
pont/év

Ft/kW/év

Ft/kWh

Ft/kVArh

Ft/kWh

A) Az elosztó részére fizetendõ
A1) Az elosztó hálózatot vételezésre használók által [7. § (4) bekezdés aa), ab) és ac) pontja]
a)

Nagyfeszültségû csatlakozás

155 232

540

0,16

1,74

0,22

b)

Középfeszültségû
transzformátorhoz történõ
csatlakozás

77 616

1 704

0,72

2,10

0,30

c)

Középfeszültségû csatlakozás

77 616

3 156

1,16

2,10

0,63

d)

Kisfeszültségû csatlakozás
da)

I.

2 592

–

6,73

2,91

1,86

db)

II.

852

–

1,39

–

1,39

dc)

III.

25 872

6 096

3,24

2,91

1,86

A2) Az elosztó hálózatot betáplálásra használók által [7. § (4) bekezdés ad) pontja]
a)

Nagyfeszültségû csatlakozás

0

0

0

0

0

b)

Középfeszültségû csatlakozás

0

0

0

0

0

c)

Kisfeszültségû csatlakozás

0

0

0

0

0

B) Az elosztó részére fizetendõ
B1) Az elosztó hálózatról történõ villamos energia kiszállítás esetén [7. § (4) bekezdés ba) pontja]
a)

Nagyfeszültségû csatlakozás

155 232

540

0,16

1,74

0,22

b)

Középfeszültségû
transzformátorhoz történõ
csatlakozás

77 616

1 704

0,72

2,10

0,30

c)

Középfeszültségû csatlakozás

77 616

3 156

1,16

2,10

0,63

d)

Kisfeszültségû csatlakozás

25 872

6 096

3,24

2,91

1,86

B2) Az elosztó hálózatra történõ villamos energia beszállítás esetén [7. § (4) bekezdés bb) pontja]
a)

Nagyfeszültségû csatlakozás

0

0

0

0

0

b)

Középfeszültségû csatlakozás

0

0

0

0

0

c)

Kisfeszültségû csatlakozás

0

0

0

0

0

2. A 7. § (5) bekezdésében meghatározott rendszerhasználók az 1. pont szerinti díjakon túl a következõ díjat is kötelesek
fizetni:
Elosztói menetrend kiegyensúlyozási díj:
0,05 Ft/kWh
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2. melléklet
az 54/2006. (VIII. 1.) GKM rendelethez
A villamosenergia-ellátásban alkalmazott
általános rendszerhasználati díjak megállapításáról
szóló 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelet
3. mellékletének módosítása
Az R. 3. mellékletének „B) Különös szabályok” fejezete
a következõ 4. ponttal egészül ki:
„4. Elosztók visszatérítési számlái
4.1. A második átviteli számlával megegyezõ idõpontban az átviteli engedélyes tájékoztató elszámolást küld az
elosztók részére az – 1. számú melléklet II. B) fejezetének
1.1.1. és 1.2.1. pontjai szerinti díjak különbsége, valamint
a 2. számú melléklet B) fejezetének 2.1.1. pontja szerinti
villamos energia mennyiségek szorzatával számított bevételébõl a 7/A. § alapján – õket illetõ tárgyhavi összegrõl.
4.2. A 4.1. pont szerinti összeg megfizetése a második
átviteli számla kiegyenlítési határidejét követõ napon, a
jogosultak által benyújtott számla alapján történik.
4.3. A 4.2. pontban meghatározott, az elosztó által az
átviteli engedélyes részére kiállított visszatérítési számla
kiegyenlítéseként befolyt összeget az elosztó árbevételként köteles kimutatni, és tájékoztatási kötelezettsége során az árbevételen belül a Hivatal számára elkülönülten is
köteles kimutatni.”

[4. melléklet
az 57/2002. (XII. 29.) GKM rendelethez]
Az átviteli hálózati engedélyes általános átviteli díjból
származó többletbevételének megosztása
Az átviteli hálózati engedélyes azon bevételi többletét,
melyet az 1. számú melléklet II. B) fejezetének 1.1.1. pontja
szerinti díjnak az 1.2.1. pont szerinti díjat meghaladó része
és a 2. számú melléklet 2.1.1. pont szerinti villamos energia
mennyiségek szorzataként realizál az elosztói engedélyesek
eltérõ költség és díjbevétel struktúrából adódó különbségeinek kompenzálása érdekében, a következõ arányok alapján
köteles megosztani az elosztói engedélyesek között:
E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
Dél-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
Budapesti Elektromos Mûvek Nyrt.
E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt.
Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.
Összesen

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter
34/2006. (VIII. 1.) KvVM
rendelete
a Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelésérõl
A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény
85. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – 36. §-ának
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen – a következõket rendelem el:
1. §
(1) Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 15/1978. (XII. 19.) határozatával védetté nyilvánított,
Sopron belterület 7183 és 7192 ingatlan-nyilvántartási
helyrajzi számú, összesen 17,2 hektár kiterjedésû Soproni
Botanikus Kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét e rendeletben állapítom meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott természetvédelmi kezelési tervet e rendelet melléklete tartalmazza.

2. §
A terület természetvédelmi kezelését – a természetvédelmi kezelési tervben foglaltaknak megfelelõen – a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság látja el.

3. melléklet
az 54/2006. (VIII. 1.) GKM rendelethez

Elosztói engedélyes

7861

Részarány

22,2%
11,5%
0,0%
17,3%
27,7%
21,3%
100,0%

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

Dr. Persányi Miklós s. k.,
környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Melléklet
a 34/2006. (VIII. 1.) KvVM rendelethez
A Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület
természetvédelmi kezelési terve
1. Természetvédelmi gyakorlati célkitûzések
Õrizze meg
– a területen elõforduló, az eredeti termõhelyre jellemzõ védett növény- és állatfajokat.
Biztosítsa
– a veszélyeztetett hazai növényfajok ex situ megõrzését,
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– a területen fészkelõ és vonuló madárállomány védelmét,
– az oktatási, kutatási feladatok ellátásához a megfelelõ
kereteket.
2. Természetvédelmi stratégiák
– A meglévõ és a tervezett növényállománynak megfelelõ termõhelyi adottságú területek fenntartása.
– Sziklakertek felújítása, a vízkedvelõ mocsári növények élõhelyének (medencék) felújítása, fejlesztése.
– A különleges értéket jelentõ egyes öreg fák (pl. Seguoiadendron, Ginkgo stb.) kiemelt védelme.
– Agresszív fajok terjeszkedésének megakadályozása.
– A káros emberi hatások csökkentése, korlátozása.
– A terület táj- és kultúrtörténeti értékeit jelentõ szobrok, épületek, uszoda karbantartása, esetleges felújítása.
– A Magyarországon veszélyeztetett, ritkuló növényekbõl törzstelepeknek alkalmas növényállományok létesítése.
– A termõhelyjelzõ növények gyûjteményeinek bõvítése, fejlesztése.
– A hagymás, gumós növények gyûjteményének fejlesztése.
– Eurázsia jellegzetes, alapvetõ fái, cserjéi, évelõ lágyszárú gyûjteményeinek fejlesztése.
– A botanikus kerti gyûjtemény oktató kertté fejlesztése.
– Oktatási tevékenység megszervezése az iskolai korcsoport számára, valamint szakképzési gyakorlati bemutatóhelyként való mûködés (terepi növénytár) a közép- és
felsõfokú szakképzés számára.
– A terület látogathatóságának megszervezése.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és
tilalmak
A természetvédelmi kezelési módokra, korlátozásokra,
tilalmakra vonatkozó elõírásokat – a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítõjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 30/2001. (XII. 28.) KöM rendelet
2. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve a rendelet mellékletének 7. pontjában meghatározottak szerint – a 3.1–3.6. fejezet tartalmazza.
3.1. Élõhelyek kezelése, fenntartása
– Folyamatosan biztosítani kell a mocsári növényzet
élõhelyeként fenntartott medence vízellátását megfelelõ
minõségû vízzel.
– Biztosítani kell a gyepterületek évente legalább egyszeri kaszálását.
– Tilos a gallyégetés és a gyepterületek égetése. A
gallyhulladékot aprítással kell a termõhelyre visszajuttatni.
– A Botanikus Kert területén tilos növényvédõ szerek
alkalmazása.
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– A gyepterületre mûtrágya és hígtrágya kijuttatása
tilos.
– A fás területek kezelésével kapcsolatos munkálatok
(fakivágás, gyérítés, szálalás stb.) kizárólag szeptember 1.
és február 28. között végezhetõk.
– A fás területek kezelését a gyepszintben elõforduló
értékes lágyszárú növényzet minél nagyobb fokú kíméletével kell elvégezni.
– A Botanikus Kert területén el kell végezni az idõs fák
ápolását, a balesetveszélyes (száraz, korhadt) ágak levágását és a sebek kezelését.
3.2. Fajok védelme
– Biztosítani kell a teljes területen az adventív és agresszíven terjedõ növényfajok terjedésének megakadályozását.
3.3. Oktatás, bemutatás
– A Botanikus Kert – nyitvatartási idejében – szabadon
látogatható.
3.4. Közlekedés
– A területen tilos az átmenõ közúti forgalom.
– A meglévõ sétautakon gépjármûvel közlekedni kizárólag a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vagy a
Nyugat-Magyarországi Egyetem hozzájárulásával, a területen található infrastruktúra, kulturális és természeti értékek fenntartása érdekében szabad.
– Gyalogos közlekedés csak az aszfaltozott utakon és a
sétányokon megengedett. Kerékpáros közlekedés csak az
aszfaltozott utakon megengedett, a gyalogos járdákon, sétautakon, parcellákon kerékpárral közlekedni tilos.
3.5. Terület- és földhasználat
– A terület további beépítése tilos, kivéve, ha ez a védett természeti értékek fennmaradásának biztosításához
elengedhetetlen.
– Csak a Botanikus Kert fenntartásához szükséges, illetve a természetvédelmi célkitûzések megvalósulását elõsegítõ építmények létesítése engedélyezhetõ területen.
– Újabb aszfaltozott út és sétány építése tilos.
Amennyiben a sétányok bõvítése indokolt, akkor kizárólag kaviccsal, kõzúzalékkal, térkõvel, illetve más tájba
illõ, természetes anyaggal burkolt sétányok létesítése megengedett.
– Új légvezeték a területen nem létesíthetõ, az egyetemi épületek mûködéséhez szükséges közmûvek kizárólag
a földben vezethetõk.
– A területen ipari jellegû tevékenységet kizárólag a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Tanmûhelyében
lehet folytatni, az oktatási tevékenység keretei között. Az
üzem területe nem bõvíthetõ a terület termõhelyeinek rovására.
3.6. Táj- és kultúrtörténeti értékek
– A terület jelenlegi tájképi karakterét meg kell õrizni,
a kultúrtörténeti értékek, objektumok megmaradásáért
minden szükséges intézkedést meg kell tenni.
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Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter
4/2006. (VIII. 1.) ÖTM
rendelete

c) felelõs a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért,
d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek a számviteli nyilvántartáson belüli elkülönített kezelésérõl.

a helyi önkormányzati képviselõk
és polgármesterek, valamint a kisebbségi
önkormányzati képviselõk választása
költségeinek normatíváiról, tételeirõl,
elszámolási és belsõ ellenõrzési rendjérõl

(3) A HVI-k vezetõinek, valamint az országgyûlési
egyéni választókerületi választási irodák (a továbbiakban:
OEVI) feladatait is ellátó országgyûlési egyéni választókerület (a továbbiakban: OEVK) székhelyén mûködõ HVI
vezetõjének, az OEVI többletfeladatok kapcsán járó személyi juttatásaira vonatkozóan meghatározott feladatokat
a TVI vezetõje látja el.

A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
(a továbbiakban: Ve.) 153. §-a (1) bekezdésének g) pontjában, kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel a közigazgatási informatikai feladatok irányításában szükséges
azonnali változtatásokról szóló 144/2006. (VI. 29.) Korm.
rendeletre és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán történõ végrehajtásáról szóló 29/2006. (V. 30.)
BM rendeletre – a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választása (a továbbiakban: választás) költségeinek
normatíváiról, tételeirõl, elszámolási és belsõ ellenõrzési
rendjérõl a következõket rendelem el:

Általános rendelkezések
1. §
(1) Az Országos Választási Iroda (a továbbiakban: OVI)
vezetõje felelõs a választások elõkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, jelöltek és jelölõ
szervezetek pártsemleges tájékoztatásával, a választási
adatkezeléssel, a technikai feltételek megteremtésével
kapcsolatos, célhoz kötött pénzügyi feladat és költségterv
elkészítéséért a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
irányítása alatt mûködõ Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
vezetõjének egyetértésével, melyek jóváhagyásáról az önkormányzati és területfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.
(2) A területi választási iroda (a továbbiakban: TVI) és a
helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) vezetõje illetékességi területén belül
a) felelõs a választás elõkészítés, szervezés és lebonyolítás pénzügyi feltételeinek feladatokhoz kötött meghatározásáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért
és ellenõrzéséért,
b) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,

(4) A miniszter irányítása alá tartozó és az egyéb közremûködõ költségvetési szerv(ek) vezetõjének a választással
kapcsolatban meghatározott feladatai:
a) felelõs a feladatai pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért, a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenõrzéséért,
b) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási jogot,
c) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek a számviteli nyilvántartásán belüli elkülönített kezelésérõl.
(5) A Hivatal vezetõje:
a) felelõs a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért, a beszámoló elkészítéséért, ellenõrzéséért,
b) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek a Hivatal számvitelén belüli elkülönített kezelésérõl,
c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti, a hatáskörébe tartozó kötelezettségvállalási és utalványozási jogot, valamint felhatalmazást ad az ellenjegyzési jog gyakorlására,
d) megteremti a Duna Palotában az Országos Választási Központ mûködésének feltételeit,
e) megállapodást köt a miniszter irányítása alá tartozó
és a választásban közremûködõ egyéb költségvetési szervekkel a pénzügyi támogatások átadásáról és elszámolásának rendjérõl,
f) biztosítja a központi nyomtatványok, választástechnikai szakanyagok elõállítását, a kapcsolódó logisztikai
szolgáltatásokat,
g) mûködteti a választás informatikai rendszereit.

2. §
(1) A választások helyi és területi feladatai elõkészítésének és lebonyolításának pénzügyi fedezetéül az 1–3. mellékletben felsorolt tételek, normatívák, valamint a nem
normatív kiadások tekintetében a vonatkozó megállapodás(ok) alapján megállapított költségvetési fedezet szolgál.
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(2) A pénzügyi fedezet számításánál a népességre, a választópolgárokra vonatkozó adatokat a Hivatal által megállapított, a központi személyi adat- és lakcímnyilvántartásból a névjegyzék összeállításához használt, valamint a
névjegyzékhez összeállított adatállomány alapján kell
figyelembe venni. Az egyéb adatokat a Hivatalnak a választások pénzügyi tervezésére vonatkozó belsõ szabályzata alapján kell figyelembe venni.

A pénzügyi fedezet biztosítása
3. §
(1) A Hivatal vezetõje az 1–3. mellékletben meghatározott normatívák, valamint elõzetes számítások, megállapodások alapján a választásokhoz elõleget folyósít a választások lebonyolítására biztosított elõirányzatból
a) a TVI vezetõje részére a területi választási bizottság
(a továbbiakban: TVB) és a TVI mûködési kiadásaira,
amely nem tartalmazza a TVI-k vezetõinek díjazását,
b) a TVI-k vezetõin keresztül a HVI-k részére a települést megilletõ normatív összegek erejéig, továbbá az
OEVI-k költségeinek fedezetére,
c) a miniszter irányítása alá tartozó és az egyéb közremûködõ költségvetési szerv(ek) mûködési kiadásaira,
amely nem tartalmazza a szerv(ek) vezetõjének díjazását.
(2) Az 1. § (2)–(4) bekezdése hatálya alá tartozó választási és egyéb szervek támogatását az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) alapján támogatásértékû mûködési
bevételként, illetve kiadásként, vagy továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevételként, illetve kiadásként,
illetve államháztartási körön kívüli átadás esetén mûködési célú pénzeszköz átadásként kell elszámolni a 10. melléklet szerint.
(3) A Hivatal vezetõje a szavazás napját megelõzõ
20. munkanapig, illetve az 1. § (5) bekezdés e) pontja alapján kötött megállapodások szerint átutalja
a) az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott támogatást a fõvárosi, megyei közgyûlés hivatalának bankszámlájára,
b) az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatást a költségvetési szervek Magyar Államkincstárnál vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámlájára.

4. §
A TVI vezetõje a szavazás napját megelõzõ 15. munkanapig átutalja a 3. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
megállapított támogatást az illetékes települési önkormányzatok polgármesteri hivatalai, valamint körjegyzõség esetén a körjegyzõség bankszámlájára.
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5. §

(1) A Hivatal vezetõje gondoskodik a központi feladatok végrehajtására biztosított források felhasználásáról a
jóváhagyott pénzügyi feladat- és költségterv elõirányzatának fõösszegén belül.
(2) Az 1–3. mellékletben meghatározott normatív pénzeszközök felhasználása a következõk szerint történik:
a) a feladat végrehajtásához biztosított pénzeszközöket (személyi juttatások, a munkaadókat terhelõ járulékok és a dologi kiadások) az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Áht.)
és az Ámr.-ben meghatározottak figyelembevételével
kell felhasználni, azonban személyi kiadásra az
1–3. melléklet szerinti feladatok tekintetében legalább
az ott megállapított normatívákat kell biztosítani. A dologi kiadásokra biztosított pénzeszközöket személyi kiadásokra az Áht. és az Ámr. általános rendelkezései szerint – különös tekintettel az Ámr. 57. § (13) bekezdésében foglaltakra – a feladatellátással összefüggésben lehet átcsoportosítani, az átcsoportosításnál figyelemmel
kell lenni arra, hogy a dologi kiadásokra biztosított
pénzeszközök a felmerült közvetlen költségek mellett
fedezetet nyújtsanak az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is,
b) többlettámogatást a szavazókörök számának vagy
a szavazatszámláló bizottságba bevont póttagok számának növekedése, a szervek számára a Hivatal vezetõje
által elrendelt többletfeladatok, valamint a Ve.
21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadások mértékéig lehet igényelni,
c) feladatelmaradás (különösen a szavazókörök számának csökkenése) esetén az erre a feladatra biztosított, a
normatívák szerint számolt támogatást, illetve annak maradványát vissza kell utalni. Amennyiben az elmaradt feladattal összefüggésben, annak ismertté válása elõtt indokolt kifizetés vagy kötelezettségvállalás történt, annak az
elszámolásban való érvényesítését a TVI vezetõje a Hivatal vezetõjének egyetértése mellett engedélyezheti. A TVI
vezetõje kérelmét az OVI vezetõjéhez nyújtja be, aki
annak szakmai megalapozottságát megvizsgálja, és a kérelmet javaslatával együtt 3 munkanapon belül megküldi a
Hivatal vezetõjének. A Hivatal vezetõje dönt a kérelem elfogadásáról. Amennyiben a kérelmet nem fogadja el, döntésérõl 3 munkanapon belül értesíti a TVI vezetõjét, és arról egyúttal tájékoztatja az OVI vezetõjét is. Ha a kérelem
elbírálására a fenti határidõn belül nem kerül sor, a határidõ leteltét követõ napon az egyetértést megadottnak kell
tekinteni,
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d) többletköltségként, illetve feladatelmaradásként kell
elszámolni a téves adatszolgáltatásból származó támogatási különbözeteket.
(3) A miniszter irányítása alá tartozó és egyéb közremûködõ szerv(ek)nek a (2) bekezdésben részükre meghatározott pénzeszközökön felül vagy külön – az átalány összegben nem meghatározható – feladatokra biztosított támogatás felhasználása, a pénzeszközátadásról szóló megállapodásban rögzítettek szerint történik.
(4) A TVI vezetõje a feladattípusú elszámolás elfogadásával egy idõben dönt és intézkedik a HVI-k vezetõi részére a díjazások kifizetésérõl (beleértve az OEVK székhely
HVI vezetõjének az OEVI többletfeladatok kapcsán járó
díját is). Nem fizethetõ ki díjazás, ha a HVI vezetõje az
e rendeletben elõírt elszámolási és ellenõrzési kötelezettségének nem tett eleget.
(5) A miniszter dönt a TVI vezetõk, a közigazgatási hivatalok vezetõi díjának kifizetésérõl, az OVI vezetõje és
tagjai, a Hivatal vezetõje és a minisztérium irányítása alá
tartozó közremûködõ költségvetési szerv(ek) vezetõje díjának mértékérõl és annak kifizetésérõl. A kifizetésrõl a
Hivatal vezetõje 8 munkanapon belül intézkedik. Nem fizethetõ ki díjazás a szerv vezetõje részére, ha e rendeletben
elõírt elszámolási és ellenõrzési kötelezettségének nem
tett eleget.

Az elszámolás módja
6. §
(1) A választás céljára biztosított pénzeszközöket a rendelet hatálya alá tartozó szervezeteknek számvitelileg elkülönítetten kell kezelniük. A költségvetési szerv a számvitelében a pénzeszközök felhasználásáról – ezen belül a
többletköltségekrõl és a feladatelmaradásról – feladatonként (választásonként) számol el, és a tényleges pénzforgalomról (bevétel, kiadás) fõkönyvében a választási
feladatokkal kapcsolatos szakfeladaton nyilvántartást
vezet.
(2) A feladattípusú elszámolást 1–3. mellékletében feltüntetett normatívák tekintetében a 4–9. melléklet szerint
kell elkészíteni. A költségvetési szervet megilletõ
pénzügyi fedezet összegét a választás tényadatai alapján,
az 5. § (2) bekezdése figyelembevételével kell megállapítani.
(3) A miniszter irányítása alá tartozó és az egyéb közremûködõ költségvetési szerv(ek) az 5. § (3) bekezdése szerint számukra biztosított elõlegrõl, a pénzeszközátadásról
szóló megállapodással összhangban tételes elszámolást
készítenek. Az elszámolást alapbizonylatokkal kell alátámasztani.
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(4) A Hivatal az éves költségvetésében biztosított elõirányzatról az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet szerinti határidõben
és módon számol el a választásokkal kapcsolatos szakfeladaton.

A feladattípusú elszámolás lebonyolítása
7. §
(1) A HVI vezetõje feladattípusú elszámolást készít. A
feladattípusú elszámolást, a pénzügyi elszámolást segítõ
program által elõállított és a 4. melléklet szerinti adattartalmú munkalapon teljesíti a TVI vezetõje részére. Az okmányiroda székhely HVI vezetõje az elszámolási kötelezettségét a pénzügyi elszámolást segítõ program igénybevételével teljesíti a TVI vezetõje részére.
(2) A közigazgatási hivatal vezetõje a pénzügyi elszámolást segítõ program igénybevételével elszámolást készít
– az 5. melléklet szerinti adattartalommal – a rendelkezésre bocsátott támogatásról a Hivatal vezetõjének.
(3) A TVI vezetõje
a) elszámolást készít – az 5. melléklet szerinti adattartalommal – a TVI részére biztosított pénzügyi fedezetrõl,
b) összesítõ elszámolást készít – a 6. melléklet szerinti
adattartalommal – a 3. § szerint biztosított pénzeszközökrõl,
c) dönt az 5. § (2) bekezdésének b) és c), továbbá
d) pontjában biztosított többletköltség, illetve visszatérítés
elfogadása kérdésében és összegében.
(4) A TVI vezetõje a (3) bekezdés szerinti elszámolási
kötelezettségét – a pénzügyi elszámolást segítõ program
igénybevételével – teljesíti a Hivatal vezetõje részére.
(5) A miniszter irányítása alá tartozó és az egyéb közremûködõ költségvetési szerv(ek) vezetõje elszámolást készít a Hivatal vezetõje részére a 7. melléklet szerinti adattartalommal.
(6) A Hivatal vezetõje az (1)–(5) bekezdésben foglalt
elszámolások alapján a 8–9. melléklet szerinti adattartalommal teljesíti elszámolási kötelezettségét a miniszter
felé. A Hivatal vezetõje az elszámolást tájékoztatásul megküldi az OVI vezetõjének is.

A feladattípusú elszámolás határideje
és a pénzügyi ellenõrzés rendje
8. §
(1) A 2006. évi helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, a települési kisebbségi önkormányzati képvi-
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selõk általános választása után a HVI vezetõje a 7. § (1) bekezdése szerinti, valamint a közigazgatási hivatal vezetõje
a 7. § (2) bekezdése szerinti elszámolást a választás napját
követõ 10 naptári napon belül, a TVI vezetõje a 7. § (3) bekezdése szerinti elszámolást a választás napját követõ
45 naptári napon belül, a miniszter irányítása alá tartozó,
valamint az egyéb közremûködõ költségvetési szerv(ek)
vezetõje a 7. § (5) bekezdése szerinti elszámolást a választás napját követõ 45 naptári napon belül köteles(ek) teljesíteni. A Hivatal vezetõje az elszámolások elfogadásáról
dönt, valamint a pénzügyi feladat- és költségterv végrehajtásáról elszámol a választás napját követõ 70 naptári napon belül.
(2) A 2007. évi területi és országos kisebbségi önkormányzatok választásának tekintetében a Hivatalnak a választást követõ 30 napon belül el kell készíteni az elszámolást, valamint az (1) bekezdésben foglalt elszámolással
együttesen beszámolót kell benyújtani.
(3) Az (1) bekezdésben említett, elszámolást készítõ
szerv vezetõje az elszámolása elfogadását követõ 8 banki
napon belül eleget tesz visszafizetési kötelezettségének.
(4) A Hivatal vezetõje az elszámolások elfogadását követõ 8 banki napon belül a többletköltségek fedezetét átutalja a szervek részére a 3. § (4) bekezdésében leírtak szerint. A TVI vezetõje továbbutalási kötelezettségét 8 banki
napon belül teljesíti.
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(4) A Hivatal a választás kiadásainak elszámolásához,
valamint a minisztérium az ellenõrzési feladatok végrehajtásához segítséget nyújt.
(5) Az ellenõrzés során a költségvetési szervek belsõ ellenõrzésérõl szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet elõírásait kell alkalmazni.

Idõközi választás
10. §
Az idõközi választáson a rendeletben foglaltakat az
alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a költségvetési szervek részére az idõközi választások pénzügyi fedezete az átadónál támogatásértékû mûködési kiadásként, az átvevõ szervnél támogatásértékû mûködési bevételként kerül biztosításra,
b) elõleg kizárólag a dologi kiadásokra biztosítható,
c) az OEVI-t és a HVI-t megilletõ támogatást közvetlenül az illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala, körjegyzõség esetén a körjegyzõség bankszámlájára kell átutalni,
d) a személyi juttatások normatíváinak folyósítására
csak utólag, a pénzügyi elszámolás jóváhagyását és felterjesztését követõen kerül sor, az elszámolásban a személyi
juttatások tételeit is szerepeltetni kell,
e) a TVI vezetõje a rendelet 7. §-ának (3) bekezdése
szerinti elszámolást a választás napját követõ 15 naptári
napon belül köteles teljesíteni.

9. §
(1) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Ellenõrzési Titkárság a Hivatal, a közigazgatási hivatal, a miniszter irányítása alá tartozó közremûködõ költségvetési szerv(ek) és az egyéb szervek, valamint a TVI
pénzügyi ellenõrzését az ellenõrzési programban meghatározottak szerint látja el; a TVI vezetõje a HVI pénzügyi
ellenõrzését a rendelet 8. §-ában számára meghatározott
elszámolási határidõig köteles elvégezni.

Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 3. napon lép hatályba.

(2) A Hivatal a gazdálkodási szabályzatában foglaltak
szerint hajtja végre az e rendelet 1–3. számú mellékletében
nem szereplõ központi feladatokhoz kapcsolódó megrendeléseket és pénzügyi elszámolásokat.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a 2002. október 20-i, valamint az idõközi helyi és kisebbségi önkormányzati képviselõk és polgármesterek választási költségeinek normatíváiról, tételeirõl, elszámolási
és belsõ ellenõrzési rendjérõl szóló 19/2002. (VII. 26.) BM
rendelet.

(3) A HVI és a TVI vezetõje a választások pénzügyi kiadásainak elszámolására és utóellenõrzésére a választási
iroda tagjának ad megbízást.

önkormányzati és területfejlesztési miniszter

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
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1. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez
2006. évi helyi önkormányzati választás
Tételek és normatívák (forintban)
Kód

Jogcím

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. Dologi kiadások
1.01.
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként. Lakossági
tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja) nyomtatása,
sokszorosítása, kiragasztása.

Normatíva
(Ft)

1 500

1.02.

Egyéb kiadások a szavazás napján.

1.02.01.

Kiadás szavazás napján szavazókörökben. Szavazókörökben telefon, fax, villamos
energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai.

3 000

1.02.02.

Kiadás szavazás napján helyi választási irodákban önálló településeken és
körjegyzőségi székhelyeken. Polgármesteri hivatal telefon, fax, villamos energia,
gépkocsihasználat, takarítás, portaszolgálat kiadásai.

6 000

1.02.03.

Kiadás szavazás napján körjegyzőségi HVI részére kapcsolódó településenként,
pótelőirányzat. Körjegyzőségi hivatal kapcsolattartása a településekkel,
gépkocsihasználat, telefon, fax kiadásai.

1 400

1.03.

Választói névjegyzék és értesítő szelvények elkészítése választópolgáronként.
Névjegyzék és értesítő szelvény megszemélyesítése, nyomtatása, vágása, csomagolása
(a szükséges nyomtatványok beszerzési kiadása a Központi kiadásoknál kerül
megtervezésre).

15

1.04.

Értesítők, ajánlószelvények kiküldése, a jegyzők egymás közötti értesítése,
választópolgáronként. Névjegyzék és NESZA jegyzék továbbvezetése,
lakcímváltozások kezelése, igazolások kiadása.

50

1.05.

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő
nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni
jelentések nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei,
szavazóurnák átadás-átvételi jegyzőkönyve, nyilvántartás a mozgóurnát igénylőkről,
visszautasítottak jegyzéke.

7 000

2. Személyi juttatások
2.01.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak díja.
2.01.01.

SZSZB 3 választott tagjának 10 000 Ft/fő díja, települési szavazókörökben. Szavazás
napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő szavazatszámlálási feladatok.

30 000

2.01.02.

Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 10 000 Ft/fő
díja szavazókörönként [Ve. 30. §, 31. § (1) és (2) bekezdés], akik egyben ellátják az
SZSZB feladatait is. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő
szavazatszámlálási feladatok.

20 000

2.02.

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 5000 Ft/fő díja szavazókörönként.
Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív
feladatok.

5 000

2.03.

A helyi választási iroda tagjainak 4000 Ft/fő a díja az alábbi tagokkal számolva
(körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó települések összlakosságszáma
alapján). Az iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai határozzák meg, feladata a választás
kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart.
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Kód

Jogcím

2.03.01.
2.03.02.
2.03.03.
2.03.04.
2.03.05.
2.03.06.
2.03.07.
2.04.
2.05.

–1 000 lakosig 3 tag
1 001–5 000 lakosig 4 tag
5 001–10 000 lakosig 5 tag
10 001–20 000 lakosig 9 tag
20 001–50 000 lakosig 13 tag
50 001–100 000 lakosig 15 tag
100 001 lakos felett 20 tag
HVB 3 választott tagjának 8000 Ft/fő díja több szavazókörös településen.
HVI tagjai 4000 Ft/fő díja körjegyzőségnél, kapcsolt település után, településenként 1
fő.
3. Munkaadókat terhelő járulékok
3.01.01.
Munkaadókat terhelő járulék településnél, hatályos jogszabályok szerint.
OEVK KIADÁSOK
1. Dologi kiadások
1.21.
OEVK-k dologi kiadásai.
1.21.04.
Szavazatösszesítéssel összefüggő egyéb dologi kiadások okmányirodai feldolgozó
központ részére, okmányirodánként. Szavazatösszesítés feladatai, jegyzőkönyvek
ellenőrzése, adatrögzítés, számítógépek és a hálózat üzemeltetése, papír és
számítástechnikai segédanyagok biztosítása.
2. Személyi juttatások
2.22.
OEVI 20 tagjának 4000 Ft/fő díja. Feladatait a Ve. 35–39. §-ai határozzák meg.
Tevékenysége a választás kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi eredmény
megállapításáig tart.
3. Munkaadókat terhelő járulékok
3.01.02.
Munkaadókat terhelő járulék OEVK-nál, hatályos jogszabály szerint.

2006/96. szám
Normatíva
(Ft)
12 000
16 000
20 000
36 000
52 000
60 000
80 000
24 000
4 000

20 000

80 000

MEGYEI KIADÁSOK
1. Dologi kiadások
1.31.
A választás lebonyolításának területi (főjegyző) szinten jelentkező dologi kiadásai.
1.31.02.

TVI dologi kiadásai megyénként.

350 000

1.31.03.

TVB és TVI szavazásnapi kiadásai, megyénként. A szavazásnapi működés biztosítása,
kapcsolattartás a településekkel (telefon, fax, papír), jogorvoslatok elbírálása.

60 000

1.32.

Települések pénzügyi elszámolásához szükséges pénzügyi rendszer működtetése
megyénként.

100 000

2. Személyi juttatások
2.31.
Helyi választási iroda vezetőinek díja településtípusonként (körjegyzőség esetén a
körjegyzőséghez tartozó települések összlakosságszáma alapján). Feladatai a
választási iroda létrehozása, működtetése, választásszakmai felügyelete, választói
névjegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A választás lebonyolítása, szavazóköri
jegyzőkönyvek ellenőrzése, jegyzőkönyvek levéltárba helyezése.
2.31.01.
–1 000 lakosig HVI vezetői díj
2.31.02.
1 001–5 000 lakosig HVI vezetői díj
2.31.03.
5 001–10 000 lakosig HVI vezetői díj
2.31.04.
10 001–20 000 lakosig HVI vezetői díj
2.31.05.
20 001–50 000 lakosig HVI vezetői díj

10 000
12 000
15 000
20 000
30 000
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2.31.06.
2.31.07.
2.33.

50 001–100 000 lakosig HVI vezetői díj
100 001 lakos felett HVI vezetői díj
Irodavezető plusz díja OEVK székhely településen, OEVI-nként. Az OEVK
illetékessége szerinti szavazatösszesítéssel összefüggő feladatok irányítása,
ellenőrzése, az ezekhez kapcsolódó informatikai rendszerek működtetésének
biztosítása.
2.34.
TVB 3 választott tagjának 12 500 Ft/fő díja.
2.35.
TVI 15 tagjának 5000 Ft/fő díja. A választási iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai
határozzák meg. Tevékenysége a választás kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi
eredmény megállapításáig tart.
2.36.
TVI vezetők helyetteseinek díja, megyénként.
2.36.01.
TVI vezető jogi helyettesének díja.
2.36.02.
TVI informatikai felelősének díja.
2.36.03.
TVI pénzügyi felelősének díja.
2.37.
TVI vezetők díja, megyénként.
3. Munkaadókat terhelő járulékok
3.01.03.
Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, megyénél.
KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOK KIADÁSAI
1. Dologi kiadások
1.41.
Közigazgatási hivatalok dologi kiadásainak biztosítása.
1.41.02.
Közigazgatási hivatalok dologi kiadásai megyénként. Dologi kiadások a választási
eljárás 3 hónapjára. A választás informatikai rendszereivel kapcsolatos feladatok
ellátása, rendszer- és felhasználói programok telepítése, tesztelése, oktatása, részvétel
az országos próbák, főpróbák megtartásán. Kiszállások, sokszorosítás, szállítás, helyi
és területi PC Hotline.
2. Személyi juttatások
2.41.
Megbízási szerződések a közigazgatási hivatalok kapacitás kiegészítésére
(6 emberhó x 60 000 Ft/megye).
2.42.
Közigazgatási hivatalvezetők díja, megyénként.
3. Munkaadókat terhelő járulékok
3.01.04.
Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, közigazgatási
hivatalnál.
KÖZPONTI KIADÁSOK
2. Személyi juttatások
2.55.
SZSZB tagok díja.
2.55.02.
SZSZB választott tagjainak távolléti díja [Ve. 21. § (4) bekezdés].
2.55.03.
SZSZB 4. és 5. választott póttagjának 10 000 Ft/fő díja szavazókörönként, több
szavazókörös településen, tényleges igénybevétel esetén [Ve. 23. § (2) bekezdés,
illetve 30. §].
3. Munkaadókat terhelő járulékok
3.01.05.
Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, központnál.

7869
Normatíva
(Ft)
40 000
50 000
30 000

37 500
75 000

50 000
50 000
50 000
100 000

350 000

360 000
60 000

10 000
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2. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez
2006. évi kisebbségi önkormányzati választás
Tételek és normatívák (forintban)
Kód

Jogcím

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. Dologi kiadások
1.01.
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége kisebbségi szavazókörönként.
Lakossági tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja)
nyomtatása, sokszorosítása, kiragasztása.
1.02.
Egyéb kiadások a szavazás napján.
1.02.01.
Kiadás szavazás napján kisebbségi szavazókörökben. Szavazókörökben telefon, fax,
villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai.
1.05.
Választással összefüggő egyéb dologi kiadások (helyben készülő nyomtatványok
előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések
nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, szavazóurnák átadásátvételi jegyzőkönyve, nyilvántartás a mozgóurnát igénylőkről, visszautasítottak
jegyzéke) kisebbségi szavazókörönként.
1.06.
Lakossági értesítés kisebbségi választói jegyzékbe vételhez, választópolgáronként.
1.07.
Lakossági értesítés kisebbségi választásról, kisebbségi választópolgáronként.
2. Személyi juttatások
2.01.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak díja.
2.01.01.
SZSZB 5 választott tagjának 10 000 Ft/fő díja, kisebbségi szavazókörökben. Szavazás
napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő szavazatszámlálási feladatok.
2.02.
Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 5000 Ft/fő díja kisebbségi
szavazókörönként. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az SZSZB mellett
elvégzendő adminisztratív feladatok.
3. Munkaadókat terhelő járulékok
3.01.01.
Munkaadókat terhelő járulék településnél, hatályos jogszabályok szerint.
KÖZPONTI KIADÁSOK
2. Személyi juttatások
2.55.
SZSZB tagok díja.
2.55.02.
SZSZB választott tagjainak távolléti díja [Ve. 21. § (4) bekezdés].
3. Munkaadókat terhelő járulékok
3.01.05.
Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, központnál.

Normatíva
(Ft)

1 500

3 000
7 000

30
30

50 000
5 000

10 000
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3. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez
Időközi helyi önkormányzati választás
Tételek és normatívák (forintban)
Kód

Jogcím

HELYI, TELEPÜLÉSI KIADÁSOK
1. Dologi kiadások
1.01.
Hirdetmény és tájékoztató nyomtatvány költsége szavazókörönként. Lakossági
tájékoztatók, hirdetmények (szavazókörök helye, címe, választás napja) nyomtatása,
sokszorosítása, kiragasztása.
1.02.

Egyéb kiadások a szavazás napján.

1.02.01.

Kiadás szavazás napján szavazókörökben.

Normatíva
(Ft)

1 500

3 000

Szavazókörökben telefon, fax, villamos energia, takarítás, portaszolgálat kiadásai.
1.02.02.

Kiadás szavazás napján helyi választási irodákban önálló településeken és
körjegyzőségi székhelyeken. Polgármesteri hivatal telefon, fax, villamos energia,
gépkocsihasználat, takarítás, portaszolgálat kiadásai.

6 000

1.02.03.

Kiadás szavazás napján körjegyzőségi HVI részére kapcsolódó településenként,
pótelőirányzat. Körjegyzőségi hivatal kapcsolattartása a településekkel,
gépkocsihasználat, telefon, fax kiadásai.

1 400

1.03.

Választói névjegyzék, értesítő és ajánlószelvények elkészítése választópolgáronként.
Névjegyzék és értesítő megszemélyesítése, nyomtatása, vágása, csomagolása.

50

1.04.

Értesítők, ajánlószelvények kiküldése, a jegyzők egymás közötti értesítése,
választópolgáronként. Névjegyzék és NESZA jegyzék továbbvezetése,
lakcímváltozások kezelése, igazolások kiadása.

50

1.05.

Választással összefüggő egyéb dologi kiadások szavazókörönként. Helyben készülő
nyomtatványok előállítása, papír költsége: eskütételi jegyzőkönyvek, napközbeni jelentések
nyomtatványai, választási bizottságok tagjainak megbízólevelei, szavazóurnák átadás-átvételi
jegyzőkönyve, nyilvántartás a mozgóurnát igénylőkről, visszautasítottak jegyzéke.

1.56.01
Szavazólapok, jegyzőkönyvek, boríték (választópolgáronként)
1.56.01.01.
polgármesteri, főpolgármesteri
1.56.01.02.
kislistás, egyéni választókerületi
1.56.01.03.
jegyzőkönyvek
1.56.01.04.
boríték (központosított közbeszerzés hatályos ára alapján)
2. Személyi juttatások
2.01.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak díja.
2.01.01.
SZSZB 3 választott tagjának 10 000 Ft/fő díja, települési szavazókörökben. Szavazás
napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő szavazatszámlálási feladatok.
2.01.02.

Egy szavazókörös település esetén a HVB negyedik és ötödik tagjának 10 000 Ft/fő
díja szavazókörönként [Ve. 30. §, 31. § (1) és (2) bekezdés], akik egyben ellátják az
SZSZB feladatait is. Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig elvégzendő
szavazatszámlálási feladatok.

2.55.01.

Szavazatszámláló bizottsági póttagok díja, több szavazókörös településen, jogszabály
alapján, szavazókör (10 000 Ft/fő) igény szerint.

2.02.

Az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezető 5000 Ft/fő díja szavazókörönként.
Szavazás napján 05 órától 22–24 óráig az SZSZB mellett elvégzendő adminisztratív
feladatok.

7 000

7
15
50

30 000
20 000

5 000
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Normatíva
(Ft)

2.03.

A helyi választási iroda tagjainak 4000 Ft/fő díja az alábbi tagokkal számolva
(körjegyzőség esetén a körjegyzőséghez tartozó települések összlakosságszáma
alapján). Az iroda feladatait a Ve. 35–39. §-ai határozzák meg, feladata a választás
kitűzésétől a jogerős jegyzőkönyvi eredmény megállapításáig tart.
2.03.01.
–1 000 lakosig 3 tag
2.03.02.
1 001–5 000 lakosig 4 tag
2.03.03.
5 001–10 000 lakosig 5 tag
2.03.04.
10 001–20 000 lakosig 9 tag
2.03.05.
20 001–50 000 lakosig 13 tag
2.03.06.
50 001–100 000 lakosig 15 tag
2.03.07.
100 001 lakos felett 20 tag
2.04.
HVB 3 választott tagjának 8000 Ft/fő díja több szavazókörös településen.
2.05.
HVI tagjai 4000 Ft/fő díja körjegyzőségnél, kapcsolt település után, településenként 1
fő.
3. Munkaadókat terhelő járulékok
3.01.01.
Munkaadókat terhelő járulék településnél, hatályos jogszabályok szerint.
MEGYEI KIADÁSOK
2. Személyi juttatások
2.31.
Helyi választási iroda vezetőinek díja településtípusonként (körjegyzőség esetén a
körjegyzőséghez tartozó települések összlakosságszáma alapján). Feladatai a
választási iroda létrehozása, működtetése, választásszakmai felügyelete, választói
névjegyzék tartalmának jogi ellenőrzése. A választás lebonyolítása, szavazóköri
jegyzőkönyvek ellenőrzése, jegyzőkönyvek levéltárba helyezése.
2.31.01.
–1 000 lakosig HVI vezetői díj
2.31.02.
1 001–5 000 lakosig HVI vezetői díj
2.31.03.
5 001–10 000 lakosig HVI vezetői díj
2.31.04.
10 001–20 000 lakosig HVI vezetői díj
2.31.05.
20 001–50 000 lakosig HVI vezetői díj
2.31.06.
50 001–100 000 lakosig HVI vezetői díj
2.31.07.
100 001 lakos felett HVI vezetői díj
2.36.
TVI vezetők helyetteseinek díja.
2.36.03.
TVI pénzügyi felelősének díja, időközi választásonként
3. Munkaadókat terhelő járulékok
3.01.03.
Munkaadókat terhelő járulékok, hatályos jogszabályok szerint, megyénél.

12 000
16 000
20 000
36 000
52 000
60 000
80 000
24 000
4 000

10 000
12 000
15 000
20 000
30 000
40 000
50 000
5 000
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4. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez
…. évi ….. választás
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma
HVI
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Főváros, megye:
Tájékoztató adatok
Település megnevezése:
Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:
hozzá kapcsolódó települések száma:
hozzá kapcsolódó települések megnevezése:
OEVK székhely település jelölése Igen/Nem:
OEVK-k száma:
Település lakosságszáma:
Körjegyzőség lakosságszáma:
Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:
Szavazókörök száma:
támogatásszámításnál figyelembe vett:
tényleges:
Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:
Megismételt szavazás Igen/Nem:
Elszámolás adatai (Ft-ban)
Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés b) pont]:
Norma szerint számolt összeg:
A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg
[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja]: (+)
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
A települést, körjegyzőséget megillető pénzügyi fedezet összege:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Az elszámolás után a település részére utalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
A területi választási irodának visszautalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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MAGYAR KÖZLÖNY

2006/96. szám

…. évi ….. választás
Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma
HVI
Főváros, megye:
Település megnevezése:

Összeg Ft
Személyi
juttatások

Jogcím
kód

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások

Átlagbér

név

Összesen:
Dátum: ................................................

P. H.

................................................
aláírás

Készült:
Kapja:

2 példányban
1 példányt a helyi választási iroda vezetője
1 példányt a területi választási iroda vezetője

Összesen

2006/96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7875

5. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez
…. évi ….. választás
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma
TVI, illetve közigazgatási hivatal
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Főváros, megye
Tájékoztató adatok
Szerv megnevezése:
Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:
hozzá kapcsolódó települések száma:
OEVK székhely település jelölése
OEVK-k száma:
Település lakosságszáma:
Körjegyzőség lakosságszáma:
Választópolgárok száma:
Szavazókörök száma:
támogatásszámításnál figyelembe vett:
tényleges:
Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:
Megismételt szavazás Igen/Nem:
Elszámolás adatai (Ft-ban)
Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés a), illetve c) pont]:
Norma szerint számolt összeg:
A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg
[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+):
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
A Hivatal részére visszautalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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2006/96. szám

…. évi ….. választás
Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma
TVI, illetve közigazgatási hivatal
Főváros, megye:

Összeg Ft
Személyi
juttatások

Jogcím
kód

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások

Átlagbér

Összesen

név

Összesen:
Dátum: ................................................
P. H.

................................................
aláírás

Ha a közigazgatási hivatal tölti ki:
Készült: 2 példányban
Kapja: 1 példányt a közigazgatási hivatal vezetője
1 példányt a Hivatal vezetője

Ha a területi választási iroda tölti ki:
Készült: 2 példányban
Kapja: 1 példányt a területi választási iroda vezetője
1 példányt a Hivatal vezetője

2006/96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7877

6. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez

…. évi ….. választás
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma
Fővárosi/megyei összesítő
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Főváros, megye
Tájékoztató adatok
Település megnevezése:
Megye:
települések száma:
OEVK székhely település jelölése
OEVK-k száma:
Település lakosságszáma:
Körjegyzőség lakosságszáma:
Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:
Szavazókörök száma:
támogatásszámításnál figyelembe vett:
tényleges:
Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:
Megismételt szavazás Igen/Nem:
Elszámolás adatai (Ft-ban)
Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés a) és b) pont]:
Norma szerint számolt összeg:
A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg
[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+):
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
A Hivatal részére visszautalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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2006/96. szám

…. évi ….. választás
Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma
Fővárosi, illetve megyei összesítő
Főváros, megye:

Összeg Ft
Személyi
juttatások

Jogcím
kód

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások

Átlagbér

név

Összesen:
Dátum: ................................................
P. H.

................................................
aláírás

Készült:
Kapja:

2 példányban
1 példányt a területi választási iroda vezetője
1 példányt a Hivatal vezetője

Összesen

2006/96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7879

7. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez

…. évi ….. választás
Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma
Egyéb szerv
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Felügyeleti szerv
Tájékoztató adatok
Szerv megnevezése:
Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:
hozzá kapcsolódó települések száma:
hozzá kapcsolódó települések neve:
OEVK székhely település jelölése:
OEVK-k száma:
Település lakosságszáma:
Körjegyzőség lakosságszáma:
Választópolgárok száma:
Szavazókörök száma:
támogatásszámításnál figyelembe vett:
tényleges:
Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:
Megismételt szavazás Igen/Nem:
Elszámolás adatai (Ft-ban)
Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés c) pont]:
Norma szerint számolt összeg:
A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg
[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+):
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
A Hivatal részére visszautalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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2006/96. szám

…. évi ….. választás
Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma
Választási kiadások részletezése
Egyéb szerv
Felügyeleti szerv
Szerv megnevezése:

Összeg Ft
Bizonylat Személyi
szám
juttatások

Jogcím
kód

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások

Átlagbér

név

Összesen:
Dátum: ................................................
P. H.

................................................
aláírás
Készült:
Kapja:

2 példányban
1 példányt a szerv vezetője
1 példányt a Hivatal vezetője

Összesen

2006/96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7881

8. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez

…. évi ….. választás
Választási kiadások elszámolási munkalapjának adattartalma
Egyéb szervek összesítő
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Felügyeleti szerv:
Tájékoztató adatok
Szerv megnevezése:
Körjegyzőség esetén székhely település megnevezése:
hozzá kapcsolódó települések száma:
hozzá kapcsolódó települések neve:
OEVK székhely település jelölése:
OEVK-k száma:
Település lakosságszáma:
Körjegyzőség lakosságszáma:
Választópolgárok száma:
Szavazókörök száma:
támogatásszámításnál figyelembe vett:
tényleges:
Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:
Megismételt szavazás Igen/Nem:
Elszámolás adatai (Ft-ban)
Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés c) pont]:
Norma szerint számolt összeg:
A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg
[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja] (+):
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Szervet megillető pénzügyi fedezet összege:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Az elszámolás után a szerv részére utalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
A Hivatal részére visszautalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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2006/96. szám

…. évi ….. választás
Választási kiadások tételes elszámolási munkalapjának adattartalma
Választási kiadások részletezése
Egyéb szervek összesítő
Felügyeleti szerv megnevezése:

Összeg Ft
Személyi
juttatások

Jogcím
kód

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások

Átlagbér

név

Összesen:
Dátum: ................................................
P. H.

................................................
aláírás
Készült:
Kapja:

2 példányban
1 példányt a szerv vezetője
1 példányt a Hivatal vezetője

Összesen

2006/96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

7883

9. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez

…. évi ….. választás
Feladattípusú elszámolás munkalapjának adattartalma
Országos összesítő
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.9.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

Országos összesen
Tájékoztató adatok
Település megnevezése:
Országos összesen:
települések száma:
OEVK székhely település jelölése:
OEVK-k száma:
Település lakosságszáma:
Körjegyzőség lakosságszáma:
Választópolgárok száma a 2. § (2) bekezdése szerint:
Szavazókörök száma:
támogatásszámításnál figyelembe vett:
tényleges:
Szavazatszámlálásba bevont bizottsági póttagok száma:
Megismételt szavazás Igen/Nem:
Elszámolás adatai (Ft-ban)
Kapott támogatás összege [3. § (1) bekezdés]:
Norma szerint számolt összeg
A többletköltség/feladatelmaradás érvényesítése miatti összeg
[5. § (2) bekezdés b)–d) pontja]:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Az elszámolások szerinti pénzügyi fedezet összege:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
OVI vezetője által engedélyezett átcsoportosítás:
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
Az elszámolás után a szerveket megillető összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások (átlagbér nélkül):
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
A Hivatal részére visszautalandó összeg:
Ebből: személyi juttatások:
munkaadókat terhelő járulékok:
dologi kiadások:
átlagbér [a Ve. 21. §-ának (4) bekezdése szerinti kiadás]:
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2006/96. szám

…. évi ….. választás
Feladattípusú elszámolás többletköltség/feladatelmaradás részletezése munkalapjának adattartalma
Országos összesítő
Országos összesen:

Összeg Ft
Személyi
juttatások

Jogcím
kód

Munkaadói
járulék

Dologi
kiadások

Átlagbér

név

Összesen:
Dátum: ..............................................
P. H.

................................................
aláírás
Készült:
Kapja:

2 példányban
1 példányt az OVI vezetője
1 példányt a Hivatal vezetője

Összesen

2006/96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY
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10. melléklet a 4/2006. (VIII. 1.) ÖTM rendelethez

Hivatal

Áht. hatálya alá
tartozó szervet illető
támogatás

TVI-k támogatása

Közigazgatási hivatal, egyéb ÖTM
szervek, egyéb az államháztartási tv.
hatálya alá tartozó szervek

Kiadás
Támogatásértékű
működési és
felhalmozási
kiadás központi
költségvetési
szervnek

Bevétel
Kiadás
Támogatásértékű Tényleges
működési és
felhasználásnak
felhalmozási
megfelelően
bevétel központi
költségvetési
szervtől
TVI
Támogatásértékű Támogatásértékű Tényleges
működési kiadás működési bevétel felhasználásnak
helyi önkormány- központi
megfelelően
zatoknak és
költségvetési
költségvetési
szervtől
szerveinek

Áht. hatálya alá nem Működési célú
tartozó szervet illető pénzeszközátadás
támogatás
államháztartáson
kívülre

HVI-k támogatása

Bevétel

Számviteli
törvény szerint

Hivatal
Kiadás
Támogatásértékű
működési kiadás
helyi önkormányzatoknak és
költségvetési
szerveinek

Egyéb az Áht.
hatálya alá nem tartozó szervek

TVI
Bevétel
Továbbadási
(lebonyolítási)
célú működési
bevétel központi
költségvetési
szervtől

Kiadás
Központi
költségvetési
szervtől kapott
továbbadási
(lebonyolítási)
célú működési
kiadás

Kiadás

Tényleges
felhasználásnak
megfelelően,
számviteli
törvény szerint
HVI
Bevétel
Kiadás
Támogatásértékű Tényleges
működési bevétel felhasználásnak
központi
megfelelően
költségvetési
szervtől
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III. rész HATÁROZATOK
A Miniszterelnök határozatai
A Miniszterelnök
48/2006. (VIII. 1.) ME
határozata
fõiskolai rektor megbízásáról
A felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
101. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörömben – az
oktatási és kulturális miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett elõterjesztésére –
a Magyar Táncmûvészeti Fõiskolán
ifj. Nagy Zoltán fõiskolai tanárt – 2006. augusztus 1-jétõl 2009. július 31-ig terjedõ idõtartamra –
a rektori teendõk ellátásával megbízom.
Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

VI. rész

KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

Tájékoztató
az Országos Érdekegyeztetõ Tanács
2006. június 10-i, június 15-i,
június 22-i és június 27-i üléseirõl
A Kormány Új egyensúly programjáról és az ehhez kapcsolódó törvényjavaslatokról az OÉT június 10. és 27. között – több fordulóban – konzultációt folytatott.
1. A kormányoldal részérõl Gyurcsány Ferenc miniszterelnök június 10-én, az OÉT ülésén ismertette az új kormányprogramját, az államháztartás egyensúlyának tartós
megteremtését célzó intézkedéseket.
A 2006–2008. évekre szóló Új egyensúly programjával
összefüggésben a miniszterelnök kiemelte, hogy az államháztartás pénzügyi egyensúlyának helyreállításához szükséges feladatok nem egyszerû költségvetési kiigazítást jelentenek, hanem szervesen összekapcsolódnak a hosszabb
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távú, reform jellegû lépésekkel. Kiemelten fontosnak tartotta az állami szerepvállalás mértékének, a társadalmilag
igazságosabb közteherviselés kérdéseinek átgondolását,
és ebben a szociális partnerek aktív részt vállalását kérte.
A tervezett reformokkal kapcsolatban a miniszterelnök
hangsúlyozta, hogy a nagy rendszerek átalakítása – a közigazgatás, az önkormányzati rendszer, az egészségügy, az
oktatás és a szociális ellátás területén – hosszabb távon
hozhatnak érdemi eredményeket, ezért az egyensúly gyors
megteremtése érdekében szükség van az állami kiadások
azonnali csökkentésére és a bevételek lehetséges mértékû
növelésére. A Kormány olyan kiadáscsökkentõ és bevételnövelõ programot állított össze, amely eredményeként a
2008. évre létrejöhetnek azok a feltételek, amelyek garantálni tudják az egyensúly tartós fennmaradását, az államháztartási hiány célzott, 3 százalék körüli alakulását.
Az OÉT a Kormány Új egyensúly programjáról a június
10-én megkezdett konzultációt június 15-i, június 22-i és
június 27-i ülésén folytatta, az Országgyûlésnek benyújtott törvényjavaslatok alapján. Szakértõi elõkészítések
alapján megvitatta a) az egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról, b) az államháztartás egyensúlyát javító külön adóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendõ járulékokról szóló törvényjavaslatról, c) a házipénztár adóról szóló törvényjavaslatról, d) az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, e) a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetésérõl szóló 2005. évi törvény módosításáról szóló törvényjavaslatokat.
2. Az államháztartás egyensúlyát javító intézkedésekkel, valamint az ezzel összefüggõ törvényjavaslatokkal
kapcsolatban a szociális partnerek az alábbi véleményeket, észrevételeket és javaslatokat fogalmazták meg:
a) Az OÉT munkavállalói oldala hangsúlyozta:
aa) A magyar szakszervezetek tisztában vannak azzal,
hogy szükséges az államháztartás egyensúlyának helyreállítása, a hiány újratermelésének megakadályozása. Ugyanakkor visszautasítanak minden olyan álláspontot, amely
azt állítja, hogy a kialakult helyzet oka a jelentõs bérnövekedés, a munkavállalóknak adott kedvezmények lennének. Az elmúlt idõszak reálkereset-emelkedését a kereseteknél jelentõsen nagyobb mértékben növekedõ teljesítmények alapozták meg.
Véleményük szerint hiányzik az átgondolt, hosszú távú
társadalmi és gazdaságpolitika, egyre nagyobb méreteket
ölt a közterhek viselése alóli kibúvás, a fekete- és szürkegazdaság jelenléte. A rendszerváltás elsõ számú vesztesei
a bérbõl és fizetésbõl élõk, de világosan látják, hogy ennek
a változásnak vannak nyertesei is. Most rajtuk a sor, hogy
a terhek vállalásából kivegyék a részüket. Ezért elfogadhatatlan a szakszervezetek számára, hogy az egyensúlyteremtés érdekében tervezett súlyos megszorítások döntõ
mértékben most is a munkavállalókat sújtják.
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ab) Álláspontjuk szerint a tervezett intézkedések hatására a munkavállalók reáljövedelme 6–7 százalékkal fog
csökkeni, a minimálbér szintjén pedig 3,3 százalékos reálbércsökkenés várható.
Ezért a törvényjavaslat-csomagot ebben a formájában
nem támogatják. A Kormánynak megfontolásra javasolják
a következõket:
– a tervezett áremelések szociális elvek szerinti kompenzálását, már 2006. évtõl kezdõdõen,
– a kedvezményes általános forgalmi adó (áfa) kulcs
megszüntetése helyett a felsõ kulcs 25%-ra történõ visszaállítását átmeneti idõre, vagy a két kulcs 3-3 százalékos
emelését az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezõk érdekében,
– a járulékemelés méltányos arányosítását a munkavállalói és a munkáltatói járulékok meghatározásánál úgy,
hogy a járulékemelés kerüljön megosztásra a munkavállalók és a munkáltatók között 1,5-1,5% arányban,
– a nem adózó feketegazdaság szigorú ellenõrzését, és
adózás alá vonását.
ac) Nem értenek egyet, ezért visszavonását javasolják
azoknak a megszorító intézkedéseknek, amelyek
– az önkéntes nyugdíjpénztári kedvezmény adómentességének korlátozását,
– az évente három alkalommal adható kisösszegû juttatások adómentességére vonatkozó szabályozást módosítják,
– az adójóváírás megállítását 63 000 forintnál, a minimálbér adómentességének megszüntetését,
– a felnõttképzés adómentességének eltörlését,
– az üdülési csekk felhasználásának korlátozását,
– a bankszámlára utalt munkabérekhez kapcsolódó
2000 forintos kedvezmény eltörlését jelentik.
A jelenlegi munkavállalói kedvezmények megõrzése
érdekében javasolják:
– a természetbeni juttatások körében maradjanak meg
azok a szabályozások, amelyek alapján az érvényes munkahelyi kollektív szerzõdéseket megkötötték,
– a munkáltatói érdekbõl történõ áthelyezés esetén a
munkavállaló részére a lakóhelyváltozáshoz nyújtott költségtérítés adómentessége maradjon meg.
b) Az OÉT munkáltatói oldala hangsúlyozta:
ba) Az államháztartási egyensúlyban kialakult helyzethez, az annak kezelését szolgáló kényszerintézkedésekhez
megértéssel viszonyul, mert érdekelt abban, hogy a piaci
folyamatokat ne zavarja az államháztartás egyensúlytalansága. A vállalkozások számára jelentõs többletterhet jelentõ adó- és járulékemeléseknek csak akkor látja értelmét, ha
az államháztartás tartós egyensúlyát biztosító reformok
sürgõsen elindulnak olyan tartalommal, amely a többletbefizetéseket csak a legrövidebb ideig (legfeljebb 2008-ig)
teszi szükségessé.
A fentiek alapján tudomásul veszi:
– az áfa kulcsok emelését azzal, hogy javasolja a Kormánynak megfontolni a differenciáltabb emelést úgy,
hogy az áfa 15 és 20 százalékos kulcsa egyaránt 3-3%
ponttal emelkedjen,
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– az eva kulcsának emelését 15%-ról 20%-ra,
– az államháztartás egyensúlyát javító különadó, a szolidaritási adó 4% ponttal történõ bevezetését mind a társas
vállalkozásoknál, mindpedig a magánszemélyeknél,
– a hitelintézeteknél a kamattámogatás címén kapott
összeg után 20% mértékû járulék bevezetését,
– a munkáltatók által fizetendõ társadalombiztosítási járulék 3% pontos csökkentésének elmaradását 2007. január
1-jétõl,
– a házipénztár adójának olyan módon történõ bevezetését, amelynél a készpénz napi záró állományának meghatározásánál a napi készpénzbevételek 3%-a, de legalább
vállalkozásként napi 800 000 forint, továbbá a kiskereskedelmi tevékenységet végzõ vállalkozásoknál a napi pénztárnyitáshoz szükséges készpénz mentességet élvez,
– az ártámogatások csökkentését,
– hogy a szövetkezetekrõl szóló törvényben a szövetkezeti tagoknak adott juttatások, támogatások a vállalkozások érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minõsüljenek.
bb) Javasolja, hogy azok az intézkedések, amelyek a
vállalkozások gazdálkodását közvetlenül érintik, csak
2007. január 1-jétõl lépjenek hatályba.
bc) Felhívja a figyelmet arra, hogy a megismert intézkedéseknek kedvezõtlen gazdasági és foglalkoztatási kihatásai vannak, és a munkaadók egy részének jelentõs
problémákat okoznak. Kifogásolja, hogy a gazdálkodást
eddig is jelentõsen terhelõ bürokratikus eljárások nem
csökkennek, sõt további adminisztrációs kötelezettségeket
rónak a munkáltatókra azok költségterheivel együtt.
A munkáltatói oldal kiemelten nehezményezi:
– a korábbi OÉT megállapodás ellenére az egészségügyi hozzájárulás 2006. november 1. utáni további fenntartását,
– hogy év közben kerülnek bevezetésre adók, járulékok, lehetetlenné téve a kiszámítható, elõrelátásra alapozó
gazdálkodást,
– a rendszeridegen, új típusú adót (elvárt adó), valamint alkalmazási problémákat elõre vetítõ új járulékalap
(kétszeres minimálbér) bevezetését.
bd) A munkáltatói oldal nem tekinti lezártnak 2007-re
az adójogszabályok változását, és szükségesnek tartja új
bértárgyalás lefolytatását, miután a 3 éves megállapodás
peremfeltételei a tervezett kormányzati intézkedések hatására jelentõsen romlottak.
bf) A munkáltatói oldal nem fogadja el az Országos
Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség biztosított azon lehetõségét, hogy a munkaügyi jogsértést elkövetõ munkáltató adatait nyilvánosságra hozza; helyette azt
javasolja, hogy az érintett állami önkormányzati szervezetek között zárt rendszerben, elektronikus úton történjék az
információ átadása.
3. A konzultációkon megfogalmazott munkavállalói és
munkáltatói véleményekkel, javaslatokkal összefüggésben a kormányoldal hangsúlyozta:
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a) Az államháztartási egyensúly megteremtését szolgáló intézkedések célja, hogy rövid távon érzékelhetõ
eredmények szülessenek a reformlépések megalapozásához. Az egyensúly tartós megmaradását a reformok fogják
garantálni.
b) Az OÉT fórumain lefolytatott konzultációk, szakértõi egyeztetések alapján a szaktárca elvégezte a szükséges
számításokat az áfa kulcsok differenciált emelésével kapcsolatos munkavállalói és munkáltatói javaslatokról. A
számítások igazolták, hogy a 15%-os kulcs 17%-ra, illetve
a 20%-os kulcs 23%-ra emelése eleget tesz annak a feltételnek, hogy az egyensúlyi program pénzügyi sarokszámai
ne sérüljenek. A keletkezõ költségvetési többletbevétel lehetõséget biztosítana arra, hogy a munkavállalói járulék
0,5% ponttal csökkenthetõ legyen. Az elõterjesztõ kormányoldal képviselõje jelezte, hogy ilyen értelmû javaslatot fog megfogalmazni a Kormány részére.
Ugyancsak támogatólag javasolja a Kormány részére a
következõ módosításokat:
– A mezõgazdasági és erdõgazdálkodási, valamint a
halászati ágba sorolt adózók esetében az elõlegfizetésre
– termelési sajátosságaik miatt, a társasági adóelõleg fizetéshez hasonlóan – az adóév harmadik és negyedik negyedévében kerüljön sor.
– A különadó évközi bevezetése miatt 2006. augusztus
31-ére készítendõ közbensõ mérleget (ha a különadó alapjának megállapításhoz ezt a módszert választja az adózó)
nem kell könyvvizsgálóval auditáltatni.
– Az átlagos napi készpénzforgalom helyett az adóalany elszámolt éves összes bevételének 0,8 százaléka és
legalább 300 000 forint legyen az a pénztári pénzkészlet,
amelynek túllépése esetén fizetni kell a házipénztáradót,
illetve, amelyhez viszonyítani kell az átlagos napi készpénz záróegyenleget az adóalap megállapításához. Ezzel a
vállalkozás méretéhez igazodik az a pénzeszköz-állomány, amely – ha azt nem haladja meg a tényleges
összeg – nem keletkeztet adókötelezettséget.
– Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba történõ
befizetés esetén az adómentesség módosítása oly módon,
hogy a nyugdíjpénztári munkáltatói befizetés – az egészség- és önsegélyezõ pénztártól függetlenül – a havi minimálbér 50 százalékáig lenne adómentes, az egészség- és
önsegélyezõ pénztári befizetések együttes összege a minimálbér 20 százalékáig.
– Amennyiben az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnak a magánszemély az adótámogatás teljesítéskor már
nem tagja, a befolyt összeget a pénztár az adóhatóságnak
visszautalja, de a visszautalt összegre a magánszemély az
adó hatósághoz benyújtott kérelme alapján igényt tarthat,
ha igazolja, hogy tagsági jogviszonya neki fel nem róható
okból szûnt meg.
– Üdülési csekk juttatására vonatkozó adómentességi
szabály kiegészítése a szakszervezet a tagjának, nyugdíjas
tagjának, az említett személlyel közös háztartásban élõ közeli hozzátartozónak, az elhunyt tag (nyugdíjas tag) közeli
hozzátartozójának adott juttatással, valamint az üdülési
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csekk kizárólag belföldi üdülés céljából igénybe vett szállásra és a szálláshoz kapcsolódó étkezési szolgáltatásra,
valamint a szálláshelyen igénybe vehetõ egyéb szolgáltatásra váltható be.
– A csekély értékû ajándék továbbra is évi három alkalommal, alkalmanként az adóév elsõ napján érvényes havi
minimálbér 10 százalékát meg nem haladó rész erejéig
adómentes.
– Az elvárt adó alapja csökkenthetõ legyen a közvetített szolgáltatások értékével.
– A házipénztár adó legyen elismert költség a társasági
adóalap megállapításánál.
– A Tbj. szerinti járulékkedvezmény igénybevételéhez
szükséges bejelentési határidõ 2006. szeptember 1-jérõl
2006. október 12-re módosuljon, az adminisztráció egyszerûsítése miatt.
c) A kormányoldal elvi jelleggel vitatta az egyszerûsített vállalkozói adó (eva) csökkentésére, az egészségügyi
hozzájárulás (eho) megszüntetésére vonatkozó javaslatokat és a munkavállalói oldalnak az adókedvezmények
visszaállítására irányuló javaslatait.
d) Az OÉT 2005. november 25-i megállapodás felülvizsgálatával kapcsolatban kifejezte, hogy a hároméves
megállapodás 2007. évre hatályba lépõ elemeirõl a jövõ
évi bértárgyalások keretében lehet és célszerû tárgyalni. A
2006 júliusától kötelezõen alkalmazandó, képzettségtõl
függõ garantált bérminimumok idei felülvizsgálatának indokoltságát vitatta.
e) A rendezett munkaügyi kapcsolatok igazolásának
nyilvánosságával kapcsolatban a szabályozás egyszerûsítésére irányuló javaslatokat mérlegelni fogja.
4. Az OÉT úgy foglalt állást, hogy a 2007. évre vonatkozó bértárgyalások során egyes adó és költségvetési jogszabályok – kormányzati elõterjesztés hiányában is – napirendre kerülhetnek.
* Az OÉT június 15-i ülésén napirend elõtt a munkavállalói oldalról Gaskó István, a LIGA Szakszervezetek
elnöke – a LIGA és a Munkástanácsok Országos Szövetsége nevében – jelezte, hogy a szakszervezeti szövetségek
megnyugvással vették tudomásul a Legfelsõbb Bíróság
döntését az orvosok és az egészségügyi szakdolgozók készenlétben letöltött ideje munkaidõként történt elismerésérõl. A konföderációk felkérték a Kormányt, hogy mielõbb
tegye lehetõvé az elmaradt munkabérek kifizetését, és tárgyalást kezdeményeztek az OKÉT-ben az esetleges egyedi
perek sokaságának elkerülése, a szükséges részletek kimunkálása érdekében.
A kormányoldal válaszában hangsúlyozta, hogy a megismert Legfelsõbb Bíróság döntése azokra a részletekre, amelyek a díjazás mértékére és technológiájára vonatkoznak,
nem terjed ki, ezért a következõ idõszak feladata, hogy ezeket közösen kimunkálják, az érdekegyeztetés keretein belül,
és meghozzák a szükséges kormányzati döntéseket.
Országos Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Kormányrendelet felhatalmazása alapján jelenteti meg a
Miniszterelnöki Hivatal a Magyar Közlöny mellékleteként
a HIVATALOS ÉRTESÍTÕT. A lap hetente, szerdánként,
tematikus fõrészekben hitelesen közli a legfõbb állami,
önkormányzati, társadalmi, gazdasági szervek, illetve
szervezetek személyi, szervezeti, igazgatási és képzési,
valamint a hírközlési tevékenység (frekvenciagazdálkodás, távközlés, postaügy, informatika) közleményeit, továbbá az üzleti élet híreit. Térítési díj ellenében közzétesszük a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vagyonértékesítési pályázatait, az állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, parlamenti pártok, kamarák, helyi önkormányzatok, egyházak, különbözõ képviseletek közleményeit.
Fizetett hirdetésként – akár színes oldalakon is – helyet
kaphatnak az Értesítõben a gazdálkodó szervezetek,
egyetemek, alapítványok, de magánszemélyek közérdeklõdésre számot tartó közlései is.
Õszintén reméljük, hogy a hírek, információk, közlemények egy lapban történõ pontos és rendszerezett formában való közreadásával sikerül hatékonyabbá és
eredményesebbé tenni elõfizetõink tájékozódását a hivatali és üzleti életben. Az érdeklõdõk számára egyéb
hasznos információkat is nyújt a lap.
Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004. május 1-jétõl az
Európai Unió hivatalos nyelveként magyarul is megjelenik. A hivatalos lap L és C sorozatból áll.

Az L (Legislation) sorozatban kerülnek kiadásra az Európai Unió hatályos jogszabályai, az ún. elsõdleges jogforrások (alapító szerzõdések, csatlakozási szerzõdések, társulási szerzõdések), továbbá az alábbi jogforrások: rendeletek, irányelvek, határozatok.
Az EU Hivatalos Lapjában történõ közzétételt követõen
az évfolyam és a kötet számára, valamint a megjelenés
dátumára hivatkozással, cím szerint, 2004. május 1-jétõl
folyamatosan tájékoztatást adunk a hivatalos lap L kiadásaiban megjelenõ jogi aktusokról a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben.
A lap elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos
Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.
címén, levélcím: 1394 Budapest 62., Pf. 357; faxszám:
318-6668.
2006. évi éves elõfizetési díja: 13 356 Ft áfával.
A HIVATALOS ÉRTESÍTÕ egyes számai megvásárolhatók a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat
a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail:
kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a HIVATALOS ÉRTESÍTÕ címû lapot ......... példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
Megrendelõ neve: .....................................................................................................................................
címe (város/község, irányítószám): .......................................................................................
utca, házszám: ......................................................................................................................
Ügyintézõ (telefonszám): ...........................................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj fél évre

6678 Ft áfával

egy évre 13 356 Ft áfával
Számlát kérek a befizetéshez.
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Kelt.: ..............................................................

............................................................................
cégszerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény rendelkezik – többek között – a Magyar Köztársaság Kormánya hivatalos
lapjának, a Határozatok Tárának megjelentetésérõl.
A Határozatok Tárát szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal a Szerkesztõbizottság közremûködésével, évente mintegy
60 alkalommal jelenik meg.
A Határozatok Tára a Kormánynak azokat a határozatait (kétezres) közli, amelyeknek közzétételét a Kormány elrendelte, továbbá tartalmazza a miniszterelnök határozatait, a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter határozatait,
valamint a minisztériumok, az országos hatáskörû szervek, az önkormányzatok közleményeit, hirdetményeit, különféle tájékoztatóit, továbbá azokat a közleményeket stb., amelyeket a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter
engedélyez.
A Határozatok Tára megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó címén (Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 22 632 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ
a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

HATÁROZATOK TÁRA
címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ............................................................................................................................
Utca, házszám: ...............................................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ..................................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ........................................................................................................
2006. évi elõfizetési díj egy évre: 20 664 Ft áfával.
fél évre: 10 332 Ft áfával.
Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után,
8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.
Keltezés: .......................................................
......................................................................
cégszerû aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
A Miniszterelnöki Hivatal és a Belügyminisztérium közös szerkesztésében havonta megjelenõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE
az önkormányzatok számára mûködésük során hasznos és nélkülözhetetlen tájékozódási forrás.
A kiadvány elsõ három része az önkormányzatokat érintõ, újonnan kihirdetett jogszabályokat (törvények, rendeletek – ideértve az önkormányzati rendeleteket is –, alkotmánybírósági és egyéb
határozatok) közli. Negyedik fõrésze közleményeket, pályázati felhívásokat és tájékoztatásokat (szaktárcák közleményei, az Állami Számvevõszék ajánlásai, az önkormányzatok által elnyerhetõ támogatások pályázati feltételei, az önkormányzatok éves pénzügyi beszámolói, alapító okiratok stb.) tartalmaz.
Az Önkormányzatok Közlönye elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetés díja: 5040 Ft áfával; féléves elõfizetés: 2520 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Önkormányzatok Közlönye címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY
– az egészségbiztosítási ágazat központi igazgatási szerve, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár
hivatalos lapja – az elõfizetõi érdekeket szem elõtt tartva, kedvezõ áron kívánja az egészségügyi
ágazatban érdekeltek rendelkezésére bocsátani a jogszabályok szövegét, valamint a munkához szükséges aktuális OEP-közleményeket, -felhívásokat, -tájékoztatókat. Lapunk címzettjei elsõsorban: az alapellátásban részt vevõ háziorvosok; fekvõbeteg-ellátó és szakellátó intézmények; gyógyszert, gyógyászati segédeszközt gyártók, illetve forgalmazók; gyógyfürdõk; oktatási intézmények; társadalombiztosítási kifizetõhelyek, foglalkoztatók; könyvelõk; adótanácsadók stb.
Az Egészségbiztosítási Közlöny elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó
(1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.) címén (postacím: 1394 Budapest 62. Pf. 357) vagy a 318-6668 faxszámán.
2006. évi éves elõfizetési díj: 19 152 Ft áfával, féléves elõfizetés: 9576 Ft áfával.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve
megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendeljük az Egészségbiztosítási Közlöny címû lapot ................. példányban.
A megrendelõ (cég) neve: ...........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ........................................................................................................
Utca, házszám: ...........................................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ...............................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: .....................................................................................
A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………
……………………………………………
cégszerû aláírás
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MAGYAR KÖZLÖNY

ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó gondozásában 2004. január 1-jétõl jelenik meg a
Közbeszerzések Tanácsának hivatalos lapja, a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ

A Közbeszerzési Értesítõ megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címén (postacím: 1394 Budapest 62, Pf. 357.) vagy a
318-6668 faxszámán.
Éves elõfizetési díja 2006. évre: 95 760 Ft, fél évre: 50 400 Ft, negyedévre: 26 460 Ft.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u.
és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275,
e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax:
318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt
internetcímen.

MEGRENDELÕLAP
Megrendelem a

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTÕ
címû lapot ................. példányban, és kérem a következõ címre kézbesíteni:
A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................
Címe (város/község, irányítószám): .........................................................................
Utca, házszám: ........................................................................................................
Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................
Elõfizetési díj

egy évre
fél évre
negyedévre

90 760 Ft
50 400 Ft
26 460 Ft

Csekket kérek a befizetéshez
Kérjük, a négyzetbe történõ X bejelöléssel jelezze az elõfizetés idõtartamát!
Keltezés: ………………………………………
……………………………………………………

cégszerû aláírás

7893

7894

MAGYAR KÖZLÖNY

2006/96. szám

Szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság elnöke: Gilyán György.
A szerkesztésért felelõs: Kovácsné dr. Szilágyi-Farkas Zsuzsanna. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Telefon: 266-9290.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 90 216 Ft. Egy példány ára: 189 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +168 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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